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 Aan de woordvoerders integratiebeleid van de commissie 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Datum 10 april 2020 
Betreft Inbreng voor het Wetgevingsoverleg over de tweede 

incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket 

banen en economie (35 430) op 14 april 2020 

 

Geachte leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

 

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving. We zien dat de regering 

voor diverse groepen oplossingen vindt voor praktische en financiële problemen. Een 

deel van deze steunmaatregelen bespreekt u 14 april a.s. tijdens het Wetgevingsoverleg 

over de tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 

(35 430). We constateren echter dat deze oplossingen onvoldoende zijn voor 

inburgeringsplichtigen. Het is cruciaal dat het inburgeringsonderwijs doorgaat. Juist 

omdat dit de manier is om deze kwetsbare groep burgers tijdens deze crisis, die ook veel 

impact heeft op hun leven, in beeld te houden en waar nodig hulp te kunnen bieden.  

 

De enige mogelijkheid daarvoor is op dit moment afstandsonderwijs, dat ondanks alle 

inspanningen van docenten beperkingen kent en dit nooit volledig gelijkwaardig kan zijn 

aan het normale inburgeringsonderwijs. Inburgeraars zullen dus minder kunnen leren dan 

normaal. Zij zijn daarom huiverig om taallessen te blijven volgen en betalen, want dit gaat 

nu ten koste van hun leenbudget bij DUO en dat vinden we onverantwoord.  

We vragen u met klem om de minister te verzoeken om de inburgeringslessen tijdelijk uit 

een ander budget te financieren. Zo voorkomen we dat inburgeraars na de crisis met een 

groot financieel probleem worden opgezadeld en zorgen we ervoor dat er ook na de 

crisis nog inburgeringsonderwijs kan worden verzorgd. 

 

Dringende oproep 

Taalscholen die het inburgeringsonderwijs verzorgen, zijn door de huidige maatregelen 

genoodzaakt om tijdens deze crisis de kosten voor het inburgeringonderwijs volledig bij 

hun cursisten te leggen. Dit terwijl onduidelijk is wanneer de inburgeringsexamens weer 

starten. We vinden het onverantwoord dat inburgeraars dit onderwijs vanuit hun 

leenbudget moeten betalen. Daarom vragen we u met deze brief om een dringend 

beroep te doen op de minister van SZW om ook voor inburgeringsplichtigen 

overbruggingsmaatregelen te treffen, die hen in staat stellen om zo goed en zo kwaad als 

het gaat, door te gaan met hun inburgeringsproces. Na de crisis kunnen ze dan weer 

voor 100% verder met de normale lessen, zonder dat zij na afloop met extra schulden en 

boetes te maken krijgen. Wij worden in deze oproep gesteund door de MBO Raad, 

NRTO, OVAL en UAF. 

 

Huidige maatregelen voor kwetsbare groep burgers 

De regering roept op dit moment op om kwetsbare doelgroepen extra te ondersteunen en 

contact met hen te onderhouden. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld door het gratis beschikbaar 

stellen van laptops door gemeenten aan leerlingen en studenten die onvoldoende 

financieel draagkrachtig zijn om deze zelf aan te schaffen. Zo kunnen deze kwetsbare 

jongeren ook afstandsonderwijs volgen. Het ministerie van OCW benadrukt dat het van 
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belang is om contact te houden met leerlingen/studenten en om persoonlijke begeleiding 

te geven. De inburgeringslessen hebben eenzelfde belangrijke functie bij het in beeld 

houden van deze groep: Via deze lessen blijven inburgeraars actief betrokken bij de 

maatschappij en onderhouden hun vaardigheden. Tijdens deze lessen zijn professionals 

met de juiste kennis en kunde om deze mensen te helpen op een laagdrempelige manier 

beschikbaar.  

 

Overbruggingsmaatregelen in verband met corona 

In tegenstelling tot deelnemers aan het reguliere onderwijs en de volwasseneducatie, 

moeten inburgeringsplichtigen hun lessen volledig zelf betalen. Het merendeel doet dit 

vanuit een lening bij DUO, die volledig moet worden terugbetaald als de inburgering niet 

op tijd is afgerond. Inburgeraars zijn momenteel onzeker of zij tijdig hun examens kunnen 

afronden om vervolgens door te stromen naar werk of vervolgonderwijs. Wij krijgen zelfs 

signalen dat deze zorgen reden zullen zijn voor cursisten om niet te kiezen voor 

afstandsonderwijs en dus te stoppen met hun lessen. Het gevolg daarvan is dat we deze 

mensen niet meer in beeld hebben, hun vaardigheid wegzakt en ze dus een forse 

achterstand hebben als ze weer zullen starten met hun normale cursus.  

 

Wij vinden deze overweging van inburgeraars onder de huidige omstandigheden 

begrijpelijk. Wij worden echter voor een duivels dilemma geplaatst, omdat we ook 

genoodzaakt zijn om de taallessen bij de inburgeraars in rekening te brengen om zo onze 

docenten te blijven betalen. Dit vinden we onder de huidige omstandigheden een 

onacceptabele situatie. 

 

Daarom vragen wij uw steun om, net als voor andere groepen, ook inburgeringsplichtigen 

een passende oplossing te bieden. Dit in de vorm van een tijdelijk overbruggingsbudget 

om het afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis te kunnen betalen. Zo hoeft de 

inburgeraar zijn/haar lening tijdelijk niet aan te spreken en houdt hij/zij leenruimte over om 

na de crisis zijn/haar normale taallessen weer te hervatten en op tijd om de taalexamens 

te halen. Dit laatste is ook nodig omdat de examinering half maart is stopgezet vanwege 

de coronacrisis. Door de inburgeringslessen tijdelijk uit een ander budget te financieren 

voorkomen we dat inburgeraars na de crisis met een groot financieel probleem worden 

opgezadeld en zorgen we ervoor dat er ook na de crisis nog inburgeringsonderwijs kan 

worden verzorgd.  

 

Wij vragen u om zich sterk te maken voor deze groep kwetsbaren en de minister te 

vragen om ons verzoek tot steun te honoreren. Uiteraard zijn wij altijd bereid een en 

ander nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Mardjan Seighali    Abdeluheb Choho  

Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF Directeur VluchtelingenWerk Nederland 

 

cc Dhr. W. Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 


