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Emmeloord, 27 juni 2020 
 
Onderwerp: motie reële prijs voor taalaanbieders in de NWI 
 
 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie van SZW, 
 
Met het oog op de behandeling van de nieuwe Wet Inburgering op maandag 29 juni a.s. vragen wij 
uw bijzondere aandacht voor de arbeidsmarktpositie van taaldocenten in de inburgeringsmarkt. Als 
landelijke beroepsvereniging voor NT2-docenten (BVNT2, 1800 leden) moeten wij helaas constateren 
dat de arbeidsmarktvoorwaarden voor NT2-docenten al decennia beroerd zijn. De kwaliteit van het 
inburgeringsonderwijs staat mede hierdoor al jaren onder druk. 
 
Als beroepsvereniging maken wij ons hier ernstig zorgen over. Wij hebben veel vertrouwen in de 
uitgangspunten van de nieuwe wet inburgering, zoals een grotere betrokkenheid van gemeentes en 
het aanbieden van verschillende onderwijsroutes om de resultaten van het onderwijs te verhogen. 
Tegelijkertijd hebben wij nog niet het vertrouwen dat de arbeidsmarktpositie van docenten 
verbetert, wanneer het taalonderwijs zal worden aanbesteed door gemeentes. 
 
Wij pleiten daarom voor extra regelgeving vanuit het Rijk, in het bijzonder door het opnemen van 
een reële prijs-garantie in de nieuwe Wet Inburgering (naar analogie van de WMO). Met deze nieuwe 
wetsregel in de hand, kunnen taaldocenten en inburgeraars gemeentes straks houden aan hun 
verantwoordelijkheid om niet alleen te sturen op prijs, maar ook op kwaliteit en integriteit. Zonder 
wettelijk beding zal dit voor ons als (nieuwe) burgers heel lastig blijven. 
 
Afgelopen week heeft een aantal leden van uw commissie een brief van ons ontvangen waarin wij 
vragen om een motie ‘reële prijs voor taalaanbieders’ te steunen. Wij doen dit verzoek nu aan alle 
leden van de commissie. In de bijlagen vindt u een eerdere brief van de BVNT2 aan leden van de 
commissie Integratie en Inburgering en een visiestuk van de vereniging over een eerlijke beloning 
van beroepskrachten. 
 
Om onze zorgen te verduidelijken, sturen wij u ook een aantal artikelen door uit de Volkskrant van 
mei en juni dit jaar. Hierin wordt aannemelijk gemaakt dat fraude nog steeds veelvuldig voorkomt op 
de particuliere markt voor Nederlands taalonderwijs aan inburgeraars en gezinsmigranten. Na dit 
artikel volgden verschillende reacties op opiniepagina’s en sociale media. Hier klonk niet alleen 
kritiek door op de branche zelf, maar ook op de overheid. Kort samengevat: fraude door 
taalaanbieders kan blijven voortbestaan zolang aan de ene kant een volwaardige NT2-branche 
ontbreekt en aan de andere kant het ministerie van SZW tekortschiet in haar toezicht en regelgeving.  
 
Wij rekenen erop dat de Tweede Kamer achter ons staat als het gaat om fair pay én fair play in de 
markt voor taalaanbieders. Met het steunen van een motie ‘reële prijs’ kunt u dit doel dichterbij 
brengen. 



Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur van de BVNT2, 

Fleur Dejong (contactpersoon) 

lid Werkgroep NT2-docent op de arbeidsmarkt, BVNT2 

 

Lidy Zijlmans  

voorzitter ad interim BVNT2 
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