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Vragen taalschakelinstellingen/aanvragers diploma-erkenning 

taalschakeltrajecten 
Documenten 
 

Welke documenten moet ik aanleveren bij de aanvraag voor diploma-
erkenning?  
 

Samen met het aanvraagformulier stuurt u in ieder geval de volgende 
documentatie mee: 

 
Voor een nieuwe instelling (zonder registratienummer):  

• Een afschrift van een uittreksel van de Kamer van Koophandel en de 

getekende notariële akte van oprichting van de rechtspersoon (niet van 
toepassing als het bevoegd gezag een natuurlijk persoon is)  

• Een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg, waaruit in ieder geval 
blijkt:  

o op welke opleidingen het stelsel van toepassing zal zijn en welke 

methodes van kwaliteitszorg gehanteerd zullen worden;  
o op basis van welke deskundigheid onafhankelijke deskundigen 

worden betrokken bij de regelmatige beoordeling van de kwaliteit 
van het onderwijs, welke werkzaamheden ze verrichten en hoe 
dikwijls ze worden ingeschakeld;  

o de criteria waarmee de instelling haar eigen prestaties waardeert. 
• Een beschrijving op welke wijze de verplichting om te zorgen voor een 

goede organisatie en kwaliteit van het onderwijsprogramma en de 
examinering wordt nagekomen.  

• Een onderwijs- en examenregeling, met daarin in ieder geval een 

beschrijving van: 
o het onderwijsprogramma, waaruit blijkt dat de voor de opleiding 

geldende eindtermen worden gedekt en met vermelding van het 
aantal onderwijsuren en studielast per studiejaar alsmede de 

gehanteerde leermiddelen;  



2 
 

o de examens, waaruit blijkt dat de voor de opleiding geldende 

eindtermen worden gedekt ; 
o de regels met betrekking tot de examens (vaak ‘examenreglement’ 

genoemd). 
• Een deelnemersstatuut waarin de rechten en plichten van de deelnemers 

zijn opgenomen. 

• Een bewijs dat het bevoegd gezag een examencommissie heeft ingesteld 
uitgaande van de vereisten in artikel 7.4.5 van de WEB en een 

beschrijving van de regels over de uitvoering van de taken en 
bevoegdheden van de examencommissie. 

• Een bewijs dat het bevoegd gezag een commissie van beroep voor de 

examens heeft ingesteld uitgaande van de vereisten in artikel 7.5.1 van de 
WEB en een beschrijving van de procedures van de commissie van beroep 

voor de examens.  
 
Voor een mbo-instelling die nog geen erkende opleiding overige educatie 

verzorgt 
• Een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg, waaruit in ieder geval 

blijkt:  
o op welke opleidingen het stelsel van toepassing zal zijn en welke 

methodes van kwaliteitszorg gehanteerd zullen worden;  
o op basis van welke deskundigheid onafhankelijke deskundigen 

worden betrokken bij de regelmatige beoordeling van de kwaliteit 

van het onderwijs, welke werkzaamheden ze verrichten en hoe 
dikwijls ze worden ingeschakeld;  

o de criteria waarmee de instelling haar eigen prestaties waardeert. 
Instellingen met een recent oordeel ‘voldoende’ voor het stelsel van 
kwaliteitszorg op bestuursniveau, hoeven dit niet mee te zenden indien zij 

in plaats daarvan aangeven hoe de opleiding overige educatie wordt 
ingebed in het bestaande stelsel van kwaliteitszorg. Hiermee wordt een 

oordeel op basis van het meest recente Onderzoekskader mbo van de 
inspectie bedoeld.  

• Beschrijving op welke wijze  de verplichting om te zorgen voor een goede 

organisatie en kwaliteit van het onderwijsprogramma en de examinering 
wordt nagekomen.  

• Een onderwijs- en examenregeling, met daarin in ieder geval een 
beschrijving van: 

o het onderwijsprogramma, waaruit blijkt dat de voor de opleiding 

geldende eindtermen worden gedekt en met vermelding van het 
aantal onderwijsuren en studielast per studiejaar alsmede de 

gehanteerde leermiddelen;  
o de examens, waaruit blijkt dat de voor de opleiding geldende 

eindtermen worden gedekt ; 

o de regels met betrekking tot de examens (vaak ‘examenreglement’ 
genoemd). 

• Een deelnemersstatuut waarin de rechten en plichten van de deelnemers 
zijn opgenomen. Instellingen hoeven dit niet mee te zenden indien zij in 
plaats daarvan aangeven welke eventuele aanpassingen aan het 

bestaande studentenstatuut worden gedaan ten behoeve van de 
deelnemers aan de opleiding overige educatie. 

• Een bewijs dat het bevoegd gezag een examencommissie heeft ingesteld 
uitgaande van de vereisten in artikel 7.4.5 van de WEB en een 
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beschrijving van de regels over de uitvoering van de taken en 

bevoegdheden van de examencommissie. Instellingen hoeven dit niet mee 
te zenden indien zij in plaats daarvan aangeven welke eventuele 

aanpassingen aan (de samenstelling van) de examencommissie en de 
bestaande procedures worden gedaan ten behoeve van de opleiding 
overige educatie.    

• Een bewijs dat het bevoegd gezag een commissie van beroep voor de 
examens heeft ingesteld uitgaande van de vereisten in artikel 7.5.1 van de 

WEB en een beschrijving van de procedures van de commissie van beroep 
voor de examens. Instellingen hoeven dit niet mee te zenden indien zij in 
plaats daarvan aangeven welke eventuele aanpassingen aan (de 

samenstelling van) de commissie van beroep en de bestaande procedures 
worden gedaan ten behoeve van de opleiding overige educatie. Ho-

instellingen dienen dit wél altijd mee te zenden, omdat een commissie van 
beroep voor de examens in de meeste gevallen nieuw voor hen is.    

 

Voor een ho-instelling die nog geen erkende opleiding overige educatie verzorgt 
• Een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg, waaruit in ieder geval 

blijkt:  
o op welke opleidingen het stelsel van toepassing zal zijn en welke 

methodes van kwaliteitszorg gehanteerd zullen worden;  
o op basis van welke deskundigheid onafhankelijke deskundigen 

worden betrokken bij de regelmatige beoordeling van de kwaliteit 

van het onderwijs, welke werkzaamheden ze verrichten en hoe 
dikwijls ze worden ingeschakeld;  

o de criteria waarmee de instelling haar eigen prestaties waardeert. 
Instellingen met een recent oordeel ‘voldoende’ voor het stelsel van 
kwaliteitszorg op bestuursniveau, hoeven dit niet mee te zenden indien zij 

in plaats daarvan aangeven hoe de opleiding overige educatie wordt 
ingebed in het bestaande stelsel van kwaliteitszorg. Hiermee wordt een 

oordeel naar aanleiding van de ‘instellingstoets kwaliteitszorg’ (ITK) van 
de NVAO bedoeld.  

• Beschrijving op welke wijze  de verplichting om te zorgen voor een goede 

organisatie en kwaliteit van het onderwijsprogramma en de examinering 
wordt nagekomen.  

• Een onderwijs- en examenregeling, met daarin in ieder geval een 
beschrijving van: 

o het onderwijsprogramma, waaruit blijkt dat de voor de opleiding 

geldende eindtermen worden gedekt en met vermelding van het 
aantal onderwijsuren en studielast per studiejaar alsmede de 

gehanteerde leermiddelen;  
o de examens, waaruit blijkt dat de voor de opleiding geldende 

eindtermen worden gedekt ; 

o de regels met betrekking tot de examens (vaak ‘examenreglement’ 
genoemd). 

• Een deelnemersstatuut waarin de rechten en plichten van de deelnemers 
zijn opgenomen. Instellingen hoeven dit niet mee te zenden indien zij in 
plaats daarvan aangeven welke eventuele aanpassingen aan het 

bestaande studentenstatuut worden gedaan ten behoeve van de 
deelnemers aan de opleiding overige educatie. 

• Een bewijs dat het bevoegd gezag een examencommissie heeft ingesteld 
uitgaande van de vereisten in artikel 7.4.5 van de WEB en een 
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beschrijving van de regels over de uitvoering van de taken en 

bevoegdheden van de examencommissie. Instellingen hoeven dit niet mee 
te zenden indien zij in plaats daarvan aangeven welke eventuele 

aanpassingen aan (de samenstelling van) de examencommissie en de 
bestaande procedures worden gedaan ten behoeve van de opleiding 
overige educatie.    

• Een bewijs dat het bevoegd gezag een commissie van beroep voor de 
examens heeft ingesteld uitgaande van de vereisten in artikel 7.5.1 van de 

WEB en een beschrijving van de procedures van de commissie van beroep 
voor de examens.  

 

Voor een instelling die al een of meer opleidingen overige educatie verzorgt:  
 

•  Beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg, waaruit in ieder 
geval blijkt:  

o op welke opleidingen het stelsel van toepassing zal zijn en welke 

methodes van kwaliteitszorg gehanteerd zullen worden;  
o op basis van welke deskundigheid onafhankelijke deskundigen 

worden betrokken bij de regelmatige beoordeling van de kwaliteit 
van het onderwijs, welke werkzaamheden ze verrichten en hoe 

dikwijls ze worden ingeschakeld;  
o de criteria waarmee de  instelling haar eigen prestaties waardeert. 

Instellingen met een recent oordeel ‘voldoende’ voor het stelsel van 

kwaliteitszorg op bestuursniveau, hoeven dit niet mee te zenden indien zij 
in plaats daarvan aangeven hoe de opleiding overige educatie wordt 

ingebed in het bestaande stelsel van kwaliteitszorg. Voor een mbo- of 
overige educatie-instelling wordt met genoemd oordeel een oordeel op 
basis van het meest recente Onderzoekskader mbo van de inspectie 

bedoeld. Voor een ho-instelling wordt hiermee een oordeel naar aanleiding 
van de ‘instellingstoets kwaliteitszorg’ (ITK) van de NVAO bedoeld. 

• Beschrijving op welke wijze de verplichting om te zorgen voor een goede 
organisatie en kwaliteit van het onderwijsprogramma en de examinering 
wordt nagekomen.  

• Een onderwijs- en examenregeling, met daarin in ieder geval een 
beschrijving van: 

o het onderwijsprogramma, waaruit blijkt dat de voor de opleiding 
geldende eindtermen worden gedekt en met vermelding van het 
aantal onderwijsuren en studielast per studiejaar alsmede de 

gehanteerde leermiddelen;  
o de examens, waaruit blijkt dat de voor de opleiding geldende 

eindtermen worden gedekt ; 
o de regels met betrekking tot de examens (vaak ‘examenreglement’ 

genoemd). 

 
Er kan per aanvraagformulier diploma-erkenning aangevraagd worden voor 

meerdere opleidingen overige educatie. Wel moeten in dat geval per opleiding de 
benodigde gegevens ingezonden worden. Sommige documenten kunnen echter 
een algemeen of ‘opleidingsoverstijgend’ karakter hebben. Deze documenten 

hoeft u maar één keer in te zenden.   
 

(juni 2021) 
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Kan ik diploma-erkenning aanvragen voor meerdere taalschakeltrajecten 

tegelijk?  
 

Ja, dat kan. Er zijn zeven verschillende soorten taalschakeltrajecten: 
• Het taalschakeltraject naar de basisberoepsopleiding (mbo-niveau 

2); 

• Het taalschakeltraject naar de vakopleiding (mbo-niveau 3); 
• Het taalschakeltraject naar de middenkaderopleiding (mbo-niveau 

4); 
• Het taalschakeltraject naar het hoger beroepsonderwijs, profiel 

Maatschappij, economie en informatietechnologie;  

• Het taalschakeltraject naar het hoger beroepsonderwijs, profiel 
Natuur, techniek en gezondheid; 

• Het taalschakeltraject naar het wetenschappelijk onderwijs, profiel 
Maatschappij, economie en informatietechnologie; en  

• Het taalschakeltraject naar het wetenschappelijk onderwijs, profiel 

Natuur, techniek en gezondheid. 
 

Voor elk van deze taalschakeltrajecten heeft u apart het recht op diploma-
erkenning nodig. Als u voor meerdere taalschakeltrajecten diploma-erkenning 

wilt, kunt u dit echter in elke mogelijke combinatie bundelen in één aanvraag. In 
dat geval moet u voor elk taalschakeltraject de benodigde documenten 
meesturen, maar hoeft u de documenten met een ‘opleidingsoverstijgend’ 

karakter maar één keer mee te zenden.  
 

Welke documenten ‘opleidingsoverstijgend’ zijn, kan per instelling verschillen; dit 
ligt eraan hoe u de informatie heeft ingedeeld. Veelvoorkomende voorbeelden 
van opleidingsoverstijgende documenten zijn de beschrijving van het stelsel van 

kwaliteitszorg, het deelnemersstatuut, het bewijs dat er een commissie van 
beroep voor de examens is ingesteld en de beschrijving van de procedures van 

deze commissie. 
 
(juni 2021) 

 
Moet ik alle soorten taalschakeltrajecten kunnen aanbieden? 

 
Nee, u kunt kiezen voor welk(e) soort(en) taalschakeltraject(en) u diploma-
erkenning aanvraagt en vervolgens kunt u ook alleen dat taalschakeltraject 

aanbieden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen een taalschakeltraject 
naar MBO4 te verzorgen. Wel moet u binnen een taalschakeltraject álle varianten 

kunnen aanbieden. Dit betekent concreet dat u alle bij dat taalschakeltraject 
behorende basis- en keuzevakken moet kunnen aanbieden, evenals het 
onderwijs in de leervaardigheden, vaardigheden voor opleidings- en 

beroepskeuze en KNM. 
 

