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Via de nieuwsbrief Veranderopgave Inburgering (VOI) van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeren wij u over ontwikkelingen
met betrekking tot het nieuwe inburgeringsstelsel. Een tijdlijn met belangrijke
momenten voor het programma VOI vindt u hier. Vanwege de bijzondere situatie
waarin wij ons bevinden, berichten wij u via deze nieuwsbrief ook over
(corona)maatregelen met betrekking tot het huidige inburgeringsstelsel.
Het huidige kabinet is demissionair, u kunt daarom voor de vermelding van
minister Koolmees in deze nieuwsbrief demissionair minister Koolmees lezen.
Ontvangt u deze nieuwsbrief liever niet, dan kunt u zich hiervoor afmelden via het
colofon na het laatste artikel.
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Ingangsdatum Wet inburgering 1 januari 2022 en meer
middelen
Op woensdag 28 april heeft minister Koolmees de Tweede Kamer per brief
geïnformeerd dat de Wet inburgering definitief op 1 januari 2022 in werking zal
treden. Dit heeft hij gedaan in samenspraak met de betrokken ketenpartners,
waaronder VNG, Divosa en DUO.
Aanvankelijk zou de nieuwe Wet inburgering 1 juli 2021 in werking treden. Eind
2020 stelde de minister vast dat invoering van de Wet op die datum niet
verantwoord was. Daarom is besloten de ingangsdatum van de wet uit te stellen.
De afgelopen periode heeft de minister van SZW, in overleg met de ketenpartners,
bekeken of een inwerkingtreding per 1 januari 2022 verantwoord is. Er is unaniem

besloten dat 1 januari 2022 voor iedereen haalbaar is. Dat betekent dat het nieuwe
inburgeringsstelsel op 1 januari 2022 in werking zal treden en verder uitstel niet
aan de orde zal zijn. Bij eventuele knelpunten die we tegenkomen wordt de vraag
daarom niet óf we starten, maar hóe we starten op die datum. De minister van
SZW gaat er vanuit dat dit voor gemeenten en andere uitvoerders voldoende
zekerheid biedt om de benodigde stappen te nemen voor een soepele uitvoering
van het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 januari 2022.
Door het uitstel van de nieuwe wet stroomt er nog een groep
inburgeringsplichtigen in onder de Wet inburgering 2013. Door de hogere
taakstelling van te huisvesten statushouders door gemeenten voor 2021 is die
groep groter dan verwacht. Daarnaast is door het uitstel van de wet de
implementatieperiode met zes maanden verlengd. In overleg met de VNG komt er
daarom een bedrag van cumulatief € 30 miljoen extra beschikbaar voor
gemeenten, waarvan € 21 miljoen voor de begeleiding van de ondertussen‐groep
en € 9 miljoen voor extra invoeringsmiddelen.
Met deze extra middelen kunnen gemeenten de begeleidende rol richting
asielstatushouders onder het huidige inburgeringsstelsel verder oppakken.
Gemeenten worden gestimuleerd deze begeleiding zo veel als mogelijk vorm te
geven in de geest van de nieuwe wet.

videoboodschap minister Koolmees (let op: video start na download)

Aanbesteding toetsontwikkelaar leerbaarheidstoets
Eind maart 2021 is de aanbesteding voor de toetsontwikkelaar van de
leerbaarheidstoets gepubliceerd. De leerbaarheidstoets zal door een externe partij
worden ontwikkeld. Via een meervoudig onderhandse procedure wordt bepaald
welke partij de ontwikkeling het best kan uitvoeren.
Gemeenten bepalen grotendeels zelf hoe de verschillende onderdelen binnen de
brede intake in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld door het voeren van
gesprekken en het gebruik van meetinstrumenten. De leerbaarheidstoets is hier
een uitzondering op. Het doel van de Leerbaarheidstoets is om inzicht te geven in
het taalniveau Nederlands dat de inburgeringsplichtige maximaal kan bereiken
tijdens de inburgeringstermijn van drie jaar. De kernvraag die hierbij hoort: ‘Is het
niveau van de Nederlandse taal dat nodig is voor de B1‐route (of tenminste niveau
A2) haalbaar binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar?’. De leerbaarheidstoets
geeft géén indicatie van het actuele taalniveau.
In de nieuwe Wet inburgering is vastgelegd dat de leerbaarheidstoets zal worden
afgenomen door een bij ministeriële regeling aangewezen organisatie. Samen met
betrokken ketenpartners werkt SZW op dit moment uit wie de leerbaarheidstoets
zal afnemen.
Conform planning zal begin juni 2021 de gunning plaatsvinden.

