SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 575
van KAROLIEN GROSEMANS
datum: 24 mei 2022

aan BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT

VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,

DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Opleiding Nederlands als tweede taal (NT2) - Limburg (2)
In mijn schriftelijke vraag nr. 159 van 26 november 2021 vroeg ik de minister naar het
aanbod van de modules Nederlands als tweede taal (NT2) in de provincie Limburg. Graag
had ik deze gegevens verder aangevuld.
1.

Heeft de minister zicht op de evolutie van het aantal cursisten dat de opleidingen
NT2 in het volwassenenonderwijs volgde in de provincie Limburg? Graag een
aanvulling van de cijfers uit schriftelijke vraag nr. 159 (volledige cijfers voor
schooljaar 2020-2021 en indien mogelijk ook voorlopige cijfers van schooljaar 20212022).

2.

Kan de minister het antwoord op deelvraag 1 opdelen volgens de
opleidingsverstrekkers waar de opleidingen NT2 werden gevolgd (centra voor
basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs)? Indien mogelijk ook opgedeeld
per onderwijsinstelling.

3.

Hoe interpreteert de minister deze evolutie?

4.

Personen op de vlucht uit Oekraïne kunnen Nederlands als tweede taal (NT2) en
andere opleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor
basiseducatie volgen.
Heeft de minister er zicht op hoeveel Oekraïners zich dit schooljaar inschreven voor
een cursus NT2 in het Limburgse volwassenenonderwijs?

5.

Heeft de minister er zicht op hoeveel Oekraïners zich inschreven voor andere
cursussen in het Limburgse volwassenenonderwijs? Graag ook een overzicht van de
opleidingen.

6.

Welke impact heeft de instroom van Oekraïners vandaag op het Limburgse
volwassenenonderwijs?
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ANTWOORD

op vraag nr. 575 van 24 mei 2022
van KAROLIEN GROSEMANS

1-3.De inschrijvingen in het volwassenenonderwijs zijn gedeclareerd als officiële statistiek.
De definitieve cijfers voor schooljaar 2020-2021 zijn pas beschikbaar na publicatie
ervan door Statistiek Vlaanderen. Deze cijfers worden in de loop van september
verwacht. Op dat moment zullen de cijfers van schooljaar 2020-2021 toegevoegd
worden aan Dataloep. Dataloep laat toe om te filteren op studiegebied, provincie van
de vestigingsplaats en gemeente van de vestigingsplaats. Zo kunnen de specifieke
cijfers voor Limburg uit Dataloep gehaald worden.
Op 20 juni waren er 445 unieke cursisten met de Oekraïense nationaliteit in Limburg
ingeschreven in een opleiding NT2 in volwassenenonderwijs. Het gaat hier niet
exclusief over Oekraïense ‘ontheemden’. Dit gegeven is nog niet beschikbaar voor ons.
Het gaat hier wel telkens om unieke cursisten met de Oekraïense nationaliteit die zich
pas vanaf 1 februari voor de eerste keer in het volwassenenonderwijs inschreven. Geen
van deze mensen is ingeschreven in een andere opleiding dan NT2.
4.

Op dit moment is de impact eerder beperkt, maar we zien de aantallen elke dag
stijgen.