(juni 2021)  
 
Ik vraag diploma-erkenning aan voor meerdere taalschakeltrajecten 

tegelijk, zijn er documenten die ik niet (meermaals) hoef aan te leveren?  
 

De opleidingsoverstijgende documenten hoeft u dan maar één keer aan te 
leveren, zie het antwoord op de vraag ‘Kan ik erkenning aanvragen voor 
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meerdere taalschakeltrajecten tegelijk?’. 

 
Worden de HBO- en WO-taalschakeltrajecten gesplitst naar aanleiding 

van de internetconsultatie?  
 
Ja. De hbo- en wo-taalschakeltrajecten zoals eerder voorgesteld, worden 

gesplitst. Er zijn nu voor hbo en wo nu vier soorten taalschakeltrajecten: 
 

• Het taalschakeltraject naar het hoger beroepsonderwijs, profiel 
Maatschappij, economie en informatietechnologie;  

• Het taalschakeltraject naar het hoger beroepsonderwijs, profiel 

Natuur, techniek en gezondheid; 
• Het taalschakeltraject naar het wetenschappelijk onderwijs, profiel 

Maatschappij, economie en informatietechnologie; en  
• Het taalschakeltraject naar het wetenschappelijk onderwijs, profiel 

Natuur, techniek en gezondheid. 

 
Voor elk van deze taalschakeltrajecten heeft u apart het recht op diploma-

erkenning nodig. In de Regeling eindtermen 20131, de Regeling aanwijzing 
opleidingen educatie2 en de Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige 

educatie (2021)3 wordt hier al rekening mee gehouden. Een instelling die 
taalschakeltrajecten naar beide hbo-profielen wil aanbieden, zal dan ook voor 
twee soorten taalschakeltrajecten een aanvraag tot diploma-erkenning moeten 

doen. Hetzelfde geldt voor de wo-profielen.   
 

(juni 2021) 
 
Binnen taalschakeltrajecten naar het HBO en WO wordt onderscheid 

gemaakt tussen vakken die nodig zijn voor Nederlandstalige en 
Engelstalige vervolgopleidingen. Moet ik hiervoor apart diploma-

erkenning aanvragen? 
 
Nee. Er zijn nu voor hbo en wo nu vier soorten taalschakeltrajecten: 

 
• Het taalschakeltraject naar het hoger beroepsonderwijs, profiel 

Maatschappij, economie en informatietechnologie;  
• Het taalschakeltraject naar het hoger beroepsonderwijs, profiel 

Natuur, techniek en gezondheid; 

• Het taalschakeltraject naar het wetenschappelijk onderwijs, profiel 
Maatschappij, economie en informatietechnologie; en  

• Het taalschakeltraject naar het wetenschappelijk onderwijs, profiel 
Natuur, techniek en gezondheid. 

 

Voor elk van deze taalschakeltrajecten heeft u apart het recht op diploma-
erkenning nodig. Vervolgens dient u binnen elk taalschakeltraject dat u verzorgt, 

 
1 De eindtermen voor de taalschakeltrajecten worden als bijlage 9 toegevoegd aan de Regeling eindtermen 
2013, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25700.html. Deze wijzigingsregeling treedt 
tegelijk met de Wet inburgering 2021 in werking.  
2 De taalschakeltrajecten worden als opleidingen overige educatie aangewezen in de Regeling aanwijzing 
opleidingen educatie, voorheen de Regeling digitale vaardigheden educatie 2018, zie 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25700.html. Deze wijzigingsregeling treedt tegelijk met de 
Wet inburgering 2021 in werking. 
3 Zie https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-27270.html. Deze beleidsregel treedt tegelijk met de 
Wet inburgering 2021 in werking. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25700.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25700.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-27270.html
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alle varianten te kunnen aanbieden. Dit betekent dat u voor het betreffende 

taalschakeltraject een aanbod moet hebben voor deelnemers die naar een 
Nederlandstalige vervolgopleiding willen én voor deelnemers die naar een 

Engelstalige vervolgopleiding willen. 
 
(juni 2021) 

 
Wat moet ik bij de aanvraag voor diploma-erkenning aanleveren als ik 

delen van het taalschakeltraject door derden wil laten uitvoeren?  
 
Wij verwachten dat u in de bij de aanvraag mee te zenden informatie inzichtelijk 

maakt dat er andere partijen betrokken zijn bij de uitvoering van het 
taalschakeltraject, welke afspraken daarover zijn gemaakt met name hoe u zicht 

heeft en houdt op de kwaliteit van de activiteiten door een andere partij. U bent 
te allen tijde eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gehele 
taalschakeltraject.  

 
U kunt de informatie hierover opnemen in de Onderwijs- en examenregeling 

(OER) en de beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg. 
 

(juni 2021) 
 
Ik ben een uit Rijkskas bekostigde MBO-, HBO- of WO-instelling. Moet ik 

de integrale kostprijs doorberekenen als ik het stelsel van kwaliteitszorg 
ook gebruik voor het taalschakeltraject?   

 
Ja. Aangezien het stelsel van kwaliteitszorg is opgesteld met middelen uit de  
rijksbekostiging, moet de integrale kostprijs worden doorberekend voordat het 

taalschakeltraject daar gebruik van kan maken. Zie ook het antwoord op de 
vraag: ‘Wat is de integrale kostprijs?’ in de categorie ‘taalschakeltraject overige 

vragen.  
 

(oktober 2021) 
 

Indienen aanvraag 
 

Waar dien ik de aanvraagprocedure in? 
 
Dat kan op de website van DUO. 

 
(oktober 2021) 

 
Ik heb een vraag over de aanvraagprocedure. Waar kan ik terecht? 
 

Dat kan bij DUO via het e-mailadres ico@duo.nl of telefoonnummer 070 75751 33.    
 

(oktober 2021) 
 
Moet ik voor de aanvraag voor diploma-erkenning iets aanleveren bij de 

Inspectie van het Onderwijs?  
 

Aanvragen moeten worden ingediend bij DUO, inclusief de benodigde 

https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/niet-bekostigd-onderwijs/diploma-erkenning-aanvragen/overige-educatie-taalschakeltrajecten.jsp
mailto:ico@duo.nl
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documenten. DUO neemt namens de Minister van OCW ook de beschikking op de 

aanvraag. Voorafgaand aan een beschikking wordt de aanvraag door DUO voor 
advies voorgelegd aan de Inspectie van het Onderwijs. U hoeft dus zelf geen 

documenten bij de inspectie aan te leveren. DUO zal ook contact met u opnemen 
wanneer de stukken niet compleet zijn. 
 

(juni 2021) 
 

Hoe lang duurt het voordat ik de beschikking over mijn aanvraag tot 
diploma-erkenning krijg?  
 

Op grond van artikel 1.4a.1, vijfde lid, van de WEB wordt binnen drie maanden 
beslist op een aanvraag. Indien de beschikking niet binnen drie maanden kan 

worden gegeven, wordt de aanvrager daarvan tijdig in kennis gesteld en wordt 
daarbij een termijn genoemd waarbinnen de beschikking wel tegemoet gezien 
kan worden.  

 
DUO neemt namens de Minister van OCW de beschikking op de aanvraag. 

Voorafgaand aan een beschikking wordt de aanvraag door DUO voor advies 
voorgelegd aan de Inspectie van het Onderwijs. Na ontvangst van het advies van 

de inspectie beslist DUO op de aanvraag.  
 
De inspectie toetst de aanvraag integraal of marginaal. Voor welke toetsing de 

inspectie kiest, hangt ervan af of de inspectie zich een goed beeld kan vormen 
van en kan vertrouwen op de kwaliteit van de opleiding in de praktijk. De 

marginale toetsing gaat meestal iets sneller dan de integrale toetsing. De 
inspectie zal de aanvragen voor diplomaerkenning de komende tijd echter 
allemaal integraal toetsen, aangezien de taalschakeltrajecten nieuw zijn. 

 
Zie voor de volledige procedure rondom de aanvraag tot diploma-erkenning de 

Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie (2021). 
 
(juni 2021)4  

 
Overig procedureel 

 
Gelden er voorschriften voor de diploma’s voor de taalschakeltrajecten?  
 

Ja. Er komt nog een regeling die voorschrijft hoe het model voor de diploma’s 
eruit moet zien. 

 
(juni 2021)  
 

Het begrip ‘bevoegd gezag’ in de aanvraagprocedure is niet in 
overeenstemming met het wetsvoorstel voor de Wet bestuurlijke 

harmonisatie beroepsonderwijs. Hoe zit dit?  
 
De aanvraagprocedure gaat uit van de huidige wet- en regelgeving. Zodra de 

Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs is aangenomen, wordt ook de 
aanvraagprocedure aangepast. 

 
4 Te vinden op https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-27270.html. 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-27270.html
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In welke gevallen verlies ik de diploma-erkenning voor een 
taalschakeltraject?  

 
De minister kan de diploma-erkenning intrekken in de gevallen genoemd in 
artikel 6a.1.2 van de WEB. Voorafgaand aan een intrekking geeft de minister 

altijd een waarschuwing op grond van artikel 6a.1.3 van de WEB, met daarbij 
een hersteltermijn. De minister kan dit doen als: 

• De kwaliteit van een of meer (onderdelen van) examens van het 
taalschakeltraject onvoldoende is.; 

• De instelling voor het taalschakeltraject niet voldoet aan de eisen uit 

artikel 1.4a.1, eerste en zesde lid, van de WEB met betrekking tot het 
onderwijs, de examens, de kwaliteitszorg en het jaarlijks verstrekken van 

een opgave van de (recent) verzorgde opleidingen educatie aan de 
inspectie. 

 

Zie voor een meer uitgebreide toelichting op de intrekkingsprocedure ook het 
antwoord op de vraag ‘Hoe gaat de intrekking van de diploma-erkenning in zijn 

werk?’. 
 

Verder kan de diploma-erkenning op grond van artikel 6a.1.4 van de WEB van 
rechtswege (automatisch) vervallen als u het taalschakeltraject langer dan één 
studiejaar niet heeft verzorgd. Er is momenteel een wetsvoorstel aanhangig om 

deze termijn te verruimen naar twee studiejaar. 
 

(juni 2021)5 
 
Hoe gaat de intrekking van de diploma-erkenning in zijn werk?  

 
De Minister van OCW kan het recht op diploma-erkenning ten eerste intrekken 

als er sprake is van onvoldoende kwaliteit van een of meer (onderdelen van) 
examens. Dit doet de minister op grond van artikel 6a.1.2, eerste lid, onder a, 
van de WEB. Voordat de minister de diploma-erkenning op deze grond intrekt, 

wordt aan het bevoegd gezag een waarschuwing gegeven met een termijn 
waarbinnen aan die waarschuwing gevolg moet zijn gegeven. Deze 

hersteltermijn is minstens een jaar. De waarschuwing wordt gebaseerd op een 
onderzoek en rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Als de minister na 
afloop van die hersteltermijn aan tot het oordeel is gekomen dat niet of niet in 

voldoende mate gevolg is gegeven aan de waarschuwing, wordt de diploma-
erkenning ingetrokken. Dit besluit is gebaseerd op een herstelonderzoek en 

tweede rapport van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
De Minister van OCW kan het recht op diploma-erkenning ten tweede intrekken 

als het bevoegd gezag niet voldoet aan de aan de eisen uit artikel 1.4a.1, eerste 
en zesde lid, van de WEB met betrekking tot het onderwijs, de examens, de 

kwaliteitszorg en het jaarlijks verstrekken van een opgave van de (recent) 
verzorgde opleidingen educatie aan de inspectie. Dit doet de minister op grond 
van artikel 6a.1.2, eerste lid, onder b, van de WEB. Ook hier geldt dat voordat de 

minister de diploma-erkenning op deze grond intrekt, aan de instelling een 
waarschuwing wordt gegeven met een termijn waarbinnen aan die waarschuwing 

 
5 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35725-2.html. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35725-2.html
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gevolg moet zijn gegeven. Deze hersteltermijn is minstens drie maanden. De 

waarschuwing wordt gebaseerd op een onderzoek en rapport van de Inspectie 
van het Onderwijs. Als de minister na afloop van die hersteltermijn tot het 

oordeel is gekomen dat niet of niet in voldoende mate gevolg is gegeven aan de 
waarschuwing, wordt de diploma-erkenning ingetrokken. Dit besluit is gebaseerd 
op een herstelonderzoek en tweede rapport van de Inspectie van het Onderwijs. 

 
(juni 2021) 

 
Kan ik ook voor het ene taalschakeltraject de diploma-erkenning 
kwijtraken en deze voor een ander taalschakeltraject behouden?  

 
Ja, een intrekking van het recht op diploma-erkenning vindt per opleiding (dus 

per taalschakeltraject) plaats. 
 
Hoe lang is de diploma-erkenning geldig?  

 
Er zit geen einddatum aan het recht op diploma-erkenning, maar de diploma-

erkenning voor een taalschakeltraject kan wel worden ingetrokken als de 
kwaliteit van een of meer (onderdelen van) examens onvoldoende is of als er 

niet wordt voldaan aan de aan de eisen uit artikel 1.4a.1, eerste en zesde lid, 
van de WEB. Ook vervalt de diploma-erkenning van rechtswege (automatisch) 
wanneer de opleiding langer dan één studiejaar niet wordt verzorgd. Er is 

momenteel een wetsvoorstel aanhangig om deze termijn te verruimen naar twee 
studiejaar.6 

 
Zie ook het antwoord op de vraag ‘In welke gevallen verlies ik de diploma-
erkenning voor een taalschakeltraject?’. 

 
(juni 2021)  

 
Wat gebeurt er met de diploma-erkenning als ik mijn instelling en/of 
opleiding(en) verkoop of fuseer met en andere rechtspersoon?  

