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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. Ontvangt
u deze nieuwsbrief liever niet, dan kunt u zich hiervoor afmelden via het colofon na
het laatste artikel.
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Invoeringsdatum Wet inburgering
De inwerkingtreding van de Wet inburgering, gepland op 1 juli 2021, schuift door.
Dit schrijft de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.
In de afgelopen periode ontving de minister van SZW signalen over risico’s in
relatie tot de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021. De gesignaleerde risico’s
zijn uiteenlopend van aard en zwaarte, en verschillen per partij. Wat álle partijen
raakt, zijn de gevolgen van de coronacrisis. Deze gevolgen zetten de beschikbare
capaciteit om voorbereidingen te treffen op de invoering van het nieuwe
inburgeringsstelsel onder druk. De minister neemt de risico’s uiterst serieus.
Daarom is besloten te streven naar een invoeringsdatum van de Wet inburgering
op 1 januari 2022.
De belangrijke overweging bij de verplaatsing van de invoeringsdatum is dat de
complexiteit van de stelselherziening zorgvuldig moet gebeuren zodat alle
ketenpartners voorbereid aan hun (nieuwe) taak kunnen beginnen. De ambitie is
om op te schuiven naar 1 januari 2022. Of dat haalbaar is, zal moeten blijken na

het raadplegen van de ketenpartners over wanneer en onder welke voorwaarden
invoering wel haalbaar en verantwoord is. Ook de gevolgen van het uitstel worden
in kaart gebracht.
Alle ketenpartners hebben zich uitgesproken zich onverminderd in te blijven zetten
voor de voorbereidingen van de implementatie en te investeren in de
ketensamenwerking. Zodra er meer informatie bekend is brengen wij u daarvan op
de hoogte via de Nieuwsbrief VOI.

Update: coronamaatregelen en inburgering
Op 3 november jl. kondigde het kabinet verscherpte maatregelen aan om de
verspreiding van het coronavirus verder te beperken. Ondanks het advies om
reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken, mogen inburgeringsplichtigen naar
de taalschool of DUO toetslocatie reizen. De DUO toetslocaties blijven open. DUO
en de taalscholen zien erop toe dat tijdens taallessen en examens de RIVM
richtlijnen in acht worden genomen. Daarnaast blijft de mogelijkheid tot
afstandsleren bestaan.
In eerdere nieuwsbrieven deelden wij actualisaties van de servicedocumenten
afstandsonderwijs met u. Ook werd er een tijdlijn, en beslisboom ontworpen. Op
dit moment is er eveneens een samenvatting van alle servicedocumenten
afstandsonderwijs opgesteld. Deze samenvatting, bijbehorende tijdlijn, beslisboom
en andere handige tools helpen om inzicht te geven in de servicedocumenten met
bijbehorende regels en de toepassing ervan. Alle bovengenoemde documenten
vindt u op Blikopwerk.nl.
Meer informatie over coronamaatregelen met invloed op inburgering leest u ook op
de website van Rijksoverheid.nl/inburgereninnederland, DUO zakelijk en
Inburgeren.nl. Op Rijksoverheid.nl vindt u infographics met de effecten van de
coronamaatregelen op inburgering in de talen Frans, Engels, Spaans, Somalisch,
Turks en Arabisch. Deze infographics zijn te downloaden in PDF. Indien er
wijzigingen zijn, passen wij de infographics aan. Ook zijn er vertalingen van diverse
communicatieuitingen vanuit de overheid over het coronavirus opgesteld
(bijvoorbeeld over het gebruik van een mondkapje).

Subsidieregeling Mbo‐scholen inburgering
Naar aanleiding van de motie Segers c.s., aangenomen op 29 juni 2020, is
onderzoek gedaan naar behoud van Mbo‐scholen inburgering die verlies lijden door
de coronacrisis. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen
moesten zij, net als andere onderwijsinstellingen, hun deuren een aantal maanden
sluiten. De Mbo‐scholen inburgering kunnen niet gecompenseerd worden via de
NOW regeling. Hierdoor staan deze Mbo‐scholen inburgering onder druk.
Voor het huidige‐en nieuwe inburgeringsstelsel is het van belang dat de Mbo‐
scholen inburgering, taallessen blijven aanbieden. Als zij hiermee stoppen,
ontstaan problemen met de onderwijsroute, omdat Mbo‐scholen inburgering
aansluiting op vervolgopleidingen kunnen organiseren. Dit geldt ook voor de B1
route waar zij combinaties met praktijkonderwijs mogelijk kunnen maken.
Mbo‐scholen inburgering kunnen geen aanspraak maken op de NOW omdat zij

doorgaans niet beschikken over een eigen B.V. Het is voor hen ook niet mogelijk
om publiek onderwijsgeld in te zetten voor financiering van private activiteiten.
Besloten is een subsidieregeling samen te stellen die uitsluitend geldt voor Mbo‐
scholen inburgering die géén aanspraak kunnen maken op de NOW. Dit schrijft de
minister in een brief aan de Tweede Kamer. Deze subsidieregeling is naar
verwachting eind 2020 gereed.
Met de subsidieregeling wordt bevorderd dat Mbo‐scholen inburgering taallessen
aan inburgeraars blijven geven en dat gemeenten een goed inburgeringsaanbod
kunnen doen. De subsidieregeling geldt voor de periode april 2020 – september
2020 (analoog aan NOW 1.0 en NOW 2.0).

