Taalkennis voor het personeel van lokale besturen
Wie in Vlaanderen in een lokaal bestuur wil werken, moet kunnen bewijzen dat hij het Nederlands op het vereiste
niveau beheerst. De Bestuurstaalwet geldt zowel voor statutaire als voor contractuele personeelsleden, tot zelfs voor
personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, §7 van de OCMW-wet.
De kennisniveaus van het Nederlands, vereist per niveau en aard van de betrekking, zijn vastgesteld op bais van
het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Werkman E-niveau: A2
Administratief medewerker C-niveau: B2

Een kandidaat-personeelslid moet zijn kennis van het Nederlands bewijzen a.d.h.v. één van volgende wijzen:


het klassieke diploma of getuigschrift
Indien u niet meer in het bezit bent van dit document, dan kan u een vervangend attest opvragen aan de school
waar u uw diploma behaalde.



acht jaar les volgen in een Nederlandstalige instelling van lager of middelbaar onderwijs telt ook
mee voor de toegang tot het E- en D-niveau
Indien u niet meer in het bezit bent van dit document, dan kan u een vervangend attest opvragen aan de school
waar u uw diploma behaalde.



via erkende onderwijsinstellingen waar Nederlands de onderwijstaal is of waar Nederlands als
vreemde taal gedoceerd wordt
opleiding NT2 (Nederlands als Tweede Taal)
erkende onderwijsinstelling: Centra voor Volwassenenonderwijs bv. Cervo-Go
getuigschriften behaald in een taalopleiding (universiteit of hogeschool)
certificaten uitgereikt door de Centra voor Basiseducatie zijn ook geldig (opgelet: enkel tot niveau A2 ERK)
zijn niet erkend/niet geldig: private talenscholen, VDAB, Syntra
voor de eerste maal Nederlands NT2 volgen: eerst aanmelden bij het Huis van het Nederlands (maandelijks
contactmomenten in het Sociaal Huis of zie contactgegevens)


-

bewijzen van de Huizen van het Nederlands, enkel van Brussel, Antwerpen en Gent
http://www.huizenvanhetnederlands.be
Enkel ERK-niveau A2 en B1
Info kan opgevraagd worden in Huis van het Nederlands te Oostende (Edith Cavellstraat 15) via 059/55 62 59 of
info@hvn-wvl.be of www.hvn-wvl.be
contactmomenten met het Huis van het Nederlands Oostende in het Sociaal Huis Koksijde


-

via Selor



certificaten afgeleverd door het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse
Taalunie (CNaVT)
zie lijst met erkende en gemachtigde instellingen (Gent / Brussel): www.cnavt.org
testen éénmaal per jaar in mei
prijs: 75 euro

-

www.selor.be of taal@selor.be
gratis test
lange wachtlijsten (oproepingssysteem in Brussel – 3 à 4 maand wachten)

Meer informatie omtrent de taalwetgeving kan u vinden op volgende websites:
http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Personeel/werving_selectie/
http://binnenland.vlaanderen.be/rechtspositieregeling/bewijs-van-taalkennis-decreet-en-uitvoeringsbesluittreden-werking-op-1-juli-2
http://binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/voorsite.pdf (p.39-42)
Bron: Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 18 november 2011 tot regeling van het bewijs
van taalkennis, vereist door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli1966 Het
uitvoeringsbesluit trad in werking op 1 juli 2013.

Bijkomende inlichtingen
dienst Personeel & HR – 1e verdieping gemeentehuis - Zeelaan 303 - 8670 Koksijde
t. 058 53 34 41 - sollicitaties@koksijde.be