Diploma-erkenning wordt verleend aan het bevoegd gezag van een instelling. Als 
de relatie tussen dat bevoegd gezag en de instelling, dan wel de opleiding 

waarvoor diploma-erkenning verleend is, verbroken wordt, vervalt daarmee de 
diploma-erkenning. In dat geval moet er door het nieuwe bevoegd gezag 
opnieuw diploma-erkenning worden aangevraagd. De volgende situaties kunnen 

zich voordoen, waarbij telkens is aangegeven of er wel of niet opnieuw diploma-
erkenning moet worden aangevraagd. 

 
• De rechtspersoon waar de instelling van uitgaat, fuseert met een andere 

rechtspersoon (fusie als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). 

De relatie tussen bevoegd gezag (de rechtspersoon) en de instelling 
wijzigt in dit geval niet. Er hoeft niet opnieuw diploma-erkenning voor de 

opleidingen te worden aangevraagd. Wel moet DUO in kennis worden 
gesteld van de fusie, onder overlegging van de akte waarin de fusie is 
geregeld. Deze melding kunt u doen bij DUO via het portaal 

https://duo.nl/zakelijk door middel van een mutatieformulier.  

 
6 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35725-2.html. 

https://duo.nl/zakelijk
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35725-2.html
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• De aandelen van de NV of BV waarvan de instelling uitgaat, gaan in 

andere handen over. De relatie tussen rechtspersoon en instelling wijzigt 
in dit geval niet. Er hoeft niet opnieuw diploma-erkenning voor de 

opleidingen te worden aangevraagd; 
• De rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat, verkoopt één of meer 

opleidingen aan een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon (of 

andersom). De relatie tussen het bevoegd gezag en de opleiding(en) 
wordt in dit geval verbroken en daarmee vervalt de diploma-erkenning. 

Voor de betreffende opleiding(en) moet opnieuw diploma-erkenning 
worden aangevraagd door het nieuwe bevoegd gezag; 

• De rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat, verkoopt de instelling in 

zijn geheel – inclusief alle opleidingen – aan een andere rechtspersoon of 
natuurlijk persoon (of andersom). De relatie tussen het bevoegd gezag en 

de instelling wordt verbroken en daarmee vervalt de diploma-erkenning. 
Er moet opnieuw diploma-erkenning voor de opleidingen worden 
aangevraagd door het nieuwe bevoegd gezag;  

• De rechtspersoon wordt in zijn geheel opgenomen in een juridische entiteit 
(concern/groep van rechtspersonen). Het bevoegd gezag houdt niet op te 

bestaan, maar blijft binnen de nieuwe juridische entiteit zelfstandig 
bestaan. De relatie tussen rechtspersoon en instelling wijzigt in dit geval 

niet. Er hoeft niet opnieuw diploma-erkenning te worden aangevraagd, 
maar de diploma-erkenning mag uitsluitend worden aangewend door de 
instelling die ressorteert onder dat de betreffende rechtspersoon en dus 

niet door instellingen die ressorteren onder een andere rechtspersoon in 
de juridische entiteit.  

  
N.B. Het wetsvoorstel voor de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs 
beoogt onder andere het begrip ‘bevoegd gezag’ in de WEB te wijzigen en 

bestuursoverdracht voor bekostigde instellingen aantrekkelijker te maken. Als 
het wetsvoorstel is aangenomen, zal bovenstaande opsomming hierop worden 

aangepast en aangevuld. 
 
(juni 2021) 

 
Ik kan pas op 1 januari 2022 formeel diploma-erkenning aanvragen, 

maar gemeenten starten al ver van tevoren hun 
aanbestedingsprocedures. Hoe zit dit? 
 

De beoogde datum van inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 is op 1 
januari 2022, maar gemeenten zullen vóór die datum hun 

aanbestedingsprocedures willen starten. In overleg met DUO en de inspectie is 
besloten dat DUO reeds voor die datum aanvragen informeel in behandeling zal 
nemen en de aanvragers laat weten of zij vanaf 1 januari 2022 een positieve of 

negatieve beschikking kunnen verwachten. Op die manier hebben potentiële 
taalschakelinstellingen en gemeenten al voor 1 januari 2022 de benodigde 

zekerheid. De formele beschikkingen zullen vervolgens vanaf 1 januari 2022 
worden genomen. Bij positieve beschikkingen worden de opleidingen ook vanaf 1 
januari 2022 opgenomen in het Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). 

Instellingen die vóór 1 januari 2022 te horen hebben gekregen dat zij een 
positieve beschikking kunnen verwachten, worden tot 1 januari 2022 in een 

apart overzicht weergegeven op de site van DUO. 
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(juni 2021) 
 

Toezicht en gegevensuitwisseling 
 
Onder welk inspectieregime valt het taalschakeltraject?  

 
Er wordt toezicht gehouden op het taalschakeltraject door de Inspectie van het 

Onderwijs. 
 
Kan het taaldeel uit het taalschakeltraject worden gehaald en daarmee 

onder het toezicht van Blik op Werk worden geplaatst? 
 

Nee dit kan niet. De onderwijsroute valt als geheel onder het toezicht van de 
Inspectie van het Onderwijs. Het is dus niet mogelijk om de taalcomponent te 
onttrekken aan de route en daarmee onder het toezicht van Blik op Werk te 

scharen.  
 

Overigens kunt u de examens voor Nt2 B1/B2 niet zelf afnemen. Deze examens 
worden afgenomen door DUO onder verantwoordelijkheid van het CvTE. De 

Inspectie van het Onderwijs zal u dus ook niet aanspreken op de kwaliteit van 
deze examens. Wel houdt de inspectie toezicht op de onderwijskwaliteit van het 
onderwijs voor Nt2 en kan de inspectie in dat kader onderzoeken of het 

onderwijs de deelnemers voldoende voorbereidt op de staatsexamens Nt2 B1/B2. 
Ook ziet de inspectie erop toe dat de examencommissie alleen een diploma 

uitreikt als de deelnemer aan alle diplomaeisen heeft voldaan. Voor Nt2 betekent 
dit dat de examencommissie zich ervan moet hebben vergewist dat de 
deelnemer het benodigde diploma of de benodigde certificaten van het CvTE 

heeft gehaald en de door het CvTE gegeven waardering overneemt als 
eindwaardering. Dit wordt nog nader uitgewerkt in een AMvB.   

 
Een bekostigde instelling mag het taalonderwijs overigens wel uitbesteden aan 
een andere (niet-bekostigde) instelling, zolang de bekostigde instelling zich 

daarbij aan thema 1 van de notitie Helderheid in de bekostiging van het 
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie uit 20047 houdt. De bekostigde 

instelling (de ‘hoofdaannemer’) blijft te allen tijde eindverantwoordelijk en is ook 
degene die wordt aangesproken door de Inspectie van het Onderwijs op de 
onderwijskwaliteit en naleving van de wet- en regelgeving rondom het 

taalschakeltraject. De bekostigde instelling moet er dus ook voor zorgen dat de 
instelling waaraan wordt uitbesteed (de ‘onderaannemer’) onderwijs van 

voldoende kwaliteit biedt. Voorgaande is niet anders als de instelling waaraan 
wordt uitbesteed een B1-instelling is. Er is in deze situatie dus ook geen sprake 
van toezicht door Blik op Werk.    

 
(november 2021) 

 
Hoe zit het met het toezicht als ik deelnemers aan erkende opleidingen 
gebaseerd op de WEB, de B1-route en eventuele andere trajecten in één 

groep les wil geven?  
 

 
7 Te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28248-72-b1.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28248-72-b1
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Alle opleidingen overige educatie die tot een erkend diploma leiden als bedoeld in 

de WEB, vallen onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Dit geldt 
dus ook voor de taalschakeltrajecten. Op de B1-route houdt Blik op Werk 

toezicht. Wanneer deelnemers uit verschillende routes of trajecten in een groep 
worden geplaatst, betekent dit dat er ook twee toezichtregimes van toepassing 
zijn. Blik op Werk en de Inspectie van het Onderwijs zijn met elkaar in gesprek 

om dit proces zo veel mogelijk te stroomlijnen. 
 

Tijdens de wetsbehandeling van de Wet inburgering 2021 is de motie Van 
Meenen-Becker aangenomen. Daarin wordt de regering verzocht om te 
verkennen of de kwaliteit van het inburgeringscursusaanbod beter door of in 

samenwerking met een publieke toezichthouder kan worden gecontroleerd.  
 

De Tweede Kamer is in oktober 2021 geïnformeerd over de verkenning. In deze 
brief is aangegeven één optie verder uit te werken. Deze betreft de optie dat in 
de wet wordt voorzien in de mogelijkheid om door de minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid aan te wijzen personen met het toezicht op de taalscholen 
te belasten. Daaruit volgen de daarbij behorende bevoegdheden uit het 

bestuursrecht. De uitvoering ervan wordt vervolgens bij Blik op Werk belegd. 
 

(november 2021) 
 
Welke verantwoording moet ik afleggen aan inspectie en gemeenten?  

 
Voor wat betreft de verantwoording aan de gemeenten: in het kader van een 

aanbesteding en de te sluiten overeenkomst kunnen er bijvoorbeeld afspraken 
worden gemaakt tussen gemeenten en taalschakelinstellingen over de 
verantwoording van de aangeboden diensten door een taalschakelinstelling. In 

de aanbesteding kan hier een gunningscriterium voor worden opgesteld, 
bijvoorbeeld dat er sprake moet zijn van tijdige informatie-uitwisseling tussen de 

taalschakelinstelling en de gemeente over de voortgang van de 
taalschakeltrajecten.  
 

Voor wat betreft de verantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs: u bent 
wettelijk verplicht jaarlijks vóór 15 oktober te doen van de opleidingen educatie 

die u in dat studiejaar verzorgt en de opleidingen educatie die u in het vorige 
studiejaar heeft verzorgd. Dit kunt u aanleveren bij de Inspectie van het 
Onderwijs via het e-mailadres mbo_erkenningen@owinsp.nl. Verder valt u onder 

het toezicht van de inspectie en kan de inspectie in dat kader altijd informatie bij 
u opvragen. Op de website www.onderwijsinspectie.nl kunt u lezen wat dat 

toezicht inhoudt. 
 
Later volgt meer informatie over de verdere verantwoording richting de 

inspectie. 
 

(juni 2021) 
 
Welke gegevens worden uitgewisseld met en door 

taalschakelinstellingen? 
 

Onderstaand overzicht betreft de gegevens die taalschakelinstellingen (kunnen) 
ontvangen en verzenden van en naar gemeenten, DUO en taalschakeldeelnemers 

mailto:mbo_erkenningen@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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en is gebaseerd op een rapport van het ministerie van SZW. Het een en ander is 

nog niet geheel definitief wordt nog nader uitgewerkt (bijvoorbeeld in technische 
specificaties voor de gegevensuitwisseling met DUO en in wet- en regelgeving). 

Mogelijkerwijs wordt de tabel nog nader aangevuld. 
 
In het rapport wordt de term ‘stelseldienst’ gehanteerd. In onderstaand tabel 

wordt in plaats daarvan de bewoording ‘handeling’ gebruikt. 
 

Van Naar Gegevens 

Gemeenten Taalschakelinstellingen Aanmelden statushouder 

voor taalschakeltraject 

Deelnemer 

(gezinsmigrant) 

Taalschakelinstelling Gezinsmigranten melden 

zich zelf aan voor een 
taalschakeltraject 

Deelnemers (allen) Taalschakelinstelling Doorgeven wanneer er 
sprake is van (medische) 

ontheffingen/aangepaste 
examenomstandigheden 
 

Taalschakelinstelling DUO Handeling inschrijven 
inburgeraar bij instelling. 

Gegevens die moeten 
worden doorgegeven zijn:  

BSN, contract/inschrijving 
bij instelling, aantal uren in 
contract, 

contractnummerbegindatum 
opleiding, einddatum 

opleidingkosten die in 
rekening worden gebracht 
voor lesmateriaal en of er al 

dan niet sprake is van 
alfabetisering 

 

Taalschakelinstelling Gemeenten Gemeenten op de hoogte 

houden van vorderingen 
van alle deelnemers  

DUO Taalschakelinstelling Doorgeven 
examenresultaten 
staatsexamens B1 en B2 

DUO Taalschakelinstellingen Doorgeven resultaten 
examens KNM 

Taalschakelinstellingen DUO Inspanning voor 
gezinsmigranten/overige 

migranten wordt 
doorgegeven. handeling 

inspanning inburgeraar bij 
instelling. Het gaat dan om 
het aantal gevolgde uren 

onderwijs. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/13/documentatie-informatievoorziening-keten-inburgering
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Taalschakelinstellingen Gemeenten Inspanningsgegevens van 
statushouders worden 
doorgegeven aan 

gemeente, die het 
doorgeeft aan DUO. 

Handeling inspanning 
inburgeraar bij instelling. 
Het gaat dan om het aantal 

uren gevolgde onderwijs. 
 

Taalschakelinstellingen DUO Handeling inspanning 
inburgeraar bij instelling. 

Ofwel: het tst is afgerond. 
Dit geldt alleen voor 
gezinsmigranten. Het gaat 

om de volgende gegevens:  
BSN, , aantal uren 

deelgenomen aan kNm en 
taalcursus, , aantal uur 
geoorloofd verzuim, , 

datum overige vakken 
behaald.  

 

Taalschakelinstellingen Gemeenten Voor statushouders: 

doorgeven aan gemeente 
dat het taalschakeltraject is 
afgerond. De volgende 

gegevens moeten worden 
doorgegeven:  

BSN, aantal uren 
deelgenomen aan KNM en 
taalcursus, ,aantal uur 

geoorloofd verzuim , datum 
overige vakken behaald. 

 

Gemeenten Taalschakelinstellingen Aangeven wanneer van 

leerroute of 
taalschakelniveau wordt 
gewisseld. 

