
 

 

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

De heer drs. W. Koolmees 

Postbus 90801  

2509 LV  DEN HAAG 

 

 

Houten, 17 maart 2020 

 

Ons kenmerk: RU2020018/HH/jn 

Betreft:  Inburgering  

 

Geachte heer Koolmees, 

De regering roept heel onderwijzend Nederland  op om lessen op afstand aan te bieden. Dit om te 

zorgen dat leerlingen en studenten geen onnodige vertraging oplopen in hun leerproces. Helaas staat 

de huidige regelgeving deze mogelijkheid voor het inburgeringsonderwijs niet toe. Dit terwijl ook 

deze groep zeer gebaat is bij continuïteit in hun leerproces. Wij roepen u op om afspraken met ons te 

maken om ook deze kwetsbare doelgroep de kans te bieden om te blijven werken aan hun 

inburgeringstraject.  

In Nederland zijn er honderden taalaanbieders die zich richten op het aanbieden van 

inburgeringslessen aan statushouders en gezinsmigranten. Het betreft hier zowel publieke 

instellingen als private ondernemers en  zzp-ers. Zij krijgen echter momenteel geen ruimte conform 

de regels die vallen onder de verantwoordelijkheid van uw ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid om lessen op afstand te geven. Er is in het verleden bepaald dat lessen die via 

digitale wijze en/of op afstand worden gegeven niet meetellen voor de facturatie bij Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) en niet meetellen voor de inspanningsverplichting van de deelnemer. 

Hierdoor lopen de inburgeraars vertraging op in hun (leer)proces, komen docenten zonder werk en 

inkomsten te zitten en als u de factureringswijze handhaaft komt het voorbestaan van instellingen in 

gevaar. 

Veel van de taalaanbieders zijn op dit moment koortsachtig bezig met de noodzakelijke transitie naar 

digitale vormen van onderwijs zodat de lessen wél maar in een andere vorm doorgang vinden. Daar 

waar het ministerie van Onderwijs digitale lesvormen op dit moment enorm stimuleert zien wij dat  

niet bij uw ministerie. Als de regelgeving niet op zeer korte termijn wordt aangepast zal dit leiden tot 

een grote verzwakking van de  infrastructuur voor inburgeringsonderwijs in de vorm van 

faillissementen en gedwongen ontslagen op grote schaal in heel Nederland. Deze schade zal veel tijd 

en inspanning vergen om te herstellen. 

 

 

 



In de bijlage vindt u een voorstel om de inburgeraars, de docenten en de taalaanbieders te helpen. 

Erken de waarde van digitaal onderwijs en onderwijs op afstand, ondersteun de inburgeraars in hun 

inspanningen en geef de ruimte aan de docenten, publieke instellingen  en ondernemers om zoveel 

mogelijk op eigen kracht door deze crisis heen te komen. 

 

Wij vertrouwen erop snel van u te horen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de voorzitters van: 

  

 

 

 

Hans Hillen    Frank van Hout    Sieb Louwsma 

Voorzitter NRTO   Voorzitter MBO Raad   Voorzitter OVAL 

 

 

cc: VNG en Divosa 


