
Van:
Aan:
Onderwerp: Antw: bericht bow
Datum: maandag 29 juni 2020 18:44:33

Dat wordt dus geen salaris over juni.

Groet 

Van: @minszw.nl>
Verzonden op: maandag 29 juni 2020 18:30
Aan: @duo.nl>,"

@duo.nl>
Onderwerp: FW: bericht bow 

 
Zie onderstaand bericht van BoW.
 
 
 
Groet,
 

 
 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email @minszw.nl
 

 
 

Van:  
Verzonden: maandag 29 juni 2020 18:30
Aan: @MINSZW.NL>; @minszw.nl>
CC: @minszw.nl>
Onderwerp: bericht bow
 
Hierbij laatste bericht van BoW vanuit tipgever over :
 
“okay. Hij gaf overigens aan dat  zojuist aan alle tussenpersonen meegedeeld heeft dat ze
voorlopig geen gebruik gaan maken van hun diensten. En dat hun salariis van juni nog betaald
wordt van een openstaande facturatie bij DUO  van 800K, maar daarna geen salaris meer.
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Als ze weer in de lucht zijn, dan leggen ze contact met ze weer. Aldus tipgever   
 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email:  @minszw.nl
 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Antw: onderzoeken bij taalscholen
Datum: vrijdag 26 juni 2020 17:46:27
Prioriteit: Hoog

Dag 
We gaan dit opvragen en met spoed leveren. Moet maandag even overleggen hoe snel dit
kan worden gedaan.
Groet 

Van: " @minszw.nl>
Verzonden op: vrijdag 26 juni 2020 17:30
Aan: @duo "

@duo.nl>
CC: @duo.nl>
Onderwerp: FW: onderzoeken bij taalscholen

  

Hoi  en 

Kunnen jullie nagaan om hoeveel cursisten het gaat en in welke steden ? voor jullie uiteraard ook alles nog in
vertrouwen.

Dank en groet,

 

 

 

 

Om hoeveel cursisten gaat het (met name   en in welke steden / dorpen  zijn er
mogelijkheden om naar andere taalscholen over te stappen

reactie bow
De actuele info mbt cursisten heb ik niet. Deze heeft DUO wel. Er wordt veel
gesuggereerd over samenwerkingen met andere taalscholen en verwevenheid tussen deze
drie en andere scholen. Ik zal aanstaande maandag al mijn aantekeningen e.d. doornemen
en jou meer info geven over mogelijke verwevenheid. Zou DUO mogelijkheden hebben
om deze cursisten te volgen? 

 

 
 
Van: @blikopwerk.nl> 
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Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 15:17
Aan: @minszw.nl>
CC: @blikopwerk.nl>
Onderwerp: Re: onderzoeken bij taalscholen
 
Dag 
Dank voor deze info. Vanzelfsprekend zullen wij vertrouwelijk omgaan met deze info. We
vernemen graag wanneer jij officieel bericht hebt en wij aktie mogen ondernemen. 
Hieronder mijn reactie in het rood op jouw vragen/opmerkingen.
Groet,

 
Op vr 26 jun. 2020 om 13:47 schreef 

@minszw.nl>:

Hoi  en 
 
Taalscholen waar invallen betrekking op hadden:
 

1)    

2)    

3)    

 
Ik moet nog steeds officieel bericht van inspectie hierover krijgen dus
bovenstaande is vertrouwelijk
 
 
Vragen daarbij:
 

1)    Wat is status van deze taalscholen

(volgens mij is  wel al ingtrokken en  ook maar dat weet ik niet zeker)
 en  zijn al ingetrokken.  nog in bezwaar fase, maar ik kan je al wel

laten weten dat het bezwaarschrift ongegrond verklaard zal worden. Het is al behandeld door
een jurist, maar moet formeel nog worden getekend.  zijn we in afrondende fase
Financieel toezicht en daar stond een langdurige schorsing gepland. Echter zullen we, zodra
bericht officieel is, deze school nav de inval schorsen op grond van de handleiding.

 

 

2)    Om hoeveel cursisten gaat het en in welke steden / dorpen  en zijn er mogelijkheden om
naar andere taalscholen over te stappen

De actuele info mbt cursisten heb ik niet. Deze heeft DUO wel. Er wordt veel
gesuggereerd over samenwerkingen met andere taalscholen en verwevenheid tussen deze
drie en andere scholen. Ik zal aanstaande maandag al mijn aantekeningen e.d. doornemen
en jou meer info geven over mogelijke verwevenheid. Zou DUO mogelijkheden hebben
om deze cursisten te volgen? 

 

Wat gaat spelen:
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1)    Kunnen jullie gemeenten informeren (nadat er officieel bericht van inspectie is)
Vanzelfsprekend!

2)    Willen jullie zsm brief met financiele schorsing naar taalscholen sturen waar dat nog voor
nodig is ( nader er officieel bericht van inspectie is) Ja, zodra het officieel is zullen wij 
schorsen. 

 
Dank en groet,
 

 
 
 
 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email:  @minszw.nl
 

 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel jk aan
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

 
--
Met vriendelijke groet,

 

 
 
De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Uw contactgegevens b j Blik op Werk
veranderen, of een contactpersoon toevoegen? Zie het contactformulier. Blijf op de hoogte met de Blik op Werk
Nieuwsbrief en de Bl k op Werk Nieuwsbrief Inburgeren.
 
 
 
 
 
 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.c en  



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Antw: Persbericht onderzoek taalscholen
Datum: vrijdag 26 juni 2020 18:36:31

Betalingen zijn gestopt
Groet 

Van: @minszw.nl>
Verzonden op: vrijdag 26 juni 2020 17:48
Aan: @blikopwerk.nl>,

@blikopwerk.nl>," @duo.nl>,"
@duo.nl>

CC: @InspectieSZW.nl>,"
@MINSZW.NL>

Onderwerp: FW: Persbericht onderzoek taalscholen 

2 namen zijn openbaar.
 
Svp procedure financiele schorsing in werking zetten.
 
DUO svp betalingen stopzetten.
 
Dit is persbericht van inspectie SZW van heden.
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: Lidy Schilder
Aan:
Cc:
Onderwerp: Beschuldiging medewerkers BoW naam bekend
Datum: maandag 11 maart 2019 17:56:43

Beste  

Inmiddels hebben wij door alle mails te ordenen voor de forentisch accountant ontdekt
wie de persoon is achter de beschuldigingen aan het adres van onze medewerkers. 

Deze persoon is eerder door mij uitgenodigd en nooit op komen dagen. 

Het blijkt de  te zijn van . 
 

We zien nu dat we een melding hebben van  onder de naam  (

 

Ik ga zelf na wat we kunnen doen als BoW richting . De beide mails stuur ik
je direct hierna. 

Met vriendelijke groet, 

Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20
Maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de Blik op Werk Nieuwsbrief en
de Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren.
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Van:
Aan:
Onderwerp: diverse eigen bestanden
Datum: dinsdag 5 maart 2019 18:44:48
Bijlagen: Overleg WBJA strategie bepaling.docx

Overleg bow duo seni 280219.docx

 
 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email:   @minszw.nl
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Overleg WBJA  strategie bepaling ,   

 : eventueel wel toereikend . heeft advocaat brief over gestuurd.  vraagt blik 
op werk na wat er met  gebeurt is.  

 

Overleg SenI met WBJA O gangstermijn. 3 tot 6 maanden  

Handleiding Blik op Werk  

 

Wij maken geen onderscheid tussen blended learning en elearning. 

Wij vinden dat blended learning en elearning een zelfde risico inhoudt.  

 

Is het een risico dat dit via de handleiding is gebeurt in plaats van via regelgeving van SZW ? 

 

Algemeen verbindend voorschrift moet dat niet gebeuren.  

Keurmerk: is dan eigenlijk te zien als algemeen verbindend voorschrift  

 

Kort geding gaat er komen is inschatting WBJA. 

Nu gaat briefje uit als ontvangstbevestiging. WBJA maakt eerste opzet. Voorleggen aan 
landsadvocaat.  

We nemen 2 weken.   en  en  kijken mee.  

Wij leveren input: donderdag ligt er serieus concept. 

Info uit stukken en WBJA andere stukken 
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Overleg bow, duo ,seni  28-02-19  , , , 
 

 

Agenda: 

Agenda: 

 

1) Wob verzoeken  
2) DUO procedure inburgeraars betrapt 
3) Voortgang controles / inzet forensische accountant 
4) Casussen 

 

1) WoB verzoek 

Er is een WoB verzoek bij DUO en bij SZW ingediend. Maandag stuurt SZW info die SZW heeft als 
reactive op WOB verzoek naar DUO  
  

2) DUO procedure / inburgeraars betrapt 
SZW checkt nog of akkoord is tav publiciteit zoeken 
DUO legt concept brief nog aan SZW voor 
 

3) Inzet forensische accountancy expertise  
 
BoW: gaat forensische accountancy expertise inzetten bij samenwerkende taalscholen.  Gesprek (BoW 
– forensische accountant) staat gepland voor as dinsdag  
 

4) Casussen voortgang  
 

. 

 

1) : 19/12 niet komen opdagen dus geschorst (signaal aan DUO 
doorgegeven). 

Stavaza 10/1: nog steeds geschorst: Er is sprake van financiële schorsing dus er wordt 
geen geld door DUO beschikbaar gesteld 

17/1 Niets nieuws te melden 

31/1 nog niets nieuws. BoW wel allle stukken binnen. Komt nog vervolg  

28/2: failliet verklaard/ betalingen stopzetten /   

 

2) : 19/12 reguliere normen wordt niet aan voldaan zoals t er nu uitziet. Wordt nog 
nader overlegd. Naar huidig inzicht geen directe financiële consequenties: wellicht 
“reguliere schorsing” (dus geen nieuwe cursisten) 

Stavaza 10/1: geen ontwikkelingen. Ook geen aanleiding om financiële maatregel te treffen  
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Stavaza 17/1: Niets nieuws 

31/1 : brief BoW: vrij stevig / slordigheden in reguliere normen . Moet verbeteringen komen. 
Meetperiode loopt eind maart af 

Geen nieuws 

28/2 fikse waarschuwing: na maart terugkomen via regulier toezicht. 

: 19/12 komt niets geks verder uit. Gaat hoor en wederhoor in. Naar huidig inzicht 
geen maatregelen  

Stavaza 10/1: BoW heeft  op lijst staan om forensisch accountant langs te sturen.  

DUO heeft op basis van signalen over  deze school op “betalingsvertraging” staan 

BoW en DUO voeren nog nader overleg over financiële schorsing. 

Stavaza 17-1-19: instelling heeft nu maand vertraging bij betalingen. DUO gaat oudste facturen 
vrijgeven als er verder gepiept wordt.   

31-1: gisteren brief uitgegaan. Uiterlijk as maandag moeten ontbrekende stukken worden 
aangeleverd. Wordt dan waarschijnlijk reguliere schoring. Dinsdag contact BOW en DUO 

14/2 : loopt. BoW heeft difuus beeld  

28/2 : geen nieuws ; komt op lijst voor forensisch accountant  

4)  
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

5)   
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6)   

 

 
 

 
 

 

  

   

 
 

   

  

7)  (inclusief tekst toegevoegd op basis van mail BoW 
20/12): 

19/12: morgen onverwachts bezoek 1 contract met lesrooster vestiging die niet op de WEB site 
staat. Veel Kleine dingetjes 

Geen les morgen, geen aannemenlijke verklaring gevoegd bij al geconstrateerde slordigheden 

Dan onmiddellijk financieel schorsen en in schorsingsperiode hoor en wederhoor toepassen. 

Morgen belt BoW.:  

Aanvulling BoW dd 20/12/18: 

Vanochtend hebben we geprobeerd een bezoek te brengen aan . Die 
zoals we dachten een relatie heeft met een door ons ingetrokken school.  
Ter plaatse bleek het onderstaande.  
Zie het verslag van mijn collega.  
 
 
Dit is te dun om te kunnen schorsen, maar wel aanleiding om verder onderzoek te doen. 
Dat zal zsm plaatsvinden.  
De verwachting is door de vakantie dat dit begin januari is.  
 
Stavaza 10/1 Er is een gesprek geweest van BoW met  en met  

 Tussen deze twee scholen bestond een samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband 
is inmiddels beeindigd. 

Bevindingen tav  
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- Administratief niet alles op orde. Betreft echter niet de financiële administratie. 
Financieel rapport komt nog, Eigenlijk geen zorgwekkende bevindingen. 

Besluit: financiele vertraging wordt opgeheven. 

Stand van zaken 17/1   
Per direct gestopt: 14/1 op basis van verscherpte controles  
Sinds 2017 actief. Circa 1,7 miljoen omzet waarvan 1 miljoen 2018 (1380 facturen). 

Rechtmatig gedane facturen zou tot betalingen moeten leiden. 

Brief DUO: verzoek specificatie van nog niet geleverde diensten. Rest wordt uitbetaald. 
Betalingen worden tot dat moment (reactie taalschool) tegengehouden.   

31/1: nog geen reactie school  

28/2: gestopt in januari 

 

8)  

Stavaza 10/1 Er is gesprek van BOW met  geweest. Gesprek is aanleiding om bij 
deze taalschool versneld een forensisch accountant langs te sturen.  

Financiële vertraging blijft gehandhaafd.  

DUO geeft door voor hoeveel cursisten de afgelopen periode gefactureerd is. Dit kan aanleiding 
zijn om VRO eerder langs te sturen.  

Stavaza 17/1: facturen tot nu toe circa 7.100,- ( 6 facturen; geen basis voor financiele audit) wel 
onverwacht bezoek. 

31/1: geen sprake van directe overname;  . Wel samenwerking met 
 geweest maar nu ook weer beeindigd.  

 vraagt nog wel na bij Inspectie. 

Wel nog onverwacht bezoek gepland 

Indien geen signalen meer dan worden betalingen vrijgegeven   

28/2: onverwacht bezoek stond wel gepland; BoW gaat na of t gebeurt is  

9)  failliet. Verzoek van curator om keurmerk niet 
direct in te trekken zodat cursisten die dat willen aan  
kunnen worden overgedragen. BoW bekijkt dit verzoek nog (is nieuwe 
informatie ten opzichte van eerder met DUO gedeelde informatie). Voor 
DUO is faillissement voldoende signaal om betalingen te stoppen. Later 
zal bezien worden of er nog op basis van geleverde diensten, aanleiding is 
om tot uitbetaling over te gaan.  

Te zijner tijd geeft BoW de cursisten die over zijn gegaan naar  aan DUO door.  

Correctie BoW dd 07-02: Deze informatie kan BoW niet aan DUO doorgeven.  
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Stavaza 10/1: kan opzeggen keurmerk consequenties hebben voor betalingen tbv genoten 
lessen? 

Reactie: Als lessen genoten zijn voor moment van intrekken keurmerk dan zijn ze declarabel. 
Het is moeilijk voorstelbaar dat intrekken van keurmerk gevolgen kan hebben voor geleverde 
prestaties. DUO gaat dit nog na. 