Behandeling Wet inburgering in Eerste Kamer
In de Nieuwsbrief VOI houden wij u op de hoogte van het proces rondom de
behandeling van de nieuwe Wet inburgering. In nieuwsbrief VOI nr. 10 meldden wij
u nog dat de internetconsultatie inmiddels is gesloten.
Op 16 oktober jl. zijn schriftelijke vragen van verschillende leden van de Eerste
Kamer over het voorstel voor de Wet inburgering 20.. beantwoord. Naar aanleiding
daarvan heeft de Eerste Kamer besloten het wetsvoorstel op 1 december as.
plenair te behandelen. Dat betekent dat de verschillende fracties in de Eerste
Kamer de gelegenheid krijgen om mondelinge vragen over het wetsvoorstel te
stellen. Anders dan de Tweede Kamer, kan de Eerste Kamer geen amendementen
indienen. Wel kunnen leden van de Eerste Kamer moties indienen. Na afloop van
het debat kan het wetsvoorstel eventueel zonder stemming worden aangenomen.
Als de leden van de Eerste Kamer wel om stemming vragen, gebeurt dat normaal
gesproken tijdens de eerstvolgende vergadering (een week later). De hoop is dan
ook dat het wetsvoorstel nog voor het einde van dit jaar wordt aangenomen.
Als de uitkomst bekend is, stellen wij u daarvan via de Nieuwsbrief VOI op de
hoogte.

Pilotprogramma VOI: Herfstsessies Bestaande
Werkwijzen Inburgering
Het pilotprogramma VOI organiseert een reeks digitale sessies om inspiratie op te
doen voor het nieuwe Inburgeringsstelsel met als titel Herfstsessies Bestaande
Werkwijzen Inburgering. Zes gemeenten hebben een evaluatieonderzoek uit laten
voeren naar de resultaten van (een onderdeel van) hun bestaande gemeentelijke
aanpak rond inburgering en participatie. Deze zes onderzoeksrapporten zijn
gepubliceerd op de website van Divosa. De resultaten van deze onderzoeken zijn
relevant voor iedereen die betrokken is bij het implementeren van de nieuwe Wet
inburgering.
Wat gaan we doen?
Elke vrijdag vanaf 13 november tot vrijdag 18 december van 9:30 tot 10:30 uur
staat één van de bestaande gemeentelijke werkwijzen in de spotlight. Tijdens een
korte digitale sessie van een uur krijgt u de belangrijkste resultaten van het
onderzoek mee. Aan het woord komen de onderzoekers die het evaluatieonderzoek
hebben uitgevoerd, de gemeente en bij een aantal sessies een nieuwkomer die
activiteiten binnen de aanpak heeft gevolgd.
Hoe kunt u zich aanmelden?
De eerste sessie vindt plaats via Zoom en aanmelding gaat via de website van
Divosa. De aanmeldtermijn hiervoor verloopt op donderdag 12 november om 15:00
uur.
13 november De inzet van sleutelpersonen in de inburgering door het
Verwey‐Jonker Instituut en de regio Achterhoek. Klik hier voor aanmelden.
De andere vijf sessies zijn via Webex, inschrijving verloopt via de mail:
pilotprogrammavoi@minszw.nl. Geef in uw mail duidelijk aan voor welke sessie(s)
u zich inschrijft. Kort voor de sessie ontvangt u de link waarmee u in kunt loggen.
Onderstaand de sessies waar u zich op kunt inschrijven.
20 november Integrale aanpak statushouders door het Verwey‐Jonker
Instituut en de regio Alkmaar
27 november Versnelling arbeidsparticipatie vergunninghouders door KplusV

en de gemeente Eindhoven
4 december De doorlopende lijn van opvang naar inburgering door
Significant en de gemeente Amsterdam
11 december Evaluatie onderwijsroute JAS door Berenschot en de gemeente
Leiden
18 december Traineeship voor statushouders door Impact institute en
Newbees met de gemeente Zaanstad

'Inburgering in uitvoering': laatste sessies en terugkijken
De nieuwe Wet inburgering is bedoeld om inburgeringsplichtigen snel en
volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. Gemeenten bereiden zich in
volle vaart voor op hun nieuwe regierol. Rond de belangrijkste kwesties
organiseren VNG, DUO, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
Divosa een reeks van online kennissessies. Hier kunnen gemeenten kennis opdoen
om samen stappen te zetten richting de nieuwe Wet inburgering.
Inschrijven is nog mogelijk voor de volgende sessies:
vrijdag 13 november (financiële zelfredzaamheid inburgeraars)
vrijdag 13 november (warme overdracht van COA naar gemeenten)
vrijdag 13 november (werkwijzen nieuwe Wet inburgering)
Elke sessie heeft een specifiek thema en is bedoeld om gemeenten te informeren.
Andere geïnteresseerden, zoals partnerorganisaties, zijn ook welkom. Thema’s die
al aan de orde zijn gekomen zijn de financiële uitwerking van de nieuwe wet, het
inkoopproces voor het inburgeringsaanbod, de brede intake en het PIP, invulling
van een integraal inburgeringsproces, handhavingstaken en de onderwijsroute.
Deze sessies zijn opgenomen en op de website van Divosa en de website van de
VNG online terug te kijken. In deze reeks worden ook kleinere, interactieve sessies
georganiseerd. Deze zijn alleen op uitnodiging.

Praktische informatie voor gemeenten
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.
Om gemeenten voor te bereiden op hun nieuwe regierol, worden diverse
handreikingen ontwikkeld. De handreikingen financieel ontzorgen en Leerroutes
staan inmiddels online. Er zullen de komende periode meer handreikingen volgen.
Houd de website van Divosa in de gaten voor nieuwe handreikingen en andere
praktische informatie over VOI.

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.

