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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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Docentenregister NT2 docenten
Het ministerie van SZW heeft, samen met de brancheorganisaties MBO‐Raad en
NRTO (vertegenwoordigers van de taalscholen), het Keurmerkinstituut Blik op
Werk gevraagd om een register van gecertificeerde docenten NT2 (inburgering) op
te zetten. Niet alle bekwame NT2 docenten staan in het bestaande register van de
Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2). Om voor
het Keurmerk als gecertificeerd NT2‐docent te worden aangemerkt dient een
docent vanaf 1 januari 2021 ingeschreven te staan in één van deze twee registers.
Met het aanvullende register van Blik op Werk krijgen alle docenten inburgering
die beschikken over de juiste competenties een registratie. Blik op Werk werkt aan
de voorbereidingen van het register en nadere informatie volgt spoedig. Het
register zal uiterlijk eind 2021 gereed zijn; tijdig voor de ingang van de nieuwe wet
inburgering.

Voor de agenda: diverse online sessies

Webinar taalschakeltraject
Op woensdag 26 mei organiseert het ministerie van OCW van 9:30 tot 11:00 een
webinar voor (potentiële) aanbieders van het taalschakeltraject in het kader van de
nieuwe Wet inburgering. In dit webinar wordt nader ingegaan op wat instellingen
moeten aanleveren bij een aanvraag, hoe de aanvraag in zijn werk gaat en de rol
van de Inspectie van het Onderwijs. Sprekers zijn Tycho Laan en Esther de Heer
(directie MBO) en Gerard Zandbergen en Monique van Beers (inspectie). Het
webinar zal worden opgenomen en gepubliceerd, zodat deze later kan worden
teruggekeken. Aanmelden kan door een mail te sturen
aan Secretariaat_MBO@minocw.nl.
Kennissessies ‘inburgering in uitvoering’
Divosa, VNG en het ministerie van SZW organiseren weer diverse informatieve
kennissessies onder de noemer 'Inburgering in uitvoering'. Klik op een sessie voor
meer informatie en om u aan te melden.
27 mei 9:30 ‐ 11:30 Werken in de geest van de nieuwe wet
27 mei 12:30 ‐ 13:30 Lunchcafé Barrièremodel
10 juni 9:30 ‐ 11:30 ELIP (volgt)
10 juni 13:00 ‐ 15:00 Ken je doelgroep (volgt)
11 juni 10:00 ‐ 11:00 Begeleiding vrouwen in inburgering
18 juni 10:00 ‐ 11:00 Duale trajecten
25 juni 10:00 ‐ 11:00 Brede intake en PIP
Voorjaarssessies Bestaande Werkwijzen Inburgering
Het ministerie van SZW organiseert ‘Voorjaarssessies Bestaande Werkwijzen
Inburgering’. Dit zijn 4 online bijeenkomsten over de resultaten van
evaluatieonderzoeken naar bestaande gemeentelijke werkwijzen. Sessie 1 en 2
hebben al plaatsgevonden, inschrijven voor sessie 3 en 4 is nog mogelijk.
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. Aanmelden? Klik hier.
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. Aanmelden? Klik hier.

Update: Praktische informatie voor gemeenten
In dit vaste artikel in de Nieuwsbrief VOI vindt u de nieuwste 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.
Informatievoorziening en privacywetgeving
De VNG heeft verschillende ondersteuningsproducten beschikbaar gesteld die
gemeenten op weg helpen rondom informatievoorziening en gemeentelijke
verwerking van persoonsgegevens conform de privacywetgeving. Voorbeelden van

deze producten zijn het eindrapport uitvoeringstoets Wet inburgering, de
handreiking Gemeentelijke gegevensverwerking nieuwe Wet inburgering, de DPIA
en de standaard verwerkersovereenkomst.
Het ministerie van SZW heeft een dossier voor producten over
keteninformatievoorziening op de website van de Rijksoverheid gecreëerd. Hierin
staan onder andere de ketenarchitectuur, het eindrapport ketenproces &
gegevensontwikkeling, het gegevenswoordenboek en het informatiemodel.
Documenten
De VNG heeft de volgende producten gepubliceerd: introductie Wet inburgering,
het Barrièremodel malafide taalbureaus en de notitie samenwerkingsafspraken
tussen COA en gemeenten. Ook staat het eerste praktijkvoorbeeld voor regionale
samenwerking online. De praktijkvoorbeelden bieden gemeentebestuurders
inspiratie om de kans te benutten lokale ambities en visie rondom inburgering te
realiseren.

