
Taalschool Veluwe maakt nieuwe 
start met lessen voor statushouder 
Taalschool Veluwe is een nieuwe onderwijsinstelling voor statushouders in Nijkerk. De 
school ontving kort geleden het aspirant-keurmerk van Blik op Werk en kan nu van start. 
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Bestuursleden Gertjan Buitink en Marcel van Brakel van Taalschool Veluwe maakten woelige 
tijden door. Tot mei van dit jaar werkten ze beiden bij de Nijkerkse vestiging van het TIP 
College. Deze onderwijsinstelling gaf cursussen alfabetisering, Nederlandse taal, cultuur- en 
maatschappijleer en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Met deze cursussen werden 
statushouders (erkende asielzoekers) voorbereid op het inburgeringsexamen of het 
Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal). 

Fraude 

Het kost tijd om een statushouder klaar te stomen 
voor een baan 
Marcel van Brakel 

Groot was de ontsteltenis toen Buitink en Van Brakel hoorden dat de Fiod 
(belastingopsporingsdienst) en de inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken een 
fraudeonderzoek waren gestart naar het TIP College. De Fiod legde beslag op de 
administratie, bankrekeningen en goederen van de Arnhemse vestiging. De keuringsinstantie 
Blik op Werk schorste het TIP College voor de duur van het fraudeonderzoek. Hoewel het 
onderzoek zich richtte op de Arnhemse vestiging, kreeg de Nijkerkse vestiging er ook mee te 
maken. 

Buitink vertelt: ,,Juridisch gezien viel de Nijkerkse vestiging onder de overkoepelende TIP-
organisatie, maar de facto werkten we zelfstandig. Marcel en ik hebben ons direct 
gedistantieerd van het TIP College. We besloten ons dienstverband te beëindigen en samen 
een nieuwe taalschool te starten, genaamd Taalschool Veluwe. Wij hebben de leslocatie aan 
de Ampèrestraat 3a overgenomen en een nieuw keurmerk aangevraagd bij Blik op Werk. 
Deze keuringsinstantie heeft, terecht, de tijd genomen om te onderzoeken of onze school 
zuiver op de graat is. Wij wilden niet dat de cursisten van de Nijkerkse vestiging hiervan de 
dupe zouden worden en zijn doorgegaan met les gegeven. Nu we het aspirant-keurmerk 
hebben, kunnen we weer nieuwe cursisten aannemen. Vluchtelingenwerk was één van de 
eersten die ons feliciteerde. Ook de gemeente en de docenten bleven in ons geloven..’’ 

 



Beoordelen 
Van Brakel: ,,We zijn erg blij met het aspirant-keurmerk. We verwachten binnen drie 
maanden een bezoek van Blik op Werk. Die gaat lessen bijwonen en het functioneren van 
onze school beoordelen. In januari 2020 volgt dan de grote officiële audit. We kunnen nu 
verder bouwen aan onze school. We willen het cursusaanbod uitbreiden met praktijklessen. 
We investeren in de deskundigheidsbevordering van onze docenten. Daarnaast hebben we 
een nieuwe website taalschoolveluwe.nl ontwikkeld.’’ 

Voor de cursus Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt werkt de taalschool samen met de 
gemeente Nijkerk, die statushouders begeleidt naar werk. ,,Het kost tijd om een 
statushouder klaar te stomen voor een baan; taalbegeleiding op de werkvloer is daarbij 
cruciaal. Bedrijven kunnen ons daarvoor benaderen. De kosten worden voor 80 procent 
gedekt uit subsidie.’’ 

Opening 
Alle statushouders die al een cursus volgden bij Van Brakel en Buitink hebben bijgetekend. 
Inmiddels heeft Taalschool Veluwe ook nieuwe cursisten mogen verwelkomen. Op dinsdag 
24 september om 11.00 uur is de officiële opening op het adres Ampèrestraat 3a in Nijkerk. 
De cursisten zullen voor deze gelegenheid hapjes volgens recept uit hun land van herkomst 
maken. 
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