Emmeloord, 30-04-2021
Betreft: BVNT2 kan zich niet vinden in snelle uitrol van 2e register voor NT2 docenten
Geachte mevrouw Roelofs,
De BVNT2 heeft in de afgelopen maanden diverse pogingen ondernomen om op constructieve wijze
als gesprekspartner mee te praten over het nieuwe register voor NT2-docenten bij Blik op Werk. Zij
heeft zich hard gemaakt dat een dergelijk register niet nodig is aangezien er al sinds 2005 een
kwalitatief goed register door de BVNT2 gevoerd en beheerd wordt, waarvan het door
convenantpartners/opleiders en docenten landelijk gedragen competentieprofiel NT2-docent de
gedegen basis en borging vormt. Wij voorzien dat het opzetten van een 2e register door een partij
die in de beroepsgroep van NT2-docenten weinig draagvlak en vertrouwen kent, tot onrust en
problemen zal leiden. Dat zou verspilling van gemeenschapsgeld, tijd en energie betekenen.
Helaas hebben onze pogingen dit duidelijk te maken weinig opgeleverd. Onze argumenten werden
uitsluitend gezien als het bewaken van het eigen belang.
De snelheid waarmee BOW het nieuwe register en alle daar aan vastzittende eventuele (nieuwe)
verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de mogelijk verplichte permanente educatie en financiële
consequenties voor NT2-docenten wereldkundig maakt, alsmede de stroef verlopende gesprekken
met SZW en BOW maken dat de BVNT2 zich niet voldoende gehoord noch serieus genomen voelt.
Partijen hebben onvoldoende beeld van de onrust die het 2e register veroorzaakt, onzekerheid en
onduidelijkheid bij de ruim 1800 bij de BVNT2 geregistreerde NT2-docenten. De rol van de
taalkoepels is hierbij ook vreemd te noemen. Zij spreken namens de achterban, de taalscholen en
schooltjes, maar in hoeverre namens de daar werkzame docenten is niet onderzocht.
De BVNT2 wil hierbij dan ook benadrukken dat zij zich niet kan vinden in de gang van zaken rondom
de opzet en razendsnelle uitrol van dit nieuwe register. Zij beraadt zich er momenteel op hoe zij als
beroepsvereniging van NT2-docenten stappen kan ondernemen om de belangen van alle NT2docenten in Nederland stevig en als serieus partner te kunnen blijven behartigen. Graag wil zij als
volwaardige deelnemer en als landelijk vertegenwoordiger van NT2-docenten het gesprek met de
toezichthouder en SZW inhoudelijk en constructief blijven voeren.
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