
 
 
 
Informatie over tijdelijke onlinelessen bij Fiolet Taaltrainingen 
 
 
Afgelopen vrijdag, 10 april 2020, heeft minister Koolmees in een brief een aantal besluiten 
gepubliceerd over inburgeren tijdens de corona-periode. 
 
We beschrijven hieronder de punten die voor onze Fiolet-cursisten belangrijk zijn. 
 

1. Fiolet Taaltrainingen geeft vanaf 16 maart 2020 geen lessen op de locaties Hoorn, 
Purmerend en Schagen. Alle lessen worden vanaf 16 maart online gegeven.  

2. De onlinelessen gaan door totdat de maatregelen rondom COVID-19 landelijk worden 
gewijzigd. 

3. De onlinelessen duren 2 uur in plaats van 3 uur. 
4. De uren van de onlinelessen die vanaf 16 maart 2020 zijn gestart, tellen mee voor  

a. De ontheffing, 
b. ONA 
c. Verlenging van de inburgeringstermijn  
Dit geldt voor inburgeraars die al gestart zijn vóór 1 maart 2020. 

5. De officiële inburgeringstermijn wordt bij alle inburgeraars in Nederland automatisch 
met 2 maanden verlengd. 

6. Alle inburgeraars in Nederland moeten van de minister een aanvulling op het gewone 
contract ondertekenen. In deze aanvulling geeft de inburgeraar toestemming voor 
online les. 

7. Cursisten die niet gewend zijn om te mailen, ontvangen thuis van Fiolet een contract 
om te ondertekenen. Zij maken een foto van het contract en sturen de foto naar hun 
mentor. Of ze appen het woord ‘akkoord’ naar de mentor. Dit gebeurt zoveel mogelijk 
in de onlineles. 

8. De andere cursisten krijgen via de mail een contract. Via de mail kunnen ze dan het 
akkoord geven. 

9. Het contract en de werkwijze om het te tekenen, wordt vertaald in het Tigrinya, 
Arabisch, Engels, Pasjtoe en Farsi.  

10. Ook wordt er een filmpje gemaakt van de nieuwe regels in deze talen, zodat alle 
cursisten begrijpen waarom ze het contract moeten tekenen. Dit filmpje krijgen de 
cursisten via hun mentor toegestuurd in de Whatsapp. 

11. We proberen de contracten vóór 24 april allemaal getekend retour te krijgen. 
 
 
 