 
(augustus 2021)   

 
Onderwijs en examinering: algemeen 

 
Zijn de leervaardigheden onderdeel van de diploma-erkenning? 
 

Ja. 
 

Zijn de vaardigheden voor opleidings- en beroepskeuze onderdeel van 
de diploma-erkenning?  

 
Ja.  
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Is de MAP onderdeel van het taalschakeltraject?  
 

Nee. Inburgeringsplichtigen die het taalschakeltraject hebben afgerond, hoeven 
de MAP niet te doen. Inburgeringsplichtingen die voortijdig met het 
taalschakeltraject stoppen en afschalen naar de B1-route, moeten de MAP wel 

doen. De MAP wordt georganiseerd door gemeenten.   
 

(juni 2021)  
 
Is het participatieverklaringstraject onderdeel van het 

taalschakeltraject?  
 

Nee. Het participatieverklaringstraject wordt georganiseerd door gemeenten. Een 
inburgeraar moet naast het afronden van het taalschakeltraject ook het 
participatieverklaringstraject afronden om te voldoen aan de inburgeringsplicht. 

 
(juni 2021) 

 
Wat moet er in de onderwijs- en examenregeling (OER) staan? 

 
De OER moet voldoen aan de eisen gesteld in artikel 7.4.8, tweede lid, van 
de WEB. Het belangrijkste is dat de OER de deelnemer een goed beeld 

geeft van hoe de opleiding eruit ziet. In de OER  moet in ieder geval de 
volgende informatie zijn opgenomen: 

 
1. Beschrijving van het onderwijsprogramma, waaruit blijkt dat de voor 
het taalschakeltraject geldende eindtermen worden gedekt en met 

vermelding van het aantal onderwijsuren en studielast per studiejaar 
alsmede de gehanteerde leermiddelen. 

 
De eindtermen voor het taalschakeltraject worden opgenomen in bijlage 9 
bij de Regeling eindtermen 2013.8 In die regeling is ook een verwijzing 

opgenomen naar de vindplaats voor de eindtermen van Kennis van de 
Nederlandse maatschappij (bijlage 2 bij de Regeling inburgering 2021).  

 
Dit betekent dat u ook beschrijft welke materialen en methodieken worden 
gehanteerd bij de onderdelen leervaardigheden en vaardigheden voor 

opleidings- en beroepskeuze.  
 

Er zijn geen wettelijk vastgestelde urennormen voor (de verschillende 
onderdelen van) het taalschakeltraject. Voor NT2 B1/B2 is de schatting dat 
er in het gehele taalschakeltraject ongeveer 1.000 uur nodig is. Rekenen, 

Engels en leervaardigheden vergen gezamenlijk ongeveer 500 uur 
gedurende het gehele taalschakeltraject. 

 
Mocht u gebruik maken van diensten van derden die delen van het 
onderwijsprogramma onder uw verantwoordelijkheid uitvoeren, dan geeft 

u dat ook hier weer. U geeft dan zo volledig mogelijk aan wat de rol van 
de derde is en wie de derde partij is. 

 
8 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25700.html.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25700.html
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2. Beschrijving van de examens. Hieruit moet blijken dat de voor de 
opleiding geldende eindtermen worden gedekt en welke examens worden 

ingezet voor welke vakken en eindtermen.  
 
Voor NT2 B1/B2 en KNM vermeldt u dat die examens niet door uw 

instelling worden afgenomen, maar door DUO. DUO doet dit voor NT2 
onder verantwoordelijkheid van het CvTE en voor KNM onder 

verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (zie ook de volgende vraag). Verderop in deze FAQ’s 
staan vragen in hoeverre u bestaande instellingsexamens uit het mbo of 

ho of staatsexamens vo mag gebruiken. 
 

Verder hoeven de leervaardigheden en vaardigheden voor opleidings- en 
beroepskeuze niet te worden geëxamineerd, maar is het aan de instelling 
om te bepalen of de deelnemer aan de betreffende eindtermen voldoet. 

Hoe de deelnemer hieraan kan voldoen, dient eveneens in de OER te 
worden beschreven.  

 
In de OER neemt u tevens op hoe deelnemers voor het taalschakeltraject 

kunnen slagen. Er komt nog een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
waarin dit nader is uitgewerkt.  
 

Mocht u gebruik maken van diensten van derden die delen van de 
examinering onder uw verantwoordelijkheid uitvoeren, dan geeft u dat ook 

hier weer. U geeft dan zo volledig mogelijk aan wat de rol van de derde is 
en wie de derde partij is. 
  

Verder dient de OER de regels met betrekking tot de examens te 
vermelden (vaak examenreglement genoemd). Geef bijvoorbeeld aan: 

• Welke faciliteiten mogen worden gebruikt bij de examens (denk aan 
woordenboeken en rekenmachines); 

• Hoe de examens worden beoordeeld; 

• Wanneer al dan niet een voldoende voor een onderdeel is gehaald; 
• Regels en sancties bij onregelmatigheden tijdens het examen; 

• Herkansingsbeleid; 
• Afwezigheidsbeleid; 
• Vaststelling van definitieve cijfers door examencommissie; 

• Het bestaan en eventueel procedures van de examencommissie, 
evenals de rol van examinatoren; 

• Het bestaan en eventueel procedures van de commissie van beroep 
voor de examens; 

• Regels en voorwaarden voor inschrijving bij examens; 

• Informatie rondom (specifieke) examens, zoals aanmelding en 
verdere informatievoorziening (inclusief voor examens die niet door 

de instelling zelf worden afgenomen (KNM en NT2 B1/B2); 
• Examenfaciliteiten voor gehandicapte deelnemers en deelnemers die 

extra ondersteuning behoeven; 

• Regeling voor vrijstellingen; 
• Gang van zaken tijdens de examinering; 

• Bepaling en bekendmaking van de uitslag, inclusief inzage in het 
examen en verzoek tot herbeoordeling; 
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• Termijnen van inzage in de gemaakte examens; 

• Klachten en beroep tegen de uitslag. 
• Ontvangen diploma/bewijsstukken. 

 
Artikel 7.4.8, tweede lid, van de WEB schrijft ook voor dat u de deelnemers 

volledig en tijdig informeert over het ondersteuningsaanbod voor gehandicapte 

studenten en deelnemers die extra ondersteuning behoeven. Dit kunt u in de 
OER opnemen, maar kan ook op een ander plek. 

 
Zie tot slot ook het antwoord op de vragen ‘Hoe ga ik in de onderwijs- en 
xxamenregeling (OER) om met examens die mijn instelling niet zelf mag 

afnemen?’ en ‘Ik verzorg meerdere soorten taalschakeltrajecten. Mag ik de 
onderwijs- en examenregelingen (OER-en)_combineren?’.  

 
(juni 2021) 
 

Hoe ga ik in de onderwijs- en examenregeling (OER) om met examens 
die mijn instelling niet zelf mag afnemen? 

 
De examens voor NT2 B1/B2 en KNM kunt u niet zelf afnemen. NT2 B1/B2 wordt 

door DUO geëxamineerd namens het CvTE en KNM wordt door DUO 
geëxamineerd namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er 
wordt nog gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin dit 

duidelijk wordt vastgelegd.  
 

In de OER moet duidelijk worden aangegeven dat de instelling de examens dus 
niet zelf examineert en wie dat wel doet.  
 

(t.z.t. aanvullen met informatie CvTE over aanmeldprocedure). Er komt model-
OER.  

 
(juni 2021) 
 

Ik verzorg meerdere soorten taalschakeltrajecten. Mag ik de onderwijs- 
en examenregelingen (OER-en) combineren? 

 
Ja. Per soort taalschakeltraject9 moet u een OER opstellen, maar deze is verder 
vormvrij. U kunt het document dus zelf inrichten en indelen en als u de OER-en 

voor verschillende soorten taalschakeltrajecten samen in één document wil 
opnemen, dan kan dat. U kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen de verschillende 

soorten taalschakeltrajecten in verschillende hoofdstukken onder te brengen, en 
duidelijk aan te geven welk hoofdstuk op welk taalschakeltraject van toepassing 
is (al dan niet met een gemeenschappelijk hoofdstuk voor onderdelen die voor 

meerdere taalschakeltrajecten hetzelfde zijn).  
 

(juni 2021) 
 
Hoe zit het met de veranderende rekeneisen voor het MBO?  

 
9 Er zijn zeven soorten taalschakeltrajecten: die naar MBO2, MBO3, MBO4, hbo-opleidingen in het profiel 
Maatschappij, economie en informatietechnologie, hbo-opleidingen in het profiel Natuur, techniek en 
gezondheid, wo-opleidingen in het profiel Maatschappij, economie en informatietechnologie en wo-opleidingen 
in het profiel Natuur, techniek en gezondheid. 
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Naar verwachting treden de nieuwe rekeneisen voor MBO-opleidingen op 1 
augustus 2022 in werking. De Wet inburgering 2021 treedt naar verwachting 

eerder in werking, namelijk op 1 januari 2022. Vanaf die datum kunnen er ook 
taalschakeltrajecten kunnen worden aangeboden. Aangezien een 
taalschakeltraject ongeveer 1,5 jaar duurt, zal het eerste cohort deelnemers aan 

taalschakeltrajecten dat doorstroomt naar het MBO daar met de nieuwe 
rekeneisen te maken krijgen. Om te voorkomen dat de taalschakeltrajecten 

minder goed aansluiten op het MBO en taalschakelinstellingen hun 
onderwijsprogramma kort na de start al moeten aanpassen, is ervoor gekozen 
alvast rekening te houden met de nieuwe rekeneisen voor MBO in de Regeling 

eindtermen 2013 en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB 
(waarin staat onder welke voorwaarden een deelnemer geslaagd is).10 Voor MBO 

zelf zullen de rekeneisen pas later worden opgenomen in het Besluit 
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Uitgangspunt voor de rekeneisen 
is het rapport van de Expertgroep herijking  rekeneisen MBO  over rekeneisen 

per MBO-niveau. Dit worden de rekeneisen voor de taalschakeltrajecten naar 
MBO:  

 
• Voor het taalschakeltraject naar MBO2 moet de deelnemer ‘op weg naar’ 

rekenen op MBO2-niveau zijn. 
• Voor het taalschakeltraject naar MBO3 moet de deelnemer rekenen op 

MBO2-niveau halen. 

• Voor het taalschakeltraject naar MBO4 moet de deelnemer rekenen op 
MBO3-niveau halen. 

 
(juni 2021) 
 

Mogen er (delen van) reeds bestaande entree-, vavo-, MBO- of HO-
vakken worden gebruikt?  

 
Ja, dat kan, zolang het onderwijs en deze examens geschikt zijn voor en voldoen 
aan de eisen zoals die gelden voor de taalschakeltrajecten. 

 
Voor bekostigde onderwijsinstellingen geldt in dat geval wel het volgende. Indien 

(delen van) de reeds bestaande vakken en examens of bijbehorende materialen 
tot stand zijn gekomen met rijksbekostiging, moet de integrale kostprijs worden 
doorberekend voordat het taalschakeltraject daar gebruik van kan maken. Zie 

ook het antwoord op de vraag: ‘Wat is de integrale kostprijs?’ in de categorie 
‘taalschakeltraject overige vragen. 

 
(oktober 2021) 
      

Kan ik vakken examineren door deelnemers het staatsexamen vo te 
laten doen? 

 
Het staat u vrij om deelnemers zich aan te laten melden voor (vakken van) het 
staatsexamen VO. Daarmee moet worden gekeken wat een deelnemer nodig 

heeft, en de examens moeten op het juiste niveau zijn. Dit is echter af te raden, 

 
10 Zie voor de wijziging van de Regeling eindtermen 2013 waarmee de eindtermen voor de taalschakeltrajecten 
worden vastgesteld https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25700.html. De wijziging van het 
Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB is nog in de maak.   

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/19/rekeneisen-voor-het-middelbaar-beroepsonderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/19/rekeneisen-voor-het-middelbaar-beroepsonderwijs
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25700.html
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omdat de examenprogramma’s van de staatsexamens VO niet geheel gelijk zijn 

aan de eindtermen van de taalschakeltrajecten. Voor de eindtermen van de 
taalschakeltrajecten is namelijk een selectie gemaakt uit de 

examenprogramma’s. Bovendien is deelname aan de staatsexamens VO niet 
kosteloos en moet de deelnemer zich op tijd aanmelden. 
 

(maart 2021) 
 

Mogen er (internationaal) erkende examens Engels worden gebruikt? 
 
Ja. De instelling kan de examenmaterialen inkopen van derden, zolang de 

examens geschikt zijn voor en voldoen aan de eisen zoals die gelden voor de 
taalschakeltrajecten. Zie ook de vraag: ‘Kan ik deelnemers extra onderdelen of 

vakken op een hoger niveau laten volgen dan voor dat taalschakeltraject is 
vastgelegd 2013?’ wanneer u Engels wil examineren op een hoger niveau dan is 
voorgeschreven in de Regeling eindtermen. 

 
(oktober 2021)  

 
Mogen er zelfontwikkelde instellingsexamens worden gebruikt?  

 
Ja, de instelling dient alle examenonderdelen zelf te examineren door middel van 
instellingsexamens, met uitzondering van de examenonderdelen Nt2 B1/B2 en 

KNM. De instelling kan de instellingsexamens zelf ontwikkelen of 
examenmaterialen inkopen van derden, zolang de examens geschikt zijn voor en 

voldoen aan de eisen zoals die gelden voor de taalschakeltrajecten.  
 
