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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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Team VOI wenst u een fijne zomer
De zomer staat voor de deur. De eerste 6 maanden van 2021 stonden vooral in het
teken van de voorbereiding op de implementatie van de Wet inburgering en het
samen met de ketenpartners toewerken naar de definitieve inwerkingtreding van
de wet op 1 januari 2022. Ook is de lagere regelgeving voor advies voorgelegd aan
de Raad van State. Het was een drukke en bijzondere periode voor het ministerie
van SZW en alle betrokken partijen bij de nieuwe Wet inburgering. Niet alleen door
alle ontwikkelingen rondom de nieuwe wet maar ook door de coronamaatregelen.
Het vergde wederom de nodige aanpassingen van ons allemaal. Wij kunnen niet
anders zeggen dan dat iedereen zijn uiterste best heeft gedaan om zo goed als
mogelijk door te gaan.

Wij kijken uit naar het najaar waar we een sprint inzetten richting een mooie start
van de nieuwe Wet inburgering. We wensen u een plezierige zomer(vakantie) toe.
De redactie van de nieuwsbrief voorziet u graag vanaf september weer van het
laatste nieuws over VOI. Fijne zomer!

Uitvoeringsbrief
Op 24 juni is de nieuwe Uitvoeringsbrief inburgering aan de Tweede Kamer
verzonden. In deze Uitvoeringsbrief komen de onderwerpen leningen,
inburgeringsplicht, examens en fraude aan bod en worden ontwikkelingen
weergegeven. In de paragraaf 'overig' wordt uitgebreid ingegaan op het
Pilotprogramma VOI. De eerste drie eindrapporten van het Pilotprogramma zijn
recentelijk gepubliceerd.
De laatste Uitvoeringsbrief dateert van februari 2021. Daarin was veel aandacht
voor de coronamaatregelen en de invloed op inburgering. Corona is nog steeds het
thema dat het leven in grote mate beheerst en heeft ook grote impact op
inburgering. Ook in deze Uitvoeringsbrief is corona een belangrijk onderwerp.
U leest de Uitvoeringsbrief hier.

Update: coronamaatregelen en inburgering
Op 18 juni jl. kondigde het kabinet versoepelingen aan op de maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus te beperken.
Het kabinet heeft besloten dat in deze fase van versoepelingen rondom de
coronamaatregelen per 22 juni jl. het klassikaal inburgeringsonderwijs voor
meerdere dagen per week kan worden hervat. De basisregels van het RIVM blijven
wel gelden zoals afstand houden en thuis blijven bij klachten.
Voor het verder hervatten van dit inburgeringsonderwijs zijn specifieke regels
opgesteld. De regels voor het geven van (klassikaal) inburgeringsonderwijs staan
in Servicedocument 7 op de website van Blik op Werk.
Zoals in eerdere nieuwsbrieven genoemd hebben de coronamaatregelen gevolgen
voor inburgering. De Tweede Kamer heeft de minister van SZW verzocht aan te
geven wat de impact van de maatregelen is. De commissie heeft daarbij de
minister verzocht om in ieder geval in te gaan op de impact van corona op de
aflopende inburgeringstermijn, de aflopende verblijfsvergunning, werk en het
gebrek aan toekomstperspectief. Met deze brief aan de Tweede Kamer komt de
minister van SZW, mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aan
dit verzoek tegemoet.
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.

Stand van zaken Besluit en Regeling inburgering 20..
Nadat de voorhangprocedure van het Besluit en de Regeling inburgerin 20.. was
afgerond (nieuwsbrief 13) is de Afdeling advisering van de Raad van State medio
maart 2021 gevraagd om te adviseren over het besluit. Op 2 juni jl. heeft de Raad
van State dit advies vastgesteld. Op dit moment wordt bezien op welke wijze dit
advies zal worden verwerkt in het Besluit. Naar verwachting zullen het besluit en
de regeling deze zomer worden gepubliceerd.

Publicatie lagere regelgeving en openstelling informele
aanvraagprocedure diploma‐erkenning
taalschakeltraject
Op 1 juni jl. heeft DUO de informele aanvraagprocedure tot diploma‐erkenning
taalschakeltrajecten opengesteld. Ook heeft het ministerie van OCW de
'Beleidsregel diploma‐erkenning opleidingen overige educatie' en wijziging op de
'Regeling eindtermen educatie 2013' gepubliceerd in de Staatscourant.
De nieuwe Wet inburgering bevat drie leerroutes. De leerroute 'Onderwijsroute'
omvat het taalschakeltraject. Inburgeringsplichtigen worden in dit programma
voorbereid op een vervolgopleiding in het MBO, HBO of WO. In de Staatscourant
zijn door middel van een wijziging in de 'Regeling eindtermen educatie 2013' de
eindtermen van de zeven verschillende taalschakeltrajecten opgenomen. In de
Beleidsregel staat vermeld hoe de procedure rondom het aanvragen van het recht
op diploma‐erkenning voor o.a. het taalschakeltraject verloopt.
Gemeenten zullen voor de ingangsdatum van de nieuwe Wet inburgering hun
aanvraagprocedure willen starten. In overleg met DUO en de inspectie OCW is
besloten dat DUO voor 1 januari 2022 aanvragen informeel in behandeling neemt
en de aanvragers laat weten of zij een positieve of negatieve beschikking kunnen
verwachten. Zo hebben potentiële taalschakelaanbieders en gemeenten al voor 1
januari 2022 de benodigde zekerheid. De formele beschikkingen zullen vervolgens
vanaf 1 januari 2022 worden verstuurd. Bij positieve beschikkingen worden de
opleidingen ook vanaf 1 januari 2022 opgenomen in het Registratie Instellingen en
Opleidingen (RIO). Instellingen die vóór 1 januari 2022 te horen hebben gekregen
dat zij een positieve beschikking kunnen verwachten, worden in een apart overzicht
weergegeven op de site van DUO. De informele aanvraagprocedure vindt u hier.
Meer informatie voor taalschakelinstellingen, o.a. slaag‐/zakbeslissing, is te
vinden op de website van Divosa.

