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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

T.a.v. de heer W. Koolmees 

Postbus 90801 

2509 LV  DEN HAAG 

 

 

Emmeloord, 16 maart 2020 

 

Betreft: Docenten in het Inburgering- en NT2-onderwijs 

 

Geachte minister Koolmees, 

De beslissing van de ministerraad op 15 maart jl. om de scholen te sluiten en alle vormen van 

onderwijs op te schorten, raakt ook het Inburgeringsonderwijs en de NT2-lessen in de 

volwasseneneducatie.  

Zoals u weet zijn heel veel NT2-docenten de afgelopen jaren als zelfstandige in dit werk aan de slag 

gegaan. Zij worden daarom het meest gedupeerd; wie niet wordt ingehuurd of wie niet de 

opleidingskosten voor Inburgering bij DUO mag declareren, zal een enorm inkomensverlies leiden.  

De NT2-docenten willen niet dat hun cursisten daaronder leiden en velen gaan gewoon door met 

lesgeven, maar dan online. Ons probleem is dat die lessen niet vergoed kunnen worden in het 

huidige systeem. 

We hopen dat u op de kortst mogelijke termijn, samen met DUO, met een oplossing kunt komen om 

financiering van e-learning mogelijk te maken. We willen dat deze digitale lessen gewoon kunnen 

meetellen. Zowel voor de cursisten als voor de docenten en de aanbieders. 

Ook rekenen we er heel erg op dat de overheid met voorstellen zal komen om tegemoet te komen bij 

een onevenredig verlies van inkomen van kleine zelfstandigen in de NT2-sector. 

Er dreigen eveneens problemen voor onze cursisten te ontstaan als er lange tijd geen centrale 

examens voor de inburgering worden afgenomen. Die situatie dupeert veel cursisten maar leidt ook 

tot diverse knelpunten bij de NT2-docenten; moeten ze met gratis lessen de tussentijd voor de 

cursisten opvullen? Of worden daar vergoedingen voor beschikbaar gemaakt?  

Het BVNT2-bestuur wil graag met u en de directie DUO in overleg om voor de gerezen problemen 

passende oplossingen te vinden. 

Namens het bestuur BVNT2, 

 

Lidy Zijlmans, voorzitter a.i. 

Simon Verhalen, bestuurslid 
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