Helft van de cursisten wordt overgenomen door . Andere helft wordt begeleid 
door  en   

 
  

Actualisatie 17/1 : curator heeft brief aan alle cursisten gestuurd. Voordeel is dat docenten in 
loondienst zijn. Goed zicht. Creditfacturen worden opgesteld. Geleverde diensten worden 
uitbetaald.  

24/1) Geen grond om keurmerk in de lucht te houden. BoW trekt in. 

: heeft gevraagd om cursisten; kunnen niet geleverd worden  

 is echter al enige tijd gesloten.  

Curator: in ogen van DUO netjes afgehandeld. 

Keurmerk: ingetrokken inmiddels. 

 benadert   

28/2  gaat na of  nog wat wijzer is geworden. 

10)  BoW heeft niets contreets. Staat wel op lijst van onder 
aandacht. DUO heeft wel langs andere kant signalen ontvangen. Valt dus 
onder ambtelijke controle betalingsvertraging inburgering. 

31/1 betalingsvertraging opgeheven 

28/2 geen acute aandacht; komt in maart terug 

11)  

heeft aspirant keurmerk voor andere dienst van BoW. Kan  dus niet voor inburgering 
declareren. 

12)  

Gesprek geweest met juridische ondersteuning. Dhr  voerde woord als raad van 
advies  en heeft online systeem ontwikkeld. Eerste overleg ging over elearning. 
Tweede overleg over financieel toezicht. 

Zij geloven in hun systeem. Echter cursisten haken af als er geen ontheffingen kunnen worden 
gegeven.  

Afspraak:  DUO gaat ontheffingen na die in het verleden zijn gegeven.  
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Er zijn afspraken gemaakt tussen SZW en DUO over formulier urenverklaring (300u verklaring  
voor niet verwijtbare verlening, 600 u voor aantoonbaar voldoende inspanning, 64 uur ONA) dat 
daar geen uren op worden opgenomen die via elearning zijn gerealiseerd. . 

:  treffen van overgangsregeling is redelijk. Degene die onder oude regime heeft 
aangemeld, mag het afmaken volgens oude regeling is juridisch een gangbaar uitgangspunt  

+ brief advocaat: is juridisch duidelijk verhaal (ONA regeling) ; concept reactie van BoW wordt 
afgestemd met DUO en SZW. 

 2 vragen:  

1) systeem niet aanmerken als elearning 
2) kan geen overgangsregeling worden getroffen  

Ook bij  wordt dit systeem gehanteerd waarbij in afstandsonderwijs de 
docenten aan de cursisten een beurt geven ed. 

Uitgangspunt blijft: Face time is niet te controleren.  

In gebouw taalschool is toegestaan om aan elearning te doen. Afstandsonderwijs is niet 
controleerbaar.   

Niet redelijk en billijk zeggen taalaanbieders. 

: heeft toelichting gevraagd 

Afspraak DUO – SZW – BoW: email aan advocaat wordt afgestemd. 

Uitgangspunten tav e-learning:  

a) Voor 1 januari 2019 uren tellen uren in ieder geval mee 
b) Doorlopende overeenkomsten die aangegaan zijn voor 1-1-2019: er is grond om 

situatie / overeenkomst voor een redelijke termijn in 2019 aan te passen; moet nog wel 
met juristen afgestemd worden. 

Aanvulling 07/02/19 

 vanmiddag overleg met BOW. 

Blended learning: is geen elearning wel afstandsonderwijs vindt taalschool.  

Verhoogde slagingspercentage  

Financieel ziet het er slecht uit  

 is op achtergrond belanghebbende.  

Gerichte communicatie ( DUO en BoW) kan hier verbetering in brengen. 

Standpunt SZW: alle afstandsonderwijs is kwetsbaar 

Kort geding: oude gevallen hoeveel extra tijd krijgen die maximaal ½ jaar. 

Brief : aangeven hoe t werkt.  

Je kunt t niet met zekerheid vaststellen dat degene er achter zit 
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Aanvulling 14/2 
 

BoW is op werkbezoek geweest. 

10 u. email les: gedeelte niet te controleren: 

je kunt t niet garanderen. 

15 u. wordt gerekend. Inclusief 5u huiswerk (in strijd met regelgeving) 

Analfabeten : 3 deelexamens zijn gedaan; op grond daarvan is slagingspercentage bepaald. 
Conclusie: er krijgen heel weinig analfabeten les. 

Laag opgeleiden = gemiddeld slagingspercentage 

Midden en hoog:  boven gemiddelde 

Vraag a) mag huiswerk meetellen   

Unaniem: neen.  

Vraag b) hoe doe je t met urentellingen 

Op basis van afspraak met SenI wordt 3 maanden overgangstermijn gehanteerd. Afspraak 
gemaakt in februari dus overgangstermijn  tot 1 juni. Geldt alleen voor cursisten met e learning 
contract dat is ingegaan voor 1 januari 2019. 

 

 

Info DUO: bij ontheffingen gaat t om hele kleine aantallen. 

Overgangsperiode: tot 1 juni verlenging omdat t in februari wordt aangekondigd en dan is 
overgangsperiode van 3 maanden redelijk. 

. 28/2 brief geschreven over overgangsregeling. + beraad tav uren huiswerk. SZW en 
DUO stemmen maandag info tav WOB verzoek af. 

28/2 Aanvullingen 

BoW heeft gesprekken gevoerd met  

  

Over uitkomsten financiële audit : betreft vooral slordigheden 

9 brieven: met hele kleine puntjes “reguliere puntjes” (bv presentielijst niet ondertekend door 
docenten)  

 

Doorgepraat over declaratie systeem : 

Bestede uren: 
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 Kun je verdubbelen.  

Intensieve trajecten : registratie contracten. + alleen genoten lessen kunnen gedeclareerd 
worden. 

 

 

 

 

13) Publicatie follow the money: 

Veel reacties. Ook over voorbeelden van fraude  

Doorsturen aan Inspectie. 

Alles wordt doorgeleid. 

Mag per email. 

14) Lijst doorsturen 

DUO stuurt lijst door met betalingsvertragingen door  

15) Hoe om te gaan met uitwisseling gegevens (mail BoW)  
Nooit persoonsgegevens / tot persoons herleidbare gegevens uitwisselen tussen BoW 
en DUO. Moet route voor afgesproken worden als er vragen zijn over “het leegtrekken 
van lening”  doorverwijzen naar DUO. 
Loket: reguliere klantafhandeling als onderdeel van loket DUO “inburgeren” 
 
Rondvraag 14 – 2 – 19  
Overleg over achteraf factureren.  en  volgende week donderdag 
 
Laatste factuur: 
De laatste factuur mag hoger zijn dan 1250,-  
 

 schuift aan. 
 
Volgende week donderdag  en  
 
Laptops ed.  
 
Oude gevallen: krijgen een maand “reguliere” schorsing als t geconstateerd wordt. Oude 
gevallen zijn alle gevallen die nu nog geconstateerd worden. 
Beleidsregel: financiele schorsing. Of specificatie  
 
Morgenochtend krijg ik in principe de rapportage BoW. 
 
Algemeen:  
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Stoppende scholen BoW gaat na 



Van:
Aan:
Onderwerp: Doorst: Aanvulling taalscholen 
Datum: vrijdag 18 januari 2019 14:41:45

Ter info

Van: @duo.nl>
Datum: 18 januari 2019 om 14:02:44 CET
Aan: @duo.nl>
CC: 

Onderwerp: Antw: Aanvulling taalscholen  

Hai,

Heel concreet; een van die taalscholen probeerde in hetzelfde pand een ruimte te huren als
het . Doel: weghalen cursisten bij met allerlei lokkertjes. Volgens 
zijn de eigenaren net zelf ingeburgerd en beginnen taalschool. Ze weten precies van de
hoed en de rand.

Als je wilt, vraagbaak het nog om meer info.

Hartelijke groet,

Dienst Uitvoering Onderwijs
06 

Van: @duo.nl>
Datum: 17 januari 2019 om 19:33:30 CET
Aan: @duo.nl>, @duo.nl>
CC: @duo.nl>
Onderwerp: Antw: Aanvulling taalscholen  

Hai, 

Zijn inderdaad bekend, hebben jullie ook een concreet voorbeeld, behalve niet kosjer? 

Groetjes 

Van: @duo.nl>
Datum: 17 januari 2019 om 16:41:25 CET
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Aan: @duo.nl>
Onderwerp: FW: Aanvulling taalscholen  

Hoi 
 
Zie onderstaande mailwisseling.
De klachten  komen nu uit alle windstreken van het land en allemaal zijn ze ter
herleiden naar dezelfde “holding”.
 
Grtz

   
 
Van:  
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 21:20
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Aanvulling taalscholen 
 
Hoi,
 
Deze taalschool is bekend bij 

 
Grtz

Xxc

Van: " @duo.nl>
Verzonden op: woensdag 16 januari 2019 20:28
Aan: " @duo.nl>
CC: " @duo.nl>," @duo.nl>
Onderwerp: Aanvulling taalscholen  

Hoi,
 
Ter aanvulling ,  zit in  en heeft schijnbaar een vestiging in de stad

 , vandaar dat ik deze school niet ken.
 

 heeft een vestiging in , evenals . @  en
 Is de hoofdvestiging bij jullie? Ik ken ze biet

 
 

 geeft hier een signaal over af (afpakken studenten en denken dat het niet erg
koosjer is wat daar gebeurt)
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Hartelijke groet,

Dienst Uitvoering Onderwijs
06 

 

Van: 
Datum: 16 januari 2019 om 11:21:14 CET
Aan: >, 

@duo.nl>
Onderwerp: Re: namen scholen stad
 
 
Dag 
 
Van onze cursisten krijgen we signalen over de volgende scholen: 
- 

 
-  

- 
 
Met vriendelijke groet,
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Van: 
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 11:13:40
Aan: 
Onderwerp: FW: namen scholen stad
 
Wil jij dit beantwoorden?

Van: @duo.nl>
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 10:38:19
Aan: 
Onderwerp: namen scholen stad
 
Hoi 
 
Gisteren hadden we het over taalschooltjes die opereren in , waarbij je aangaf
hier geen goed gevoel over te hebben. Heb je voor mij namen? Dat zoekt wat
makkelijker.
 
Hartelijke groet,
 

Dienst Uitvoering Onderwijs
06 

@duo.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Doorst: mail aan DUO Fraude
Datum: maandag 28 januari 2019 10:26:37
Bijlagen: Taalscholen MWM2 Lijst 1-1-2019.xlsx

Hallo ,

Hierbij 

Groet  

Van: @duo.nl>
Datum: 28 januari 2019 om 09:53:32 CET
Aan: @duo.nl>, WvT-Beleid &Juridische zaken

@duo.nl>
CC: @duo.nl>, @duo.nl>
Onderwerp: RE: mail aan DUO Fraude

Dag 

 

Bijgevoegd overzicht “Taalscholen MWM2 Lijst”

 

In dit Excel overzicht de volgende 3 spreadsheets:

      1 Per Taalschool

      2 Per Gemeente

      3 Per Gemeente_Doelgroep

 

Er zijn 2 Taalscholen uit de fraude lijst van MWM2, welke niet voorkomen in ISI en dat
zijn  en 

 

Mochten er nog vragen zijn, laat het mij dan weten.

 

Groeten,
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Van:  
Verzonden: maandag 21 januari 2019 7:55
Aan: '
Onderwerp: FW: mail aan DUO

 

Goedemorgen,

 

Zaken m.b.t. fraude graag naar  sturen.

 

Groet,

 

Van: @minszw.nl] 
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 17:33
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: mail aan DUO

 

 

Beste 

 

Kunnen jullie van de bijgevoegde lijst met taalscholen de volgende gegevens leveren:

 

    Per taalschool:

 

 Aantal
ingeschreven
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cursisten
 Totaal Asiel Gezin +

Overig
Gemiddelde
uitputting
lening

Gemiddeld
aantal
deelexamens
‘afgestreept’

 

Aantal
cursisten
alle landen

      

Aantal
cursisten
met land
van
herkomst
Syrie

      

Aantal
cursisten
met land
van
herkomst
 Marokko

      

Etc       
       

 

Aantal ingeschreven cursisten: cursisten met een actieve termijn waarvan DUO weet dat ze op
dit moment cursus volgen bij een taalschool uit de bijlage op basis van een recent betaalde
factuur of inschrijving, per peildatum 1 januari 2019

Afgestreept: 4 examenpogingen gedaan voor het deelexamen of deelexamen gehaald

Aantal met land van herkomst: Syrie, Marokko, Eritrea, Somalie, Ethiopie, Afghanistan, Irak,
Iran, China, Sovjetunie, overig.

 

    Een lijst van de gemeenten waarin de ingeschreven cursisten wonen van de taalscholen uit de
bijlage

    Per gemeente van die lijst een tabel als onder 1.

 

 

Lijst svp wel vertrouwelijk behandelen.

 

Kunnen deze gegevens binnen 2 weken geleverd worden svp.

 

Dank en groet,
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Ministerie van SZW

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Tel:  06 

Email:  @minszw.nl

 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: agenda overleg fraude dd 11-06-2020 09.00 u . webex.
Datum: donderdag 11 juni 2020 11:18:44
Bijlagen: 20200609 Update servicedocument afstandsleren inburgering 4 9 juni.docx

20200602 MBO Vragen nieuw servicedocument.docx

 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 18:31
Aan:  @blikopwerk.nl>; 

@duo.nl>;  @duo.nl>;  @minszw.nl>
Onderwerp: agenda overleg fraude dd 11-06-2020 09.00 u . webex.
 
 
Hoi allen,
l

1)    Aanpassing service document ( zie onderstaand bij ad 1 en 2 bijlagen; 1 x eerste opzet
aanpassing service document en vragen MBO raad)

2)    Procedure switch taalschool na ingang Corona tijd ( aparte mail over gestuurd situatie /
vraag Amsterdam)

 
Opgave Amsterdam:  aantallen van deze taalschool gaan naar andere taalscholen per
taalschool.
 
Toestemming BoW : cc aan DUO
 
 
Contractnummers worden doorgegeven aan BoW.
 
Toestemming geldt voor deze groep cursisten
 
Overzicht betrokken taalscholen
 
Welke contracten met welk contractnummer
 
 
 

3)    Voortgang controle taalaanbieders in Corona tijd
 
DUO: Druk bezig met inregelen. Er komt email adres. Lijst is opgesteld. Elk moment kan
begonnen worden
BoW: auditoren zijn geinstrueerd
 
Uitvragen
 
DUO: volgende week starten
BoW: volgende week ; misschien eerder . Audits op locatie gaan ook weer lopen.
 
Volgende week of deze week.
 
Er wordt in “het verleden gecontroleerd
 
Verwerkersovereenkomst : druppelen binnen. Grootste vraag die gesteld wordt: we stoppen
met afstandsonderwijs moeten we nog tekenen. Nader overleg
 
Als je volledig overstapt op afstandsonderwijs hoef je niet te tekenen.
 

4)    Fraude casuïstiek 
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5)    Rapportage kamer (voortgangsrapportage oa over fraude)
 
Duo: look a likes 2x
 
Toevoegen .
 