Tweede tussenrapport Z‐route gepubliceerd
Op 8 april jl. is het tweede tussenrapport over de zes pilots op het thema

Zelfredzaamheids‐route (Z‐route) gepubliceerd. Mooi resultaat is dat deelnemers
aan de pilot ondanks de beperkende coronamaatregelen vooruitgang boekten op
taalvaardigheid.
Op zes verschillende thema’s in het Pilotprogramma VOI wordt geëxperimenteerd.
Dit helpt gemeenten bij het maken van keuzes bij implementatie van de nieuwe
Wet inburgering. De pilots Z‐route experimenteren met trajecten waar
taalverwerving gecombineerd wordt met praktische vaardigheden voor
inburgeringsplichtigen die moeite hebben met het leren van de taal. In het rapport
beschrijven de onderzoekers de pilotaanpakken en analyseren de ervaringen van
de pilotgemeenten tussen februari en november 2020. Het tussenrapport schetst
het beeld van pilots uitgevoerd in coronatijd: de taalles ging (deels) online verder
en activiteiten gericht op participatie waren lastig om uit te voeren. Toch werden
er ondanks de beperkingen stappen in de goede richting gezet. Alle deelnemers
boekten vooruitgang op taalvaardigheid. De gemeenten ervaren onder andere
succes met praktijkonderdelen die goed aansluiten op de theorie. Docenten die de
tijd nemen en een extra stap zetten om iedere deelnemer naar het hoogst haalbare
niveau te begeleiden, dragen hier aan bij.
Meer lezen? In de gids van het Pilotprogramma VOI vindt u het rapport en nog veel
meer informatie over de Z‐route.

Nieuwe evaluaties bestaande werkwijzen online
In maart zijn twee nieuwe evaluatieonderzoeken in het kader van Pilotprogramma
VOI afgerond. Het eerste onderzoek betreft het programma ‘Rotterdamse Taalstart
(RTS)’. Het tweede is van de gemeente Amsterdam naar gemeentelijke pilots voor
financieel ontzorgen, de brede intake en de ELIP‐groep.
Lieke Scholte van de gemeente Rotterdam vertelt in een interview over haar
ervaring met de samenwerking tussen meerdere partijen in het RTS‐programma:
“Neem de tijd om elkaar te leren kennen, spreek met elkaar duidelijke
communicatie af en zoek elkaar op wanneer het beeld van de gemeente niet
overeenkomt met dat van de taalaanbieder. Wees zichtbaar voor elkaar.” Lees
meer over dit onderzoek via deze link.
Naomy Gutierrez van de gemeente Amsterdam ziet één aandachtspunt als een
rode draad terugkomen in het onderzoeksrapport: cultuursensitief werken. Ze wil
andere gemeenten meegeven om “klantmanagers heel goed te trainen, zowel op
die cultuursensitiviteit, als op kennis”. Straks hebben ze in de uitvoering te maken
met twee verschillende inburgeringswetten. “Hoe ga je onderscheid maken tussen
de verschillende groepen?” Daarnaast zou zij graag zien dat er tussen gemeenten
onderling veel meer kennis wordt gedeeld over projecten. “Leren van elkaar en met
elkaar, zo komen we vooruit.” Lees meer over dit onderzoek via deze link.
Meer hierover leest u ook in het artikel verderop in deze nieuwsbrief over de
Voorjaarssessies die SZW over dit onderwerp organiseert.

Producten keteninformatievoorziening gepubliceerd
Vanaf 29 maart jl. worden producten met betrekking tot
keteninformatievoorziening op Rijksoverheid.nl gepubliceerd.
Vanuit het programma VOI wordt een aantal ketenproducten ontwikkeld. Dit zijn
producten die, in samenwerking met ketenpartners, onder regie van SZW worden
gerealiseerd. Onder andere de ketenarchitectuur, beschrijving van de
ketenprocessen en het informatiemodel keten. In het belang van de uitvoering
worden deze producten openbaar beschikbaar gesteld op de website
Rijksoverheid.nl.
De documenten vindt u hier. De ketenarchitectuur en het eindrapport ketenproces
& gegevensontwikkeling zijn al gepubliceerd, andere documenten en nieuwe
versies volgen.

Update: coronamaatregelen en inburgering

Coronamaatregelen en inburgeringsexamen
Op 13 april jl. kondigde het kabinet verlenging van een deel van de verscherpte
maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
De nieuwe maatregelen hebben geen directe gevolgen voor inburgering. Voor het
inburgeringsonderwijs geldt dat reguliere inburgeringsplichtigen één dag per week
klassikaal onderwijs kunnen volgen. Aan analfabete inburgeringsplichtigen mag
meerdere dagen per week fysiek klassikaal inburgeringsonderwijs worden
geboden. Op basis van de ontwikkelingen met betrekking tot COVID‐besmettingen
zal worden bezien of verdere openstelling in de loop van de komende maanden
mogelijk en verantwoord is.
Regels voor het verstrekken van inburgeringsonderwijs staan in Servicedocument 6
op de website van Blik op Werk.
Meer informatie
Meer informatie over coronamaatregelen met invloed op inburgering leest u op de
website van de Rijksoverheid, DUO zakelijk en Inburgeren.nl. Ook zijn er door de
overheid vertalingen van diverse communicatieuitingen over het coronavirus
opgesteld (bijvoorbeeld over het gebruik van een mondkapje). De nieuwste posters
over coronamaatregelen met invloed op inburgering zijn in diverse talen hier te
downloaden.

