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BEN WEYTS 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, 
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Onderwijs voor gedetineerden  -  Cursus Nederlands als tweede taal (NT2)

In het nieuwe Vlaamse strategische plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en 
geïnterneerden (2020-2025) wordt gefocust op het versterken van de competenties en 
kennis van gedetineerden. Een van de acties om dit te bereiken is het organiseren van een 
cursus Nederlands als tweede taal in de gevangenis. Het Agentschap Integratie en 
Inburgering (AgII) zet zich dan ook in om dat structureel te organiseren in de 
gevangenissen. Anderstaligen worden daarbij gescreend om na te gaan of ze voor deze 
cursus in aanmerking komen of niet.

1. In welke gevangenissen wordt momenteel al in een cursus Nederlands als tweede taal 
voorzien?

2. Hoeveel gedetineerden volgden de afgelopen drie jaar een cursus Nederlands als 
tweede taal? 

Graag een opsplitsing per gevangenis, per leeftijd en per nationaliteit gedetineerde.

3. Hebben al de gedetineerden die aan de cursus begonnen, die ook effectief afgemaakt? 
Zo niet, hoeveel zijn gestopt en om welke reden? Hoe evalueert de minister deze 
cijfers?

4. Aan welke voorwaarden moet de gedetineerde voldoen om hiervoor in aanmerking te 
komen?

5. Worden de gedetineerden zelf geselecteerd of kunnen ze zich ook vrijwillig aanmelden? 
Indien ze zich vrijwillig kunnen aanmelden, worden ze dan allemaal doorverwezen of 
worden ook personen geweigerd? Zo ja, hoeveel personen werden de afgelopen drie 
jaar geweigerd? Om welke reden werden ze geweigerd?

6. Wordt in tegemoetkomingen voorzien voor de gedetineerden om hen te stimuleren de 
cursus te volgen? Zo ja, welke?

7. In welk budget wordt voorzien voor het organiseren van deze cursus in Vlaamse 
gevangenissen?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bart Somers (179) en Ben Weyts (464).



BEN WEYTS 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, 
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND 

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 464 van 15 februari 2021
van ADELINE BLANCQUAERT

1. De gevangenissen waar cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) worden ingericht 
zijn opgenomen in tabel 1 in bijlage.

2. Het aantal gedetineerden dat een cursus NT2 volgt, opgesplitst naar schooljaar, 
gevangenis, leeftijd en nationaliteit is opgenomen in tabel 1 in bijlage. We gebruiken 
schooljaren, eerder dan kalenderjaren, omdat dit ons toelaat om inschrijvingen over 
een langere periode te vergelijken.

Het totaal aantal gedetineerden dat een cursus NT2 heeft gevolgd, is opgenomen in 
tabel 2. Deze totalen liggen iets lager dan de som over alle gevangenissen in tabel 1. 
Een gedetineerde die in een bepaald jaar in meerdere gevangenissen een cursus 
volgde wordt immers meermaals geteld in tabel 1, maar slechts 1 keer in tabel 2. 

In het laatste schooljaar, 2019-2020, merken we een daling in het aantal cursisten op. 
Deze daling situeert zich in de tweede helft van het schooljaar en is waarschijnlijk een 
gevolg van de coronapandemie.

3. Niet alle inschrijvingen resulteren in een positief evaluatieresultaat. De reden waarom 
cursisten een opleiding stoppen wordt niet geregistreerd. M.b.t. de evaluaties worden 
enkel gegevens bijgehouden over wie deelneemt  en al dan niet slaagt. Deze informatie 
is niet geverifieerd en kan ruis bevatten. Het evaluatieresultaat wordt geregistreerd 
op het niveau van de module, de aantallen zijn dus inschrijvingen, in plaats van unieke 
cursisten. We presenteren deze informatie in tabel 3.
Uit deze cijfers blijkt vooral dat niet deelnemen aan de evaluatie veel meer voorkomt 
dan wel deelnemen aan de evaluatie maar niet slagen. 

4. De voorwaarden voor deelname aan een module in het volwassenenonderwijs zijn 
vastgelegd in het decreet betreffende het volwassenenonderwijs. Voor gedetineerden 
gelden dezelfde toelatingsvoorwaarden dan voor niet-gedetineerden.

Het decreet betreffende het inburgerings- en integratiebeleid bepaalt dat de 
agentschappen Integratie en Inburgering bevoegd zijn voor de intake, screening en 
oriëntering van kandidaat NT2-cursisten. Hieruit volgt dat anderstaligen, die in het 
verleden nog geen (deel)certificaat NT2 behaalden, worden doorverwezen naar een 
intake door de agentschappen Integratie en Inburgering/Huis van het Nederlands 
Brussel. Die intakes gebeuren in de meeste gevallen ter plaatse (tenzij in het geval 
van een eventuele uitgangsvergunning) en gebeuren volgens lokale afspraken 
gemaakt met de onderwijscoördinatie van de gevangenissen.

5. Een gedetineerde beslist zelf om zich aan te melden voor een module of een opleiding. 
Dat gebeurt op eigen initiatief. Via de communicatiekanalen die in de gevangenis 
beschikbaar zijn (infokanaal, vormingsbeurs, folders, …), de onthaaldienst en de 
onderwijscoördinator wordt het opleidingsaanbod kenbaar gemaakt. 

Een lijst van gedetineerden die zich aanmelden voor een cursus NT2 wordt bezorgd 
aan het betrokken agentschap Integratie en Inburgering/Huis van het Nederlands 



Brussel. Het agentschap/Huis organiseert de intake, screening en oriëntering en 
bepaalt het instap taalniveau van de kandidaat-cursist. De onderwijscoördinator krijgt 
op basis hiervan een zicht op de leernoden binnen een bepaalde gevangenis en bekijkt 
in samenwerking met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs (cvo) en de 
centra voor basiseducatie (cbe) hoe het aanbod kan worden afgestemd op de 
behoeften. Een gezamenlijke werkgroep ‘NT2 in detentie’ bekijkt verder de 
optimalisatie van het aanbod NT2 in de gevangenissen en werkt een uniform 
afsprakenkader uit rond intake en screening door de agentschappen/Huis.

6. De federale overheidsdienst Justitie voorziet in opleidingstoelages. (Koninklijk besluit 
van 26 juni 2019 tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van 
de inkomsten uit arbeid en van de opleidingstoelage en tot vaststelling van de 
voorwaarden waaronder de tijd besteed aan vormingsactiviteiten in de gevangenis met 
arbeidstijd wordt gelijkgesteld). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen opleidingen 
van algemene aard en beroepsopleidingen. De opleidingstoelage bedraagt € 0,70 per 
bijgewoond lesuur met een maximum van € 25,20 per week.

7. Het specifieke budget voor de opleidingen NT2 in de gevangenis is niet te bepalen. Het 
nieuwe financieringssysteem dat met ingang van 1 september 2019 werd ingevoerd in 
het volwassenenonderwijs houdt immers rekening met verschillende centrum-, 
opleidings- en cursistenkenmerken. 

BIJLAGE

Overzicht

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=12107