Bow: kan ook in zelfde stramien.
Cijfers worden vandaag nog  gestuurd.
 
Rondvraag:

 op vakantie
 volgende week nog aanwezig daarna  op vakantie ; niemand voor  fraude overleg in juni.

 
Vraag: svp email en tel nr.  en 
 
Vraag: bow aanwezig zijn bij sessie van 24/6 over laatste stand van zaken ?
 
Bow aanwezig tbv behandeling kamer wet ?
 
In principe niet .
 
 

 
 
Ad 1)
 
Aanpassing service document
 
In bijgevoegde versie (zie bijlage)  is eerste opzet opgenomen.
Verder in aanpassing service document ook betrekken de mail MBO raad tav later met
afstandsonderwijs beginnen ( na 19 mei); ik heb op die mail geantwoord dat we dat meenemen
in aanpassing service document.
 
 
 
 
Mail MBO raad:
 
Ha   en 
 
Is deze informatie inmiddels al door BoW gepubliceerd.
 
Ik realiseerde me namelijk dat ik onderstaande informatie nog niet expliciet met mijn achterban
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had gedeeld, maar dit is ook niet mijn verantwoordelijkheid. Als het wel aan ons zou zijn om
hierover te communiceren, zouden andere taalscholen nl worden benadeeld.
 
Net werd ik gemaild door een van onze scholen die van BoW hoort dat instemming na 20 mei
niet meer mogelijk is. Dat klopt niet met onderstaand besluit.  Ik heb toen onderstaande mail
doorgestuurd. Kunnen jullie zorgen dat de communicatie vanuit BoW op dit punt zowel intern als
naar buiten toe wordt aangepast?
 
Van:   
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 09:21
Aan:  @minszw.nl>; 

CC:  @MINSZW.NL>
Onderwerp: RE: toelaten taalscholen tot afstandsonderwijs na 19 mei
 
Beste 
 
Dank je voor dit antwoord. Je antwoord gaat puur over zittende cursisten.
 
Ik neem aan dat wel blijft staan dat bij nieuwe contracten afstandsonderwijs is toegestaan, mits dit
wordt opgenomen in het contract?
 
Met vriendelijke groet,

 

strategie & onderw js 

0348 -  
@mboraad.nl 

06 - 
www.mboraad.nl

 

"Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen"
Van:  @minszw.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 09:01
Aan:  @nrto.nl>;  @mboraad.nl>
CC:  @MINSZW.NL>
Onderwerp: toelaten taalscholen tot afstandsonderwijs na 19 mei
 
Hoi  en 
 
Na afstemming met duo en bow onderstaand onze reactie
 
 
Door MBO raad en NRTO is aangekaart:
 

1)    Er zijn taalscholen die zich niet gerealiseerd hebben dat corona zo lang zou gaan duren
(dit is des te meer een probleem omdat in de opstart fase van klassikaal onderwijs er
nog veel beperkende voorwaarden gaan gelden die capacitaire consequenties hebben).
In die gevallen willen taalscholen nu alsnog overstappen naar afstandsonderwijs. Vraag
is of dit kan worden toegestaan.

2)    Er zijn inburbegeraars die zich niet gerealiseerd hebben dat corona zo lang zou gaan
duren (zeker doordat in begin fase van opstart er nog veel beperkende voorwaarden
gelden voor klassikaal onderwijs waardoor capaciteit beperkt is) In die gevallen willen
taalscholen nu alsnog overstappen naar afstandsonderwijs.

 
Dit kan worden toegestaan onder de volgende voorwaarden:
 

1)    Behalve uiterste datum van  aanmelden zijn overige voorwaarden uit service document
van toepassing
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2)    In deze gevallen kan het geen terugwerkende kracht hebben. Lessen mogen
gegeven worden na instemming cursist en na aanmelding bij BoW.

3)    Dit betekent wel dat er een regulier contract tussen inburgeraar en taal school moet
liggen waarvan de ingangsdatum 1 maart 2020 of eerder is. Daar geldt dan ook de
voorwaarde bij dat contract op 1 april bij duo moet zijn geregistreerd / ingeleverd.

 
 
 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email:   @minszw.nl
 

 
 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email:   @minszw.nl
 

 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



Vragen nieuw servicedocument  
  

 
Er is behoefte aan een nieuw servicedocument met daarin aandacht voor de volgende vragen: 

• Hoe zit het op dit moment precies met afstandsonderwijs? Graag 1 document waaruit blijkt 
hoe het met de bewijslast zit bij instemming, uitvoering en documentatie van aanwezigheid. 

• Hoe ga je om met de combinatie afstandsonderwijs en fysiek onderwijs? 
o Hoe zit het contractueel? 

• We gaan er vanuit dat we het combinatieaanbod van en afstands- en fysieke lessen op een 
reguliere manier kunnen factureren. Klopt dat?  

o Welke eisen worden gesteld aan de bewijsvoering fysiek/afstandsonderwijs 
• : moeten nieuwe deelnemers nog steeds een akkoord geven via een addendum met het 

afstandsonderwijs wanneer ze een gecombineerd traject aangeboden krijgen. 
o  
o Hoe houdt BoW toezicht bij gecombineerde trajecten? 
o Onder welke voorwaarden mag je tarieven aanpassen (eventueel hoog voor fysiek 

onderwijs en omlaag voor afstandsonderwijs) 
• Onder welke voorwaarden mag je starten met afstandsonderwijs na 1 juni bij: 

o Nieuwe cursisten (alfa en overig)?  
o Zittende cursisten die willen starten met een combinatie van afstands- en fysiek 

onderwijs?  
o Moeten cursisten direct tekenen voor akkoord mbt afstandsonderwijs? 

• Onder welke voorwaarden kunnen uren meetellen voor de inspanningsverplichting na 1 juni 
bij: 

o Nieuwe cursisten (alfa en overig)? 
o Zittende cursisten die willen starten met een combinatie van afstands- en fysiek 

onderwijs?  
• Op basis waarvan moeten urenverklaringen worden afgegeven als er sprake is van een 

combinatie van fysieke en afstandslessen en deze mix binnen 1 groep kan variëren?  
 

• Cursuscontract: de richtlijnen van RIVM wijzigen steeds, nog niet te voorspellen hoe maken 
we de contracten nu toekomstbestendig zodat ze mee kunnen bewegen met de actualiteit?. 

 
• Wat wordt er nu exact gevraagd van de bewijsvoering van afstandsonderwijs? Hoe verzamel 

je bewijzen over een langere periode en over een variatie aan werkvormen, zonder dat dit een 
grote administratieve last wordt. 
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: ANTW: Geweigerd: Bestand bow
Datum: woensdag 12 juni 2019 14:33:02
Bijlagen: image001.png

2019-05-28 BoW instellingen vergelijk.xlsx

Hoi  en 
 
Vorige week in de VC hebben we o.a. nog gesproken over 

 
Op tabblad aantallen staan de verschillende categorieën en op tabblad Totaal overzicht BoW staat alles. Op be de tabbladen staan de
benodigde acties. De verschillen worden nu uitgezocht en gecorrigeerd.
 

 
 
Verder hebben we naar het proces gekeken. Volgens ons zijn de volgende acties nodig
 

·         Eens per maand (begin van de maand @SZW/DUO afspraak maken met @BoW over uiterlijke aanleverdatum) wordt er een
lijst door BoW aan DUO geleverd met instellingen met een BoW keurmerk.

·         Incidentele wijzigingen worden in de loop van de maand gemaild aan DUO.
·         Als deze lijst niet wordt aangeleverd door BoW, gaat DUO hier op dit moment geen actie op ondernemen. D t moet wel! @DUO in

werkinstructie opnemen dat dit wel moet en de lijst moet gecontroleerd worden op de wijzigingen (+ duidelijkheid over
hoe om te gaan met verschillende schorsingen).

·         Het aanleverbestand door BoW dient aangepast te worden. Het bestand dient de volgende informatie te bevatten. @SZW bespreken
met BoW om  aanleverbestand te laten aanpassen.

-      Instellingsnaam.
-      BoWnr instelling.
-      Keurmerk: ja/nee.
-      Begindatum keurmerk.
-      Einddatum keurmerk.
-      Schorsing: ja/nee.
-      Reden schorsing.
-      Per datum schorsing.
-      Afgelopen maand aangepast: ja/nee (wens).

 
 

Gr.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: ANTW: Geweigerd: Bestand bow
Datum: woensdag 12 juni 2019 20:04:45
Bijlagen: image001.png

2019-05-28 BoW instellingen vergelijk.xlsx

Hallo 

Ik denk dat het goed is om het voorstel van  morgen te bespreken. Het gaat er om dat we met de juiste gegevens kunnen werken en dat we
zeker weten dat de gegevens bij DUO en BOW overeen komen. 
De analyse geeft denk ik aan waar we kunnen verbeteren, ook aan DUO kant.

Dus graag ter bespreking morgen.

Groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Doorst: fraude onderzoek
Datum: dinsdag 29 januari 2019 07:54:52
Bijlagen: Onderzoek taalscholen 01012019 xlsx

Hallo 
 
Hierbij.
 
Groet 
 

Van:  
Verzonden: maandag 28 januari 2019 15:45
Aan:  WvT-Beleid &Juridische zaken
CC: 
Onderwerp: RE: Doorst: fraude onderzoek
 
Hoi 
 
Bijgevoegd het overzicht “Onderzoek taalscholen”
Peildatum: 1-1-2019
 
Het betreft het overzicht van de specificaties bij tabel 1.
Cohorten 2013 t/m 2015 bij elkaar opgeteld.
 
Opmerking:
De einddata van het opleidingstraject inburgeraars bij een Taalschool in ISI die ooit ingeschreven stonden is niet
altijd gevuld of met een fictieve datum.
Daarom kan ik het overzicht met specificaties tabel 2 niet opleveren.
 
Groeten,
 

 

Van:  
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 7:44
Aan: 
Onderwerp: Doorst: fraude onderzoek
 
Hi,
 
Kan deze naar , of doe je dat gelet op het onderwerp liever zelf?
 
Gr

Van: @MINSZW.NL>
Datum: 16 januari 2019 om 17:17:52 CET
Aan: @duo.nl>
CC: @minszw nl>
Onderwerp: fraude onderzoek
 
Dag 
 
Tbv het fraude-onderzoek zou ik nog eens willen kijken of jullie taalscholen eruit zien springen.
Zouden jullie voor de cohorten 2013 t/m 2015 (bij elkaar opgeteld, anders zijn de aantallen te klein), per taalschool 2
tabellen willen maken:
 
Tabel 1:

-       Inburgeraars uit de cohorten 2013 t/m 2015 bij elkaar opgeteld, alleen de inburgeraars die op de peildatum of het
moment van examen halen/ontheffing verkrijgen bij de taalschool ingeschreven stonden (of factuur betaalden)

-       Per land van herkomst het slagingspercentage (Wi 2013, NT2), het ontheffingspercentage AGI 4x en het
ontheffingspercentage AGI LBT, afgezet tegen de landelijke percentages voor die groep. Land van herkomst: Syrie,
Marokko, Eritrea, Somalie, Ethiopie, Afghanistan, Irak, Iran, China, Sovjetunie, overig.

-       Peildatum 1 jan 2019
-       Als het totaal aantal inburgeraars uit een land van herkomst bij de taalschool kleiner is dan 30, kun je dat land van

herkomst weglaten
 
 Taalschool x Landelijk   
Taalschool
x

#
inburgeraars

# en
%inburgeraars
geslaagd

# en
%inburgeraars
ontheven AGI
4x

# en
%inburgeraar
ontheven AGI
LBT

%
inburgeraars
geslaagd

%
inburgeraars
ontheven
AGI 4x

%
inburgeraars
ontheven
AGI LBT

Syrie        
Marokko        
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Tabel 2:

-       Inburgeraars uit de cohorten 2013 t/m 2015 bij elkaar opgeteld, alleen de inburgeraars die ooit bij de taalschool
ingeschreven stonden (of factuur betaalden) maar op de peildatum, of bij het behalen van het diploma/ontheffing
niet meer bij die taalschool ingeschreven stonden

-       Per land van herkomst het slagingspercentage, het ontheffingspercentage AGI 4x en het ontheffingspercentage AGI
LBT, afgezet tegen de landelijke percentages voor die groep. Land van herkomst: Syrie, Marokko, Eritrea, Somalie,
Ethiopie, Afghanistan, Irak, Iran, China, Sovjetunie, overig.

-       Peildatum 1 jan 2019
-       Als het totaal aantal inburgeraars uit een land van herkomst bij de taalschool kleiner is dan 30, kun je dat land van

herkomst weglaten
 
Zou dit lukken binnen twee weken?
Groet,

 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: frauderapportage mei 2019
Datum: maandag 3 juni 2019 11:01:01
Bijlagen: 5. frauderapportage mei 2019.docx

Goedemorgen,
 
Hierbij de rapportage van mei.
 
Groet 
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Verzamelde E-mails H&L en Bevindingen Klantafhandeling SCI  
Klachten Rapportage Fraude 

 
Toelichting op dit document: 
In dit document worden alle e-mails van H&L verzameld van klanten die klachten hebben over 
cursusinstellingen. Daarnaast worden de bevindingen van klantafhandeling SCI opgenomen in dit 
document.  
 
 
L&V, KAF, H&L KLACHTEN MEI  2019 
 
Cursusinstelling:   
Zakenpartner nummer:  
Situatie: 
Sprak net ) met meneer  van  hij vroeg zich af of er een factuur voor 
een cursist betaald zou worden. Gaat om ZP , factuur , 03-10-18 van 1250eu. 
 
In dat kwartaal is  al uitbetaald (ook 03-10-18 en 1250eu). Dat uitgelegd, waarop werd 
aangegeven dat  eigenlijk bedoeld was om Q3 in rekening te brengen. En dat het 
probleem zou opleveren  om alsnog in Q3 te factureren omdat daar al gefactureerd was,  
Zou dus niet het maximale kwartaalbedrag uit beide facturen getrokken kunnen worden… 
Gevraagd naar oplossing heb ik aangegeven dat  dan gecrediteerd moet worden, waarna 

 alsnog in Q4 gefactureerd kan worden. Waarop werd verteld dat  dan geld 
aan DUO zou moeten betalen, dat was kennelijk geen gewenste oplossing.  
Meneer kwam zelf met de vraag of  dan nog als een eindafrekening gefactureerd kan 
worden, waarbij je boven de max van 1250 kan uitkomen. Dat kan natuurlijk. Maar zuiver is dit 
allemaal niet 
 
Cursusinstelling:  
Zakenpartner nummer:  
Situatie: 
Ik had vandaag ( ) een cursist van de  aan de telefoon. 
Ik heb verder geen gegevens van haar maar ze had een vraag/ opmerking over de school over het 
contract wat ze moest onderteken. 
Ze gaf aan dat ze een contract moest tekenen van een half jaar,  

. 
Terwijl ze maar 10 weken straks naar school gaat en 1 keer per week. 
De school had gezegd dat ze zo’n lang contract moest hebben omdat DUO hier anders moeilijk over 
zou doen.( ??) 
 
