
 

 

 

 

 

Geldig met ingang van 15 maart 2021  

 

 

 

Toelichting per onderwerp 

 

SERVICEDOCUMENT VERSIE 6 

 

Het coronavirus is nog steeds een groot risico. Bij inburgeringsonderwijs 

hebben cursisten gemiddeld een hogere leeftijd dan in het reguliere 

Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Dat maakt voorzichtigheid en 

terughoudendheid ten tijde van de coronapandemie noodzakelijk.  

 
Richtlijn: toestaan fysiek onderwijs voor inburgeringsonderwijs 

Vanaf 15 maart 2021 worden de coronamaatregelen zoals deze gelden 

voor het MBO gevolgd. Dit heeft betrekking op aanbieden van fysiek 

onderwijs en afstandsonderwijs. 

 

- Er mag maximaal gedurende één dag per week fysiek onderwijs 

worden gevolgd. 

- Analfabete cursisten worden als kwetsbaren beschouwd. Aan 

kwetsbaren kan gedurende meerdere dagen per week les worden 

geboden.  

- Analfabete cursisten hebben voorrang op het volgen van fysiek 

onderwijs.  

- Voor analfabete cursisten geldt dat zij tenminste 48 uur fysiek 

onderwijs hebben gevolgd voordat de uren mogen meetellen. 

- Voor nieuwe contracten (vanaf 15 maart 2021) geldt dat er door 

reguliere cursisten (niet zijnde analfabete cursisten) tenminste 12 

uur fysiek onderwijs is gevolgd voordat de uren afstandsonderwijs 

mogen meetellen voor de urenverklaringen.  

- De uren afstandsonderwijs voor nieuwe contracten vanaf 15 maart 

2021 tellen voor reguliere cursisten (niet zijnde analfabeten) mee 

voor de urenverklaring nadat er tenminste 12 uur fysiek 

onderwijs gevolgd is.  

- De uren afstandsonderwijs voor nieuwe contracten vanaf 15 maart 

2021 tellen mee voor de urenverklaring bij analfabeten nadat er 

tenminste 48 uur fysiek onderwijs gevolgd is.  

- De RIVM richtlijnen zijn van toepassing. Door hanteren van het 

protocol van de NRTO kan daar invulling aan worden gegeven.  



 

 

 

 

- Het percentage afstandsonderwijs verandert niet ten opzichte van 

servicedocument 5. Afhankelijk van de omstandigheden kan er tot 

100% afstandsonderwijs worden gegeven.  

 

Nieuwe contracten  Richtlijn  fysiek onderwijs 

ingangsdatum  Vanaf 15 maart 2021  nieuwe contracten 
mogelijk 

Doelgroepen  Alle 

Omgaan met 
afstandsuren reguliere 
cursisten 

 100% afstandsuren tellen mee, nadat er 
tenminste 12 uur fysiek onderwijs is verzorgd 
 

Omgaan met 
afstandsuren analfabete 
cursisten  

 100% afstandsuren tellen mee, nadat er 
tenminste 48 uur fysiek onderwijs is verzorgd 

 

 

 

Op dit moment wordt gewerkt aan aparte wettelijke bepaling voor 

inburgeringsonderwijs. Hiermee kan een specifieke richtlijn voor 

inburgeringsonderwijs worden opgesteld die geldig is gedurende de 

periode waarin beperkingen door het coronavirus zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


