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Kenmerk  bri. 1111-767124458-92  

Betreft  Input behandeling Inburgeringswet 

Datum  25 juni 2020 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

29 juni aanstaande behandelt u de nieuwe inburgeringswet. Als vertegenwoordigers 

van taalaanbieders met jarenlange ervaring in het inburgeringsonderwijs in combinatie 

met een grote betrokkenheid bij inburgeraars willen wij u graag deelgenoot maken van 

onze zorgen en voorstellen.  

 

Een stelsel dat zich richt op een zeer kwetsbare groep mensen, vraagt om een stelsel 

waarin juist die kwetsbare positie wordt erkend. Dit betekent dat de kwaliteit van de 

opleidingen moet zijn geborgd en fraude moet worden voorkomen. De nieuwe wet is in 

veel opzichten een vooruitgang ten opzichte van de huidige wet en daarvoor geven we 

de minister en het departement een compliment. Tegelijkertijd zien wij ook een tweetal 

structurele weeffouten in het voorstel die te maken hebben met de borging van de 

kwaliteit van het inburgeringsonderwijs. Nu kunnen deze fouten nog worden rechtgezet 

en daarvoor vragen wij uw aandacht en hulp.  

 

Het gaat om de volgende punten: 

1. Het borgen van een enkelvoudig en helder kwaliteitskader. In het wetsvoorstel 

is hiervoor geen voorziening getroffen, maar wordt uitgegaan van een tweeledig 

systeem: het toezicht ligt bij de B1 en Z-route bij het huidige Blik op Werk keurmerk, 

bij de onderwijsroute ligt het bij de Inspectie van het Onderwijs. Blik Op Werk heeft 

als taak om enerzijds een kwaliteitskader vast te stellen en anderzijds om bij 

bovengenoemde taalroutes de inspectie op datzelfde kwaliteitskader uit te voeren . 

Zij doen dat zonder wettelijke grondslag en zonder een goede governancestructuur, 
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waardoor in het nieuwe inburgeringssysteem een desastreuse weeffout uit het 

huidige stelsel wordt overgenomen. Een geschikte oplossing hiervoor is het 

aanwijzen van de Inspectie van het Onderwijs voor de controle op het gehele 

inburgeringsonderwijs. Dat biedt een aantal voordelen. Ten eerste bezit de 

Inspectie in tegenstelling tot Blik Op Werk reeds een wettelijke grondslag voor 

inspectie waardoor dezelfde problemen met betrekking tot kwaliteitscontrole uit het 

oude systeem niet worden overgenomen in het nieuwe stelsel. Ten tweede ontstaat 

een enkelvoudig en helder kwaliteitskader als de Inspectie wordt belast met het 

toezicht op het hele inburgeringsonderwijs (de Onderwijsroute, de Z-route en de B1-

route). Dat voorkomt een situatie waarbij twee aparte kwaliteitssystemen ingericht 

moeten worden, inclusief een dubbele verantwoordingslast bij taalaanbieders zoals 

dat in het huidige wetsvoorstel is voorzien. Ten derde bezit de Inspectie van het 

Onderwijs een meerwaarde aan kennis en ervaring aangaande het beoordelen van 

de kwaliteit van onderwijs. Dit zal de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs ten 

goede komen.  

 

2. Het voorkomen van een ‘Race to the bottom’. Bij eerdere decentralisaties waarbij 

gemeenten verantwoordelijk werden voor de inkoop van diensten hebben we gezien 

dat bij het aanbesteden de factor prijs zwaarder weegt dan kwaliteit. Volwaardige 

inburgeringstrajecten, waarmee inburgeraars hun maximale potentieel bereiken, 

kunnen alleen worden verzorgd wanneer deze worden uitgevoerd door opleiders die 

investeren in kwaliteit en goed gekwalificeerde docenten. Deze docenten kunnen 

hun professionaliteit alleen inzetten en onderhouden wanneer zij de ruimte krijgen 

om lessen zorgvuldig voor te bereiden en zich regelmatig bij te scholen. Hiervoor 

moet een reële prijs worden berekend. Ons voorstel is om aan de voorkant 

waarborgen in te bouwen om te voorkomen dat er aanbieders van 

inburgeringsonderwijs zich genoodzaakt voelen om elkaar te beconcurreren op prijs.  

Wij stellen daarom voor om te werken met een landelijk vastgesteld inkoopkader 

waarbij prijs nooit de enige doorslaggevende factor kan zijn in aanbesteding en 

uiteindelijk bij de gunning.  

Bovenstaande inzet is besproken en afgestemd met de MBO Raad die deze inhoud 

ook kan onderschrijven. Vanzelfsprekend zijn we graag tot een nadere toelichting 

bereid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Petra van de Goorbergh     Ria van ‘t Klooster 

directeur      directeur 


