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Afsprakenkader Randuitcheques voor NT2-aanbieders, aanbieders 
van oefenkansen en cultuur- en gemeenschapscentra 

 
 

Korte omschrijving van de Randuitcheques 
 
Randuitcheques zijn cheques ter waarde van 7 euro waarmee anderstaligen die Nederlands leren of oefenen 
in de Vlaamse Rand kunnen betalen voor activiteiten in de gemeenschaps- en cultuurcentra van de Vlaamse 
Rand. 
 
De Randuitcheques zijn een initiatief van Ben Weyts, de Vlaamse minister bevoegd voor de Vlaamse Rand. Het 
team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur brengt ze uit en werkt voor de financiële 
afhandeling en promotie ervan samen met vzw ‘de Rand’. 
 

Doelstellingen 
 
De Randuitcheques hebben een tweeledig doel: 
- Ze belonen anderstaligen die Nederlands (NT2) leren in de Vlaamse Rand voor hun inzet. Heel wat 

anderstaligen wonen of werken in de Vlaamse Rand of trekken er geregeld naartoe. Om het Vlaamse 
karakter van de Rand te behouden en versterken, willen we die anderstaligen motiveren om Nederlands te 
leren en te oefenen. 

- Ze moedigen anderstaligen aan om deel te nemen aan het culturele leven in de Vlaamse Rand. Voor heel 
wat anderstaligen is de drempel naar Nederlandstalige culturele activiteiten groot. Om hun culturele 
participatie te verhogen en zo ook het gemeenschapsgevoel te versterken, willen we hun kennismaking 
met de gemeenschaps- en cultuurcentra makkelijker maken. 

 

Doelgroep 
 
De doelgroep van de Randuitcheques bestaat uit anderstaligen (16+)1 die: 
- ofwel een cursus Nederlands volgen bij een door de Vlaamse overheid erkende NT2-aanbieder in de 

Vlaamse Rand; 
- ofwel deelnemen aan een oefenkans Nederlands in de Vlaamse Rand. Het team Vlaamse Rand van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur beslist op aanvraag welke oefenkansen recht geven op Randuitcheques.  
 
NT2-leerkrachten en begeleiders van oefenkansen maken geen deel uit van de doelgroep, maar kunnen 
gebruikmaken van Randuitcheques om hun groepen te begeleiden bij activiteiten in het cultuur- of 
gemeenschapscentrum. 
 
 

 
1 Uitzonderingen op deze leeftijdsgrens zijn mogelijk op gemotiveerde aanvraag. 
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Aantal 
 
Cursisten Nederlands die in de Vlaamse Rand les volgen hebben recht op 3 Randuitcheques. 
 
Anderstaligen die deelnemen aan een oefenkans hebben recht op minimaal 1 en maximaal 3 Randuitcheques, 
afhankelijk van de aard van de oefenkans. Het team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur 
beoordeelt dit op basis van de informatie vermeld in het aanmeldingsformulier van de oefenkans (zie verder 
onder ‘Verdeling’). 
 
Elke nieuwe cursus of oefenkans waaraan de anderstalige deelneemt, geeft recht op Randuitcheques volgens 
de bovenstaande regels.  
 
NT2-leerkrachten en begeleiders van oefenkansen hebben per cursus of oefenkans recht op 1 Randuitcheque 
om hun groep te begeleiden bij een activiteit in het cultuur- of gemeenschapscentrum. 
 

Verdeling 
 
De erkende NT2-aanbieders en aanbieders van oefenkansen staan in voor de verdeling van de Randuitcheques 
aan de doelgroep.  
 
Erkende NT2-aanbieders kunnen sowieso gebruikmaken van Randuitcheques, maar moeten het benodigde 
aantal cheques wel aanvragen via het aanvraagformulier op de website van het team Vlaamse Rand.  
 
Aanbieders van oefenkansen dienen eenmalig een aanvraag in bij het team Vlaamse Rand om van de 
Randuitcheques gebruik te kunnen maken. Zij doen dat aan de hand van een specifiek aanmeldingsformulier 
waarin zij het kwaliteitsvolle karakter van hun oefenkans aantonen. Nadien kunnen zij het benodigde aantal 
cheques aanvragen via het daartoe bestemde aanvraagformulier. 
 
