Contract inburgering

Contract tussen
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l ,
en l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, vertegenwoordigd door
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Artikel 1: Wat is inburgering?
Bij Inburgering helpen wij u om uw weg te vinden in de samenleving.
Inburgering houdt in:
1. U volgt cursussen:


maatschappelijke oriëntatie (MO)



Nederlands op een eenvoudig niveau (A1 en A2)

2. U krijgt begeleiding:


De trajectbegeleider ondersteunt u als u vragen of problemen hebt.
De trajectbegeleider ondersteunt u ook bij uw plannen op korte en lange termijn.



Waar en wanneer volgt u de cursussen? Uw trajectbegeleider bespreekt dat met u.
Hij of zij houdt ook uw dossier administratief in orde.

Misschien moet u niet alle cursussen volgen. U hebt misschien een vrijstelling. Daarvoor hebt u
bewijzen nodig, of u doet een test. Uw trajectbegeleider bekijkt dat met u. Hebt u hier vragen over?
Stel ze aan uw trajectbegeleider.

§1. Maatschappelijke oriëntatie (MO)
De cursus MO bestaat uit een aantal lessen. U maakt ook een actieplan. Tijdens de cursus MO
evalueren we u.
De lesgever spreekt een taal die u begrijpt.
Waar en wanneer zijn de lessen? U krijgt tijdig info over de lessen die u moet volgen.
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§2. Nederlands
We doen eerst een screening.
We beslissen dan welk niveau Nederlands u gaat leren. En hoeveel lessen u moet volgen.

Waar en wanneer zijn de lessen? U krijgt tijdig info over de lessen die u moet volgen.
Artikel 2. Afspraken
§1. Attest Inburgering
Bent u geslaagd voor MO en voor Nederlands? Dan krijgt u een Attest Inburgering.
Het attest heeft veel voordelen:


U kan laten zien dat u met succes de lessen hebt gevolgd. Bij een sollicitatie, het OCMW, VDAB,
Actiris,…



U moet niet betalen voor lessen Nederlands tot en met niveau B1.



U kan het attest gebruiken als u een sociale woning wilt huren in Vlaanderen.



Wilt u Belg worden? Dan is het attest ook nuttig.

§2. Deelnemen
U gaat naar alle lessen.

Kan u niet komen?
Dat meldt u altijd aan uw trajectbegeleider.
We noteren hoeveel u niet naar de les komt. Ook als u een deel van een les mist. Zelfs als u
verwittigd hebt of als u een bewijs hebt.

Bent u ziek? Hebt u een andere reden om niet te komen?
Geef een bewijs aan de trajectbegeleider. Die zoekt samen met u een oplossing. U volgt de cursussen
misschien later of op een ander moment.

Werkt u of studeert u? En kan u daarom niet komen?
Breng een bewijs mee. De trajectbegeleider zoekt met u een oplossing. U hebt dan recht op een
“flexibel traject”. Uw trajectbegeleider geeft u een bijlage bij dit contract.

§3. Verhuizen
Gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres aan uw trajectbegeleider.


Blijft u in Brussel wonen? Dan blijft dit contract geldig.



Verhuist u naar Vlaanderen? Dan krijgt u een nieuw Contract Inburgering aangeboden.
Mogelijk bent u in Vlaanderen verplicht om Inburgering te volgen.
Er is een sanctie als u dat niet doet.
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§4. Kosten
U moet niet betalen om het programma te volgen. De Vlaamse Gemeenschap betaalt de kosten.
Soms moet u wel betalen voor een boek of kopieën bij de Nederlandse lessen.

§5. Reglement
U krijgt een reglement met verdere afspraken. U verklaart dat u hiermee akkoord gaat.

§6. Klachten
Hebt u een suggestie, een opmerking of een klacht? Onze medewerkers helpen u graag verder. Of ga
naar onze website http://integratie-inburgering.be/een-klacht-indienen.

Voor l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

De inburgeraar

Voor akkoord,

Voor akkoord,

(Voornaam, achternaam, functie binnen het

${klant_voornamen} ${klant_familienaam}

onthaalbureau, handtekening)

${handtekening_klant}

(Datum)

(Datum)

3