Ze komt er met de school niet uit en gaat misschien BOW nog bellen hierover. 
 
Cursusinstelling:  
Zakenpartner nummer:  
Situatie: 
Meneer heeft 3 facturen in ‘mijn inburgering’ staan van een school die hij niet kent.  
Het gaat om de facturen  en de  van  
Meneer heeft de betaalverzoeken afgewezen.  
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Cursusinstelling:  
Zakenpartner nummer:  
Situatie: 
Graag maak ik melding van het volgende;  
Op . sprak ik een  van de school  

, Bownr    
 

 vroeg zich af hoe een Laptop gefactureerd moet worden c.q. aangegeven kon worden 
als zijnde van lesmateriaal bij de inschrijvingen en of facturen. 
 
Voorgaande lijkt mij niet de juiste uitgangspositie waarvoor de lening is bedoeld. had het over 
bedrag ad €743 met een paar centen.  
Opvallend was ook het feit dat er weinig kennis aanwezig was m.b.t het nieuwe manier van 
aanlevering van gegevens. Enigszins kan dat verklaard worden doordat  

. Anderzijds kan het zijn dat  opdracht heeft gekregen om dat te doen in het nieuwe regels 
m.b.t aanleveren van bestanden.   
 
 
Cursusinstelling:  
Zakenpartner nummer:   
Situatie: 
 
Case ID   
Ontvangstdatum:  
 
Beste Duo, ik wil klacht indienen over de onlineschool  te . in  
ben ik bij deze online taalschool begonnen met het leren van de taal. ik heb ander halve maand les 
gehad. zij hebben reeds bij u 2.500 euro gedeclareerd. dat hebben zij ook ontvangen.   nu heeft duo 
echter de regels veranderd dat ik voor de alfabetisering de lessen niet online mag volgen. ik heb 
reeds contact met u gehad en u gaf aan het bedrag terug te vragen aan de onlinetaalschool. echter 
heb ik meerdere malen gebeld met ze en zij zijn steeds niet bereid om dit bedrag terug te 
storten.Â  willen jullie mij helpen om dit bedrag terug te krijgen? mij lukt het niet en ik weet niet wat 
ik verder doen.Â  mijn gegevens zijn  met vriendelijke groet  

 

Cursusinstelling:   
Zakenpartner nummer:  
Situatie: 
Ik heb zojuist , aan de telefoon gehad. Hij belde nav 
de brief die cursist had gehad dat wij een factuur hadden uitbetaald aan . Hij had 
vragen over de hoogte lening en nog te besteden leenruimte, want de bedragen zouden niet 
overeenkomen met de factuur die zij hadden ingediend. Ik heb hem hier verder niet bij kunnen 
helpen omdat de cursist niet aanwezig was. Wel uitleg gegeven dat andere scholen waar hij les heeft 
gehad misschien gefactureerd kunnen hebben. Volgens meneer kan dit niet kloppen, want meneer 
volgt vanaf december tot heden cursus bij en heeft nergens anders cursus gevolgd. Hij 
zou morgen met de cursist terugbellen hierover. (zpnr: ) 
 
Daarna had hij nog een vraag over een tweede cursist, deze zat  bij hem, of de ONA uren verklaring 
ontvangen is. Ik heb dit nagekeken, omdat ik de persoonscontrole kon doen met deze cursist. 
Achteraf ben ik gaan twijfelen over dit gesprek, omdat inburgeraars geen contact kunnen krijgen met 

 en er nu wel een cursist bij hem zat. 
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Ook gaf meneer aan dat  vanmiddag bij hun langs is geweest i.v.m. uitleg over het 
digitale factureren, ik zie dat hij dit ook geregistreerd heeft in Superoffice. 
 
Cursusinstelling:  
Zakenpartner nummer: 
Situatie: 
Op ZP:  is een vermoeden van fraude, het betreft de scholen  

. 
Mevrouw geeft aan de factuur met factuurnummer  niet te hebben geaccordeerd op  

 Toch is deze betaald met gebruik van haar DigiD. 
 
Cursusinstelling:  
Zakenpartner nummer: 
Situatie: 
Dhr  van  (bownr: ) stelde mij de vraag hoe ze de gevolgde ona 
uren moesten doorgeven zonder dit de factureren.  
Ik vroeg waarom hij dit wilde weten en kreeg het volgende antwoord: 
Deze cursist heeft eerder bij ons de ona cursus gevolgd, maar kwam nog wat uren te kort en had 
geen geld meer in de lening. Hoe kan dit aan jullie doorgegeven worden? 
Hierbij heb ik uitgelegd dat de inschrijving aan de voorwaarden moet voldoen (mbt uurtarief enz.)  en 
dat ze hierover geen factuur hoeven sturen. 
 

 en ik kregen hier een beetje een raar onderbuik gevoel bij.  
Ik weet het niet 100% zeker maar volgens mij gaat het om de volgende persoon zp:  
Dit hebben wij aangeleverd gekregen op . 
 

Cursusinstelling:  
Zakenpartner nummer: 
Situatie: 
‘’opvallende zaken bij het screenen van ONA’’ 
Hier zijn nog een paar items die we vaak voorbij zien komen. 
 
zp   : Brief  brief) 
zp  CV  (profielbeschrijving is een kopie) 
zp:  Brief en CV  (brief kopie ‘ik volg de ontwikkelingen…’ en profielbeschrijving cv) 
Zp  Brief  (brief over accountancy, deze ook vaker gezien) 
 

- brief 
passages (2).pdf

Brief zp  
Passage _3 (2).pdf

.pdf

 
 
Cursusinstelling:   
Zakenpartner nummer:  
Situatie: 

         
Mevrouw geeft aan niet naar school te gaan en kon klaargezette facturen zoals in de mail van 27-5 
was vermeld, niet vinden in Mijn inburgering. 
De facturen bleken al te zijn vrijgegeven. Ik gaf aan dat dit alleen kan met haar digid. Ook vroeg ik 
waar en wanneer ze naar school was geweest. Toen begon ze  twijfelend over maart. Een ONA 
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cursus, maar ze wist niet te vertellen wat de naam van de school was en waar de school was.. Dit na 
overleg met haar man in het Arabisch. 
Ik kreeg hier een vreemd gevoel bij. Iets klopte hier niet. Dit gaf ik ook aan bij de ambulant 
begeleider die ook bij het gesprek aanwezig was. 
 
Heb aangegeven dat ze dit eerst zelf uit moeten laten zoeken en evt. rechtzetten bij de school. Zo 
nodig melden bij BOW en SCI. 
 
 
Cursusinstelling:  
Zakenpartner nummer: 
Situatie: 
 
Cursusinstelling:  
Zakenpartner nummer: 
Situatie: 
 
Cursusinstelling:  
Zakenpartner nummer: 
Situatie: 
 
Cursusinstelling:  
Zakenpartner nummer: 
Situatie: 
 
 
 

 

 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Kort geding
Datum: zaterdag 25 juli 2020 09:28:27

Ter info
Een bericht van  over het kort geding tussen BOW en

Gr.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @blikopwerk.nl>
Datum: vrijdag 24 jul. 2020 9:32 AM
Aan: @minszw.nl>
Onderwerp: Kort geding

Hoi  

Zoals toegezegd een korte terugkoppeling van het kort geding. De zitting is goed verlopen.
Hun advocaat begreep niet helemaal het verschil tussen DUO en BOW. Ons werd
verweten dat wij de gehele geldkraan dicht hadden gedraaid met de schorsing, hetgeen
natuurlijk niet het geval is. De vraag is of er nog wel een spoedeisend belang was, nu
vanuit de school aan de cursisten is gemeld dat zij op zoek moeten naar een andere school
vanwege het per direct staken van de activiteiten. 

Ik vind het nog wel spannend of de rechter meegaat in onze keuze om te schorsen voor de
duur van het strafrechtelijk onderzoek. De rechter doet op vrijdag 7 augustus uitspraak, tot
dat moment blijf ik het altijd spannend vinden. 

Fijn weekend. 

-- 
Met vriendelijke groet,

 

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de Blik op Werk
Nieuwsbrief en de Bl k op Werk Nieuwsbrief Inburgeren.

De Servicedesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: mail aan DUO Fraude
Datum: maandag 4 februari 2019 08:04:23
Bijlagen: Taalschool MWM2 Lijst 1 jan 2019.xlsx

Ter info
 

Van:  
Verzonden: maandag 4 februari 2019 7:58
Aan: WvT-Beleid &Juridische zaken
CC: 
Onderwerp: RE: mail aan DUO Fraude
 
Hoi 
 
Na aanleiding van verder onderzoek naar de 2 taalscholen uit fraude lijst MWM2 

 en  in ISI het volgende:
 
Bij DUO zijn 2 taalscholen in tegenstelling tot mijn eerdere melding wel bekend, maar
als  en 
Deze twee instellingen zijn nu toegevoegd aan het geupdate bijgevoegd bestand
“Taalschool_MWM2_Lijst_1 jan 2019”.
Tevens is het overzicht “2 Per Gemeente” wat aangepast, zodat makkelijker
geselecteerd kan worden op aantallen per gemeente/school.
 
Het eerder verstuurde bestand was dus helaas niet compleet, maar de ontbrekende
taalscholen zijn nu wel opgenomen.
 
Groeten,
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Van:
Aan:  Lidy Schilder
Cc:
Onderwerp: RE: Antw: Taalscholenproject Volkskrant, tekst ter inzage
Datum: vrijdag 15 mei 2020 12:36:31

Prima, moet ik even iets aanmaken via webex?

Van: " @minszw.nl>
Verzonden op: vrijdag 15 mei 2020 12:33
Aan: @duo.nl>,Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl>
CC: "

Onderwerp: RE: Antw: Taalscholenproject Volkskrant, tekst ter inzage

Hoi Lidy en 

Is het doenlijk om om 3 uur conference call te doen ?

Groet,

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email:  @minszw.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Planning Financieel Toezicht
Datum: donderdag 6 september 2018 16:04:29
Bijlagen: image001.png

Planning Financieel Toezicht (1).xlsx

Hallo 
 
Dit is de lijst die ik gisteren van BOW kreeg. Mijn reactie die gepaard ging met een telefoontje voor
toelichting zie je in deze mail. Heb ik stevig aangezet om ze tot nadenken te brengen.
 
Ik heb inmiddels gesproken met de coördinatoren van onze onderzoeken, het FP, met jou en met

 onze juridische adviseur. Ondanks dat het de coördinatoren zeer bevreemdt (de
administratie ligt voor een groot deel bij ons en BOW krijgt die niet te zien in deze fase van het
strafrechtelijk onderzoek) stellen we ons op het standpunt dat wij niets van deze lijst vinden en
BOW/VRO er over gaan.
 
Vriendelijke groet,

Tel. 06
 

Uitbuiting op de arbeidsmarkt (mensenhandel): Het domein van de directie Opsporing van de

Inspectie SZW.

(http://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/arbeidsverhoudingen/arbeidsuitbuiting/index.aspx)

 

Van:  
Verzonden: woensdag 5 september 2018 15:01
Aan: 
Onderwerp: RE: Planning Financieel Toezicht
 
Hallo 
 
Dank voor de lijst die ik met grote verwondering heb bekeken. Wij veronderstelden dat jullie in de
eerste fase taalscholen wilden laten bezoeken waar weinig mee “mis” was. Dit om ervaring om te
doen en na de feedbackbijeenkomst met meer scherpte de volgende controles te kunnen doen.
 
We hebben ruim 200 taalscholen en van ongeveer 50 hebben wij signalen dat er in meer of
mindere mate signalen van fraude zijn (al dan niet opzettelijk). Meer dan de helft van de scholen
die op de lijst staan behoren tot die 50 en deels heeft BOW die signalen zelf aangeleverd.
 
Ik vind dat we de controles niet oneigenlijk mogen gebruiken. Als BOW meer informatie nodig
heeft om te kunnen “handhaven” dan moeten we binnen de projectgroep overleggen hoe we dat
doel kunnen dienen.
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Vandaag en morgen vinden er al controles plaats. Ik wil graag met spoed een overleg met jullie
over de lijst. Liefst voor het weekeinde en vrijdag kan ik mijn agenda vrij maken. Ik kan zelf niet
eens uitsluiten dat het onze drie strafrechtelijke onderzoeken schaadt na een controle van VRO.
 
 
Vriendelijke groet,

Tel. 06
 

Uitbuiting op de arbeidsmarkt (mensenhandel): Het domein van de directie Opsporing van de

Inspectie SZW.

(http://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/arbeidsverhoudingen/arbeidsuitbuiting/index.aspx)

 

Van: @blikopwerk.nl] 
Verzonden: woensdag 5 september 2018 14:15
Aan: 
Onderwerp: Planning Financieel Toezicht
 
Beste  
 
Bijgaand zend ik je de planning voor het Financieel Toezicht voor de maand september. 
 
--
Met vriendelijke groet,
 
 

 
 

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de Bl k op Werk
Nieuwsbrief en de Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren.
 
De Servicedesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur.
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Samenvatting fraudeoverleg 23/7
Datum: dinsdag 28 juli 2020 15:28:07

 
 
Van: @minszw.nl> 
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 11:13
Aan: @minszw.nl>
Onderwerp: Samenvatting fraudeoverleg 23/7
 
Hi 
 
Ik heb even kort de belangrijkste zaken uit het fraudeoverleg van vandaag op een rijtje gezet,
dan ben je volgende week weer op vlieghoogte op dit gebied.

1.    Hoe te handelen bij geconstateerde fouten n.a.v. controles

a.     Wordt nader besproken in Videoconference SZW-DUO. Contracten moeten in
beginsel aangeleverd zijn voor 1 april. Coulance is mogelijk tot 6 april, dat is de
dag dat het servicedocument gedeeld werd, alles na die datum is te
fraudegevoelig.

2.    Informeren gemeentes over  door BOW

a.    BOW heeft gemeenten de ochtend van het kamerdebat onder embargo
geïnformeerd over de schorsing van  De mail is door DUO opgepikt en
ingebracht in dit overleg. Mail was wat onhandig opgesteld – verwijzing naar
helpen met vinden andere taalschool door BOW.  erkende dit en gaf aan
dat dit volgende keer anders moet. Ook het onder embargo communiceren met
gemeenten kort voor een kamerdebat zonder SZW te informeren is niet handig
gedaan door BOW. Volgende keer zullen ze ons eerst informeren of wachten.
Embargo was slechts 1,5 uur, dus waarom niet iets later sturen. Ook hier heeft
BOW fout toegegeven, zal niet meer gebeuren.

3.     Betalingsachterstanden universitaire talencentra

a.      heeft aangegeven moeite te hebben met facturen
getekend te krijgen. Afgesproken dat er verwezen wordt naar particuliere
scholen die hier wel oplossingen voor weten te vinden. Zolang het probleem niet
groter wordt (meerdere talencentra), dan doen we verder nog niets. Is ook
onderdeel van het ondernemerschap – wat ontbreekt bij deze publieke
onderwijsinstellingen.

