
 

 

 

 

 

Geldig met ingang van 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari 2021 

 

 

 

Toelichting per onderwerp 

 

UPDATE SERVICEDOCUMENT VERSIE 5 

 

Op 14 december jl. zijn gewijzigde coronamaatregelen afgekondigd. Deze 

zetten onder andere in op voornamelijk afstandsleren. Scholen en 

cursisten kunnen een beroep doen op de bepaling over de lokale lockdown 

zoals die in servicedocument 4 is weergegeven.  

De uren afstandsonderwijs uit lopende cursuscontracten kunnen voor de 

periode 16 december 2020 t/m 17 januari 2021 uitgebreid worden naar 

100% afstandsleren.  

Contracten die vallen onder servicedocument 4 waarin is opgenomen dat 

het bij een ‘lokale lockdown’ toegestaan is om het percentage 

afstandsonderwijs te verhogen moeten de bepalingen en voorwaarden uit 

servicedocument 3 toepassen en in acht nemen. Servicedocument 3 geldt 

daarom weer vanaf 16 december 2020 t/m tenminste 17 januari 2021. 

Belangrijkste punten: 

Bij contracten met een ingangsdatum van 14 december 2020 of eerder 

geldt het volgende: 

 De gevolgde uren afstandsonderwijs tellen mee voor de 

inspanningsverplichting en taalscholen mogen deze uren in rekening 

brengen indien: 

 

- De inburgeraar schriftelijk akkoord is gegaan met een contract 

waarin is opgenomen dat de lessen ook in de vorm van 

afstandsonderwijs worden  aangeboden. 

- Ten gevolge van de lockdown het percentage afstandsonderwijs 

wijzigt 

- De lessen van fysiek onderwijs worden gewijzigd in 

afstandsonderwijs en de cursist hier schriftelijk mee akkoord is 

gegaan, tenzij het cursuscontract in deze wijziging voorziet.  

 

 



 

 

 

 

 

 Het contract waarin is opgenomen dat er afstandsonderwijs wordt 

aangeboden op of voor 16 december 2020 bij DUO bekend is.  

 De school op of voor 16 december 2020 bij Blik op Werk heeft gemeld 

dat zij afstandsonderwijs aanbiedt.  

 Het analfabete cursisten betreft die bekend zijn met afstandsonderwijs  

  

Overige voorwaarden: 

Deze kunt u vinden in de handleiding ‘Blik Op Werk Keurmerk’.  

Voor een overzicht van servicedocumenten afstandsonderwijs kunt u 

terecht bij de website www.blikopwerk.nl. 

  

  

  

 


