
Evaluatie Randuitcheques 

 

1. Elk jaar wordt ongeveer 25% van de verdeelde cheques effectief gebruikt. Dit aantal is: 
 Volgens de verwachtingen in evaluatie beleidsmedewerkers 
 Laag in evaluatie culturele centra 

 
 

2. Ik vind de verspreiding van Randuitcheques zinvol (unaniem antwoord) 
Want: drempelverlagend en beloning om Nederlands te leren.  
 
 

3. Het bedrag van 1 Randuitcheque is nu 7€.  
a) Dit bedrag is volgens mij een goed bedrag: unaniem volgens culturele centra + helft 

beleidsmedewerkers 
b) Dit bedrag moet verhoogd worden met  1 à 2 euro in combinatie met c 

(beleidsmedewerkers)  
Aangezien de prijzen van de activiteiten stijgen, is het logisch dat ook de waarde van de 
cheques stijgt.  

c) Ik stel voor om 4 i.p.v. 3 cheques te geven.  
 
 

4. Heb je weet van studies / tendensen / andere elementen die jouw antwoord bij vraag 1 
en/of de 25% kunnen staven? Zo ja, welke?  
 Is helemaal niet slecht als Vlaanderen een algemeen % van cultuurparticipatie in 

2017 heeft van 35% en voor cultuurevenementen van 24,6%.  
 Rekening houdend dat “vrijetijd” en “ontspanning” zeer westers concepten zijn en 

“verenigingsleven” een typisch Belgisch gegeven is.  
 Bovendien zijn mensen die recent vanuit het buitenland zijn verhuisd vaak nog in 

“overlevingsmodus / vestigingsmodus”. Zij geven prioriteit aan de zoektocht naar 
huisvestiging, werk, scholen of kinderopvang ipv aan vrijetijdsbestedingen. Het 
Belgische concept van het traditionele verenigingsleven is voor veel ouders ook 
moeilijk in te passen in hun gezinsleven / familiaal leven en levensstijl.  

 Personen met een vreemde herkomst doen eerder informeel en minder 
gestructureerd aan ontspanning. Zelf vernoemen ze als ontspanning: TV kijken, 
lezen, sociale media, internet, winkelen, koken fitness, wandelen,… Ze lijken hun 
persoonlijke ontplooiing ( nieuwe dingen leren, Nederlands oefenen, sociaal 
netwerk opbouwen,…) helemaal weg te cijferen voor hun huishouden en hun 
familie. Het ruimere vrijetijdsaanbod voor volwassenen is voor nieuwkomers niet 
bekend.  

 Zij die wel op zoek gaan naar ontspanning zeggen dat alle activiteiten veel geld 
kosten.  

 Voor de doelgroep zijn flexibele activiteiten zonder vaste uren door hun 
laagdrempeligheid het meest toegankelijk 

 In groep (inburgering, CVO, ea ) hebben ze al eens een bezoek gebracht aan een 
bibliotheek of CC/GC vaak dankzij Randuitcheques 

 Ouders met kinderen geven aan dat ze de weinige vrijetijd invullen met activiteiten 
met en voor de kinderen (parken, speeltuinen,…) Kinderen zijn ook vaker lid van een 



sportclub. Ouders vinden het moeilijk om activiteiten voor hun kinderen te 
ontdekken.  

 bron: Vlaanderen in cijfers 2017, studiedienst Vlaamse Regering, p.12 cultuur en 
sport 

 bron: rapport proeftuin Vilvoorde, AII, 13 maart 2018, p6-8  dit rapport schets o.a. 
drempels mbt vrije tijdsbeleving van anderstalige nieuwe inwoners van vreemde 
origine in Vilvoorde   

  bron: Deblaere E. (2014) Instroom in de Vlaamse Rand. Behoefteonderzoek bij 
nieuwe inwoners van vreemde origine in de 14 Vlaamse randgemeentes, uitgevoerd 
door toeleiders in diversiteit. p.44-47 

 https://www.bruzz.be/samenleving/vrijetijdspas-vervangt-cultuurwaardebon-2013-
07-03  

 http://www.vgc.be/sites/www.vgc.be/files/download/201511_evaluatierapportraad
_4.pdf  