4.     Aspirant keurmerk 

a.     Verzoek bij BOW binnengekomen van een onderwijskoepel uit . Hebben
voor verstrekking van keurmerk al ONA aangeboden. Wilde weten of dit van de
leningen kon, ging om ca. 8-9 inburgeraars. Duidelijk verhaal – geen declaraties
uit de lening voor de toekenning van het keurmerk.

5.      Actuele fraudezaken

a.     In aanvulling op eerdere bericht van , gaven ze ook aan
bang te zijn dat er onvoldoende lokalen beschikbaar zijn voor de
inburgeringslessen. Regulier onderwijs zou straks mogelijk voorrang krijgen op
de ruimtes. Ook hier weer – probleem bestaat nog niet, is nu alleen nog angst.
Ook hier geldt weer dat het een intern probleem lijkt van de betreffende school
– voorlopig dus nog geen actie op te ondernemen.

b.     Nav mail van  de vraag neergelegd wat momenteel gebeurd met cursisten
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van  – gemeente  had ondersteuning gevraagd.  gaf aan dat 
netjes urenverklaringen afgeeft en dat de cursisten dus nauwelijks gedupeerd
zijn. Zij kunnen eenvoudig overstappen, met behoud van uren.

6.      Rondvraag

a.     Geen grote zaken.

Met vriendelijke groet,

.........................................................................
Directie Samenleving & Integratie 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag
.........................................................................
T 070 
M 06 

@minszw.nl
http://www.rijksoverheid.nl
.........................................................................
Werkdagen: 
 
Van: . 
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 11:12
Aan: @blikopwerk.nl>
CC: 
Onderwerp: agenda fraudeoverleg 23/7
 
Bij deze:

1.    Hoe te handelen bij geconstateerde fouten n.a.v. controles

2.    Informeren gemeentes over  door BOW

3.    Betalingsachterstanden universitaire talencentra

4.  Aspirant keurmerk 

5.    Actuele fraudezaken

6.    Rondvraag

Met vriendelijke groet,

.........................................................................
Directie Samenleving & Integratie 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag
.........................................................................
T 070 
M 06 

@minszw.nl
http://www.rijksoverheid.nl
.........................................................................
Werkdagen: 
 
Van: @blikopwerk.nl> 
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 11:05
Aan: @minszw.nl>
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CC: 
Onderwerp: Re: Belangrijk: onder embargo tot 13.00 uur Bericht over
 
Hoi allemaal, 
 
Vanuit BOW heb ik ook nog 1 punt dat gaat over het toekennen van het aspirant keurmerk
aan .  wil jij die nog toevoegen aan de agenda?
 
Groeten,  
 
Op di 21 jul. 2020 om 15:36 schreef @minszw.nl>:

Gelet op de vele thema’s alvast een voorlopige agenda:
 

1.    Hoe te handelen bij geconstateerde fouten n.a.v. controles

2.    Informeren gemeentes over  door BOW

3.    Betalingsachterstanden universitaire talencentra

4.    Actuele fraudezaken

5.    Rondvraag

 
Mochten er aanvullingen zijn dan volgen deze nog, maar dan hebben we vast een overzicht.
Met vriendelijke groet,

.........................................................................
Directie Samenleving & Integratie 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag
.........................................................................
T 070 
M 06 

@minszw.nl
http://www.rijksoverheid.nl
.........................................................................
Werkdagen: 
 
Van: @duo.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 15:27
Aan: @duo.nl>; @minszw.nl>; '

@blikopwerk.nl>
Onderwerp: RE: Belangrijk: onder embargo tot 13.00 uur Bericht over 
 
Hoi  en 
 
Bij deze nog een bespreekpunt voor de agenda van komende donderdag.
 
Groeten,

 
Van:  
Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 13:45
Aan: 
Onderwerp: FW: Belangrijk: onder embargo tot 13.00 uur Bericht over 
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Dag  en 
 
Ik wil graag onderstaande berichtgeving op de agenda van donderdagmorgen plaatsen.
 
Een vriendelijke groet,
 

 
Van:  
Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 12:49
Onderwerp: FW: Belangrijk: onder embargo tot 13.00 uur Bericht over 
 
Hoi,
 
Wil jij onderstaande communicatie even doorlezen? Ik kreeg deze van mijn contact in
Vlissingen.
Ik sla hiervan achterover.
 
BOW die de regio coördinatoren van DIVOSA informeert over fraude.
Ik dacht dat dit nogal gevoelig lag?
Valt dus allemaal erg mee zo het schijnt?
Waarom worden wij als RB dan niet meegenomen in de ontwikkelingen?
Sterker nog BOW biedt hulp aan om cursisten elders onder te brengen, hangende een
onderzoek?????
 
Spreek je zo!
 
Grtz

 
Van: @Vlissingen.nl] 
Verzonden: maandag 29 juni 2020 14:26
Aan: 
Onderwerp: FW: Belangrijk: onder embargo tot 13.00 uur Bericht over 
 
Hallo 
Tkn. Misschein ben je al op de hoogte maar toch!
Grt., 
 
Van:  
Verzonden: maandag 29 juni 2020 14:16
Aan: @Vlissingen.nl>
CC: @orioniswalcheren.nl>
Onderwerp: RE: Belangrijk: onder embargo tot 13.00 uur Bericht over 
 
Dank  Zie link extra info!
 
https://www.hvzeeland.nl/nieuws/41763-onderzoek-naar-fraude-bij-taalscholen/?
utm_source=hvzeeland&utm_medium=website&utm_campaign=home
 
Grt., 
 
Van:  
Verzonden: maandag 29 juni 2020 14:08
Aan: @Vlissingen.nl>
CC: @orioniswalcheren.nl>
Onderwerp: FW: Belangrijk: onder embargo tot 13.00 uur Bericht over 
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Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

M 06 - 
@regiocoordinatoren.nl

Vanuit Divosa ondersteunen regiocoördinatoren gemeenten bij de
invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid financiert deze inzet.

 

 
 
Op ma 29 jun. 2020 om 11:45 schreef @blikopwerk.nl>:

Dit bericht betreft de gemeenten:
Breda
Nieuw Vennep
Tilburg
Eindhoven
Groningen
Zaandam
Utrecht
Hoorn
Drachten
Schagen
Etten Leur
Deurne
Sambeek
Oisterwijk
Enschede
Helmond
Maastricht
Someren
Lemmer
Vlissingen
Den Haag
 
Omwille van de snelheid sturen we dit bericht aan alle
coördinatoren. Mocht je regio hier niet bij zitten dan kun je
het bericht negeren. 
 
Beste DIVOSA coördinatoren,
 
Afgelopen week heeft de Inspectie van SZW een inval gedaan bij

. Dit roept veel vragen op bij gemeenten waar deze
school actief is. Onder embargo tot 13.00 uur (aanvang debat
tweede Kamer) laten wij het volgende weten:
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: SPOED RE: Persbericht 
Datum: maandag 29 juni 2020 14:30:16

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @inspectieszw.nl>
Datum: maandag 29 jun. 2020 1:43 PM
Aan: @InspectieSZW.nl>
Onderwerp: RE: SPOED RE: Persbericht 

Hoi 
 
Zie de homepage van Inspectie SZW, het getuigenbericht staat onder
https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2020/06/29/getuigen-gezocht-in-verband-met-
onderzoek-naar-fraude-in-taalscholen
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 
Inspectie SZW
 
 
Postadres: Postbus 90801, 2509 LV | Den Haag
Bezoekadres: Parnassusplein 5 | Den Haag 

........................................................................
T 06-

@inspectieSZW.nl
www.inspectieszw.nl
 
 
 
 

Van:  @InspectieSZW.nl> 
Verzonden: maandag 29 juni 2020 11:22
Aan:  @inspectieszw.nl>
Onderwerp: SPOED RE: Persbericht 
 
Hallo ,
 
Kan je me de link sturen waar het staat? De minister staat vanmiddag in de Kamer.
 
Met vriendelijke groet,
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Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
 

Van: @InspectieSZW.nl>
Datum: vrijdag 26 jun. 2020 5:56 PM
Aan: @inspectieszw.nl>
Onderwerp: RE: Persbericht 
 
Ik kan het niet vinden, kan je me de link sturen?
Is het ook vertaald?
 
Met vriendelijke groet, 

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
 

Van: @inspectieszw.nl>
Datum: vrijdag 26 jun. 2020 1:43 PM
Aan: @inspectieszw.nl>, @InspectieSZW.nl>
Onderwerp: FW: Persbericht 
 
Hoi  en 
 
ter info;
We plaatsen deze getuige-oproep op de website, met bedrijfsnamen.
 

 informeer jij jouw contacten bij Fraude en Inburgering indien relevant?
 
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 
Inspectie SZW
 
 
Postadres: Postbus 90801, 2509 LV | Den Haag
Bezoekadres: Parnassusplein 5 | Den Haag 

........................................................................
T 06-

@inspectieSZW.nl
www.inspectieszw.nl
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Van:  @om.nl> 
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 14:17
Aan:  @InspectieSZW.nl>; 

@inspectieszw.nl>;  @inspectieszw.nl>
Onderwerp: RE: Persbericht 
 
eens. 

Van: @InspectieSZW.nl>
Datum: 25 juni 2020 om 13:30:45 CEST
Aan: @inspectieszw.nl>, 

@inspectieszw.nl>
CC: 
Onderwerp: RE: Persbericht 
 
Hoi 
 
Akkoord wat jou betreft? Ook dat we de namen noemen (lijkt mij wel relevant om de juiste
getuigen aan te trekken).
 
 

 
Mvgr,
 
 

 

Recherche SZW, Den Haag
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

@inspectieszw.nl
tel: 06-
 
 

Van:  @inspectieszw.nl> 
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 12:46
Aan:  @inspectieszw.nl>; 

@InspectieSZW.nl>
Onderwerp: RE: Persbericht 
 
Kunnen jullie dit aanvullen?
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Reeds openbaar



 
De Recherche Inspectie SZW is op zoek naar getuigen in een strafrechtelijk onderzoek van het
Functioneel Parket naar fraude met inburgeringsgelden door taalscholen.
Het onderzoek richt zich op de periode tussen 1 april 2016 tot en met heden. De Recherche
Inspectie SZW is op zoek naar getuigen die ….
 
Dank en groet,

 
10 2 e



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Taalscholenproject Volkskrant, tekst ter inzage
Datum: donderdag 14 mei 2020 14:17:14

Hieronder de tekst van de Volkskrant.
Heb er zelf nog niet naar kunnen kijken. 
We kunnen wijzen op feitelijke onjuistheden.

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @volkskrant.nl>
Datum: donderdag 14 mei 2020 11:42 AM
Aan: @duo.nl>, @minszw.nl>
Onderwerp: Taalscholenproject Volkskrant, tekst ter inzage

Beste  en ,

Hierbij de voorlopige tekst van ons fraude-onderzoek naar taalscholen. Zoals telefonisch 
besproken zouden we graag nog een officiële reactie van DUO en het ministerie erin verwerken. 
Geel gemarkeerd de passages die eventueel kunnen worden omgezet in citaten. 

Zouden we uiterlijk maandag voor 12 uur een reactie kunnen hebben? Graag alleen reageren op 
eventuele feitelijke onjuistheden. 

Ter info: morgen ben ik een dagje vrij, dus slecht bereikbaar. 

Groeten,

T 06 
E @volkskrant.nl
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Van:
Aan:
Cc: "Lidy Schilder"
Onderwerp: FW: Taalscholenproject Volkskrant, tekst ter inzage
Datum: vrijdag 15 mei 2020 15:46:05

Bijgewerkte tekst nog niet afgestemd met Blik op werk
 
Van: @duo.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 14:55
Aan: @minszw.nl>; 'Lidy Schilder'
<lschilder@blikopwerk.nl>
CC: 
Onderwerp: RE: Taalscholenproject Volkskrant, tekst ter inzage
 
Hoi 
 
De afgelopen dagen heb ik met regelmaat contact gehad met persvoorlichting van DUO, begin
van de middag nog weer.
Ik heb aangegeven dat we het artikel vanmiddag nog bespreken en dat ik hem daarna op de
hoogte breng van de uitkomst daarvan.
Dan kan hij maandag nog even met een laatste check doen, volgens mij zijn we dan
voldoende zorgvuldig.
 
Hieronder alvast wat ons opviel.
 
Groeten,
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Van: @duo.nl>
Datum: 18 januari 2019 om 14:05:54 CET
Aan: @duo.nl>
CC: 

Onderwerp: FW: vraag over uitbetaling van facturen (meer dan 1250 per kwartaal)

Hai,

En hierbij een voorbeeld van . Wel gedeclareerd (en uitbetaald)maar cursist is
daar, volgens , nooit begonnen.
Zie mail hieronder van  van he

Hartelijke groet,

Dienst Uitvoering Onderwijs
06

Van: @duo.nl>
Datum: 18 januari 2019 om 10:26:56 CET
Aan: @duo.nl>
Onderwerp: FW: vraag over uitbetaling van facturen (meer dan 1250 per kwartaal)

Goedemorgen 
 
We betalen per kwartaal maar €1250,- per instelling. Deze klant heeft 2 facturen met een
factuurdatum in januari 2018 en 2 met een factuurdatum in het 2 e kwartaal.  2 van 
en 2 van . Van beide instellingen hebben we een facturen ontvangen met
handtekening.
 
 
Met vriendelijke groet,
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Servicecentrum Inburgering
................................................................................
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kempkensberg 12 | Groningen | Etage 23
................................................................................
 
 
 

Van: FB-domein-Examens 
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 10:47
Aan: WvT-SCI-Lening&Vergoeding; 
Onderwerp: FW: vraag over uitbetaling van facturen (meer dan 1250 per kwartaal)
 
Hallo L&V,
 
Willen jullie  haar vraag beantwoorden?
 
Lijkt te gaan om           en lijkt mij een algemene
vraag voor jullie i.p.v. FB.
 
Mocht FB toch wat kunnen doen dat horen wij dat graag.
 
 
Groeten,
 

 
 
 

Van:  
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 9:50
Aan: FB-domein-Examens
Onderwerp: vraag over uitbetaling van facturen (meer dan 1250 per kwartaal)
 
Goedemorgen,
 
Kunnen jullie zien wat hier aan de hand is?
 
Alvast dank.
 
Groetjes,
 

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 14:31
Aan: 
Onderwerp: vraag over uitbetaling van facturen
 
Goedemiddag 
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Vanwege het inloopspreekuur voor Inburgeraars kon ik helaas niet aanschuiven bij jullie bezoek
vanmorgen.
 
 
Tijdens dit spreekuur kwam volgende verhaal aan de orde:
 
Een student van ons is bij  langs geweest om zich in te schrijven, maar zag daarvan af om
alsnog naar  te gaan.
Hij heeft uitsluitend lessen bij  gevolgd.
 

In MijnInburgering staat (zie bijlage), dat in het 1e en het 2e kwartaal van 2018 meer dan
1250,= uit de lening van de student betaald is.
 
