
 

 

Voorwaarden voor afstandsonderwijs: deze gelden zolang er op grond van servicedocumenten 
toestemming is gegeven voor afstandsonderwijs. Indien dat niet het geval is gelden de 
reguliere voorwaarden van Blik op Werk, zoals beschreven in de Handleiding 2022. 

 
Doelgroep voor afstandsonderwijs dat meetelt voor de urenverklaring: 
- Contract ingegaan voor lockdown (nu 18-12-2021) 
- Reguliere cursisten, eerst minimaal 12 uur fysiek onderwijs 
- Analfabete cursisten, eerst minimaal 48 uur fysiek onderwijs (zie ook richtlijnen ITTA 

Afstandsleren in_de_inburgering_ITTA_210928.pdf (blikopwerk.nl)) 
 

 
Voorwaarden 
- Cursist stemt aantoonbaar in met afstandsonderwijs. Aantoonbaar schriftelijke toestemming: 

per e-mail, brief, SMS, WhatsApp bericht of bericht via een andere berichtendienst. 
- Cursist mag het contract ook pauzeren. 
- De omzetting van klassikaal-naar afstandsonderwijs kan alleen binnen het contract met de 

aanbieder voor maximaal hetzelfde aantal uren als oorspronkelijk in het contract is 
opgenomen. 

- Bij afstandsonderwijs gelden dezelfde maximale groepsgroottes als bij fysiek onderwijs.  
- De cursusaanbieder is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na de start van de eerste les per 

mail via dienstverlener@blikopwerk.nl te melden dat afstandsonderwijs wordt aangeboden. 
 
Extra regels reguliere cursisten die gelden voor de urenverklaring 
Reguliere cursisten moeten tenminste 12 uur fysieke lessen hebben gehad voorafgaand aan het 
afstandsonderwijs. 
      

 
Extra regels analfabete cursisten 
- Analfabete cursisten moeten tenminste 48 uur fysieke lessen hebben gehad voorafgaand aan 

het afstandsonderwijs, waarin aandacht is besteed aan afstandsleren en ervaring is 
opgedaan met de materialen die ingezet worden bij het afstandsonderwijs.  

- Afstandsonderwijs voor analfabete cursisten is alleen toegestaan via een systeem waarbij de 
cursist onder directe (digitale) begeleiding van een docent staat.  

- Zelfstudie is voor analfabeten geen optie. Wel kan er tijdens de les door de analfabeten 
zelfstandig of in groepjes geoefend worden. Dit mag maximaal 50% van de lestijd bedragen. 
Gedurende de hele les is de docent beschikbaar voor begeleiding 

 
Aanwezigheidsregistratie  
Aantoonbare bewijslast leveren van aangeboden afstandsonderwijs 
Toelichting aanwezigheidregistratie afstandsonderwijs 24-04-2020.pdf (blikopwerk.nl) 
      
Overige voorwaarden 
Voor zover er in deze voorwaarden over onderwerpen niets is opgenomen gelden de 
voorwaarden van Blik op Werk. 
 

 