Nieuws vanuit het Pilotprogramma VOI
Op 3 juni jl. bent u via de speciale nieuwsflits in het teken van het pilotprogramma
geïnformeerd over de publicatie van de drie eindrapporten. Het pilotprogramma
staat niet stil en daarom informeren wij u via deze weg over de recente
kennissessies over de eindrapporten, de tweede tranche eindrapporten en blikken
we terug op de voorjaarssessies.
Om de resultaten uit de eindrapporten breed te delen, zijn kennissessies
georganiseerd. Een groot deel heeft al plaatsgevonden. Morgen (25 juni) staat de
kennissessie in het teken van het eindrapport ‘Brede intake en PIP’. De sessies
over ‘Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten’ en ‘Duale trajecten’ kunt u
terugkijken door op de link te klikken.
Deze zomer worden de onderzoeksrapporten van de tweede tranche op de drie
pilotthema’s Z‐route, B1‐route en Ontzorgen afgerond. Naar verwachting worden
de rapporten medio september 2021 gepubliceerd.
Tot slot blikken we terug naar de voorjaarssessies die in mei jl. plaatsvonden. De
voorjaarssessies stonden in het teken van de evaluaties van bestaande
werkwijzen. Gemeenten die in 2018 met een specifieke aanpak startten, konden
hiervoor een aanvraag indienen. In totaal zijn 10 aanvragen goedgekeurd. Het
evaluatieonderzoek van dit onderdeel van het pilotprogramma werd in opdracht
van de gemeenten uitgevoerd door een door hen geselecteerd onderzoeksbureau.
De evaluatieonderzoeken uit de eerste ronde zijn vorig jaar gepubliceerd. De vier
evaluaties van de gemeente Rotterdam, Amsterdam, Best en Boxtel en Ermelo,

Harderwijk en Zeewolde (EHZ) uit de tweede ronde zijn ook gepubliceerd. De
onderzoeken, kennissessies en presentaties zijn allen terug te vinden in de
publicatie Pilotprogramma VOI.

Aanmelden kennissessies 'inburgering in uitvoering'
De kennissessies 'inburgering in uitvoering' zijn deze maand in volle gang.
Honderden deelnemers van met name gemeenten bezochten meer dan 20 sessies.
De deelnemers lieten zich informeren en inspireren bij hun voorbereidingen op de
nieuwe Wet inburgering.
U kunt zich nog aanmelden voor onderstaande kennissessies door op de link te
klikken:
Vrijdag 25 juni 10:00 ‐ 11:00 uur: Aandachtspunten voor de inrichting van de
Brede intake en PIP
Vrijdag 25 juni 11:30 ‐ 13:00: Warme overdracht van inburgeraars van azc en
gemeente
Vrijdag 25 juni 13:30 ‐ 15:00: Hoe stuur je op kwaliteit in het taalaanbod
onder de nieuwe Wet inburgering?
Donderdag 1 juli 2021, 11:00 ‐ 12:00 uur: De nieuwe Wet inburgering voor
bestuurders

Naamgeving nieuwe Wet inburgering
De nieuwe Wet inburgering of het nieuwe inburgeringsstelsel. Dat is hoe we tot nu
toe de nieuwe wet noemen. Sinds de publicatie in de Staatscourant heeft de wet
echter een naam namelijk de Wet inburgering 2021 of afgekort Wi2021. SZW heeft
samen met de ketenpartners Divosa, VNG, DUO, COA en IND afgesproken vanaf 1
juli 2021 deze naam zoveel als mogelijk te hanteren.

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. Via deze link leest u de antwoorden op meest gestelde vragen
over financiën.
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 websites 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,
handreiking gegevensuitwisseling gemeenten, de DPIA en de standaard

verwerkersovereenkomst. Het nieuwste product Handreiking inkoop
ICT/IV diensten is ook gepubliceerd.
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.
Producten
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. De Maatwerkondersteuning is ontwikkeld om gemeenten op weg te
helpen door middel van de inzet van een tijdelijk expert. De recent gepubliceerde
handreiking Integraal beleid voeren doet suggesties rondom het voeren van
integraal beleid om nog beter aan te sluiten op de behoeften van de inwoner.

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.

