
 

 
 

 
 
Aan:  de minister van SZW                                    

 
 

 
 
Betreft: register docenten NT2 (inburgering) 

 
 

 Amsterdam, 6 december 2020 
 
 

Geachte heer Koolmees, 
 

Met verbazing en verontwaardiging heeft de BVNT2 kennisgenomen van het plan 
van de Stichting Blik op Werk (BoW) om een eigen register van gecertificeerde 

docenten NT2 (inburgering) in het leven te roepen.  
Wij hebben begrepen dat uw Ministerie medewerking verleent aan dit nieuwe 
register; er zijn inmiddels gelden van de Stichting BoW vrijgemaakt om dit nieuwe 

register handen en voeten te geven. Wij betreuren dit. 
 

Wij wijzen het Ministerie erop, dat er al een register van NT2-docenten bestaat en 
dat de status van het huidige BVNT2-register onbetwist is. Aan het register is sinds 
2005 gewerkt door de vereniging BVNT2, door alle landelijk goedgekeurde 

opleiders van docenten NT2 en door vele bonafide taalscholen die stagebegeleiding 
hebben gegeven aan aspirant-docenten. Dat register heeft nu, 6 december 2020, 

2000 namen van gekwalificeerde docenten NT2. 
Het is o.i. onbegrijpelijk en ook onacceptabel dat het Ministerie het beheer over 
een nieuw op te zetten register gunt aan de Stichting BoW. Het huidige register 

van de BVNT2 wordt hierdoor als onbetrouwbaar en niet ter zake doende 
gekwalificeerd. Dit is volgens ons een belediging van docenten die zich nu hebben 

laten registreren door de beroepsvereniging BVNT2 en ook van de opleiders die in 
samenwerking met de BVNT2 aan de diplomering en registratie van deskundige 
docenten hebben gewerkt. 

 
BoW wil zeggenschap over steeds meer facetten van de inburgering. BoW wil nu 

een eigen register van toegelaten docenten. Wij hebben niet van anderen 
vernomen dat men het BVNT2-register ongeschikt acht. BoW staat hierin voor 
zover wij weten alleen. 

 
BoW heeft anno 2020 nog maar weinig krediet in de sector van NT2-onderwijs. 

Dat gebrek aan vertrouwen is gegroeid vanaf 2015, doordat er steeds meer fraude 
kwam, waartegen BoW zei ‘niet te kunnen optreden’ (ondanks talloze signalen uit 
het veld). Tientallen miljoenen euro’s verdwenen naar scholen die wel het 

Keurmerk Inburgering kregen van BoW, maar die bij nader inzien de inburgering 
en de reputatie van het onderwijs veel schade hebben toegebracht. Velen in ons 

werkveld zien BoW als hoofdverantwoordelijke.  



Ook de Tweede Kamer heeft inmiddels onderzoek gelast naar het functioneren van 

BoW en naar mogelijke alternatieven voor BoW. Binnen het Ministerie is inmiddels 
ook twijfel over de positie van BoW. Vandaar onze verbazing bij het toewijzen van 

nieuwe verantwoordelijkheden aan BoW door het Ministerie. Alom wordt gewezen 
op de tekortkomingen van BoW waar het gaat om controle op kwaliteit van het 
inburgeringsonderwijs. Ook adviseren velen in het werkveld en andere 

deskundigen om de taken van BoW voor het inburgeringsonderwijs over te laten 
nemen door de Onderwijsinspectie.  

Kortom: BoW heeft weinig gezag en is daarom niet de instantie om een 
betrouwbaar register van NT2-docenten op te zetten. 
 

Wij en velen met ons binnen het werkveld wijzen u erop dat een register dat 
betrekking heeft op kwaliteiten en diploma’s van individuele docenten moet 

kunnen rekenen op een onafhankelijke instantie die dit register aanlegt en 
beheert. De BVNT2 heeft deze onafhankelijkheid.  
De BVNT2 heeft als vereniging haar ledenbestand en heeft goede contacten binnen 

de wetenschappelijke wereld. Deze beide elementen garanderen een juiste 
waardering van het beroep van NT2-docent.  

 
Gemeenten en ook anderen hebben vrije toegang tot het BVNT2-register en 

kunnen rekenen op transparantie en medewerking van deskundigen in het 
werkveld. De BVNT2 garandeert deze transparantie en medewerking. Een 
dergelijke medewerking van betrouwbare deskundigen zal volgens ons niet 

plaatsvinden als BoW een nieuw register gaat opbouwen.  
 

Wij vragen u daarom met klem om het register van NT2-docenten van de BVNT2 
te respecteren en om BoW niet met het maken van een dergelijk register te 
belasten. Wij vragen u ook om BoW opdracht te geven om het opzetten van het 

nieuwe register te staken en dit register van NT2-docenten over te laten aan de 
BVNT2. Wij vragen u tenslotte om uitdrukkelijk te kiezen voor het register van 

NT2-docenten van de BVNT2, omdat dit register transparant en onafhankelijk is. 
 
Wij stellen een snelle en duidelijke reactie van u op prijs. 

 
Werkgroep Inburgering van de BVNT2: 

Sabrina Braun, 
Sandy Posthumus Meyjes,  
Angėle Kramer,  

Wietske Zwaagstra (tevens bestuurslid BVNT2),  
Reint van der Vlis,  

Ad Appel,  
Marloes Veelbehr, 
Esra van den Aker,  

Eeke Riegen,  
Dimphy Tinnemans,  

San van Esser 
 
https://bvnt2.org/beroepsvereniging/over-de-bvnt2/ 
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