Voor bekostigde onderwijsinstellingen geldt in dat geval wel het volgende. Indien 

voor het ontwikkelen van instellingsexamens voor het taalschakeltraject gebruik 
wordt gemaakt van (delen van) reeds bestaande (MBO- of HO-

)instellingsexamens of examenmaterialen die tot stand zijn gekomen met 
rijksbekostiging, moet de integrale kostprijs worden doorberekend voordat het 
taalschakeltraject daar gebruik van kan maken. Zie ook het antwoord op de 

vraag: ‘Wat is de integrale kostprijs?’ in de categorie ‘taalschakeltraject overige 
vragen. 

 
(oktober 2021) 
 

Hoe worden de leervaardigheden getoetst?  
 

De eindtermen voor de leervaardigheden worden opgenomen als bijlage 9 van de 
Regeling eindtermen 2013.11 Met leervaardigheden zijn competenties bedoeld die 
niet direct gerelateerd zijn aan een vakinhoud, maar die een deelnemer wel 

nodig heeft om succesvol te kunnen doorstromen naar het onderwijs. Het gaat 
hierbij niet alleen om cognitieve vaardigheden, maar ook om houdingsaspecten 

in leer- en werksituaties (culturele verschillen) en om praktische vaardigheden. 
Bij de beheersing van deze vaardigheden gaat het erom dat de deelnemer een 
ontwikkeling heeft laten zien en op weg is naar het gewenste 

ontwikkelingsniveau.  
 

 
11 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25700.html. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25700.html
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De eindtermen voor leervaardigheden worden dus niet geëxamineerd, maar de 

deelnemers worden geobserveerd of moeten opdrachten maken in relatie tot de 
eindtermen: maken zij hier een ontwikkeling in door, stellen zij zich open voor de 

beheersing ervan? De mogelijkheid tot ontwikkeling hangt niet alleen af van de 
motivatie van de deelnemer, maar kan ook te maken hebben met een nog 
ontoereikend taalniveau, met persoonlijkheidskenmerken en/of individuele 

omstandigheden. Het is aan de docent om dit mee te nemen in de observatie en 
beoordeling. De ambitie is niet een perfecte en complete beheersing van de 

eindtermen te verwerven, maar het ontwikkelen van voldoende bagage om 
aansluiting te vinden bij het Nederlandse onderwijs, waarbij individuele 
verschillen tussen deelnemers gerespecteerd worden. 

 
Belangrijk is wel dat de ontwikkeling van deze vaardigheden ook wordt 

gedocumenteerd. Hoe dit wordt gedaan, is aan de taalschakelinstelling. 
 
Het is ook aan de individuele taalschakelinstellingen om te bepalen hoe zij de 

leervaardigheden beoordelen. De Commissie eindtermen heeft in bijlage 5 van 
haar rapport12 een handreiking gedaan voor de Procotol portfolio System (PPS), 

al staat het taalschakelinstellingen vrij om eventueel andere onderbouwde 
methoden te hanteren. Er wordt daarom doelbewust veel ruimte aan het 

bevoegd gezag gegeven voor de wijze waarop dit wordt vormgegeven. Dit 
betekent dat bij de indiening van de OER bij de aanvraag tot diploma-erkenning, 
zo duidelijk mogelijk moet worden gemaakt welke procedures, materialen en 

technieken worden gebruikt bij de beoordeling. 
 

De leervaardigheden gelden dus zowel voor het mbo, hbo als wo. Daarom zijn de 
eindtermen zoveel als mogelijk zonder context geformuleerd. De opgenomen 
zinsnede ‘in het kader van de opleiding’ geeft echter aan, dat een eindterm per 

opleiding(niveau) verschillend kan en moet worden uitgewerkt en beoordeeld. De 
vorm en mate van abstractie waarin deelnemers vanaf mbo-niveau 2 tot en met 

wo de leervaardigheden moeten laten zien, verschillen immers. ‘Informatie 
verwerken’ betekent in de context van een academische studie bijvoorbeeld iets 
heel anders dan binnen een mbo-opleiding op niveau 2. Voor het mbo kan het 

bijvoorbeeld betekenen dat de deelnemer een bepaalde leervaardigheid ‘met 
hulp’ of ‘met begeleiding’ kan uitvoeren. Elke onderwijssoort zal de eindtermen 

dan ook moeten interpreteren naar zijn eigen context om deelnemers voor te 
bereiden op het onderwijsniveau van de vervolgopleiding. 
 

De in de leervaardigheden opgenomen taalvaardigheden zijn nodig voor het 
volgen van een specifieke opleiding. Ze zijn aanvullend op de descriptoren van 

het ERK die voor NT2 als onderdeel van het taalschakeltraject gehanteerd 
worden. Het gaat om taalvaardigheden die dus niet expliciet aan bod komen in 
het examen NT2, zoals het houden van een presentatie of algemene 

vaktaalwoorden die bij de beoogde opleiding horen. 
 

Bij de meeste leervaardigheden is een gedetailleerde uitsplitsing in verschillende 
indicatoren gemaakt. Deze uitsplitsing is bewust gemaakt gezien de formatieve 
beoordeling van de leervaardigheid. De uitsplitsing kan gezien worden als 

handreiking aan de taalschakelinstelling en de betrokken docenten, om hen te 
helpen de ontwikkeling van deze leervaardigheden in kaart te brengen. De 

 
12 Te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/02/adviesrapport-
eindtermen-taalschakeltaject-onderwijsroute. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/02/adviesrapport-eindtermen-taalschakeltaject-onderwijsroute
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/02/adviesrapport-eindtermen-taalschakeltaject-onderwijsroute
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verschillende indicatoren per leervaardigheid geven gezamenlijk een 

onderbouwing van de ontwikkeling van deze leervaardigheden. 
 

Zoals gezegd hoeven de leervaardigheden niet te worden geëxamineerd, maar 
moet de deelnemer een ontwikkeling laten zien. De eindwaardering voor dit 
onderdeel wordt daarom uitgedrukt in ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’. Dit zal in de 

AMvB tot uitdrukking worden gebracht. Er wordt nog gewerkt aan een Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin voorgaande tot uitdrukking wordt 

gebracht. 
 
(juni 2021) 

 
Hoe worden de vaardigheden voor opleidings- en beroepskeuze 

getoetst?  
 
In een vroeg stadium (al bij de brede intake door de gemeente) wordt er 

begonnen met diplomawaardering en een eerste oriëntatie op 
vervolgopleidingen. Bij de start van het taalschakeltraject heeft echter meestal 

nog geen grondige oriëntatie op vervolgopleidingen plaatsgevonden. Mogelijk 
heeft de deelnemer aan het taalschakeltraject wensen of plannen, en moeten 

deze nog getoetst worden aan de realiteit van het Nederlandse onderwijs en de 
individuele kenmerken en omstandigheden van de deelnemer. In het 
taalschakeltraject zal dus nog expliciete aandacht moeten zijn voor de selectie 

van een passende vervolgopleiding en voor de vraag wat er nodig is om de kans 
van slagen in de vervolgopleiding zo groot mogelijk te maken. De eindtermen 

voor opleidings- en beroepskeuze gelden zowel voor het mbo, hbo als wo.  
 
Aan het eind van het taalschakeltraject moet de deelnemer aan de eindtermen 

voor opleidings- en beroepskeuze voldoen en een passende keuze hebben 
gemaakt voor een vervolgopleiding. Deze vaardigheden hoeven dus niet te 

worden geëxamineerd; het is aan de taalschakelinstelling hoe dit het beste kan 
worden beoordeeld en gedocumenteerd. De eindwaardering voor dit onderdeel 
wordt daarom uitgedrukt in ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’. Er wordt nog gewerkt aan 

een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin voorgaande tot uitdrukking 
wordt gebracht.  

 
(juni 2021) 
     

Onderwijs en examinering: Nt2 en kNm 
 

Zijn de vaardigheden voor NT2 B1/B2 en KNM onderdeel van de 
diploma-erkenning?  
 

Ja. Het onderwijsprogramma dient dus ook de eindtermen voor NT2 en KNM te 
dekken. Wel is het zo dat u de examens voor NT2 B1/B2 en KNM niet zelf kunt 

afnemen. NT2 B1/B2 wordt door DUO geëxamineerd namens het CvTE en KNM 
wordt door DUO geëxamineerd namens het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Zie ook het antwoord op de vraag ‘Hoe ga ik in de Onderwijs- 

en Examenregeling (OER) om met examens die mijn instelling niet zelf mag 
afnemen?’. 
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Voor de taalschakeltrajecten naar MBO2 en MBO3 hoeft u alleen Nt2 B1 te 

kunnen aanbieden. Voor taalschakeltrajecten naar MBO4 moet u Nt2 B1 als 
basisvak en daarnaast Nt2 B2 als maatwerkvak kunnen aanbieden. Voor de 

taalschakeltrajecten naar HBO en WO moet u tot slot Nt2 B1 als basisvak kunnen 
aanbieden voor deelnemers die een Engelstalige vervolgopleiding willen en Nt2 
B2 als basisvak kunnen aanbieden voor de deelnemers die een Nederlandstalige 

vervolgopleiding willen volgen. Dit volgt ook uit de eindtermen per 
taalschakeltraject.    

 
(juni 2021) 
 

Mag ik een klas voor taallessen voor deelnemers aan het 
taalschakeltraject combineren met klassen voor taallessen voor 

deelnemers aan de B1-route, de ondertussengroep, andere opleidingen 
overige educatie van de WEB of ISK-leerlingen?  
 

Er mag worden gecombineerd met een taalklas uit de B1-route, zolang dat 

passend is voor beide doelgroepen en de onderwijskwaliteit geborgd blijft. 
Hierover kunnen nadere afspraken worden gemaakt tussen de instelling en de 

gemeente op grond van het inkooptraject, bijvoorbeeld over (een gescheiden) 
financiële verantwoording. 

 
Er mag ook met groepen worden gecombineerd van de ondertussengroep (dit 
zijn groepen die onder het oude inburgeringsstelsel vallen) en van andere 

opleidingen overige educatie die onder de WEB vallen. Houd wel rekening met de 
bijbehorende (gescheiden) financiële stromen, verantwoording en administratie.  

 
Na overleg mogen, in tegenstelling tot wat hier eerder werd vermeld, lessen 
worden gecombineerd met ISK-klassen die aan ROC’’ zijn uitbesteed. 

Voorwaarde is dat de onderwijsbekostiging en commerciële middelen gescheiden 
worden gehouden.   

 
(oktober 2021) 
 

In de Regeling eindtermen 2013 staat voor sommige 
taalschakeltrajecten Nt2 B2 als basisvak. Moet daarvoor eerst het Nt2 

B1-examen worden gehaald?  
 
Voor de taalschakeltrajecten naar mbo-2, mbo-3, mbo-4, Engelstalige hbo- en 

Engelstalige wo-opleidingen moet minstens het Nt2 B1 worden gehaald. Voor 
taalschakeltrajecten naar Nederlandstalige hbo- en wo-opleidingen moet 

minstens Nt2 B2 worden gehaald.  
 
Voor deelnemers die Nt2 op B2-niveau willen of moeten doen, is het aan de 

taalschakelinstelling en deelnemer om samen te bepalen of de deelnemer het 
staatsexamen Nt2 meteen op B2-niveau aflegt of eerst het staatsexamen Nt2 op 

B1- en dan pas op B2-niveau aflegt. Het voordeel van laatstgenoemde optie is 
dat als het staatsexamen Nt2 op B2-niveau niet haalbaar blijkt, de deelnemer 
het staatsexamen Nt2 op B1-niveau heeft om op terug te vallen en indien nodig 

kan afstromen naar een taalschakeltraject op een lager niveau of de B1-route. 
Als een deelnemer het staatsexamen Nt2 meteen op B2-niveau aflegt, dan kan 

dat daarentegen enige tijd besparen. In dat geval kan de examencommissie 
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namelijk een vrijstelling voor Nt2 B1 geven en hoeft de deelnemer niet ook nog 

eens het staatsexamen Nt2 B1 te doen. Bij de keuze kan tevens van belang zijn 
dat asielstatushouders in de onderwijsroute per onderdeel van het staatsexamen 

Nt2 op B1- of B2-niveau twee examenpogingen van SZW vergoed krijgen. 
 
Indien de deelnemer verplicht B1-niveau dient te halen voor het 

taalschakeltraject, maar in één keer B2-niveau haalt, dient de examencommissie 
een vrijstelling te geven voor het taalexamen op B1-niveau.  

 
(juni 2021) 
 

Moet ik zelf deelnemers aanmelden voor examens NT2 en KNM? 
 

Nee, dat moet de deelnemer doen.  
 
Iemand kan zich aanmelden voor de Staatsexamens NT2 via 

https://duo.nl/particulier/staatsexamen-nt2/aanmelden.jsp 
 

Iemand kan zich aanmelden voor KNM via ‘Mijn Inburgering’ op Inburgeren.nl. 
Er wordt overigens  gewerkt aan een nieuwe aanmeldmodule, waarmee 

inburgeraars zich ook via ‘Mijn Inburgering’ kunnen aanmelden voor de 
Staatsexamens NT2.  
 

Deze nieuwe aanmeldmodule zal echter nog niet gereed zijn per 1 januari 2022. 
 

Voor kNm kunnen instellingen deelnemers aanmelden in Oase, maar dat kan de 
deelnemer ook zelf doen bij DUO. 
 

(november 2021) 
 

Hoe weet ik of deelnemers aan examens KNM en NT2 zijn geslaagd? 
 
PM 

 
Waar kan de deelnemer in beroep als het om de staatsexamens Nt2 

B1/B2 of de examens voor KNM gaat?  
 
Voor de staatsexamens Nt2 is het niet mogelijk om in beroep tegen de uitslag te 

gaan. Wel is het mogelijk om een klacht in te dienen of het examen in te zien. 
Zie daartoe respectievelijk artikelen 9 en 17 van het Examenreglement 

staatsexamens Nederlands als tweede taal 2021. 
 