 
Volgens de regels van WI betaalt DUO toch nooit meer dan 1250,= per kalanderkwartaal uit?
 
Met vriendelijke groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Vragen Tweede Kamer over brief uitstel examens Nt2 mail 5-12
Datum: woensdag 27 februari 2019 08:04:41
Bijlagen: Antwoorden op vragen ministerie BoW (1).doc

 
 
Van: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl> 
Verzonden: woensdag 5 december 2018 07:47
Aan: @minszw.nl>
CC: 

Onderwerp: Re: Vragen Tweede Kamer over brief uitstel examens Nt2
 
Beste  en anderen, 
Bijgevoegd de antwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder
 
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
 
Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20
Maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur
 

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de Blik op Werk
Nieuwsbrief en de Bl k op Werk Nieuwsbrief Inburgeren.
 
 
 
Op ma 3 dec. 2018 om 19:27 schreef .

@minszw.nl>:

Hoi collega’s,
 
Hierbij eerste aanzet voor beantwoording. Zitten nog wel een aantal lege antwoorden in.
Gaarne meekijken/ aanvullen en corrigeren (gaarne uiterlijk woensdag een reactie) .
Antwoorden op de vragen 76, 77 en 78 heb ik  in eerste instantie met Inspectie SZW
afgestemd ivm opsporingselement.
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Met dank en groet,
 

 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email:  @minszw.nl
 

 
 
Van:  
Verzonden: donderdag 29 november 2018 16:59
Aan: @duo.nl>; 'Lidy Schilder'
<lschilder@blikopwerk.nl>; @duo.nl>; 

@InspectieSZW.nl>; ' @duo.nl>;
@InspectieSZW.nl>; 

@InspectieSZW.nl>; @minszw.nl>
CC: @minszw.nl>; @minszw.nl>
Onderwerp: RE: Vragen Tweede Kamer over brief uitstel examens Nt2
 
Sorry,
 
Bij kopieren is oorspronkelijke vraag 48 weggevallen.
 
 
Hierbij herstelde lijst.
 
Met excuses voor ongemak.
 
 
Groet,
 

 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email:  @minszw.nl
 

 
 
 
Van: . 
Verzonden: donderdag 22 november 2018 11:51
Aan: @duo.nl>; 'Lidy Schilder'
<lschilder@blikopwerk.nl>; @duo.nl>; 
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@InspectieSZW.nl>; @duo.nl>;
@InspectieSZW.nl>; 

@InspectieSZW.nl>; @minszw.nl>
CC: 
Onderwerp: FW: Vragen Tweede Kamer over brief uitstel examens Nt2
 
Hierbij groslijst kamervragen.
 
Vragen zijn bij OCW binnen gekomen.
 
Inzet is om op donderdag 6 december concept antwoorden rond te hebben. Kunnen we op
vrijdag 7 met OCW verder afstemmen.
 
Ik heb aangegeven wie bij de vragen betrokken is.
 
Door Wetgevingsoverleg is dit er doorheen geglipt (was maandag al binnen gekomen) sorry !
 
Als peildatum (vooral van belang bij aantallen taalscholen en dergelijke ) stel ik
voor gegevens zoals voor Wetgevingsoverleg aan te houden
 
Svp ff contact als t niet duidelijk is.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email:  @minszw.nl
 

 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel jk aan
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: Fwd: fraude examenlocaties
Datum: donderdag 21 maart 2019 14:56:21

Beste  en  

Hieronder mijn punten van afgelopen week:

- BOW heeft gesprekken gevoerd met  en . Het spelen kleine
administratieve problemen, die deels al opgelost zijn, geen signalen voor fraude;
- BOW had  uitgenodigd om op gesprek te komen n.a.v. het rapport van VRO.

 is niet komen opdagen. Om die reden is het  opnieuw verzocht om
op gesprek te komen en is in de brief aangekondigd dat als  weer niet komt
opdagen het keurmerk wordt geschorst;
- het Keurmerk van  is vandaag ingetrokken. BOW heeft in de
intrekkingsbrief ook de overeenkomst met opgezegd, waardoor

 niet in de volgende meetperiode weer opnieuw kan opgaan voor het
keurmerk;
- de forensisch accountant heeft de onderzoeken bij  en  ingepland. 
- mijn collega van de klachtenlijn heeft geconstateerd dat scholen twee facturen van
1.250,- EURO per kwartaal voor één cursist kunnen indienen. Er worden dan gelijktijdig
voor dezelfde cursist twee facturen ingestuurd bij DUO, één van 1.250,- EURO voor
inburgering en de andere voor 1.250,- EURO voor ONA. Mag dit? 

-- 
Met vriendelijke groet,

 

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de Blik op Werk
Nieuwsbrief en de Bl k op Werk Nieuwsbrief Inburgeren.

De Servicedesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur.

---------- Forwarded message ---------
From: @duo.nl>
Date: di 19 mrt. 2019 om 15:49
Subject: fraude examenlocaties
To: @minszw.nl>, 

@blikopwerk.nl>

Dag  en 
 
We hebben zowel voor donderdagmorgen als voor vrijdagmorgen een afspraak staan, waarin we
elkaar treffen. Donderdag in Utrecht en vrijdag in Den Haag.
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Het zou mij zeer goed uitkomen wanneer we onze afspraak van donderdag kunnen verplaatsen naar
de vrijdag.
 
Ik hoor graag of dit ook voor jullie een optie is.
 
 
Een vriendelijke groet,
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Map1.xlsx
Datum: vrijdag 10 juli 2020 13:23:22
Bijlagen: Map1.xlsx

Hoi 
 
Hierbij een eerste excel met wat cijfers over het factureren per kwartaal.
 
De basis selectie is dat we per kwartaal gekeken hebben naar een overschrijding van het
kwartaalbedrag van 2000 en er door verschillende instellingen in dat kwartaal is
gefactureerd en waarbij er ook sprake was van enige overlap in de periode waarover is
gefactureerd.
 
Op het eerste tabblad zie je per combinatie van instellingen het aantal personen waarbij
binnen 1 kwartaal is gefactureerd (per kwartaal en totaal over alle kwartalen)
Je ziet daar bv dat  en  in totaal bij 130 personen tegelijk binnen
een kwartaal gefactureerd hebben.
 
Op het 2e tabblad (per instelling) zie je per instelling/kwartaal hoeveel facturen er zijn
ingediend en voor welke bedragen.

 heeft dus 963 facturen ingediend met een waarde van 1,5
milj.
Dit is dus een optelling vanuit het eerste tabblad waarbij alle combinaties van
instellingen waarin in dit geval  voorkomt, zijn opgeteld.
 
Het is nog niet allemaal super exact maar geeft denk ik wel een goede indicatie waar we
op moeten focussen.
 
Groet
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Van: Lidy Schilder
Aan:
Onderwerp: Ons overzicht fraude
Datum: woensdag 12 december 2018 17:13:27
Bijlagen: Fraude verdachten en intrekking.xlsx

Beste  

Hierbij de sheet met de zaken die wij weten uit de twee bovenste categorieën. 
Die is verrijkt met wat we van DUO weten. We hebben nog geen zaken van de inspectie
SZW. 
Daarnaast is die verrijkt met wat VRO ons heeft kunnen vertellen over concepten van
lopende onderzoeken. Daar moet nog hoor wederhoor plaatsvinden. 

Het beeld uit de VRO onderzoeken is dat we voornamelijk negatieve rapporten zien bij
aanbieders waar we dat ook verwachten.
We zien een paar nieuwe, die wij niet kenden, vooral uit de VRO rapporten. 

De bronnen van DUO en BoW zijn vrij vaak dezelfde. Maar DUO informatie is soms rijker
en aangevuld. 
Aandachtspunt voor de toekomst, doen we niet te veel hetzelfde? Hoe kunnen we meer
complementair onderzoeken. 

De rode zijn ingetrokken Keurmerken
De oranje zijn we op het punt te schorsen of in te trekken ( SVP niet laten merken dat
jullie dit al weten). Het gewonnen het kort geding helpt hierbij

Met vriendelijke groet, 

Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20
Maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de Blik op Werk Nieuwsbrief en
de Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: aantal personen einde lening
Datum: woensdag 28 november 2018 11:32:09
Bijlagen: Aantal ELIPs per instelling - 20180911.xlsx

analyse.pdf

Hoi 
 
Er zijn wel scholen te vinden waar meer ELIPsen zitten dan bij andere scholen.
 
Ik heb overal gebruik gemaakt van de volgende selectie: cohorten 2013-2015, asielmigranten
(het aantal gezinsmigraten ELIPs is verwaarloosbaar). Peildatum 11-09-2018.
Definities:

·         Einde lening is €9500+
·         Analfabeet: verlenging alfabetisering en/of uitnodiging LBH-toets.

 
In de bijlage

·         een overzicht van iedere cursusinstelling met aantal cursisten en aantal ELIPsen. Als een
inburgeraar meerdere scholen bezoekt, verschijnt deze meerdere keren in het overzicht.
Totalen liggen daarom hoger.

·         een overzicht van het leengedrag van de populaties wel/niet voldaan t.o.v. wel/niet
einde lening. Bij cohort 2013 hebben bijvoorbeeld 1021 asielmigranten einde lening
bereikt, maar zijn nog maar 142 daarvan inburgerplichtig.

·         Diagram met analfabeten per COROP-sub-regio. (De onleesbare winnaar is Noordoost-
Noord-Brabant; de kleur geeft het aantal inburgeraars in een regio weer). Je zou
verwachten dat deze verdeling platter is, statushouders worden immers over het hele
land gehuisvest. Zeeuws-Vlaanderen was laatst al opgevallen. Rondom Oss/Uden/Vught
zijn dubbel zoveel Syriërs analfabeet dan het landelijk gemiddelde (48% tegenover 25%).
Grote scholen hier zijn  en vooral  met 60% van haar
klandizie als analfabeet.

·         Bijbehorende tabel met uitsplitsing naar cohort.
·         Diagram met ELIPsen per COROP-sub-regio.
·         Puntwolk met aantal cursisten bij een instelling tegenover het aantal ELIPsen. (een keer

overzicht, een keer uitsnede). De paarse lijn is het gemiddelde, alles wat er boven ligt,
scoort dus slechter dan gemiddeld.

 
Groeten,
 

 
 
 

Van: @MINSZW.NL] 
Verzonden: dinsdag 20 november 2018 10:31
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: aantal personen einde lening
 
Dag 
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Nog een vraag mbt de ELIPSen: eerder heb je een keer uitgezocht bij welke taalschool de
laatste factuur is uitbetaald. Als je voor de totale populatie ELIPSen kijkt naar alle taalscholen
waaraan facturen zijn uitbetaald, zie je dan uitschieters? Met andere woorden: zijn er
taalscholen waarbij de kans om ELIPS te worden groter is dan gemiddeld?
Geen specifieke deadline voor de deze vraag.
 
Groet,

 

Van: @duo.nl> 
Verzonden: donderdag 15 november 2018 17:19
Aan: @MINSZW.NL>
CC: 

Onderwerp: RE: aantal personen einde lening
 
Beste 
 
In de bijlage de gevraagde informatie. Voor vraag 2 heb ik een excel gemaakt waarin je een
gemeente kunt selecteren.
 
Groeten,
 

 

Van: @MINSZW.NL] 
Verzonden: woensdag 7 november 2018 12:06
Aan: 
CC: 
Onderwerp: aantal personen einde lening
 
Dag  en 
 
De komende tijd zal er veel aandacht gaan naar de personen die aan het einde van hun lening
zitten en nog niet zijn ingeburgerd (ELIPs: Einde Lening, nog InburgeringsPlichtig). We gaan
kijken of de gemeenten hen op de een of andere manier kunnen helpen, maar moeten meer
inzicht hebben in wat er nog nodig is om ze te laten voldoen. Dus: hoeveel les moeten ze nog
volgen en hoeveel examens/examenpogingen moeten ze ngo doen?
Zoals ik het zie, weten jullie maar van een beperkt groepje of er 600 uur BoW les gevolgd is:
dat zijn de mensen die een LBT hebben gedaan, en leerbaar zijn bevonden. Als jullie van meer
mensen weten hoeveel uur les ze daadwerkelijk hebben gevolgd, hoor ik het graag.
Jullie weten wel hoeveel examenpogingen er nog nodig zijn.
 
Vandaar mijn vragen:

1.    Graag een lijst met gemeenten waar ELIPsen wonen, hoeveel Elipsen dit betreft en wat
de top 3 land van herkomst van de Elipsen in die gemeente is.

2.    Meer gedetailleerd: per gemeente waar ELIPsen wonen, de gegevens uit onderstaande
tabel aanleveren

Alles met peildatum 11 september.
 
Laten jullie weten als er vragen zijn, als de aanlevering beter op een andere manier kan en
wanneer het mogelijk is dit op te leveren? (geen bloedspoed, graag ergens tussen nu en twee
weken)
 
Dank!

 
 
   Cohort   Cohort
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2013 2014
   Totaal asiel Gezin

+
overig

etc

Aantal personen
dat nog
inburgeringsplichtig
is

      

Aantal personen
dat nog
inburgeringsplichtig
is en de lening voor
meer dan 9.950
heeft uitgeput

Totaal  X    

 Aantal
personen dat
klaar is met 0
taalexamens

 A    

 Aantal
personen dat
klaar is met 1
taalexamen

4
examenpogingen
voor 1
taalexamen
gedaan maar
niet geslaagd

B    

  Geslaagd voor 1
taalexamen

C    

 Aantal
personen dat
klaar is met 2
taalexamens

Geslaagd voor 1
examens en 4
pogingen voor
het andere, of 4
pogingen voor
beide examens

D    

  Geslaagd voor 2
taalexamens

E    

 Aantal
personen dat
klaar is met 3
taalexamens

Geslaagd voor 2
examens en 4
pogingen voor
de derde, of
geslaagd voor 1
examen en 4
pogingen voor
de andere 2, of 4
pogingen voor 3
examens

F    

  Geslaagd voor 3
taalexamens

G    

 Aantal
personen dat
klaar is met 4
taalexamens

Geslaagd voor 3
examens en 4
pogingen voor
het vierde, of
geslaagd voor 2
examens en 4
pogingen voor
de andere 2 of
geslaagd voor 1
examen en 4
pogingen voor
de andere 3, 4
pogingen voor 4
examens

H    

  Geslaagd voor 4
taalexamens

I    

 Aantal
personen klaar
met KNM

4 pogingen     

  geslaagd     
 Aantal

personen klaar
4 pogingen     



met ONA
  geslaagd     
 Aantal

personen
waarvan
bekend is dat
zij
alfabetisering
nodig
hebben/hadden

Totaal     

  Aantal personen
waarvan bekend
is dat zij 600 uur
BoW les hebben
gevolgd

    

 
X=A+B+C+D+E+F+G+H+I
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Samenleving en Integratie
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
 

@minszw.nl
06-
b.g.g. 070
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Antw: Pi ot ELIP
Datum: vr jdag 10 juli 2020 17:53:15
Bij agen: image002.png

Ha
 
Dank voor je bericht.
 
