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Veel info op enkele kliks 
Informatie over inburgering in Neptunus en  

Mijn Loopbaan voor Partners 

1 Mijn Loopbaan voor Partners 

• Beide programma’s gebruiken dezelfde KSZ-stromen 

• MLP geeft een beter overzicht 

• MLP geeft minder details 
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1.1 Types trajecten 

• Primair inburgeringstraject Verplicht 
• Omvat de maatschappelijke oriëntatie 

• Primair inburgeringstraject Rechthebbend 

• Ocmw-activeringstraject 

• NT2 Opleiding 
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1.1.1 Traject NT2 Opleiding 

• De trajectbegeleider NT2 ziet de cliënt doorgaans 1x 
• Neemt Covaar test af 

• Neemt niveaubepalingstesten NT2, instaptesten en civiele testen af 

• Verwijst naar Basis Educatie of CVO 
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1.1.2 Inburgeringstraject 

• Verplicht in een aantal gevallen 

• Vrijblijvend voor alle nieuwkomers en oudkomers 

• Niet meer vrijblijvend zodra er een inburgeringscontract is getekend 

• De trajectbegeleider volgt de cliënt verder op in zijn inburgerings- en 
integratie traject 
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1.1.3 OCMW-activeringstraject 

• AGII geeft dit in bij Leefloon 

• AGII houdt OCMW op de hoogte als de cliënt niet meewerkt 
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1.2 Vormingsactiviteiten 

• MO Cursus 

• NT2 Opleidingen 
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NT2 Opleidingen 

Oude benamingen 
volwassenenonderwijs 

Europees Referentiekader 
Nieuwe benamingen 
volwassenenonderwijs 
 

Zelfredzaamheidsniveau 

Richtgraad 1.1 Breaktrough A1 Het absolute minimum. Je kan in 
een anderstalige omgeving met 
zeer beperkte talige middelen 
communiceren en je uit de slag 
trekken. 

Richtgraad 1.2 Waystage A2 Het overlevingsniveau. Je kan 
communiceren bij eenvoudige 
routinetaken over vertrouwde 
onderwerpen die van persoonlijk 
belang zijn of betrekking hebben 
op je directe omgeving. 

NT2 Opleidingen 

Richtgraad 2 Treshold B1 Het niveau van de beperkte 
zelfstandigheid. Je kunt de 
hoofdzaken begrijpen van 
vertrouwde onderwerpen die aan 
bod komen in de werksituatie, op 
school, bij ontspanning en tijdens 
reizen. 

Richtgraad 3 Vantage B2 Het niveau van de echte talige 
zelfstandigheid. Je kan zowel 
gepast als helder communiceren 
wat betreft concrete, abstracte als 
werktechnische materies. 

Richtgraad 4 Effectiveness C1 Het niveau van de uitgebreide 
talige zelfstandigheid. Je kan taal 
soepel en doeltreffend aanwenden 
in sociale, educatieve en 
professionele communicatie. 
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1.3 Afgelegde testen 

• Resultaten van afgelegde testen 
• Covaar 

• Niveautesten NT2 

• Instaptesten NT2 
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1.3.1 Covaartest 

• psychologische test naar COgnitieve VAARdigheden 

• Bepaalt onderwijsvorm 

• Score op 48 
• < 22 : Basiseducatie 

• 22-30: CVO traag (180u per niveau) 

• 30-37: CVO (120u per niveau) 

• > 37 CVO kort (80u per niveau) 

• >45 en kennis grammatica Europese taal: Linguapolis 

1.4 Voorkeuren klant 
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1.5 Overige info 
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2 Neptunus 

• Uitgebreide info over aanwezigheden cursussen 

• Mogelijkheid tot PDF-rapporten  
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2.1 Informatie van de KSZ-consultatie 

• Status: geeft aan of er al dan niet data werd gevonden (DATA_FOUND 
of NO_RESULT)  

• Informatie OCMW: timestamp van verzending en KBOnummer van 
het OCMW 

• Informatie KSZ: geeft het ticketnummer en de timestamp gegevens 
van KSZ weer 

• Client: INSZ van de client, eventueel aangevuld met de naam indien 
gekend in Neptunus 

• Insz: geeft weer voor welk INSZ de stroom werd verstuurd 

 

2.2 Categorieën informatie 

• Doelgroep 

• Behaalde attesten 

• Contracten 

• Aanmelding 

• Uitstellen van aanmelding 

• Trajecten 

• Vormingsactiviteiten 

• Adviezen 

• Perspectieven 

 

• Toeleidingen Diploma 
Gelijkschakeling 

• Toeleidingen Partner 

• Inbreuken 

• Nederlands 2de Taal 

• Afgelegde testen 

• Talenkennis 

• Wachtlijsten 

• Gesprekken 
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2.2.1 Trajecten 

• Primair inburgeringstraject Verplicht 

• Primair inburgeringstraject Rechthebbend 

• Ocmw-activeringstraject 

• NT2 Opleiding 
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2.2.2 Perspectieven 

• PTPP: Primair traject professioneel perspectief 
• Gericht op werk 

• PTEP: Primair traject educatief perspectief 
• Gericht op behalen van een diploma 
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2.2.3 Nederlands 2de Taal 

• Cursussen NT2 
• Type opleiding 

• Lesmomenten per cursus + aanwezigheid 

• Statistieken aanwezigheid 
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2.2.4 Afgelegde testen 

2.2.5 Talenkennis 



14/12/2018 

20 

2.2.6 Wachtlijsten aanmeldingen 

• Wachtlijsten voor opleidingen waarvoor cliënt niet meteen kan 
ingeschreven worden 

 

2.2.7 Categorieën informatie  

• Doelgroep: Doelgroep AgII: ja of nee 

• Behaalde attesten: attest van inburgering 

• Contracten: inburgeringscontract verplicht of rechthebbend 

• Aanmelding: eerste aanmelding 

 

 