Ook voor KNM geldt dat het niet mogelijk is om tegen de uitslag in beroep te 

gaan. Ook is het niet mogelijk om het examen in te zien. Wel is het mogelijk om 
een klacht in te dienen over de examenomstandigheden. Zie ook: 

https://inburgeren.nl/images/examenreglement.pdf. 
 
(november 2021)  

 
Onderwijs en examinering: examencommissie, vrijstellingen en diplomering 

 
Ik ben al een onderwijsinstelling. Kan ik de bestaande 

https://duo.nl/particulier/staatsexamen-nt2/aanmelden.jsp
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35208.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35208.html
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examencommissie gebruiken voor het taalschakeltraject?  

 
Ja, dat kan, zolang de examencommissie voor het taalschakeltraject voldoet aan 

artikel 7.4.5 van de WEB (waaronder bijvoorbeeld de inhoudelijke 
deskundigheid). Zie ook de vereiste informatie die u moet aanleveren bij het 
aanvragen van diplomaerkenning.   

 
Voor bekostigde onderwijsinstellingen geldt in dat geval wel het volgende. 

Aangezien de bestaande examencommissie wordt bekostigd uit rijksbekostiging, 
moet de integrale kostprijs worden doorberekend voor de inschakeling van die 
examencommissie voor het taalschakeltraject. Zie ook het antwoord op de 

vraag: ‘Wat is de integrale kostprijs?’ in de categorie ‘taalschakeltraject overige 
vragen. 

 
(oktober 2021) 

 

Volgens artikel 7.4.5., achtste lid, van de WEB moet minimaal één lid van 
de examencommissie afkomstig zijn uit de beroepspraktijk. Geldt dit ook 
voor een examencommissie van een taalschakeltraject? 

 
Nee, deze eis geldt alleen voor examencommissies voor beroepsopleidingen. Bij 

de samenstelling van de examencommissie voor het taalschakeltraject en de 
aanvraag tot diplomaerkenning hoeft u hier dus ook geen rekening mee te 
houden. Momenteel is een wetswijziging in de maak om te verduidelijken dat 

voor opleidingen overige educatie geen lid uit de beroepspraktijk in de 
examencommissie hoeft te zitten (dit gaat mee in een zogenoemde 

‘verzamelwet’ van OCW).  
 

(juni 2021) 
 
Wat zijn de werkzaamheden van de examencommissie voor het 

taalschakeltraject? 
 

Aangezien het taalschakeltraject een opleiding overige educatie is en daarmee 
onder de WEB valt, vinden benoemingen van de leden van de examencommissie 
plaats conform artikel 7.4.5. van de WEB. De taken en bevoegdheden van de 

examencommissie zijn uiteengezet in artikel 7.4.5a en verder van de WEB. 
 

1. Het borgen van de kwaliteit van de examinering en instellingsexamens 

(art. 7.4.5a, eerste lid, WEB); 
2. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om instellingsexamens te 

beoordelen en vast te stellen (art. 7.4.5a, eerste lid, WEB); 

3. Het vaststellen van de instellingsexamens (art. 7.4.5a, eerste lid, WEB); 
4. Het objectief en op deskundige wijze vaststellen of een deelnemer voldoet 

aan het verkrijgen van een diploma of instellingsverklaring alsmede het 
uitreiken daarvan (art. 7.4.5a eerste lid, WEB); 

5. Het verlenen van vrijstellingen voor examens wanneer een deelnemer de 

eindtermen al beheerst (art. 7.4.5a, eerste lid, WEB);  
6. Het vaststellen van regels over het uitvoeren van de taken genoemd in 

7.4.5a, eerste lid, WEB ofwel de taken genoemd hierboven (art. 7.4.5a, 
tweede lid, WEB); 
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7. Het nemen van maatregelen bij fraude met examens (art. 7.4.5a, vierde 

lid, WEB). 
8. Het jaarlijks opstellen van een verslag over de examenkwaliteit en de 

eigen werkzaamheden (art. 7.4.5a, zesde lid, WEB); 
9. Regels vaststellen over de goede gang van zaken rondom het afnemen 

van examens (art. 7.4.8, vijfde lid, WEB). 

 
(juni 2021) 
 

Kan de examencommissie van de taalschakelinstelling vrijstellingen voor 
bepaalde examenonderdelen geven?  
 

Ja, dat kan. Sommige deelnemers zullen al diploma’s hebben gehaald of 
werkervaring hebben opgedaan in het land van herkomst. Op basis daarvan kan 

een deelnemer van mening zijn al aan bepaalde examenonderdelen te hebben 
voldaan en de examencommissie om een vrijstelling daarvan verzoeken. Het is 
aan de examencommissie om dit zorgvuldig te beoordelen en te toetsen aan de 

geldende eindtermen. Indien de examencommissie kan onderbouwen dat de 
deelnemer de eindtermen inderdaad reeds beheerst, kan zij een vrijstelling 

geven.  
 

Voor vrijstellingen voor Nt2 B1/B2 gelden echter specifieke regels. Dit betekent 
dat de examencommissie slechts in voorgeschreven gevallen een vrijstelling voor 
Nt2 B1/B2 mag geven. Dit houdt in dat de examencommissie alleen in bepaalde 

gevallen vrijstelling mag verlenen. De mogelijkheden hiertoe zijn limitatief 
opgesomd in artikel 17g, vierde en vijfde lid, van het nog te wijzigen EKB. Deze 

vrijstellingsgronden zijn inhoudelijk gelijk aan die voor deelnemers aan de B1-
route, neergelegd in artikel 3.12 van de Regeling inburgering 2021.13 Een 
deelnemer kan vrijstelling krijgen van (een onderdeel van) Nt2 op B1-niveau als 

hij of zij (het betreffende onderdeel van) het staatsexamen Nt2 op B1-niveau 
reeds heeft gehaald. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als de deelnemer al vóór het 

ontstaan van de inburgeringsplicht staatsexamen Nt2 heeft gedaan. Ook kan het 
voorkomen dat de deelnemer reeds een staatsexamen Nt2 op B2-niveau heeft 
gedaan in het kader van een taalschakeltraject naar een Nederlandstalige hbo-

opleiding, maar later afstroomt naar een taalschakeltraject naar een opleiding op 
mbo-niveau 4.  

 
Verder kan de examencommissie vrijstelling geven van (onderdelen van) het 
examenonderdeel Nt2 op basis van een examen vavo voor het vak Nederlands, 

een staatsexamen VO Nederlands of een CNaVT-examen14 waarmee minstens 
B1-niveau gehaald is. Daarnaast kan dit met buitenlandse diploma’s of 

certificaten, als in een ander land onderwijs is gevolgd binnen het reguliere 
onderwijs aan een door de betreffende buitenlandse overheid erkende instelling 
waarmee de beheersing van de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger kan 

worden aangetoond.15 
 

Alvorens de deelnemer een vrijstelling voor (een onderdeel van) Nt2 op B1- of 
B2-niveau bij de examencommissie van de taalschakelinstelling aanvraagt op 

 
13 Gebaseerd op artikel 7, derde lid, van de Wet inburgering 2021. 
14 ‘CNaVT’ staat voor Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, waarvoor wereldwijd examens worden 
afgenomen door de Taalunie.  
15 Zie hierover verder de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.12 van de Regeling inburgering 2021. 
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grond van een buitenlands diploma of certificaat, kan hij/zij een verzoek tot 

diplomawaardering doen (zie hieronder).  
 

Voor KNM geldt verder dat er géén vrijstelling kan worden gegeven.  
 
De examencommissie van de taalschakelinstelling zal wellicht niet alle in het 

buitenland behaalde diploma’s gemakkelijk op waarde kunnen schatten. De 
deelnemer kan in dat geval zelf om een diplomawaardering vragen bij een aantal 

instanties die daar wel in gespecialiseerd zijn. Afhankelijk van de situatie kan dit 
bij de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs (Nuffic) of 
de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB). Dit 

verrichten zij in opdracht van het Ministerie van SZW. Hiertoe is een gezamenlijk 
portal opgesteld waar een diplomawaardering kan worden aangevraagd: idw.nl 

(er wordt nog gekeken of dit portal ook van toepassing is voor Nt2). In sommige 
gevallen is het diploma overigens al (gedeeltelijk) door een van deze partijen 
gewaardeerd tijdens de brede intake door de gemeente, voorafgaand aan de 

keuze voor een leerroute. De diplomawaardering wordt gefinancierd door het 
Ministerie van SZW. De deelnemer kan de uitkomst van de diplomawaardering 

vervolgens overleggen aan de examencommissie van de taalschakelinstelling.  
                       

Het blijft altijd aan de examencommissie zelf om een goed onderbouwd 
vrijstellingsbesluit te nemen. Indien de uitkomst van de diplomawaardering 
daartoe (alsnog) onvoldoende handvatten biedt, kan er mogelijk naar 

aanvullende bewijsstukken worden gevraagd. Als er twijfel is over de 
aangeleverde informatie en bewijsstukken is dat voldoende reden om geen 

vrijstelling te verlenen. In dat geval kan er ook nog voor worden gekozen om de 
deelnemer meteen het examen voor het betreffende vak te laten afleggen. Als de 
deelnemer slaagt, hoeft deze geen onderwijs meer te volgen. Slaagt de 

deelnemer niet, kan deze alsnog het onderwijs volgen en daarna wederom het 
examen afleggen. 

  
Naast diplomawaardering kan een deelnemer met lesmateriaal uit het land van 
herkomst mogelijkerwijs onderbouwen dat wordt voldaan aan de eindtermen. 

Mocht de examencommissie twijfelen, is een toegestaan alternatief om 
rechtstreeks het examen of te nemen zonder daarvoor onderwijs te hoeven 

volgen. 
 
(oktober 2021) 
 

Welke rol speelt de examencommissie bij het afschalen of opschalen van 

taalschakelniveau? 

 

Wanneer wordt afgeschaald naar een ander taalschakelniveau en de deelnemer 

dus voortijdig stopt met het huidige taalschakeltraject, kan de examencommissie 

een instellingsverklaring afgeven waaruit blijkt welke vakken/examens en 

bijbehorende eindtermen zijn behaald. De examencommissie van de 

ontvangende taalschakelinstelling kan op basis van de instellingsverklaring een 

vrijstelling geven indien daaruit blijkt dat de eindtermen voor het 

taalschakeltraject op het lagere niveau reeds zijn gedekt. Deze verklaring is 

uiteraard niet nodig wanneer de overstap binnen dezelfde taalschakelinstelling 

https://mijn.idw.nl/login
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plaatsvindt; in dat geval is een overdracht binnen/tussen de 

examencommissie(s) van de instelling ook voldoende. 

 

Ook voor opschaling naar een hoger taalschakelniveau geldt dat een vrijstelling 

kan worden gegeven door de examencommissie van de ontvangende 

taalschakelinstelling, mits er aan de eindtermen voor het taalschakeltraject op 

het hogere niveau wordt voldaan. 

 

(juni 2021) 

 

Welke examenonderdelen kan ik niet zelf examineren en hoe weet ik of 

de deelnemer voor die examenonderdelen geslaagd is? 

 

Nt2 op B1- en B2-niveau en KNM kunt u niet zelf examineren. Dit antwoord 

wordt nog aangevuld over hoe de examencommissie kennis kan nemen van de 

resultaten voor de examenonderdelen. 

 

Het staat de taalschakelinstelling vrij ook voor de examinering van andere 

examenonderdelen derden in te schakelen of examens in te kopen bij een 

examenleverancier. U blijft echter te allen tijde eindverantwoordelijk voor (de 

kwaliteit van) deze examens.  

 

(juni 2021) 

 

Hoe zien de eindwaardering en slaag-/zakregeling er uit? 

 

Een eindwaardering is de uiteindelijke waardering voor een examenonderdeel als 

geheel. De taalschakelinstelling kan meerdere toetsen inzetten om tot die 

eindwaardering te komen; het is aan de taalschakelinstelling om dit passend in 

te richten. Ook mag de taalschakelinstelling daarbij zelf bepalen hoe de 

waardering voor elke toets wordt uitgedrukt en hoeveel elke toets meeweegt 

voor de eindwaardering. In de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nog 

in de maak is, wordt voorgeschreven op welke wijze(n) een eindwaardering kan 

worden uitgedrukt. Het betreft cijferoordelen, woordoordelen of ‘voldaan’/’niet 

voldaan’, afhankelijk van het examenonderdeel waar het om gaat.  

 

Als de deelnemer voor elk examenonderdeel een eindwaardering heeft, kan de 

examencommissie een slaag-/zakbeslissing nemen. Wanneer een deelnemer 

voor het taalschakeltraject is geslaagd, wordt eveneens nog neergelegd in de 

AMvB. Hieronder is alvast een overzicht opgenomen van hoe de 

eindwaarderingen er per examenonderdeel uit komen te zien en met welke 

eindwaarderingen een deelnemer is geslaagd:  

 

 Eindwaardering Slaag-/zakbeslissing 

Naar mbo-

niveau 2 

Basisvakken Basisvakken 
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Uitgedrukt in cijfers of 

woordoordelen, m.u.v.:  

- Nt2 B1: overnemen 

waardering CvTE 

- Op weg naar rekenen mbo-

niveau 2: uitgedrukt in 

voldaan/niet voldaan 

- Op weg naar Engels A1: 

uitgedrukt in voldaan/niet 

voldaan 

 

Maatwerkvakken 

N.v.t. 

 

KNM 

Overnemen waardering SZW  

 

Leervaardigheden 

Uitgedrukt in voldaan/niet voldaan  

 

Vaardigheden voor opleidings- en 

beroepskeuze 

Uitgedrukt in voldaan/niet voldaan 

Allemaal minimaal een 6 of een 

voldoende, m.u.v.:  

-  Nt2 B1: voldoende 

- Op weg naar rekenen mbo-

niveau 2: voldaan 

- Op weg naar Engels A1: 

voldaan 

 

 

 

 

Maatwerkvakken 

N.v.t. 