Extra middelen MBO cursusinstellingen bij omzetverlies
door coronamaatregelen
MBO cursusinstellingen die inburgeringsonderwijs verzorgden gedurende de
periode dat coronamaatregelen van kracht waren, worden financieel tegemoet
gekomen. Zo heeft de minister van SZW besloten (zie reactie op motie Segers).
Vanwege de coronamaatregelen hebben MBO cursusinstellingen die
inburgeringsonderwijs verzorgden van maart 2020 tot en met september 2020 niet
of beperkt fysiek inburgeringsonderwijs kunnen geven. Deze cursusinstellingen
spelen een belangrijke rol in het huidige inburgeringsstelsel en zijn van groot
belang voor de uitvoering van de toekomstige Wet inburgering. Om te voorkomen
dat de MBO cursusinstellingen gedwongen zijn met inburgeringsonderwijs te
stoppen, heeft de minister van SZW besloten deze instellingen financieel tegemoet
te komen. Deze regeling specifiek voor MBO cursusinstellingen die
inburgeringsonderwijs verzorgen draagt de naam Noodmaatregel Overbrugging
voor behoud van Inburgeringslessen aan inburgeringsplichtigen (NOI). Het
merendeel van de MBO cursusinstellingen kan geen aanspraak maken op de
financiële ondersteuning vanuit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
behoud van Werkgelegenheid (NOW). Cursusinstellingen die wel een toekenning
hebben gekregen op grond van de NOW komen niet voor de NOI in aanmerking.
Voor de uitvoering van deze NOI regeling wordt circa € 3,7 miljoen beschikbaar
gesteld. Overige voorwaarden zijn dat er op het moment van aanvraag nog steeds
inburgeringsonderwijs wordt gegeven en dat er een omzetverlies van minimaal
20% is geleden. De volledige noodmaatregel leest u hier. Aanvragen kunnen
worden gedaan van medio mei 2021 tot en met medio juli 2021.

Definitie ELIP aangepast
Met ingang van 1 juni 2021 wordt de definitie uitgebreid voor
inburgeringsplichtigen die onder de Einde Lening Inburgeringsplichtig (ELIP) vallen.
Dit betekent dat inburgeringsplichtigen die door tijdnood of tekort aan middelen
eerder onder de aandacht van DUO en de gemeente komen. Zo kan de
inburgeringsplichtige met aanvullend advies en begeleiding geholpen worden
binnen de gestelde termijn het inburgeringstraject af te ronden.
Op dit moment is de probleemdefinitie van ELIP: iedere inburgeringsplichtige die €
9500,‐ van de DUO‐lening heeft gebruikt, wordt onder deze groep geschaard. DUO
stuurt, op verzoek van een deelnemende gemeente, de inburgeringsplichtige een
brief waarbij zij wijst op aflopende termijn of uitgeputte lening. Vanaf 1 juni 2021

kan DUO een brief sturen aan inburgeringsplichtigen die:

1. € 7500,‐ van de lening uitgegeven hebben én in de laatste 12 maanden van
hun inburgeringstermijn zitten,
OF
2. € 9500,‐ van de lening uitgegeven hebben ongeacht de vorderingen in de
inburgeringstermijn.

Meer informatie hierover leest u op de website van DUO. Gemeenten die zich nog
niet hebben aangemeld voor het bieden van ELIP ondersteuning, kunnen zich via de
Portal Inburgering alsnog aanmelden.

Inschrijven brievenreeks 'Kwaliteit van taal'
Onder de nieuwe Wet inburgering zijn gemeenten verantwoordelijk voor onder
meer het taalonderwijs aan statushouders. Dat brengt belangrijke vragen met zich
mee. Want welke kwaliteitseisen moet u stellen bij de inkoop van taalaanbod? Hoe
beoordeelt u de aanbiedingen? En als alles straks op de rit is, hoe kunt u dan
sturen op kwaliteit van taalonderwijs en de monitoring ervan?
Divosa en ITTA geven in de nieuwe reeks digitale brieven antwoord op deze
vragen. Deze reeks is exclusief voor gemeenten. Klik hier om u aan te melden.
Meer informatie over sturing op kwaliteit in taalaanbod? Klik dan hier.

Gegevensuitwisseling gemeenten en het CBS
Het CBS gaat kwantitatieve gegevens ten behoeve van monitoring en evaluatie van
de nieuwe Wet inburgering uitvragen bij gemeenten. De VNG roept gemeenten op
de contactpersoon voor inburgering aan te melden op hun website. De VNG deelt
de aanmeldgegevens met het CBS.
Een aantal gemeenten wordt binnenkort benaderd mee te denken over de
benodigde gegevensuitwisseling. Alle gemeenten ontvangen voor de zomer van
2021 verdere informatie over de afspraken rondom de gegevensuitwisseling.
Bent u binnen de gemeente de contactpersoon voor inburgering? Meld u dan hier
aan. Als contactpersoon heeft u toegang tot het dataportaal van CBS voor het
aanleveren en controleren van gegevens. Verder draagt de contactpersoon zorg
voor tijdig en correct aanleveren van gegevens over inburgering en is het
aanspreekpunt voor het CBS. Meer informatie leest u op de website van de VNG.

Animatievideo 'het nieuwe inburgeringsstelsel'
Deze animatievideo bevat op hoofdlijnen informatie over het nieuwe
inburgeringsstelsel en is met veel zorg door SZW in samenwerking met de VNG,
Divosa, DUO, COA en IND ontwikkeld. De animatievideo is bedoeld voor iedereen
die beroepsmatig te maken heeft met de nieuwe Wet inburgering.
U kunt de video op eigen initiatief delen. (let op: de video zal downloaden na
aanklikken)

Update: coronamaatregelen en inburgering
Op 11 mei 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 (onder andere over vaccineren). De nieuwste posters over
coronamaatregelen met invloed op inburgering zijn in diverse talen hier te
downloaden.

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.
Alle nieuwsbrieven worden na verzending gepubliceerd op de website van de
Rijksoverheid.
Mail de redactie: PostbusVOI@minszw.nl
Afmelden voor de nieuwsbrief.
Aanmelden voor de nieuwsbrief.