Een mooie wandeling en een fijne vakantie gewenst!
 
Groeten

Van:  @minszw.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 17:21
Aan:  @minszw.nl>;  @minszw.nl>
CC
Onderwerp: FW: Antw: Pilot ELIP
 
Ho
 
Het kan dat er tijdens mijn verlof ets gaat spelen met berichtgeving aan gemeente en doorzoeking bij taalschool 
Gemeente Zaanstreek Waterland heeft hierover contact opgenomen met DUO.
 
Dit is kort doorgesproken met DUO in de laatste videoconferentie en oplossing waaraan gedacht werd  was iets soortgelijks als bij ELIP: de ELIP kandidaten krijgen een brief waarin staat dat ze contact kunnen opnemen met gemeente ( hoe / waar / en met w e
zijn in de brief specifieke velden voor).
 
Brief over intrekking keurmerk gaat nauw luisteren; kan e genlijk alleen als er spraken is van intrekking ( nu is het alleen nog maar schorsing) :
 
Mogelijke tekst:
 
U volgt lessen bij taalschool …… . Bij deze taalschool is het keurmerk ingetrokken. U kunt contact opnemen met de gemeente om te bespreken wat dit voor u betekent . U kunt hiervoor  op “datum en tijd” .. u melden bij het gemeentehuis op “adres” . U wordt
verwacht bij “kamer gemeentehuis”  
 
 
Succes en groet
 

 
 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Ema l:   @minszw.nl
 

 
 
 
 

Van:  @MINSZW.NL> 
Verzonden: maandag 20 april 2020 10:14
Aan:  @duo.nl>
CC @minszw nl>
Onderwerp: RE: Antw: P lot ELIP
 
In de reguliere ELIP informatie zit toch al een tabel per gemeente. Die geeft volgens mij al een redelijke indicatie van de omvang van de doelgroep
 
 
 

Di ectie Samenleving en Integ atie
Min ste ie van Sociale Zaken en We kgelegenheid
C-09 flex
mobiel  0
email   @m nszw.nl

 

Van:  @duo.nl> 
Verzonden: maandag 20 april 2020 10:02
Aan:  @MINSZW.NL>
CC @minszw.nl>
Onderwerp: RE: Antw: P lot ELIP
 
Hallo
 
We zouden in de portal iets bouwen zodat gemeenten meteen kunnen zien hoeveel personen in hun gemeente ELIP zijn. Dit is onderdeel van hetgeen we voor ELIP moeten bouwen.
Dus niet via open data. 

Groet,

Van: @MINSZW.NL>
Datum: 20 april 2020 om 09:51:46 CEST
Aan: @duo.nl>, @minszw.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Pilot ELIP
 
Ha
Ik ben even kwijt wat we hadden afgesproken over het voorzien van informatie aan gemeenten omtrent de potentiele omvang van de doelgroep. Of zou dit uit open data moeten komen? Maar die zijn ook nog niet klaar toch?
Groet

 
 
 

Di ectie Samenleving en Integ atie
Min ste ie van Sociale Zaken en We kgelegenheid
C-09 flex
mobiel  0

l

 

Van:  @duo.nl> 
Verzonden: maandag 20 april 2020 09:48
Aan:  @minszw.nl>;  @MINSZW.NL>
Onderwerp: Antw: Pilot ELIP
 
Hallo 
 
Deze informatie lijkt de plank net wat mis te slaan.
Ik zal zorgen dat er contact wordt opgenomen met de gemeente Nijmegen.
 
Groet,

Van: @minszw.nl>
Datum: 17 april 2020 om 17:19:49 CEST
Aan: @MINSZW.NL> @duo.nl>
Onderwerp: FW: Pilot ELIP
 
Ho
 
Z e onderstaande vraag over elip
 
Lijkt mij dat het in e ip uitvraag past.
 
Wat vind jij 
 
 
Groet
 
 

 
 

Ministerie van SZW
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Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Ema l:   @minszw.nl
 

 
 
 

Van @minszw.nl> 
Verzonden: donderdag 16 april 2020 17:41
Aan:  @nijmegen nl
CC @minszw.nl>;  @minszw.nl>
Onderwerp: RE: Pilot ELIP
 
Goedemiddag 
 
Je vraag gaat over een andere pilot dan de pilots waar ik  van ben. Ik verw js je daarom graag door naar mijn co lega s  en  (zie CC).
 
@ en  kunnen jull e contact opnemen me
 
Hartelijke groeten
 

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Direct e Samenleving en Integrat e |Veranderopgave Inburger ng
 

31 (0)6 @minszw.nl
Parnassusplein 5 | 2511 X | Den Haag
 

 

 

Van:  @nijmegen.nl> 
Verzonden: donderdag 16 april 2020 09:36
Aan:  @minszw.nl> @MINSZW.NL>
Onderwerp: Pilot ELIP
 
Beste en
 
Via onze relatiebeheer van DUO kom ik bij jullie uit.
 
Enige tijd geleden is er vanuit SZW de oproep gedaan aan gemeenten om mee te doen met de pilot rondom de ELIP-groep. Om in beeld te krijgen wat dit betekent voor ons qua capaciteit en middelen  probeer ik in beeld te krijgen hoe groot deze doelgroep is binnen
de gemeente Nijmegen. Het gaat dan om de doelgroep die minimaal 75% van hun lening hebben verbruikt én waarvan binnen 6 maanden de inburgeringstermijn afloopt.
 
Omdat deze gegevens b j DUO bekend zijn heb ik aan DUO het volgende gevraagd:
 
§  Een bestandsverge ijking op persoonsniveau van al onze klanten die een uitkering ontvangen in het kader van de Participatiewet. Waarbij aangegeven wordt van wie de inburgeringstermijn binnen 6 maanden verloopt   wie van onze klanten al 75% of meer heeft

besteed van hun lening en bij welke taalaanbieder er lessen gevo gd worden . In deze situat e kunnen w j een plan opstellen en afspraken maken met taalaanbieders én proactief deze groep inburgeraars benaderen.  Hiermee wil en we voorkomen dat deze
groep de inburger ng niet haalt

§  Als voorgaande niet mogelijk is  dan zouden wij heel graag in beeld krijgen hoe groot deze doelgroep is
o   Hoeveel inburgeraars totaal in de gemeente Nijmegen ( actuele stand vandaag)
o   Bij hoeveel inburgeraars verloopt de inburgeringstermijn binnen 6 maanden  én
o   Hoeveel inburgeraars hebben al 75% van hun lening besteed

 
De algemene gegevens zijn in ieder geval nodig om in te kunnen schatten wat dit van onze uitvoeringsorganisatie gaat vragen en welke ondersteuning er aan deze doelgroep geboden kan en moet worden.
 
DUO heeft aangegeven dat deze gegevens gerelateerd zijn aan de pilot ELIP en er geen grondslag is om die gegevens te verstrekken  tenzij SZW dit noodzakelijk vind.. Vanuit de AVG begrijp ik dat op persoonsniveau  maar algemene cijfers moeten toch verstrekt
kunnen worden?
 
Kunnen jullie hierin iets betekenen?
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 

 

 
Gemeente Nijmegen
06 – 

@nijmegen.nl
 

 

 

 
 

Dit be icht kan informatie bevat en d e niet voor u s bestemd. Ind en u niet de geadresseerde bent of d t bericht abusievel jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprake ijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met r s co's verbonden aan het
e ektronisch verzenden van berich en.
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Antw: bericht bow
Datum: maandag 29 juni 2020 18:48:32

Weet die tipgever dat al?
 

Van: @minszw.nl] 
Verzonden: maandag 29 juni 2020 18:47
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Antw: bericht bow
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: BoW en
Datum: woensdag 21 november 2018 15:35:09

Dag collega’s

Misschien ten overvloede: laten we het vooral via een afgesproken lijn laten lopen. Lidy
zoekt houvast kennelijk. Ik vestig er de aandacht op omdat we in belangstelling staan bij
FTM (Follow the Money) zij zijn niet geïnteresseerd is enkele fraudes, maar stellen
misstanden aan de kaak, in het bijzonder die waar overheden bij betrokken zijn. Aub
nietdirect  allemaal naar hun website gaan vanaf je zakelijke adres, dan zien ze dat SZW
regelmatig inlogt en waar ze naar kijken. Doe het vanaf je prive computer als je het wilt,
maar ga niet speuren op die website, ook dat zien ze gewoon. Ze zijn niet alleen op zoek
naar patronen, maar monitoren die ook gewoon op hun eigen website. Als er afwijkend op
onderwerp;en of door organisaties op hun website wordt gezocht dan gaan ze dat
verklaren. 

Voorbeeld: als ze ontdekken dat er de laatste/komende tijd door SZW aansluitingen wordt
gezocht nazar inburgeren etc op hun site dan is dat voor hen een bevestiging dat ze een
goed dossier te pakken hebben.

Mijn dringende advies is om die site niet te gaan raadplegen!!

Vriendelijke groet,

Inspectie SZW Directie Opsporing
06

Van: @minszw.nl>
Datum: woensdag 21 nov. 2018 2:54 PM
Aan: @minszw.nl>
Kopie: 
Onderwerp: RE: BoW en

Dag 
Misschien heeft Lidy dit meer algemeen gedaan. Er was toen nog geen financiële audit.
We hebben in het verleden geen lijn gehad.
Misschien dat  hier meer over kan zeggen dan ik. Het is toch ook privacy gevoelig.
Groet, 
 
 
Van: . 
Verzonden: woensdag 21 november 2018 14:49
Aan: @minszw.nl>
CC: 
Onderwerp: BoW en
 
Hoi 
 
Via de whatsapp groep vroeg Lidy gisteren:
 
De Telegraaf is bezig met onderzoek .  en  staan in hun belangstelling.
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Tevens vragen ze gegevens over financiële inspectie (gerichte vragen van telegraaf over online
leren bij beide scholen en wat we weten van onrrechtmatigheden). Lidy vraagt of ze gegevens
kan geven ( ook van financiële audit).
 
Weet jij wat hier in het verleden de lijn in is geweest ?
 
(ik weet dat Lidy over eerdere verdenkingen van fraude met de pers contact heeft gehad)
 
Groet,
 

 
 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email:  @minszw.nl
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van:  
Verzonden: woensdag 21 november 2018 13:36
Aan: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl>
CC: 

Onderwerp: RE: Toezicht in de klas
 
Dag Lidy,
Ik heb even op de site van  gekeken. Ze scoren heel hoog. Tellen
ontheffingen ook mee bij de slagingspercentages?
Een tweede punt viel me op. Er worden wel jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd maar
bijscholing wordt niet gerapporteerd. Dat zit toch ook in de eisen van het Keurmerk? Zo niet,
dan zou ik dat nog graag toegevoegd zien in de Handleiding van 2019.
Groet, 
 
Van: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl> 
Verzonden: woensdag 21 november 2018 13:10
Aan: @minszw.nl>
CC: 

Onderwerp: Re: Toezicht in de klas
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Dag  
Ik zie hem nog niet op de website. Mogelijk is hij net geweest en is het
rapport er niet. Ik laat het uitzoeken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder
 
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
 
Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20
Maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur
 

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de Blik op Werk
Nieuwsbrief en de Bl k op Werk Nieuwsbrief Inburgeren.
 
 
Op wo 21 nov. 2018 om 12:59 schreef @minszw.nl>:

Dag Lidy,
 
Zie hieronder: Vraag is of  al Toezicht in de klas heeft gehad en zijn daar
bijzonderheden uit gekomen?
 
Groet, 
 
Uit de DUO-gegevens blijkt het volgende:
 
Van de asielmigranten cohorten 2013 t/m 2015 zijn 88 van 184 inburgeraars in 

 ontheven.
 
De populatie in  zit bijna allemaal bij één school en deze school
bedient vrijwel enkel personen uit . Naam is .
 

Ontheffing gaat vrijwel altijd via de LBH-toets, nooit via de AGI-route.

·         Personen die voor een LBH-toets gaan hebben steevast hun hele lening al verbruikt,
geen enkel deelexamen vooraf gedaan, gaan naar de LBH en zijn dan klaar.

·         Het valt verder ook op dat er telkens meerdere (2,3,4,5) kandidaten op dezelfde dag
voor de LBH naar Rotterdam of Rijswijk gaan.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel jk aan
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: BoW en
Datum: woensdag 21 november 2018 16:41:18

Besten,
 
Ik heb even met woordvoering contact gehad. We brengen nu helemaal niks naar buiten.
Minister heeft brief aan TK toegezegd in debat afgelopen maandag. Daar nemen we relevante
info in op, niet eerder dus. Dus enkel verwijzen naar brief die vóór kerstreces naar TK gaat.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
DG Sociale Zekerheid en Integratie
Directie Samenleving en Integratie

06-
 
Buiten werktijd mailen mag, maar is zeker niet nodig. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment.
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Doorst: fraude onderzoek
Datum: dinsdag 29 januari 2019 13:13:46

Hoi 
 

-       Je zou deze uitvraag over een half jaar nog eens kunnen doen. Nu zijn er in een groot aantal gevallen nog maar
weinig studenten (<100) klaar, en dat maakt het beoordelen wat lastig.

-       Als een taalschool 0% heeft bij AGI LBT zegt dat niet altijd wat, het kan ook zijn dat ze geen analfabeten
aannemen (en dan heb je per definitie 0% AGI LBT).

-       Ik heb gekeken naar afwijkingen van 10% of meer op het gemiddelde. En vervolgens een beetje naar het totaal
plaatje van de school, het aantal studenten dat betrokken is bij een afwijking, logische verklaringen (als een
universiteit hoge slagingspercentages heeft, is dat niet meteen opvallend).

-       Goede resultaten kunnen erop wijzen dat er goed les wordt gegeven, dat er slimme leerlingen zitten of dat er
getraind is op examenvragen.

-       Slechte resultaten kunnen erop wijzen dat er slecht les wordt gegeven, dat er domme leerlingen zitten of dat er
maximaal ingezet wordt op ontheffing.

-       Een slecht resultaat definieer ik als: een laag slagingspercentage en/of een hoog ontheffingspercentage.
-       Mijn conclusies:
a)    1 taalschool knalt er echt uit qua slechte resultaten: 
b)    Verder staan er zo’n 200 studenten geregistreerd bij . ??? Heeft absurd goede

slagingspercentages. Klust  bij?
c)    Taalscholen die bovenmatig goede resultaten hebben:

d)    Taalscholen die bovenmatig slechte resultaten hebben:

 
Groet,
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: fraude examenlocaties
Datum: dinsdag 26 maart 2019 10:07:32

Hallo 
 
Onderstaand antwoord van mij is deels incorrect, namelijk daar waar het gaat over
facturdatum versus factuurperiode bij het vaststellen van de 1250,-.
Ik heb dat inmiddels bij relatiebeheer (waar ik het ook had verkondigd) rechtgezet, en
als volgt verwoord:
 
Het spijt me dat ik de verwarring groter heb gemaakt door er zelf ook naast te zitten.. L
 
Maar er is logica en ik zal proberen die nu helder uit te leggen.
 
