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Betreft Arbeidsomstandigheden inburgeringsonderwijs

Geachte voorzitter,

Hierbij reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, gedateerd 26 juni 2017, met kenmerk
2017Z07704/2017D18797, inzake een brief van het Comité NT2 over problemen
met inburgering.
Het Comité NT2 vraagt aandacht voor de arbeidsvoorwaarden –en
omstandigheden van docenten in het inburgeringsonderwijs. Goed
inburgeringsonderwijs is van groot belang in het proces op weg naar volwaardige
deelname van nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij. Ik waardeer de inzet
die in dit traject wordt geleverd zeer.
Het Comité NT2 spreekt zich uit voor vaste contracten met goede
arbeidsvoorwaarden; mogelijkheden voor teambuilding; geen verschillende
niveaus in één klas; betere faciliteiten; ondernemingraden; toezicht door de
Onderwijsinspectie; een einde aan de angstcultuur; en een duidelijk beleidskader
voor goede arbeidsomstandigheden.
Goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden vind ik belangrijk voor elke
werknemer. In Nederland wordt iedereen beschermd door wet- en regelgeving.
Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het maken van collectieve afspraken in de
vorm van een cao. Indien er sprake is van misstanden, is het belangrijk dat
betrokkenen hiervan melding maken. Tekortkomingen kunnen eerst tussen
werkgever en werknemer worden besproken. Bij serieuze tekortkomingen of
problemen is het van belang dat er melding bij de Inspectie SZW wordt gedaan.
Daarnaast hecht ik veel waarde aan een goede kwaliteit van de
inburgeringscursussen. In evaluaties geven inburgeringsplichtigen aan tevreden te
zijn over de kwaliteit van de cursussen en docenten. Ik heb kennis genomen van
de signalen dat inburgeringsplichtigen met verschillende taalniveaus in één groep
worden geplaatst door taalaanbieders. Ik ga hier onderzoek naar doen. Ook wordt
er momenteel gewerkt aan het inrichten van toezicht in de klassen bij
taalaanbieders op de kwaliteit van de lessen. De Inspectie van het Onderwijs en
de Inspectie SZW zijn bij dit traject betrokken.
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Over deze kwestie zijn gelijkluidende Kamervragen gesteld (2017Z07558,
gedateerd 6 juni 2017) door Kamerlid Jasper van Dijk (SP). De antwoorden op
deze vragen zijn separaat aan Uw Kamer verzonden.
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