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Geachte heer Koolmees,
De afgelopen periode heeft u veel maatregelen genomen om fraude met inburgeringsgelden aan te pakken en te voorkomen. Net als u vinden wij fraude onacceptabel en vinden wij een
daadkrachtige aanpak gewenst. Daarom staan wij ook voor een gedegen financieel toezicht en
toezicht in de klas. Wij vragen u om richting het nieuwe inburgeringsstelsel door te pakken, uw
stelselverantwoordelijkheid te nemen en een wettelijk geborgd robuust systeem te realiseren met
heldere kaders en afspraken die de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs waarborgen.
De laatste jaren heeft de huidige toezichthouder Blik op Werk regelmatig aanvullende toezichtmaatregelen doorgevoerd. Dit gebeurde steeds ad hoc en zonder voldoende afstemming en communicatie
met de uitvoerders van het inburgeringsonderwijs. Dit terwijl het aanpassen van de bedrijfsprocessen
zorgvuldig moet gebeuren en maatregelen zoals bijvoorbeeld het achteraf facturen hard ingrijpen in de
bedrijfsvoering van de bonafide aanbieders. Het ad hoc implementeren van deze ingrijpende
maatregelen brengt veel onrust en problemen bij uitvoerende instanties met zich mee. Het indienen
van facturen is inmiddels zo complex geworden dat de administratieve afdoening vertraagt en facturen
niet of laat worden betaald. Hierdoor is de bedrijfsvoering van bonafide aanbieders fors onder druk
komen te staan. Sommige van hen overwegen nu helemaal te stoppen met inburgeringsonderwijs. Als
dat gebeurt, raken we verder van huis dan ooit. Deze zorgen zijn meermaals gedeeld met én Blik op
Werk én ambtenaren van uw departement.
Korte termijn
Op de korte termijn vinden wij het essentieel dat de governance rond Blik op Werk wordt herijkt en
onder uw regie wordt gebracht. Afgelopen voorjaar zijn wij als vertegenwoordigers van een fors deel
van de aanbieders in gesprek gegaan met uw ministerie over de wijze waarop

we tot betere afstemming kunnen komen over de in te voeren maatregelen. In het verlengde van dit
gesprek hebben we een concreet voorstel neergelegd bij uw ministerie hoe het toezicht op de
inburgering en de bijbehorende governance op korte termijn substantieel verbeterd kan worden. In
antwoord op uw adviesvraag over deze wet, hebben we ons voorstel nogmaals onder uw aandacht
gebracht. De kern van dat voorstel is dat er een expliciete scheiding tussen het opstellen van het
toezichtskader voor inburgering (vastgesteld door de minister van SZW) en het uitvoeren van het
feitelijke onderzoek (door keurmerkverstrekker) komt en dat de governancestructuur van Blik op Werk
op korte termijn stevig wordt aangescherpt. Als vertegenwoordigers van de taalaanbieders wensen we
hierin een formele rol te krijgen.
Lange termijn
Uw besluit om de regie op de inburgering bij de gemeenten te leggen zou de mogelijkheden tot
frauderen sterk moeten beperken. Wij delen dat. Tegelijk is ook in de nieuwe situatie helderheid over
de kwaliteitsborging van essentieel belang en een formele betrokkenheid van de aanbieders
onontbeerlijk. Voor de langere termijn stellen we voor dat u een onafhankelijk advies inwint voor de
vormgeving van toekomstbestendig toezicht in de context van de nieuwe wet, inclusief een mogelijke
rol voor de Onderwijsinspectie en/of Inspectie SZW.
Een stelsel dat zich richt op een zeer kwetsbare groep mensen, vraagt om heldere wet- en
regelgeving voor alle betrokken partijen waarbinnen kwaliteit van het inburgeringsonderwijs
gewaarborgd is.
Wij vragen u om als minister uw stelselverantwoordelijkheid te nemen en wat betreft de kwaliteitsborging de regie te nemen zowel voor het nieuwe stelsel als voor de huidige situatie.
Wij kijken uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
MBO Raad
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