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Terminologie – Integratie door werk     Kempen, 12/12/2018  

 

TERM DUIDING 

AgII Agentschap voor integratie en inburgering 

Asielzoeker Persoon die asiel aanvraagt: bescherming op grond van het 

Vluchtelingenverdrag.  

Zolang het onderzoek van de asielaanvraag loopt, blijft de persoon asielzoeker. 

ATB Arbeidstrajectbegeleiding (bij het OCMW) 

CBE Centrum voor basiseducatie 

Basiseducatie helpt je om in je eigen tempo je kennis op te frissen en te versterken.  

Dat kan op vlak van taal, rekenen, computer of maatschappijoriëntatie. 

Binnen elk domein hebben we cursussen op verschillende niveaus. Voor Nederlandstaligen 

en anderstaligen. 

CVO  Centrum voor volwassenonderwijs 

Opleidingscentrum waar opleidingen secundair volwassenonderwijs, hoger 

beroepsonderwijs of specifieke lerarenopleiding worden aangeboden. Maar ook specifieke 

opleidingen NT2 worden aangeboden via diverse formats (verkorttraject, standaard 6u per 

wee, intensief 12u per week, of … dag of avond ...)  

Derdelander Onderdaan van een ander land dan de EU, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein 

Gezinshereniging Gezinshereniging is het bij elkaar brengen van familieleden die in verschillende 

landen verblijven.  

Aan gezinshereniging is ook een verblijfsprocedure gekoppeld: familieleden van Belgen, EU-

burgers of van andere personen met verblijfsrecht in België kunnen, onder bepaalde 

voorwaarden, via gezinshereniging een verblijfsvergunning in België verwerven. 

GPMI Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie 

Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie(GPMI) legt de nodige 

stappen en doelstellingen vast voor progressieve maatschappelijke en/of professionele 

integratie van iedere begunstigde van het leefloon, voor wie tewerkstelling (nog) niet 

onmiddellijk mogelijk of wenselijk is. 

Het meest geschikte GPMI voor een persoon zal afhangen van de concrete persoonlijke 

situatie, verlangens en mogelijkheden op het vlak van maatschappelijke en/of professionele 

integratie. 

Inburgeraar Persoon van 18 jaar of ouder die tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid 

behoort: 

 vreemdelingen van achttien jaar en ouder, die zich langdurig in 

Vlaanderen of Brussel vestigen; 

 Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens een van de 

ouders niet in België geboren is; 

 sinds 2007 ook oudkomers. 

Inburgeringstraject Traject dat volwassen inburgeraars volgen. Het bestaat uit een primair en een 

secundair traject.   
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Het primaire traject wordt gecoördineerd door een onthaalbureau en duurt ongeveer een 

jaar. Het is verplicht voor sommige inburgeraars. Tijdens het inburgeringstraject volgt de 

inburgeraar een cursus Nederlands, een cursus maatschappelijke oriëntatie en een 

programma loopbaanoriëntatie. De inburgeraar krijgt ook individuele trajectbegeleiding.  

Reguliere voorzieningen staan in voor het secundaire inburgeringstraject. Zo kan de 

inburgeraar na het primaire traject een beroepsopleiding of een opleiding tot zelfstandig 

ondernemerschap volgen. Daarnaast kan hij ook verder Nederlands studeren, zich in het 

hoger onderwijs inschrijven of kiezen voor vrijwilligerswerk. 

KSZ Kruispuntbank Sociale Zekerheid 

LOI Lokaal opvanginitiatief 

Een kleinschalig opvanginitiatief voor asielzoekers, georganiseerd door een OCMW en 

gefinancierd door de federale overheid. 

(persoon met) 

Migratieachtergrond 

Dit is een persoon met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of 

is een persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit 

hebben van een land buiten de Europese Unie. 

MO Maatschappelijk oriëntatie 

Onderdeel van het inburgeringsprogramma. 

Tijdens de cursus maken de inburgeraars kennis met de Vlaamse samenleving. Het 

lessenpakket behandelt thema’s als de Belgische staatsstructuur, onderwijs, mobiliteit, 

gezondheid, enzovoort. Daarnaast is er aandacht voor waarden en normen. 

Maatschappelijke oriëntatie wordt aangeboden door het onthaalbureau. Inburgeraars 

kunnen de lessen volgen in hun taal of in een andere taal die ze genoeg beheersen. 

Nieuwkomer Persoon die zich onlangs in België heeft gevestigd.  

NT2 Nederlands als tweede taal 

Nederlandse taalles voor personen die een andere moedertaal hebben. 

OCMW Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

OKAN Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. 

OKOT Onderwijskwalificerend opleidingstraject 

https://www.vdab.be/opleidingen/diplomaviavdab.shtml 

Oudkomer Tegenovergestelde van nieuwkomer. Oudkomers zijn inwijkelingen die al langer 

dan een jaar in België wonen en ingeschreven zijn in het Rijksregister. 

Subsidiair 

beschermde 

De subsidiair beschermde krijgt een verblijfsvergunning voor een beperkte 
periode.  

TWE Tijdelijke werkervaring 

Diverse instrumenten vallen onder deze noemer: beroepsverkennende stage, 
werkervaringsstage, opleidingsstage, individuele beroepsopleiding in de onderneming 
(IOB), art. 60.  

VDAB Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding 

Vluchteling Een vluchteling is een persoon die zijn land van herkomst heeft verlaten, omdat 

zijn leven of persoonlijke veiligheid in gevaar is. Asielzoekers die beantwoorden 

aan een van de criteria in het Vluchtelingenverdrag – de Conventie van Genève – 

krijgen na het doorlopen van de asielprocedure het statuut van erkend 

vluchteling.  

https://www.vdab.be/opleidingen/diplomaviavdab.shtml
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