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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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Nieuwe Wet inburgering aangenomen, fijne zomer!
Op donderdag 2 juli is het wetsvoorstel VOI aangenomen met 145 stemmen voor.
Het nieuwe inburgeringsstelsel kan op brede steun rekenen. Tijdens
het debat werden enkele (kritische) vragen gesteld over onder andere het
onderscheid tussen asielstatushouders en gezins‐ en overige migranten. Toezicht
op taalscholen en fraude kwam ook aan bod. En er werden vragen gesteld over de
wijze waarop gemeenten worden gefinancierd. Daarnaast was er veel aandacht
voor een onderdeel van de inburgeringsplicht dat ook al in het huidige stelsel
bestaat: het participatieverklaringstraject. Na het zomerreces buigt de Eerste
Kamer zich over het wetsvoorstel. En zal de lagere regelgeving (het Besluit
inburgering en de Regeling inburgering) in internetconsultatie worden gebracht.
Zoals u leest, was het een drukke en bijzondere periode voor het ministerie van
SZW. Niet alleen door alle ontwikkelingen en mijlpalen rondom de nieuwe Wet
inburgering maar ook door de maatregelen om corona te bestrijden. Het vergde het
nodige aanpassingsvermogen van ons, maar ook van onze partners en alle andere
betrokken partijen. Wij kunnen niet anders zeggen dan dat iedereen zijn uiterste
best heeft gedaan om zo goed als mogelijk door te gaan.

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!

Eindrapport klankbordgroep nieuwkomers

Het afgelopen jaar hebben 20 nieuw‐ en oudkomers onder leiding van prof. Han
Entzinger gesproken over de veranderingen die er aan komen in het nieuwe
inburgeringsstelsel. Deze maand is het eindrapport met begeleidingsbrief van
minister Koolmees naar de Tweede Kamer gestuurd. De bevindingen zijn zeer
bruikbaar voor het verder vormgeven van het nieuwe inburgeringsstelsel. Ook via
deze nieuwsbrief willen we de deelnemers aan de Klankbordgroep nieuwkomers
heel erg bedanken voor hun inzet!
Quote van een van de deelnemers:
'Ik heb leuke afspraken met jou en met hele team gehad. Ik vond het prachtig om
mijn meningen met jullie te delen. Door die gesprekken had ik een goed gevoel, we
konden onze ervaringen met jullie delen, door die gesprekken konden we een deel
van hulp aan Nederland teruggeven'.

Tussenrapporten Pilotprogramma VOI online
Wat is er nodig om taalniveau B1 te bereiken? En wat moet er geregeld worden om
asielstatushouders de eerste zes maanden te ontzorgen? Gemeenten staan voor
veel keuzes bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Op zes thema’s
experimenteren gemeenten in het pilotprogramma VOI. Drie nieuwe
tussenrapportages, over de thema’s B1‐route, Z‐route en Ontzorgen, zijn nu online
beschikbaar. In de rapporten beschrijven de onderzoekers de pilotaanpakken
en delen ze de eerste inzichten. De tussenrapportages schetsen al een deel van
de keuzes waar gemeenten voor komen te staan bij de implementatie van de
nieuwe wet.

Summerschool tussenrapportages Pilotprogramma
Voor de zes thema’s van het Pilotprogramma VOI is een tussenrapport
beschikbaar. SZW organiseert tijdens de zomervakantie op zes vrijdagen een
Summerschool over de tussenrapporten. De onderzoekers lichten hun rapporten toe
en is er gelegenheid om vragen te stellen.
vrijdag 10 juli ‐ vrijdag 14 augustus
van 10:00 tot 11:00 uur
Heeft u interesse om één of meerdere sessies bij te wonen? Meld u dan uiterlijk
24 uur vóór de start van de sessie aan via summerschoolvoi@minszw.nl. Geef
daarbij duidelijk aan voor welke sessie(s) u zich aanmeldt.

Meer informatie leest u in eerder gepubliceerde tussenresultaten pilotprogramma
VOI (Divosa, april 2020). De digitale publicatie Pilotprogramma VOI biedt een
overzicht van alle beschikbare informatie rondom het pilotprogramma. Een
overzicht van de pilots per thema, deelnemende gemeenten en de rapportages in
de vorm van een kaart vindt u hier.