Het is namelijk logisch dat we voor het bepalen van de 2150 grens per kwartaal kijken
naar de factuurdatum. De regel is immers dat er maximaal 1250 per kwartaal
gefactureerd mag worden.
De regel is niet dat er voor maximaal 1250 per kwartaal mag worden lesgegeven.
Daarom kijken we niet naar de periode van de factuur, maar naar de factuurdatum.
 
Je kunt dus in een kwartaal wel voor 2000,- euro hebben lesgegeven, maar je mag er
dat kwartaal slechts 1250,- factureren. De rest moet in het volgende kwartaal.
 
 
Dit staat feitelijk ook al zo in de specs sinds we de 1250 regeling kennen.
“Het totaal van de facturen met een factuurdatum binnen 1 kwartaal van de betreffende
instelling voor één BSN mag niet hoger zijn dan € 1250”
 
 
Met vriendelijke groet,

........................................................................
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kempkensberg 12 | 9722 TB | Groningen |
........................................................................ 
T 050 
E @duo.nl
........................................................................
Werktijden 
 
Van: @minszw.nl] 
Verzonden: vrijdag 22 maart 2019 17:39
Aan: 
Onderwerp: RE: fraude examenlocaties
 
Hoi 
 
Dank en groet,
 

 
 
 
Van: @duo.nl> 
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 15:39
Aan: @minszw.nl>; 
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@duo.nl>
Onderwerp: RE: fraude examenlocaties
 
Hoi 
 
In de huidige en toekomstige verwerking geldt het volgende:
“Het totaal van de facturen met een factuurdatum binnen 1 kwartaal van de betreffende
instelling voor één BSN mag niet hoger zijn dan € 1250”
Dus zoals het hieronder bij het laatste streepje staat is niet mogelijk.
 
In de toekomstige verwerking kijken we alleen niet meer naar de factuurdatum maar
naar de factuurperiode.
 
Als er door twee verschillende instellingen gefactureerd wordt voor dezelfde periode dan
kan de 1250 wel worden overschreden.
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,

........................................................................
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kempkensberg 12 | 9722 TB | Groningen |
........................................................................ 
T 050 
E @duo.nl
........................................................................
Werktijden 
 
Van: @minszw.nl] 
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 15:15
Aan: 
Onderwerp: FW: fraude examenlocaties
 
Ik ben t kwijt. Volgens mij kon alleen maar: facturen van verschillende taalscholen . Toch ?

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Dubbel zie doc 31



Dubbel zie doc 31



Dubbel zie doc 31



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: FW: incident binnen gemeente Enschede
Datum: vrijdag 31 januari 2020 11:05:21
Bijlagen: image001.png

Hi 
 
Je bedoelt met ‘derden’ de oude aanbieder ? Het lijkt erop dat het keurmerk van de
oude aanbieder terecht is ingetrokken en dat  hier niet bij betrokken
wil raken.
In het geval er nu gefraudeerd zou worden met een handtekening is het inderdaad verstandig
dat DUO eventuele verklaringen in de gaten houdt.
 
Gr 
 
Van: @minszw.nl> 
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 10:57
Aan: @minszw.nl>
CC: 

Onderwerp: FW: FW: incident binnen gemeente Enschede
 
Hoi 
 
 
Zie onderstaande mailwisseling. Het is wat moeilijk te doorgronden maar het komt, denk ik op
volgende neer:
 
 
Keurmerk  is ingetrokken.
 

 wil cursisten en docenten en eventueel werkwijze overnemen. Daarbij stuiten ze er
op dat voorloper ( ) met cursisten afspraken maakt (die ze wellicht vroeger hebben
gedaan met cursisten), die ze in stand willen houden (bv op grond van 1 bijeenkomst 64 uurs
verklaring afgeven).  geeft aan daar niet aan mee te werken en alleen met
BoW goedgekeurde procedures te werken.    
 
Wat risico vol is, is dat  wel aangeeft dat er sprake is van ONA contracten (kunnen
ook 64 uurs verklaringen zijn) die in handen van “derden” zijn :
De getekende contracten zijn op naam van , maar niet ondertekend door

, aldus niet geldig!
Mijn voorstel:
As donderdag bespreken in ketenoverleg
Vragen of  DUO 64 uurs verklaringen van  in de gaten kan houden 
@  jou in de cc gezet ivm mogelijke link naar elip groep en link met fraude.
 
Met groet,

 
 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email @minszw.nl
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Van: Lidy Schilder
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: FW: KLacht
Datum: vrijdag 3 juli 2020 11:21:15

Hoi , 
Dit is complex omdat men contracten overneemt. Declareren met afstandsonderwijs kan inderdaad niet. 
We proberen nu contact te leggen met deze persoon. Maar er staan geen gegevens bij. 

Met vriendelijke groet, 

Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20
Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de Blik op Werk Nieuwsbrief en
de Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren.

Op vr 3 jul. 2020 om 11:07 schreef 
@minszw.nl>:

Hoi lidy,

 

Zie reactie 

 

Groet,
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Ministerie van SZW

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Tel:  06 

Email:  @minszw.nl

 

 

 

 

Van:  
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 15:17
Aan: @MINSZW.NL>
Onderwerp: RE: KLacht

 

Systeem:

 

In principe kunnen er geen lopende contracten met verruimende voorwaarden
afstandsonderwijs worden omgezet van de ene taalschool naar de andere. Uitzondering is met
instemming van de gemeente.

 

 

Groet, 

 

Ps:  ik geef jouw tip aan BoW door.

 

 

 

Van: @MINSZW.NL> 
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Verzonden: donderdag 2 juli 2020 15:09
Aan: @minszw.nl>
Onderwerp: RE: KLacht

 

Top! Cursisten overnemen mag niet bij afstandsleren, toch? Of betekent dit dat de
overgenomen cursisten deze uren niet mogen meetellen voor 64 uur ONA?

Misschien dat dit een haakje biedt voor BoW om ook die anderen aan te pakken.

 

 

 

Directie Samenleving en Integratie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

C-09 flex

mobiel: 06-

email: @minszw.nl

 

Van: @minszw.nl> 
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 15:04
Aan: @MINSZW.NL>
Onderwerp: FW: KLacht

 

Er komen steeds meer klachten over  binnen en er komen meldingen over
“overnemende taalscholen” binnen.

 

Groet,
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Ministerie van SZW

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Tel:  06 

Email:  @minszw.nl
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Van:
Aan: "Lidy Schilder"
Cc: ; 
Onderwerp: RE: Fwd:
Datum: dinsdag 29 januari 2019 09:22:05

Hallo Lidy,
 
Is goed.  Er over praten kan altijd.
 
Hartelijke groet 
 
Van: Lidy Schilder [mailto:lschilder@blikopwerk.nl] 
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 9:20
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Fwd:
 
Beste  
 
Kunnen we dit punt op de agenda zetten van as donderdag? 
Met name dan hoe we dergelijke vragen naar jullie kunnen doorzetten
en he we dan gezamelijk de inburgeraar informeren? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder
 
Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 
Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20
Maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur
 

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de Blik op Werk
Nieuwsbrief en de Bl k op Werk Nieuwsbrief Inburgeren.
 
 
Op di 29 jan. 2019 om 07:32 schreef @duo.nl>:

Hallo Lidy,
 
In het kader van privacy is het niet mogelijk deze informatie met jullie te delen.
 
Met vriendelijke groet
 
Van: Lidy Schilder [mailto:lschilder@blikopwerk.nl] 
Verzonden: maandag 28 januari 2019 17:49
Aan: 
Onderwerp: Fwd:
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To: @duo.nl>, 
@duo.nl>

 

Hallo ,
 
Ik verstuur deze mail naar jullie in opdracht van Lidy. Zij vroeg zich af of jullie kunnen
controleren of de facturen van de heer  zijn betaald door 

 
 
Zouden jullie dit kunnen controleren?
 
Met vriendelijke groet, 

Telefoonnummer Klachtenlijn Inburgeren: 030 30 30 645
 

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Blijf op de hoogte met de Blik op Werk Nieuwsbrief.
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Van: Lidy Schilder
Aan:
Cc:  
Onderwerp: Re: kamervragen Jasper van Dijk
Datum: dinsdag 26 mei 2020 08:59:08

Beste , 

Er is een gesprek geweest met  en onze advocaat.  weet daar het fijne van. Op
hoofdlijnen De  stelt dat wij hen "pesten" en nooit iets hebben aan
kunnen tonen. daarom hebben wij nu het advies om even geen onderzoek te doen. Toen
was dit niet bekend. 
Persoonlijk vind ik dat we door moeten zoeken gezien hetgeen gesteld wordt in de 'de
Volkskrant' 

 en ik zullen de mogelijkheden en de risico's nagaan. Ik kom zsm weer op de lijn
om het met jullie te delen. 

Met vriendelijke groet, 

Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20
Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de Blik op Werk Nieuwsbrief en
de Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren.

Op di 26 mei 2020 om 08:44 schreef 
@minszw.nl>:

Hoi Lidy,

 

In vragenuurtje vd tweede kamer komt artikel vd Volkskrant aan de orde. Concept dossier
voor de minister is bijgevoegd.

 

Denk jij dat wij bij , gegeven nieuwe feiten die aan het licht komen in het
volkskrant artikel, opnieuw een forensisch accountant onderzoek in kunnen laten stellen ?

 

Onderstaand zijn nog mogelijkheden van acties opgenomen.
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Dank en groet,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van: . 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 18:58
Aan: @MINSZW.NL>; 

@MINSZW.NL>; @minszw.nl>
Onderwerp: RE: VAN KENT (SP)

 

We kunnen toezeggen :

 

·       Eind juni komt er weer een voortgangrapportage naar de kamer. Daarin zullen actuele
cijfers worden opgenomen.

 

·       Bij veel van de taalscholen die door de Volkskrant genoemd worden, is het keurmerk al
ingetrokken. Dat kun je tussen de regels door ook in het artikel lezen.

 

·       Probleem van nieuwe toetreders wordt wel aan gewerkt (extra controles bij aspiranten als
ze pas net beginnen) maar als er formeel aan alle vereisten is voldaan dan moet je ze
toelaten.

 

·       We onderzoeken met DUO of we controles ook op declaraties individuele inburgeraars in
kunnen stellen. Mogelijkheid van fraude die daarbij geschetst wordt, zal in de praktijk niet
vaak optreden. Dan moeten frauderende taalscholen gaan samenwerken.
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Bijgevoegd soort van fact sheet met daarin stand van zaken per begin januari 2020.

 

Groet,

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

10.2.e



Van:
Aan:
Cc:  Lidy Schilder
Onderwerp: RE: ketenoverleg fraudebestrijding inburgering 09.30-10.45 u.
Datum: vrijdag 24 januari 2020 14:06:52
Bijlagen: M200105278 Rapportage peildatum 24-01-2020.xlsx

Dag 
 
Ik stuur je als reactie op punt 6 een overzicht van
Ik hoop dat dit jullie helpt en voldoet aan jouw verwachting.
 
 
 
Een vriendelijke groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: kopie bankafschriften bij grootste 2 RC posten niet mee verzonden bij de maandrapportage september

2019
Datum: dinsdag 15 oktober 2019 11:08:12
Bijlagen: Af- en bijschrijvingen_20190219.pdf

Af - en bijschrijvingen_20190213.pdf

Hallo 
 
Zoals al eerder aangegeven vraag ik me af wat het beoogde doel is van deze afschriften. En ik
had gisteren nog aangegeven dat ik morgen hierover in gesprek ga met 
Maar hierbij de afschriften van de twee data die  rood heeft gearceerd (13 en 19 februari
2019).
Als ik aanvullende afschriften moet aanleveren (maand september?), hoor ik dat graag.
Ik zal maandelijks twee afschriften meesturen.
 
Mvg,

 

Van: @minszw.nl] 
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 9:45
Aan: 
Onderwerp: kopie bankafschriften bij grootste 2 RC posten niet mee verzonden bij de
maandrapportage september 2019
 
Hoi 
 
We hadden afgesproken dat jullie bij de financiële maandrapportage bij de twee grootste
Rekening Courant posten de daarbij behorende bankafschriften ter verificatie mee zouden
sturen. Deze zaten er nog niet bij. Wil je deze svp alsnog opsturen.
 
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
 

 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email:  @minszw.nl
 

 

 

Van: @minszw.nl> 
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 07:51
Aan: @minszw.nl>
Onderwerp: kopie bankafschriften bij grootste 2 RC posten niet mee verzonden bij de
maandrapportage september 2019
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Hi 
DUO zou vanaf deze maand, nog de kopie bankafschriften bij de twee grootste RC posten
meesturen.
Ze zaten er niet bij. Zie twee posten in het rood die ik gemarkeerd heb, zou je ze kunnen
vragen om daarvan de bankafschriften ter verificatie mee te sturen?
En ze herinneren aan de voornoemde afspraak?
 
 
Mvgr. 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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buiten reikwijdte



Van: @minszw.nl> 
Verzonden: maandag 27 juli 2020 11:40
Aan: @minszw.nl>
Onderwerp: RE: Kort geding
 
Mooi !
 
Van: @minszw.nl> 
Verzonden: maandag 27 juli 2020 11:38
Aan: @minszw.nl>; 

@MINSZW.NL>
Onderwerp: RE: Kort geding
 
Goedemorgen heren,
 
In dit geval is ook afgesproken dat DUO contact opneemt met ISZW als er juridische stappen
komen tegen DUO door
Dan kan ISZW namelijk beslag laten leggen op de uit te betalen tegoeden. Maar dat kan
inderdaad opgeheven worden, als onvoldoende aangetoond kan worden dat deze tegoeden
noodzakelijk zijn voor het terugvorderen van wederrechtelijk verkregen vermogen.
Met vriendelijke groet,

.........................................................................
Directie Samenleving & Integratie 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag
.........................................................................
T 070 
M 06 

http://www.rijksoverheid.nl
.........................................................................
Werkdagen: 
 
Van: @minszw.nl> 
Verzonden: maandag 27 juli 2020 11:11
Aan: @minszw.nl>; @MINSZW.NL>
Onderwerp: RE: Kort geding

buiten reikwijdte
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Hoi  en 
 
Ik weet niet of het helpt (of in de toekomst kan helpen) : indien wij info hebben dat er een inval
is gedaan dan wordt er een “financiele schorsing opgelegd”. BoW schorst keurmerk en DUO
schort betalingen op zolang strafrechtelijk onderzoek loopt. Dat deze procedure is afgesproken
tussen SZW – DUO en BoW is ook in berichtgeving aan kamer vastgelegd. Einde van periode
van financiele schorsing is volgens mij niet vastgelegd. In voorkomende gevallen is DUO weer
tot betaling overgegaan als taalschool met maatregelen dreigde. Ook is in verleden “beslag
gelegd op DUO tegoeden”  om uitbetalingen nog langer te kunnen ophouden. Dit is echter
vervolgens ook weer ( in ieder geval in 1 casus) opgeheven .
 
Groet,
 
 

 
 
 

Ministerie van SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel:  06 
Email @minszw.nl
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