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 Geachte mevrouw van Rijn, Beste Afke,

De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal en VluchtelingenWerk 

Nederland willen graag het volgende aan u voorleggen. Sinds de invoering van de gewijzig-

de Wet inburgering zien wij dat sommige inburgeringsplichtige analfabeten geen mogelijk-

heid hebben om aan hun inburgeringsplicht te voldoen. Het betreft voormalige asielzoekers 

die na 31 december 2012 als besluit op hun asielverzoek in het bezit zijn/worden gesteld 

van een reguliere vergunning voor een permanent verblijfsdoel. Dit zijn bijvoorbeeld ouders 

van kinderen die onder de ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ vallen, maar ook men-

sen aan wie op grond van de hardheidsclausule ontheffing is verleend van het inburgerings-

examen buitenland (Wib) of waar gebruik is gemaakt van de discretionaire bevoegdheid. 

Analfabeten met een asielvergunning

Zoals u weet zijn asielzoekers vrijgesteld van het inburgeringsexamen buitenland; onder 

hen bevinden zich dus analfabeten. Inburgeringsplichtige asielgerechtigden1 en hun inbur-

geringsplichtige gezinsleden (ook met een reguliere vergunning) kunnen daarom maximaal 

€10.000,- lenen voor hun inburgering2, zodat zij hieruit eventueel ook een alfabetiserings-

cursus kunnen betalen. 

Analfabeten met een reguliere vergunning

Voor de overige nieuwkomers is het maximale leenbedrag €5000,- . Binnen deze groep be-

vinden zich echter ook voormalige asielzoekers met een reguliere vergunning die eveneens 

analfabeet (kunnen) zijn. Voor hun komst naar Nederland  zijn zij immers eveneens vrijge-

steld van het basisexamen buitenland. De hoogte van de lening voor deze groep maakt het 

echter onmogelijk om daarvan zowel een alfabetiserings- als een inburgeringscursus te 

1 Voormalige asielzoekers met een asielvergunning voor bepaalde tijd.

2 Artikel 4.1a, lid 3 van het Besluit inburgering. 
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betalen. Bovendien hebben uw directie en DUO ons laten weten dat de lening van €5000,- 

überhaupt niet voor de inkoop van een alfabetiseringscursus mag worden gebruikt3. Dit blijkt 

ook uit de informatie op de websites van DUO en het Agentschap SZW. Op de laatste staat 

vermeld dat: “de lening uitsluitend is bestemd voor een cursus die opleidt tot het inburge-

ringsexamen of het staatsexamen NT2 en de examenkosten. Asielgerechtigden mogen 

(een deel) zo nodig gebruiken voor een alfabetiseringscursus”.4   

Deze analfabeten zijn in de periode dat zij moeten voldoen aan hun inburgeringsplicht in 

Nederland, vrijwel altijd op een bijstandsuitkering aangewezen en daardoor niet in staat 

om zelf een noodzakelijke en kostbare alfabetiseringscursus te betalen. Gemeenten zijn 

meestal niet bereid tot financiering van hun alfabetisering5, want zij mogen de educatiemid-

delen niet voor inburgeringsplichtigen inzetten6. Dat betekent dat deze inburgeringsplichti-

gen zonder voorafgaande alfabetisering nooit aan hun inburgering toekomen.

De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal en VluchtelingenWerk 

Nederland vragen u daarom ook voor de alfabetisering van deze – beperkte en goed te 

definiëren groep inburgeringsplichtigen het hogere leenbedrag open te stellen.  

Wij zijn uiteraard graag bereid tot een nadere toelichting. Hiervoor kunt u contact opnemen 

met Erna Lensink, beleidsmedewerker: T 020 -3477376 of elensink@vluchtelingenwerk.nl. 

Met vriendelijke groet,

Namens 

VluchtelingenWerk Nederland: Dorine Manson (Algemeen directeur)

BVNT2: Bas van Eerdt (Voorzitter)

Werkgroep Alfa NT2: Susanna Venema

c.c. de heer Aat Bal (SZW).

3 Zie (bovenaan pagina 3) het verslag van het Ketenoverleg inburgering van 3 april 2013:  

http://www.inburgeren.nl/Images/Definitief_verslag_ketenoverleg_inburgering_3_april_2013_tcm12-40394.pdf

4 http://www.gemeenteloket.minszw.nl/dossiers/werk-en-inkomen/inburgering/beleid.html

5 Zeker geen cursus bij een instelling met het BOW keurmerk, wat een voorwaarde is om later eventueel  in 

aanmerking te komen voor een 'ontheffing op grond van aantoonbaar geleverde inspanningen'.  

6 Op grond van de Wet educatie- en beroepsonderwijs s staan de opleidingen  educatie niet open voor inburge-

ringsplichtigen. 
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