
UPDATE LOCKDOWN: GEEN FYSIEK ONDERWIJS
Sommige taalaanbieders, waaronder taalscholen en ROC ‘s, geven fysiek les tijdens dehuidige lockdown.
De cursisten zouden vallen onder ‘kwetsbare cursisten’ of om een andere reden geen onlineonderwijs kunnen volgen.Met het geven van fysieke les brengen deze taalaanbieders niet alleen de gezondheid vanhun cursisten maar ook die van hun docenten in gevaar.
Bij docenten en taalaanbieders is er grote onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan vanfysiek onderwijs in verband met de verscherpte maatregelen tijdens de huidige lockdown.
De BVNT2 volgt het advies van de overheid.

rijksoverheid.nl

inburgeren.nl

Op grond van de aangescherpte maatregelen is in artikel 6.10 van de Tijdelijke Regeling

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs
https://www.inburgeren.nl/coronavirus/lessen-volgen.jsp


Maatregelen covid-19 opgenomen dat ‘er thans geen onderwijsactiviteiten worden verricht
in onderwijsinstellingen. Dit geldt ook voor taalscholen’.
Voor dit verbod zijn een aantal uitzonderingen opgenomen. Een van de uitzonderingen is
afstandsonderwijs. Afstandsonderwijs moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze
voorwaarden vindt u op de website van BoW. (service document 5 ).
Een uitzondering geldt voor leerlingen en studenten in een kwetsbare positie. Afgezien van
de vraag of de volgers van taalonderwijs vallen onder het begrip leerling of student volgens
de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, dient de vraag of een leerling of student in een
kwetsbare positie verkeert, individueel te worden beoordeeld.
In de toelichting wordt gesproken van kleinschalig begeleiden in bijzondere problematiek of
moeilijke thuissituatie waarvoor maatwerk nodig is. Dit betekent dat niet één
onderwijsgroep als geheel als zijnde in een kwetsbare positie kan worden aangemerkt.
GEEN FYSIEK ONDERWIJS
Bovenstaande betekent dat het taalonderwijs in elk geval tot 10 februari niet fysiek gegeven
kan worden, conform de informatie van rijksoverheid.nl.
Voor inburgeraars is deze informatie te vinden op de website van DUO:
www.inburgeren.nl

VRAGEN
Hebt u verdere vragen of heeft u advies nodig? U kunt contact opnemen met een van de
werkgroepen of het bestuur.

Namens het bestuur, de Werkgroep Inburgering en de Werkgroep Alfabetisering,

Folkert Kuiken
voorzitter BVNT2

https://www.blikopwerk.nl/doc/Servicedocument%2520inburgering%2520versie%25205.pdf
http://rijksoverheid.nl/
http://www.inburgeren.nl

