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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen taalonderwijsfraude 3074401  23 juni 2020 

Geachte mevrouw Nijhuis, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Dank voor uw mail naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant van 23 mei 2020. Wij gaan 
hieronder in op uw vragen. 

 
U schrijft in uw brief:  

“Iedere inburgeraar krijgt van de staat € 10.000 om een inburgeringscursus te volgen.” 
 

Toelichting 
Hierbij merken we op dat een inburgeraar een lening tot maximaal € 10.000,- kan aangaan 

bij DUO om een inburgeringscursus te volgen. DUO beheert het geld. Maar zoals uit het 
artikel in de Volkskrant blijkt biedt dat helaas niet altijd garantie op het voorkomen van 

fraude.   
 

 
- Vraag 2: 

Is het college bekend met deze vorm van fraude/ ondermijning? 
 

Het is ons bekend dat er taalscholen zijn die frauderen maar vooral uit de krant en van 
horen zeggen elders.  

 
- Vraag 1: 

Hoeveel taalscholen zijn er in Hengelo gevestigd, voor zover bij het college bekend? 
 

Taalscholen in Hengelo voor zover bekend 
- ROC van Twente 

- Stichting Itom taal 
- Budakcollege  

 
Verdeling inburgeraars taalscholen 

Het marktaandeel van het ROC in Hengelo is naar schatting 80%. De andere taalscholen 
hebben de overige 20%. 

 
 

- Vraag 3: 
Houdt het college toezicht op deze taalscholen voor de inburgeringscursus voor  

inburgeraars? 
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College geen toezichthoudende taak 
Het college heeft geen toezichthoudende taak op de taalscholen. Onder de huidige Wet 

Inburgering is de statushouder zelf verantwoordelijk voor zijn inburgering, d.w.z. hij maakt 
zelf de keuze voor een taalschool en is zelf hij verantwoordelijk voor het aangaan van een 

lening bij DUO en zijn inburgeringstraject. Omdat de statushouder zelf een contract met de 
taalaanbieder aangaat, hebben we daar als gemeente geen zicht op.  

  
Huidige gemeentelijke taken inburgering 

Op dit moment is de gemeente vanuit de Wet Inburgering verantwoordelijk voor de 
maatschappelijke begeleiding van de inburgeraar, het participatieverklaringstraject en heeft 

een huisvestigingsplicht. De gemeente Hengelo laat die taken uitvoeren door Wijkracht en 
Menthol (onderdeel van Wijkracht). Daarnaast is de gemeente vanuit de Participatiewet 

verantwoordelijk voor de re-integratie naar werk en het verstrekken van een uitkering aan 
asielgerechtigde migranten.  

 
Regelmatig contact met statushouders met een uitkering 

Er is regelmatig contact met de statushouders die een bijstandsuitkering hebben. De 
klantmanagers hebben gesprekken met de statushouder over de voortgang en vorderingen 

op de taalcursus in het kader van re-integratie naar werk.  
Menthol heeft in het kader van maatschappelijke begeleiding een vraagbaak- en 

verwijsfunctie voor statushouders en heeft daardoor regelmatig contact met statushouders. 
Als zij een vermoeden van fraude door een taalschool hebben geven ze dat door, zo is ons 

verzekerd.   
 

Natuurlijk zullen we actie ondernemen als ons ter ore komt dat er mogelijk sprake is van 
fraude. U kunt dan denken aan uitnodigen van de taalschool voor een gesprek, doorgeven 

aan Blik op Werk die de keurmerken aan taalscholen verleent. Zonder keurmerk is het niet 
mogelijk te factureren als taalschool.  

 
 

- Vraag 4: 
Tijdens het vragenuur in de 2de kamer van 26 mei 2020 heeft Minister Koolmees 

aangekondigd met een wetsvoorstel te komen voor een nieuwe inburgeringswet, waarin zal 
komen te staan dat de gemeentes zelf moeten gaan inkopen bij taalscholen, om zo proberen 

fraude tegen te gaan. 
 

Is het college het met de PVV eens, dat tot die wet erdoor is, wat nog heel lang kan duren, het 
toezicht/controle op inburgeraars en taalscholen aangescherpt moet worden? 

- Zo ja, hoe gaat het college dat aanpakken? 
- Zo nee, waarom niet? 

 
Nieuwe wet inburgering 

Met ingang van 1 juli 2021 zal nieuwe Wet Inburgering ingaan. Een van de belangrijkste 
veranderingen is dat de regie over inburgering weer teruggaat naar de gemeente. 

Daarnaast zijn de gemeenten verantwoordelijk voor onder meer de drie verschillende 
leerroutes. Dus is de gemeente beter in positie om fraude te ontdekken.  

 
Signalen opvangen 

Tot die tijd zullen we zeker oren en ogen openhouden, letten op signalen van onze 
klantmanagers, Menthol en de inburgeraars zelf en als nodig actie ondernemen. We 

verkeren als gemeente niet in een positie om op dit moment actief toezicht te houden op 
taalscholen.     

 
Conclusie  

Wij denken dat de kans op fraude in Hengelo klein is door de verdeling van inburgeraars 
over de taalscholen (grootste marktaandeel ROC); omdat alle taalscholen een Blik op Werk 
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keurmerk hebben, er een beperkt aantal taalscholen werkzaam is in Hengelo en door de 
schaal van Hengelo waarin korte lijnen zijn tussen de gemeente en Wijkracht. 

Hoewel we als college geen toezichthoudende taak hebben, zullen we als er signalen zijn 
die duiden op fraude zeker actie ondernemen. Daarbij kunt u denken aan: onderzoeken of 

het signaal klopt, de taalschool uitnodigen voor een gesprek, eventuele vermoedens 
doorgeven aan Blik op Werk.  

 
Tot slot wijzen we ook op ons aanbod om een informerende politieke markt te organiseren voor uw 

raad over inburgering. Wij hopen dat we hiermee uw vragen hebben beantwoord.   
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