De verdeling van de Randuitcheques gebeurt op een bewuste en geïnformeerde manier. Het volstaat niet om 
de cheques zomaar te overhandigen aan de doelgroep, het gebruik ervan moet correct toegelicht worden. 
Plant de verdeler een klassikale uitstap met Randuitcheques, dan wordt dit duidelijk gecommuniceerd. 
 

Activiteiten waarvoor je met Randuitcheques kan betalen 
 
De cheques vormen een betaalmiddel voor alle activiteiten die georganiseerd worden in of door een 
gemeenschaps- of cultuurcentrum in de Vlaamse Rand en waarvoor de financiële afhandeling via het centrum 
verloopt.  
 
Voor activiteiten van verenigingen die in een gemeenschaps- of cultuurcentrum plaatsvinden, kunnen de 
cheques dus alleen gebruikt worden als de vereniging met het centrum een regeling heeft getroffen over de 
financiële afhandeling van de activiteit. 
 

https://assets.vlaanderen.be/raw/upload/v1662709328/ABB_Vlaamse_Rand_Randuitcheques_aanvraag_vnvgrh.docx
https://assets.vlaanderen.be/raw/upload/v1662709452/ABB_Vlaamse_Rand_Randuitcheques_aanmelding_oefenkans_fylpik.docx


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
5.09.2022 Afsprakenkader Randuitcheques pagina 3 van 3 

De gemeenschaps- en cultuurcentra in de Vlaamse Rand zijn: 
- Asse: CC Asse, www.ccasse.be  
- Beersel: CC de Meent, www.demeent.be   
- Dilbeek: CC Westrand, www.westrand.be  
- Drogenbos: GC de Muse, www.demuse.be   
- Grimbergen (Strombeek-Bever): CC Strombeek-Bever, www.ccstrombeek.be   
- Hoeilaart: GC Felix Sohie, www.felixsohie.be   
- Kraainem: GC de Lijsterbes, www.delijsterbes.be  
- Linkebeek: GC de Moelie, www.demoelie.be   
- Machelen: GC ’t Kwadrant, www.machelen.be  
- Meise: GC de Muze, www.demuzevanmeise.be   
- Overijse: CC Den Blank, www.denblank.be  
- Overijse (Jezus-Eik): GC de Bosuil, www.debosuil.be  
- Sint-Genesius-Rode: GC de Boesdaalhoeve, www.deboesdaalhoeve.be   
- Sint-Pieters-Leeuw: CC Coloma, www.sint-pieters-leeuw.be   
- Tervuren: CC Warandepoort, www.dewarandepoort.be  
- Vilvoorde: CC Het Bolwerk, www.hetbolwerk.be  
- Wemmel: GC de Zandloper, www.dezandloper.be   
- Wezembeek-Oppem: GC de Kam, www.dekam.be  
- Zaventem: CC De Factorij, www.ccdefactorij.be  
 

Betalingsmodaliteiten 
 
Elke Randuitcheque is 7 euro waard en blijft twee seizoenen geldig vanaf de uitgifte. 
 
Er wordt geen geld teruggegeven op een Randuitcheque. 
 
Het cultuur- of gemeenschapscentrum dat de cheques in ontvangst neemt, vraagt de uitbetaling ervan aan bij 
vzw ‘de Rand’. Het centrum stuurt de cheques samen met een factuur naar vzw ‘de Rand’ (ongeveer 2 x per 
jaar). Vzw ‘de Rand’ factureert de uitbetaling door aan het team Vlaamse Rand van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur. 
 
Bij annulatie van een activiteit waarvoor met Randuitcheques werd betaald, geeft het cultuur- of 
gemeenschapscentrum de cheques terug aan de gebruiker. Teruggave gebeurt alleen bij annulatie en is dus 
niet mogelijk wanneer de activiteit wel plaatsvindt maar de gebruiker niet meer wil of kan deelnemen. 
 
Bij vermoedens van oneigenlijk gebruik van de Randuitcheques neemt het cultuur- of gemeenschapscentrum 
contact op met het team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur via rand@vlaanderen.be. 
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