 Wij blijven niet in de kou staan. Mensen in armoede genieten van cultuur, sport en 
vrije tijd. https://demos.be/kenniscentrum/publicatie/wij-blijven-niet-in-de-kou-
staan-2010  

 https://cjsm.be/cultuur/onderzoek-en-publicaties/studie-omtrent-kansen-en-
risicos-aangaande-de-uitbreiding-van-het  

 https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/8c852e0b-500a-425b-a212-
15120e1306a0?e=3868793/5127491#search 

 
 
 

5. Het effectieve gebruik van de Randuitcheques kan worden verhoogd wanneer ook met de 
cheques kan betaald worden, weliswaar aansluitend bij de doelstelling van de cheques: 
a) In sportclubs 
b) In jeugd- en andere verenigingen 
c) Voor taalkampen voor kinderen 
d) Voor diverse vakantiekampen 
e) Voor activiteiten bij de lokale muziekacademie 
f) Voor kinderopvang: voor ouders die willen deelnemen aan oefenkansen 
g) Een vervolgcursus NT2 
h) Activiteiten rond NT2 voor volwassenen (oefenkansen, initiatielessen, enz.) 
i) Andere: speelpleinwerking 

 
6. Welke van bovenvermelde activiteiten moeten, volgens jou, zeker worden opgenomen bij 

een eventuele uitbreiding van de cheques en waarom?  
- Activiteiten voor gezinnen met kinderen  
- Speelpleinen met een aanbod taalstimulering, taalkampen voor kinderen 
- kinderopvang voor ouders die willen deelnemen aan oefenkansen 
- jeugdverenigingen (indien administratief haalbaar) 
 
 

7. Welke van bovenvermelde activiteiten passen, volgens jou, helemaal niet bij de doelstelling 
van de Randuitcheques?  
Loutere kinderopvang 
 

https://www.bruzz.be/samenleving/vrijetijdspas-vervangt-cultuurwaardebon-2013-07-03
https://www.bruzz.be/samenleving/vrijetijdspas-vervangt-cultuurwaardebon-2013-07-03
http://www.vgc.be/sites/www.vgc.be/files/download/201511_evaluatierapportraad_4.pdf
http://www.vgc.be/sites/www.vgc.be/files/download/201511_evaluatierapportraad_4.pdf
https://demos.be/kenniscentrum/publicatie/wij-blijven-niet-in-de-kou-staan-2010
https://demos.be/kenniscentrum/publicatie/wij-blijven-niet-in-de-kou-staan-2010
https://cjsm.be/cultuur/onderzoek-en-publicaties/studie-omtrent-kansen-en-risicos-aangaande-de-uitbreiding-van-het
https://cjsm.be/cultuur/onderzoek-en-publicaties/studie-omtrent-kansen-en-risicos-aangaande-de-uitbreiding-van-het
https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/8c852e0b-500a-425b-a212-15120e1306a0?e=3868793/5127491#search
https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/8c852e0b-500a-425b-a212-15120e1306a0?e=3868793/5127491#search


8. De Randuitcheques worden nu uitgedeeld aan wie een cursus NT2 volgt of naar een café 
Combinne gaat. Moet de doelgroep ‘ontvangers’ uitgebreid worden? 
a) Nee 
b) Ja. Ik stel volgend kanaal / volgende kanalen voor:  

MO-groepen, Babycafé, Riso, PIN, groep intro, Café combinne, dienstencentra en 
ocmw’s die aan taalstimulering willen doen, nieuwe inwoners 
 
 

9. Wordt, volgens jou, het principe van de Randuitcheques voldoende duidelijk uitgelegd aan 
de cursisten NT2?  
a) Ja  
b) Nee (zie 10) 