Voor de agenda: diverse online sessies
De VNG organiseert een webinar voor gemeenten over het inkopen van
inburgeringsaanbod.
Donderdag 29 april: Webinar van VNG Naleving; Werken met het barrièremodel
om malafide taalbureaus te weren. Klik hier om u aan te melden.
Het ministerie van SZW organiseert in mei ‘Voorjaarssessies Bestaande
Werkwijzen Inburgering’. Dit zijn 4 online bijeenkomsten over de resultaten van
evaluatieonderzoeken naar bestaande gemeentelijke werkwijzen.
1: vrijdag 7 mei 9:30‐10:30 De evaluatie van het programma Rotterdamse
Taalstart; De eerste stappen van nieuwe statushouders in Rotterdam. Het
onderzoek is uitgevoerd door Het Verwey‐Jonker Instituut.
2: vrijdag 7 mei 11:00‐12:00 De evaluatie nieuwe Amsterdamse aanpak
inburgering in de ‘ondertussenperiode’. Ook dit onderzoek is uitgevoerd door Het
Verwey‐Jonker Instituut.
3: vrijdag 28 mei 9:30 ‐ 10:30 De evaluatie van het duale programma, TaalDoen
voor statushouders in Boxtel en Best. Het onderzoek is uitgevoerd door het
Verwey‐Jonker Instituut.
4: vrijdag 4 juni 10:30 ‐ 11:30 De evaluatie van de methodiek; De klantreis van
statushouders in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. Het onderzoek is uitgevoerd
door het Verwonderzoek.
Voor meer informatie en aanmelden voor de voorjaarssessies klik hier.

Nieuwsbrief VOI online terug te lezen

Vanaf 25 maart jl. zijn de nieuwsbrieven VOI terug te lezen op de website van de
Rijksoverheid. De nieuwsbrieven vanaf juni 2020 t/m heden staan gepubliceerd.
In de Postbus VOI kwamen steeds vaker verzoeken binnen over het ontvangen van
eerdere versies van de nieuwsbrief VOI. Met het plaatsen van de gepubliceerde
nieuwsbrieven op de website kunt u ze altijd zelf terugvinden.
Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws rondom VOI? Inschrijven voor
de nieuwsbrief kan nog steeds via de link in het colofon onderaan deze
nieuwsbrief. De nieuwsbrieven worden circa een week na verzending op de
website van de Rijksoverheid gepubliceerd.

Praktische informatie voor gemeenten
In dit vaste artikel in de Nieuwsbrief VOI vindt u links naar praktische informatie.
Veelgestelde vragen nieuwe inburgeringsstelsel
Veel gemeenten zijn al voortvarend aan de slag met het nieuwe
inburgeringsstelsel en hebben allerlei vragen. Divosa verzamelt deze vragen en
geeft daar samen met het Ministerie van SZW antwoord op en vermeldt ze in een
overzicht op de website. Staat uw vraag er niet tussen? Via de contactpersoon
zoals vermeld op de website van Divosa kunt u zelf vragen insturen.
Lees hier het antwoord op de meestgestelde vragen over samenwerking tussen
COA en gemeenten
Handreikingen
Om gemeenten voor te bereiden op hun nieuwe regierol worden diverse
handreikingen ontwikkeld. De handreikingen financieel
ontzorgen, leerroutes, inkoop, wijzigingenoverzicht nieuwe Wet inburgering,
Modelverordening nieuwe Wet inburgering, Brede intake en PIP en Naleving Wet
inburgering staan inmiddels online. Ook het werkblad 'mijn route naar inburgering'
is gepubliceerd.
Er zullen meer handreikingen en trainingen volgen. Houd de website van Divosa en
VNG in de gaten voor nieuwe handreikingen en andere praktische informatie over
de VOI.
Documenten
De VNG ontwikkelt diverse ondersteuningsproducten die gemeenten helpen bij de
voorbereiding en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. De introductie Wet
inburgering biedt raadsleden handvatten en inzicht in onder andere de taken en
verantwoordelijkheden voor gemeenten. Het Barrièremodel malafide
taalbureaus biedt handvatten om bij de inkoop van het inburgeringsaanbod geen
zaken meer te doen met onbetrouwbare aanbieders. De ondersteuningsproducten
voor informatievoorziening bieden gemeenten een basis voor zorgvuldige
uitvoering van de Wet inburgering conform geldende privacywetgeving.
De notitie waarin samenwerkingsafspraken tussen COA en gemeenten staan
beschreven ten behoeve van de doorlopende lijn van inburgering staat online. De
hierin vastgelegde afspraken bevorderen de goede samenwerking en
informatieoverdracht.

Colofon
Dit is een uitgave van het ministerie van SZW. Bij het voorbereiden van gemeenten
op de nieuwe Wet inburgering werken wij samen met de VNG, Divosa en DUO. De

regie op de uitvoering van de nieuwe wet is bij de gemeenten belegd met als doel
inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen in de
Nederlandse samenleving en op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Deze nieuwsbrief is vrij toegankelijk voor iedereen met interesse in de VOI. Op
acquisitie naar aanleiding van de nieuwsbrief wordt niet gereageerd.
Mail de redactie: PostbusVOI@minszw.nl
Afmelden voor de nieuwsbrief.
Aanmelden voor de nieuwsbrief.