 

KNM 

Minimaal een 6  

 

Leervaardigheden 

Voldaan  

 

Vaardigheden voor opleidings- en 

beroepskeuze 

Voldaan  

Naar mbo-

niveau 3 

Basisvakken 

Uitgedrukt in cijfers of 

woordoordelen, m.u.v.:  

- Nt2 B1: overnemen 

waardering CvTE 

 

Maatwerkvakken 

N.v.t. 

 

KNM 

Overnemen waardering SZW  

 

Leervaardigheden 

Uitgedrukt in voldaan/niet voldaan 

 

Vaardigheden voor opleidings- en 

beroepskeuze 

Uitgedrukt in voldaan/niet voldaan  

Basisvakken  

Allemaal minimaal een 6 of een 

voldoende, m.u.v.:  

- Nt2 B1: voldoende 

 

 

Maatwerkvakken  

N.v.t. 

 

KNM 

Minimaal een 6 

 

Leervaardigheden 

Voldaan  

 

Vaardigheden voor opleidings- en 

beroepskeuze 

Voldaan 

Naar mbo-

niveau 4 

Basisvakken 

Uitgedrukt in cijfers of 

woordoordelen, m.u.v.: 

- Nt2 B1: overnemen 

waardering CvTE 

 

Maatwerkvakken 

Uitgedrukt in cijfers of 

woordoordelen, m.u.v.: 

- Nt2 B2: overnemen 

waardering CvTE 

 

KNM 

Overnemen waardering SZW 

 

Leervaardigheden 

Uitgedrukt in voldaan/niet voldaan  

Basisvakken 

Allemaal minimaal een 6 of een 

voldoende m.u.v.: 

- Nt2 B1: voldoende 

 

 

Maatwerkvakken 

Allemaal minimaal een 6 of een 

voldoende, m.u.v.: 

- Nt2 B2: voldoende 

 

 

KNM 

Minimaal een 6 

 

Leervaardigheden 

Voldaan  
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Vaardigheden voor opleidings- en 

beroepskeuze 

Uitgedrukt in voldaan/niet voldaan  

 

Vaardigheden voor opleidings- en 

beroepskeuze 

Voldaan  

Naar 

Nederlands- 

talige hbo- en 

wo-

opleidingen  

Basisvakken 

Uitgedrukt in cijfers of 

woordoordelen, m.u.v.: 

- Nt2 B2: overnemen 

waardering CvTE 

 

Maatwerkvakken 

Uitgedrukt in cijfers of 

woordoordelen 

 

KNM 

Overnemen waardering SZW  

 

Leervaardigheden 

Uitgedrukt in voldaan/niet voldaan 

 

Vaardigheden voor opleidings- en 

beroepskeuze 

Uitgedrukt in voldaan/niet voldaan  

Basisvakken 

Allemaal minimaal een 6 of een 

voldoende, m.u.v.:  

- Nt2 B2: voldoende 

 

 

Maatwerkvakken 

Allemaal minimaal een 6 of een 

voldoende 

 

KNM 

Minimaal een 6  

 

Leervaardigheden 

Voldaan  

 

Vaardigheden voor opleidings- en 

beroepskeuze 

Voldaan  

Naar 

Engelstalige 

hbo- en wo-

opleidingen 

Basisvakken 

Uitgedrukt in cijfers of 

woordoordelen, m.u.v.: 

- Nt2 B1: overnemen 

waardering CvTE 

 

Maatwerkvakken 

Uitgedrukt in cijfers of 

woordoordelen 

 

KNM 

Overnemen waardering SZW 

 

Leervaardigheden 

Uitgedrukt in voldaan/niet voldaan  

 

Vaardigheden voor opleidings- en 

beroepskeuze 

Uitgedrukt in voldaan/niet voldaan  

Basisvakken 

Allemaal minimaal een 6 of een 

voldoende, m.u.v.: 

- Nt2 B1: voldoende 

 

 

Maatwerkvakken 

Allemaal minimaal een 6 of een 

voldoende 

 

KNM 

Minimaal een 6 

 

Leervaardigheden 

Voldaan  

 

Vaardigheden voor opleidings- en 

beroepskeuze 

Voldaan  

 

(juni 2021) 
 

Naast de examens die mijn instelling zelf afneemt, worden de examens 

voor KNM afgenomen door SZW en voor NT2 B1/B2 door CvTE. Krijgen 

deelnemers dan meerdere diploma’s of certificaten?  

 

Bij het behalen van KNM krijgen de deelnemer en taalschakelinstelling 

elektronisch bericht van DUO namens SZW, maar geen fysiek diploma. Bij het 

behalen van NT2 B1/B2 krijgt de deelnemer wel een fysiek diploma of fysieke 

certificaten afgegeven door het CvTE. Het ‘slagingsbericht’ voor KNM en de 

diploma’s of certificaten voor NT2 B1/B2 zijn vereisten om te kunnen slagen voor 
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het taalschakeltraject. De examencommissie neemt de door SZW en het CvTE 

gegeven waarderingen over als eindwaardering op het taalschakeldiploma. Het 

taalschakeldiploma is het overkoepelende diploma.  

 
Er wordt nog gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin 

dit duidelijk wordt vastgelegd en er wordt nog verkend of er behoefte is aan een 
ministeriële regeling voor modeldiploma’s. Zie ook het antwoord op de vraag 
‘Waar kan ik relevante wet- en regelgeving vinden?’.  

 
Het taalschakeldiploma is tezamen met het afleggen van het 

participatieverklaringstraject (wat wordt afgenomen door de gemeente) vereist 
voor het behalen van het inburgeringsdiploma, uitgereikt door DUO, en daarmee 
het voldoen aan de inburgeringsplicht.     

 
(november 2021) 

 

Welke diploma’s worden in het diplomaregister opgenomen? 

 

Dat zijn de certificaten en diploma’s voor NT2 B1/B2. Na het behalen van het 

taalschakeldiploma en afronding van het participatieverklaringstraject krijgt de 

deelnemer bovendien een inburgeringsdiploma. Ook dit wordt in het 

diplomaregister opgenomen. Er wordt nog gekeken of het taalschakeldiploma in 

de toekomst ook in het diplomaregister kan worden opgenomen.  

 

Een deelnemer behaalt NT2 B1/B2, KNM en beroeps- en 

loopbaanvaardigheden, maar de overige onderdelen niet. Wat nu?  

 

Indien de deelnemer niet alle onderdelen van het taalschakeltraject succesvol 

kan afronden, is er een andere wijze om toch aan de inburgeringsplicht te 

voldoen. In de Wet inburgering 2021 is vastgelegd dat de inburgeringsplichtige 

tevens aan de inburgeringsplicht kan voldoen door het behalen van Nt2 op ten 

minste het niveau B1 en KNM. Bij elkaar is dit de facto een B1-diploma, dat door 

DUO wordt verstrekt (zie artikel 6, eerste en tweede lid, van de Wet inburgering 

2021). Ondanks het feit dat de deelnemer de beroeps- en loopbaanvaardigheden 

heeft gehaald, dient de deelnemer dan wel ook nog de MAP te volgen en het 

participatieverklaringstraject af te leggen (zie artikel 8, vierde lid, van de Wet 

inburgering 2021).  

 

(juni 2021) 

 

Zijn er vereisten aan het uit te reiken diploma? 

 

Ja. Deze worden opgenomen in een ministeriele regeling. 

 

(juni 2021) 

 

Kunnen deelnemers in bezwaar gaan tegen een besluit van de 



32 
 

examencommissie? 

 

Ja, dat kan bij de Commissie van beroep voor de examens (artikel 7.5.1. e.v. 

van de WEB). Zie hiervoor ook de benodigde documentatie die moet worden 

aangeleverd voor de diploma-erkenning. 

 

(juni 2021) 

 

Ik heb een vraag over de werkzaamheden van de examencommissie. 

Waar kan ik terecht? 

 

PM 

 

(jun 2021) 

 

Opschaling, afschaling en vervolgopleiding 

 

Hoe weet ik of deelnemers aan het taalschakeltraject worden toegelaten 
tot een aansluitende MBO-, HBO- of WO-opleiding?  
 

Of een deelnemer kan worden toegelaten tot die vervolgopleiding, is ter 
beoordeling aan de mbo-, hbo- of wo-instelling. Daarom is het van belang dat de 

instelling die het taalschakeltraject verzorgt (regionaal) samenwerkt en/of 
afspraken maakt met deze ontvangende onderwijsinstellingen over het toelaten 
van deelnemers met een taalschakeltraject-diploma en in individuele gevallen 

tijdig contact mee opneemt zodra duidelijk is welke vervolgopleiding een 
deelnemer op het oog heeft.  

 
Een diploma voor het taalschakeltraject geeft dus geen toelatingsrecht, maar zou 

tezamen met eventueel eerder opgedane werkervaring en behaalde diploma’s in 

het land van herkomst echter voldoende voor toelating moeten zijn. Hoe de 

instroom in vervolgopleidingen uitpakt, wordt gemonitord in het nieuwe 

inburgeringsstelsel.  

 
Wat gebeurt er als een deelnemer voor Nt2 een lager (bijv. A2) of hoger 
(bijv. B2) niveau dan B1 kan halen?  

 
Voor taalschakeltrajecten naar Nederlandstalige hbo- en wo-opleidingen moet 

minstens Nt2 B2 worden gehaald. 
 
Indien een inburgeringsplichtige een taalschakeltraject doet waarvoor slechts Nt2 

B1 verplicht is maar hij/zij ook in staat is Nt2 B2 te halen, dan dient dit 
gestimuleerd te worden door gemeenten (die houden tijdens het traject zicht op 

het verloop van het traject). Vervolgopleidingen vragen vaak minimaal B2-
niveau. Het behalen van een hoger taalniveau doet in dat geval recht aan de 
capaciteiten van de inburgeringsplichtige en vergroot tevens de kansen van de 

inburgeringsplichtige op het behalen van een diploma in het vervolgonderwijs en 
daarmee ook de kansen op de arbeidsmarkt. De taalschakelinstelling moet wel 

door middel van de diploma-erkenning bevoegd zijn Nt2 B2-onderwijs te geven.  



33 
 

 

Het afleggen van Nt2 op A2-niveau kan niet binnen de onderwijsroute. Het kan 
onder bepaalde voorwaarden wel binnen de B1-route, maar dat betekent dat 

hiervoor afgeschaald moet worden van de onderwijsroute naar de B1-route. 
Het PIP moet daarvoor ook worden aangepast.  
 

(oktober 2021) 
 

Kan ik deelnemers extra onderdelen of vakken op een hoger niveau laten 
volgen dan voor dat taalschakeltraject is vastgelegd in de Regeling 
eindtermen 2013?  

 
Ja, u kunt inderdaad extra onderdelen of vakken op een hoger niveau geven.  

 
Indien het gaat om onderdelen of vakken waarvoor eindtermen zijn vastgesteld, 
dienen deze onderdelen en vakken te vallen onder de diploma-erkenning(en) 

waarover u beschikt. Verder is het belangrijk om duidelijk richting de deelnemers 
te communiceren dat het volgen en afronden van extra onderdelen of vakken op 

een hoger niveau dan dat waarvoor de deelnemer is ingeschreven, niet 
noodzakelijk om te slagen en vrijwillig is. Dit kunt u bijvoorbeeld doen in de 

Onderwijs- en examenregeling (OER).   
 
Indien het gaat om onderdelen of vakken die niet worden gedekt door 

eindtermen, kunnen deze ook niet vallen onder de diploma-erkenning(en) 
waarover u beschikt. Dit betekent onder andere dat de kwaliteit ervan niet wordt 

geborgd door de overheid (bijvoorbeeld door middel van het toezicht door de 
Inspectie van het Onderwijs). Desalniettemin staat het u vrij deze onderdelen of 
vakken te verzorgen. Het kan namelijk voorkomen dat de ontvangende 

onderwijsinstelling aangeeft dat voor een bepaalde vervolgopleiding meer of 
hogere eisen gelden dan waar de eindtermen in voorzien. Dit kan met name 

gebeuren waar het gaat om bij wo-opleidingen, die bijvoorbeeld hogere eisen 
aan Engels kunnen stellen. Het is aan de taalschakelinstelling om (in overleg met 
de gemeente) te bepalen of het haalbaar is om hieraan tegemoet te komen 

binnen het beschikbare tijdsbestek, budget en de binnen de taalschakelinstelling 
aanwezige inhoudelijke expertise. Ook hier is het belangrijk om duidelijk richting 

de deelnemers te communiceren dat het volgen en afronden van extra 
onderdelen of vakken op een hoger niveau dan dat waarvoor de deelnemer is 
ingeschreven, niet noodzakelijk is om te slagen voor het taalschakeltraject maar 

wel van belang kan zijn voor de toelating tot de gewenste vervolgopleiding. Dit 
kunt u bijvoorbeeld doen in de OER.   

 
Op het formele diploma en bijbehorende cijferlijst dient het resultaat dat is 
gehaald voor het verplichte vak op het voorgeschreven niveau te staan. 

Daarnaast kunt u het resultaat voor het extra onderdeel of het vak op het hogere 
niveau weergeven onder ‘overige onderdelen’ van de resultatenlijst. Hoe het 

diploma en de resultatenlijst er precies uit moeten zien, wordt nog nader 
uitgewerkt in een regeling.  
 

(juni 2021) 
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Hoe werkt wisselen van een deelnemer naar een taalschakeltraject op 

een hoger of lager niveau?  
 