Adviesrapport eindtermen taalschakeltraject
onderwijsroute opgeleverd
Begin dit jaar is door de minister van OCW de tijdelijke commissie eindtermen
taalschakeltraject ingesteld. De opdracht aan hen was een advies uit te brengen
over hoe de eindtermen van het taalschakeltraject in de onderwijsroute moeten
luiden voor andere vakken dan de inburgeringsvakken. Het gaat hier om onderwijs
in deficiënte vakken (bestaande uit basisvakken Engels en rekenen/wiskunde en
eventuele maatwerkvakken) voor de beoogde onderwijsdeelname. Ook het
ontwikkelen van leervaardigheden en studieloopbaanbegeleiding zijn onderdeel
van het taalschakeltraject. Begin juni heeft de commissie dit advies uitgebracht.
Dit rapport is inmiddels aan de Tweede Kamer gestuurd en vindt u hier.
Het advies van de tijdelijke commissie over de eindtermen wordt integraal
overgenomen. De eindtermen van het taalschakeltraject zullen via een ministeriële
regeling van OCW worden vastgesteld. De uitwerking van deze regeling wordt nu
voorbereid. De concept regeling zal tezamen met de overige concept lagere
regelgeving van de VOI via de internetconsultatie begin september worden
opengesteld voor commentaar. De aanbevelingen van de commissie zullen waar
mogelijk worden betrokken in het verdere traject van de totstandkoming van
taalschakeltrajecten als onderdeel van de onderwijsroute en de voorbereidingen
die hiervoor getroffen worden.
Aanbieders van taalschakeltrajecten moeten diploma‐erkenning voor deze
trajecten aanvragen. Gemeenten kunnen alleen taalschakeltrajecten inkopen die
een diploma‐erkenning hebben verkregen. Met het vastleggen van de eindtermen
is het mogelijk voor de Inspectie van het Onderwijs om toezicht te houden op de
kwaliteit van de aangeboden taalschakeltrajecten.

Update: coronamaatregelen en inburgering

Nederland zet een stap vooruit in de corona‐aanpak: van de intelligente lockdown
naar een 1,5 meter samenleving. Wij krijgen weer meer ruimte en dat biedt
mogelijkheden, ook voor het inburgeringsdomein. Sinds de inburgeringsexamens
vanaf 15 juni jl. weer zijn hervat is twee derde van de kandidaten opnieuw
ingepland door DUO. Ondanks deze positieve ontwikkelingen zijn nog niet alle
afgelaste examens opnieuw ingepland. Om te voorkomen dat
inburgeringsplichtigen in de knel komen is het noodzakelijk om de
inburgeringstermijn nogmaals te verlengen met twee maanden. DUO informeert
iedere inburgeraar persoonlijk via een brief over de nieuwe verlenging.
Leentermijn vrijwilligers inburgeraars ook verlengd
Vrijwillige inburgeraars kunnen gedurende drie jaar een lening afsluiten voor hun
inburgeringstraject. Ook zij zijn getroffen door de coronacrisis. De leentermijn van
vrijwillige inburgeraars wordt daarom tevens ambtshalve verlengd.
Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over beide besluiten. De
brief vindt u hier.

Meer informatie leest u ook op de website van Blik op Werk, 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.

Terugblik digitale bijeenkomsten
Webcast
Op 24 juni jl. heeft de webcast 'Bijpraten met SZW' plaatsgevonden (zie foto). De
deelnemers waardeerden deze interactieve manier van informatie delen. Ook SZW
kijkt met tevredenheid terug op een informatieve sessie, voor het eerst in deze
vorm. Op dit moment bekijkt SZW hoe de niet beantwoorde vragen, samen met de
partners, alsnog van een antwoord kan worden voorzien.
De webcast is terug te kijken via de volgende link.

Inburgering in uitvoering
Op vrijdag 3 juli vond de laatste dag van de week 'Inburgering in uitvoering', een
initiatief van Divosa, plaats. Vanaf vrijdag 26 juni was er een week focus op het
informeren van gemeenten over de nieuwe Wet inburgering. Zo'n 300
medewerkers van gemeenten namen deel aan sessie over onder andere de
leerroutes, ontzorgen, informatievoorziening en integraliteit binnen duale
trajecten. Divosa verzocht deelnemers een score aan de sessie waaraan zij
deelnamen te geven. Bijna 90% van de respondenten beoordeelde de sessie met
'goed' of hoger. De presentatie over de stand van zaken wet‐en regelgeving en
financiën leest u op de website van Divosa. De overige presentaties volgen zeer
binnenkort.
In het najaar van 2020 zal Divosa nog een week met diverse sessies organiseren,
die gemeenten helpen om voorbereidingen te treffen voor de nieuwe Wet
inburgering.

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.
Mail de redactie: PostbusVOI@minszw.nl
Afmelden voor de nieuwsbrief.
Aanmelden voor de nieuwsbrief.

