
Beslisboom onderwijs inburgering
Oorspronkelijk contract 100% klassikaal onderwijs

(vóór 1 maart 2020)
Geen wijzigingen 
opgenomen

Wel wijzigingen 
opgenomen

de eerste wijziging in contract dat klassikaal onderwijs is 
omgezet naar afstandsonderwijs (servicedocument 2 en 3)

 wijziging in contract 
opgenomen na 1 juni 
2020 maar vóór 15 juli.

per 16 maart 2020 onder voorwaarden afstandsonderwijs

&

uren mogen mee tellen voor de urenverklaring, ook met terug werkende kracht 
mits voor 20 mei 2020 aangemeld bij BoW

&

per 6 april 2020 is afstandsonderwijs aan analfabeten toegestaan,  
ook met terug werkende kracht mits voor 20 mei 2020 gemeld bij BoW  
en met explicitiete toe stemming van de cursist

volg regels uit servicedocument 2 en 3 (van toepassing zolang 
coronamaatregelen gelden)

de tweede wijziging vindt 
plaats per 1 juni 2020 of later 
naar 100% klassikaal 
onderwijs

volg regels  
servicedocument 4

onder voorwaarden kunnen uren 
meetellen voor urenverklaring

&

contracten afgesloten voor 15 juli 
2020, kunnen omgezet naar  
hybride contracten met expliciete 
toestemming van de cursisten

onder voorwaarden afstandsonderwijs 
 voor analfabeten toegestaan

&

toestemming van cursist is vereist

volg regels 
servicedocument 4

de tweede wijziging vindt plaats per  
15 juli 2020 of later naar hybride 
onderwijs

onder voorwaarden 
afstandsonderwijs 
toegestaan conform 
regels BoW

&

uren tellen niet mee 
voor urenverklaring in 
contract van 1 juni tot 
15 juli 2020

&

niet toegestaan om 
contracten in de 
periode 1 juni tot  
15 juli 2020 af te 
sluiten met 
analfabeten

algemeen geldende 
corona richtlijnen 
kunnen invloed 
hebben op aantal te 
geven uren onderwijs

per 1 juni is klassikaal 
onderwijs mogelijk 
met inachtneming van 
RIVM regels

volg regels 
servicedocument 4

volg regels servicedocument 4

na 15 juli 2020 van klassikaal 
onderwijs naar mengvorm van 
klassikaal & afstandsonderwijs: 
hybride

onder voorwaarden kunnen 
uren meetellen voor 
urenverklaring

&

contracten afgesloten voor  
15 juli 2020, kunnen omgezet 
naar hybride contracten met 
expliciete toestemming van  
de cursisten

aanvullende voorwaarden voor 
analfabeten: minimaal 48 uur 
fysiek onderwijs vooragaand 
aan afstandsonderwijs

&

docent moet vaststellen dat 
cursist om kan gaan met 
werkvorm om zelfstandig 
afstands onderwijs te volgen 

& 
toestemming van cursist 
vereist

volg regels service document 4