In het PIP wordt vastgelegd welke leerroute de inburgeringsplichtige gaat volgen 
om aan diens inburgeringsplicht te voldoen, in dit geval de onderwijsroute. Het 
specifieke taalschakeltraject binnen de onderwijsroute wordt niet in het PIP 

vastgelegd, omdat de gemeente dit op grond van de brede intake nog niet in alle 
gevallen kan bepalen. Dat betekent dat er ruimte is om te wisselen naar een 

hoger of lager niveau taalschakeltraject, indien de voortgang van de deelnemer 
hier aanleiding toe geeft, zonder dat hiervoor het PIP moet worden aangepast.  
 

U dient echter wel een diploma-erkenning te hebben voor het taalschakeltraject 
waarnaar de deelnemer overstapt. Heeft u dat niet, moet de deelnemer 

overstappen naar een andere taalschakelinstelling.  
 
Indien de deelnemer al onderdelen van het taalschakeltraject op het hogere 

niveau heeft gehaald, kan de ‘oude’ examencommissie een instellingsverklaring 
uitreiken. De ‘nieuwe’ examencommissie van het taalschakeltraject op het lagere 

niveau kan vervolgens vrijstellingen verlenen indien de eindtermen voor dat 
niveau reeds zijn gedekt. Geschiedt de overstap binnen dezelfde 

taalschakelinstelling, is een instellingsverklaring niet nodig en kan ook worden 
volstaan met een overdracht van het dossier binnen/tussen de 
examencommissie(s) van de instelling. 

 
(juni 2021)    

 
Hoe werkt wijzigen van de leerroute, wanneer een deelnemer van de 
onderwijsroute naar de B1-route gaat?  

 
Het kan voorkomen dat de gemeente op grond van de voortgang van de 

inburgeringsplichtige constateert dat de onderwijsroute toch niet de juiste 
leerroute is, bijvoorbeeld omdat Nt2 op B1-niveau niet haalbaar blijkt. Afschalen 
naar Nt2 op A2-niveau is namelijk niet mogelijk binnen de onderwijsroute. 

Schakelen van de onderwijsroute naar de B1-route (en daarbinnen afschalen 
naar A2-niveau) kan gedurende het hele inburgeringstraject.  

 
Het wijzigen van leerroute en het afschalen naar Nt2 op A2-niveau binnen de B1-
route vereisen een gemotiveerde aanpassing van het PIP. Voor het afschalen 

naar Nt2 op A2-niveau geldt bovendien een aantal voorwaarden. Hiervoor moet 
namelijk minimaal 600 uur taalonderwijs zijn gevolgd bij een erkende 

onderwijsinstelling, zoals een taalschakelinstelling met diploma-erkenning. 
Daarom dient u voor elke deelnemer een urenregistratie bij te houden. Het gaat 
dan om het totale aantal gevolgde uren in het kader van taalschakeltraject 

evenals het aantal gevolgde uren taalonderwijs binnen het taalschakeltraject. Zie 
ook de vraag over de urenadministratie verderop in deze veelgestelde vragen. 

 
(juni 2021) 
 

Taalschakeltraject overige vragen  
 

Wat is de integrale kostprijs?  
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Bekostigde onderwijsinstellingen die een of meer taalschakeltrajecten verzorgen, 

doen dat als private activiteit. In het geval voor die taalschakeltrajecten gebruik 
wordt gemaakt van faciliteiten en andere zaken die met bekostiging tot stand 

zijn gekomen, moet daarvoor de integrale kostprijs worden doorberekend. Het is 
namelijk niet toegestaan dat met het investeren van publieke middelen in private 
activiteiten, de mededinging wordt verstoord. 

 
Zie de Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten voor 

een uitleg van het begrip integrale kostprijs. Deze beleidsregel is in april 2021 in 
de Staatscourant gepubliceerd. 
 

(juni 2021) 
 

Aan welke vereisten moeten docenten voldoen? 
 
Voor opleidingen overige educatie gelden er geen eisen aan de kwaliteit van 

docenten; dit geldt dus ook voor het taalschakeltraject. Echter moet de opleiding 
in staat zijn te voldoen aan de kwaliteitseisen en de deelnemers te laten slagen. 

Het ligt voor de hand om voor Nt2 daartoe bevoegde docenten in te zetten, 
evenals daartoe bevoegde docenten voor de andere vakken. 

 
(juni2021) 
 

Ik heb al diploma-erkenning, maar ik wil documentatie zoals de 
Onderwijs- en examenregeling wijzigen. Moet ik dit doorgeven aan DUO? 

 
U heeft al diploma-erkenning, dus hoeft u geen verdere wijzigingen door te 
geven. De inspectie kan het wel betrekken bij een inspectiebezoek. 

 
(juni 2021) 

 
Wat moet ik in een deelnemersstatuut opnemen? 
 

In het deelnemersstatuut worden de rechten en plichten van deelnemers aan het 
taalschakeltraject opgenomen. In artikel 7.4.8, vierde lid, van de WEB is 

aangegeven dat er ook bepalingen moeten worden opgenomen over het bindend 
studieadvies, maar dat is in het geval van het taalschakeltraject niet van 
toepassing. 

 
Onderwerpen die kunnen worden opgenomen in het deelnemersstatuut zijn: 

• Regels en verwachtingen over het volgen en geven van onderwijs; 
• Rechten en plichten rondom begeleiding van de deelnemers; 
• Verwijzing naar de OER voor regels rondom examinering; 

• Kwaliteitszorg en vakevaluaties; 
• Leefregels over veiligheid, privacy, orde, verzuim, ziekte, bijzonder verlof, 

gedrag en uiterlijk; 
• Voorzieningen voor deelnemers; 
• Voorzieningen voor deelnemers met een beperking/passend onderwijs; 

• Verzekeringen en aansprakelijkheid; 
• Disciplinaire maatregelen; 

• (Voor klachten over de examens kunt u verwijzen naar de 
examencommissie). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-18237.html#d17e434
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-18237.html#d17e434
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(juni 2021) 
 

Moet ik een deelnemersraad en ondernemingsraad instellen? 
 
U hoeft geen deelnemersraad in te stellen. Of u een ondernemingsraad dient in 

te stellen hangt af van de Wet op de ondernemingsraden. 
 

Waar kan ik relevante wet- en regelgeving vinden? 
 
Algemene eisen waar (het onderwijs en de examens van) een 

taalschakelinstellingen aan moet voldoen:  
 

Wet educatie en beroepsonderwijs (https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625) 
 
Eindtermen taalschakeltrajecten  

 
Worden per 1 januari 2022 als bijlage 9 opgenomen in de Regeling eindtermen 

2013 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0032543/), tot die tijd te vinden op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25700.html.   
 

Aanvraagprocedure diploma-erkenning 
 
Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie (2021) 

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-27270.html) 
 

Examinering en diplomering taalschakeltrajecten 
 
AMvB met daarin o.a. regels voor slaag-/zakbeslissing, vrijstellingen en 

examinering bij CvTE voor Nt2 en SZW voor KNM (volgt, maar concept is te 
vinden op 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/25/163515-
id-12026-amvb-taalschakeltraject) 
 

Regeling met standaarden voor de examenkwaliteit (volgt, maar ze zullen 
nagenoeg gelijk zijn aan de standaarden voor de examenkwaliteit die de 

Inspectie van het Onderwijs voor alle opleidingen overige kwalificatie heeft 
geformuleerd, te vinden op p. 109 en 110 van het Onderzoekskader mbo 2021,  
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/

publicaties/2021/07/01/onderzoekskader-2021-middelbaar-beroepsonderwijs)  
 

Staatsexamenbesluit Nt2 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0006192/; de 
hierboven genoemde AMvB zal   
 

Mogelijk volgt er nog een regeling voor een modeldiploma. Er zal nog worden 
verkend of hier behoefte aan of noodzaak toe is.  

 
Wet en regelgeving inburgering 
 

Wet inburgering 2021 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-
38.html)  

 

file:///C:/Users/o211hee/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K3B5T107/Wet%20educatie%20en%20beroepsonderwijs%20(https:/wetten.overheid.nl/BWBR0007625)
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032543/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25700.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-27270.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/25/163515-id-12026-amvb-taalschakeltraject
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/25/163515-id-12026-amvb-taalschakeltraject
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/publicaties/2021/07/01/onderzoekskader-2021-middelbaar-beroepsonderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/publicaties/2021/07/01/onderzoekskader-2021-middelbaar-beroepsonderwijs
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006192/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006192/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-38.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-38.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-38.html
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Besluit inburgering 2021 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-

410.html) 
 

Regeling inburgering 2021 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-
38863.html) 
 

(november 2021)  
 

Vragen van taalschakelinstellingen over gemeenten 
 

 
Kunnen gemeenten een minimaal aantal contacturen eisen in een 
taalschakeltraject? 

 
Gemeenten kunnen eisen stellen aan het inburgeringsaanbod door bijvoorbeeld 

eisen te stellen aan het aantal lesuren, en ook op het type uren en de afweging 
te maken wat via contacturen wordt gedaan. Er geldt geen urennorm voor de 
onderwijsroute.  

 
Bij de ontwikkeling van de onderwijsroute is het uitgangspunt dat het een 

intensief ‘full time’ traject is. In een Kamerbrief in 2019 is een indicatie gegeven 
van 1500 uur, maar dit betekent niet dat dit het maximaal aantal uren is wat 
benodigd is binnen de onderwijsroute. 

 
(juni 2021) 

 
De gemeente stelt bij de aanbesteding extra eisen aan het 
taalschakeltraject. Mag dit?  

 
Ja. Een gemeente kan nadere kwaliteitscriteria stellen bij de inkoop van 

taalcursussen. Een gemeente kan dit vormgeven via de gunningscriteria in een 
aanbesteding. 

 
Is het bijhouden van een urenadministratie noodzakelijk met betrekking 
tot de deelnemers aan een taalschakeltraject? 

 
Ja. Voorvloeiend uit de Wet inburgering 2021 is het bijhouden van een 

urenadministratie van de gevolgde uren van elke deelnemer noodzakelijk ten 
behoeve van onder meer de voortgang, handhaving, lening en afschalen. Het 
gaat dan om het totale aantal gevolgde uren in het kader van taalschakeltraject 

evenals het aantal gevolgde uren taalonderwijs binnen het taalschakeltraject (ten 
behoeve van afschalen). 

 
(juni 2021) 
 

Kunnen gemeenten verschillende taalschakeltrajecten inkopen bij 
verschillende taalschakelinstellingen? 

 
Ja. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een taalschakeltraject dat is gericht op 
instroom in het mbo in te kopen bij een mbo-instelling en een taalschakeltraject 

gericht op het hbo bij een hogeschool. Dit hangt tevens samen met de 
taalschakeltrajecten die taalschakelinstellingen aan willen bieden en waarvoor zij 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-410.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-410.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-38863.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-38863.html
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diploma-erkenning aanvragen en verkrijgen. 

 
(juni 2021) 

 
Komen er kwaliteitseisen voor het uitvoeren van de brede intake en het 
bepalen van de leerroute? 

 
In de Wet inburgering 2021 is vastgelegd uit welke onderdelen de brede intake in 

ieder geval moet bestaan. In het Besluit inburgering 2021 wordt dit op 
onderdelen aangevuld. 
Voor het overige staat het gemeenten vrij om zelf te bepalen hoe zij de 

informatie precies in kaart brengen om zich een zo goed mogelijk beeld van de 
inburgeringsplichtige te vormen. De enige voorwaarde die hieraan wordt 

verbonden, is dat de informatie schriftelijk wordt vastgelegd (m.h.o.o. 
bijvoorbeeld eventuele verhuizingen of personele wisselingen bij de gemeente).  
Ook voor het vaststellen van de leerroute gelden geen kwaliteitseisen. Op grond 

van wet- en regelgeving moet hiervoor de informatie uit de brede intake worden 
benut, waarbij de uitslag van de leerbaarheidstoets in ieder geval als advies 

wordt meegenomen. Alleen op basis van gegronde redenen kan van het uit de 
leerbaarheidstoets voortvloeiende advies worden afgeweken. De leidraad hierbij 

is dat voor iedereen geldt: “B1, tenzij…”.  
 
Er komt naar verwachting overigens nog voor het einde van het jaar een 

handreiking over de brede intake en het PIP. 
 

(juni 2021) 
 
Ben ik verplicht om een inburgeringsplichtige te plaatsen, wanneer de 

gemeente het traject passend vindt? 
 

In het kader van een aanbesteding en de te sluiten overeenkomst kunnen er 
afspraken worden gemaakt tussen gemeenten en taalschakelinstellingen. Dat 
geldt ook met betrekking tot een eventuele verplichting van de 

taalschakelinstelling om een inburgeringsplichtige inburgeringslessen te laten 
volgen. 

 
(juni 2021) 
 

Wat maakt de keuze voor de onderwijsroute voor een gemeente 
aantrekkelijk? 

 
De onderwijsroute is bedoeld voor inburgeringsplichtigen die wensen in te 
stromen in het reguliere onderwijs maar die nog over onvoldoende taalniveau en 

leervaardigheden beschikken. Bij jonge inburgeringsplichtigen van wie wordt 
verwacht dat taalniveau van ten minste B1 haalbaar is, ligt de keuze voor de 

onderwijsroute het meest voor de hand, omdat dit de beste voorbereiding is op 
instroom in een mbo, hbo of wo-opleiding. Voor gemeente is de onderwijsroute 
aantrekkelijk omdat deze route helpt om de onderwijspotentie van 

inburgeringsplichtigen te benutten waardoor zij uiteindelijk een Nederlands 
diploma kunnen behalen. En dit zorgt voor een goede startpositie op de 

arbeidsmarkt en kan een gemeente een besparing op de bijstand opleveren. 



39 
 

 

(juni 2021) 
 

 