 
10. Op welke manier kan het principe van de cheques duidelijker worden gemaakt bij de 

cursisten NT2? 
a) Door de leerkracht te voorzien van een bijhorende lesvoorbereiding 
b) Via een brief ter verduidelijking gericht aan alle leerkrachten NT2 
c) Via een filmpje dat door de NT2-leerkrachten kan worden getoond 
d) Via een bijhorende folder met iconen, bedoeld voor de cursisten 
e) Andere, namelijk: via toeleiders (PIN) 

 

Bijkomende bemerkingen:  

- Groepsgebruik en individueel gebruik blijven aanmoedigen 
- Andere partners (CVO, CBE, integratieambtenaren, vrijetijdsdiensten, enz. moeten hier 

achter staan / zich vinden in de manier van inzetten.  
- Cheques worden (soms) gebruikt door het personeel van plaatsen waar de cursussen 

ingericht worden (niet de bedoeling). Wel: meer groepsuitstappen organiseren vanuit 
een bepaalde cursus EN aanbod van CC’s afstemmen op de doelgroep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Randuitcheques 

Huidig voorstel: 

Dit is het voorstel / traject zoals afgetoetst met het kabinet.  

- Behoud van bestaande regeling, d.w.z. gebruik in klassikaal verband + als particulier 
- Volgend schooljaar: scholen opnieuw briefen + lesvoorbereiding meegeven om principe van 

de cheques te verduidelijken. Team Vlaamse Rand laat deze lesvoorbereiding maken.  
- Proefproject starten met een sportclub en eventueel met een andere vereniging waar 

Nederlands een belangrijke plaats krijgt.  
- Promoten bij gemeenten die lessen en/of oefenkansen Nederlands voorzien.  
- Gebruik van de cheques in de culturele centra en voor betalende initiatieven die 

oefenkansen Nederlands bieden. Dit wordt best gepromoot bij/via de gemeenten, vzw ‘de 
Rand’, … . Voorstel: de initiatiefnemer dient eerst een aanvraag in zodat er controle blijft 
over de degelijkheid van de oefenkansen.  

- Cheques 2x per jaar indienen bij de culturele centra. Deze bezorgen de cheques aan vzw ‘de 
rand’.  

- Verdeling aan de scholen door AII behouden indien mogelijk.  

 

Voorstel Dominique 

- Cheques als onderdeel van een integrale aanpak: uitwerken en voorleggen aan nieuwe 
minister? De cheques inzetten als ondersteuning van de gemeenten => klemtoon op pleidooi 
van horizontale benadering in alle lagen van een gemeentebestuur.  

 

Randoverleg:  

Insteek zoals besproken op 13/3 

- Vroeger vooral bedoeld om samen na te denken over nieuwe projecten en om ideeën te 
concretiseren.  

- Nu: terugblik op gang van zaken, verloop van projecten => zorgt voor andere dynamiek.  
- Vanuit team Vlaamse Rand: nood aan constructief, toekomstgericht overleg. Hoe terug 

realiseren?   

Verdere aanpak: 

- Een randoverleg met 5 à 6 mensen: kern van de 4 partners + indien gewenst iemand met 
expertise rond te bespreken item / project. Doel: terug meer afstemming krijgen.  

- Het randoverleg zoals het de laatste keren bestond (grote groep) wordt samengeroepen 
wanneer er concrete onderwerpen zijn. Misschien anders benoemen?  

- De werksessies zoals die nu bestaan, blijven gehanteerd en zijn afhankelijk van de nood en 
het project.  

- Thema’s voor volgend overleg:  
• Toekomstforum heeft verschillende werkgroepen: vraag naar en interesse voor 

deelname hieraan 
• Randuitcheques: kunnen we een integrale en horizontale aanpak uitrollen en 

voorleggen aan de nieuwe minister?  



 
Volgend overleg wordt momenteel via mail bepaald.  

 


