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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.

Internetconsultatie Besluit en Regeling inburgering
Update: coronamaatregelen en inburgering
Wijzigingen inburgeringsregelgeving per 1 oktober 2020
Summerschool pilotprogramma nu terug te kijken!
Save the Date: Regie op inburgering okt/nov 2020
Dossierpagina inburgering op Rijksoverheid.nl
Praktische informatie voor gemeenten

Internetconsultatie Besluit en Regeling inburgering
Op 1 sept jl. is een mail rondgestuurd aan onze nieuwsbriefleden met een extra
nieuwsbericht over de internetconsultatie. Via deze weg willen wij u nogmaals
attenderen op de mogelijkheid om te reageren.
Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling (Besluit inburgering 20.. en Regeling
inburgering 20..) zijn op 1 september 2020 in internetconsulatie gegaan. Dit houdt
in dat alle geïnteresseerden vanaf 1 september vier weken de tijd hebben om hier
desgewenst op te reageren.
In het Besluit en de Regeling inburgering 20.. zijn bepalingen opgenomen over
onder andere de vrijstelling en ontheffing van de inburgeringsplicht, voorbereiding
op de inburgering, de taken van gemeenten, zoals de brede intake, leerroutes,
handhaving en gegevensuitwisseling. De minister van OCW heeft eveneens een
ontwerp Regeling in internetconsultatie gebracht. Deze Regeling (de Regeling
taalschakeltraject 20..) bevat onder andere de eindtermen van het
taalschakeltraject in de onderwijsroute. Op deze Regeling kan separaat worden
gereageerd.
Het ontwerp Besluit inburgering 20.. en de ontwerp Regeling inburgering 20.. vindt
u hier. De ontwerp Regeling taalschakeltraject 20.. vindt u hier. Via deze link krijgt
u antwoord op veelgestelde vragen over de internetconsultatie.

Update: coronamaatregelen en inburgering

Er is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de MBO‐raad,
taalkoepel NRTO, Blik op Werk en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een
actualisatie van het servicedocument 'Mogelijkheden van afstandsonderwijs
inburgering tijdens de corona periode' opgesteld. (versie 4)
Iin het servicedocument, te lezen op Blikopwerk.nl, is aangegeven hoe onderwijs in
de periode vanaf 1 juni 2020 kan worden vormgegeven.
De belangrijkste onderdelen van de update servicedocument versie 4 zijn:
1. Klassikaal onderwijs is vanaf 1 juni 2020 weer mogelijk. Vanzelfsprekend
met inachtneming van de RIVM regels.
2. Onder voorwaarden is het vanaf 15 juli 2020 toegestaan voor nieuwe
contracten de uren afstandsonderwijs mee te laten tellen voor de
urenverklaringen vanaf 15 juli 2020. Daarbij geldt voor de nieuwe contracten
dat deze óf klassikaal worden ingevuld óf in een “hybride vorm”(dat wil
zeggen een mengvorm van klassikaal onderwijs en afstandsonderwijs).
Daarbij dient de omvang van het aantal uren klassikaal onderwijs minimaal
50% van het totaal aantal onderwijsuren te bedragen. Voor het onderwijs
aan analfabeten geldt hierbij nog de aanvullende eis dat de eerste 48
lesuren klassikaal worden gegeven. Dit om de analfabeten vertrouwd te
maken met het afstandsonderwijs.

Daarnaast schrijft de Minister van SZW in een kamerbrief dat besloten is de
inburgeringstermijn voor inburgeraars die al gestart zijn met inburgeren, met 4
maanden te verlengen. Deze 4 maanden komen bovenop eerdere
verlengingstermijnen. Deze nieuwe verlengingstermijn is nodig omdat er voor
sommige examenonderdelen wachttijden zijn. DUO informeert iedere inburgeraar
persoonlijk via een brief over de nieuwe verlenging.
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.

Wijzigingen inburgeringsregelgeving per 1 oktober 2020
Met ingang van 1 oktober 2020 vindt er een aantal wijzigingen plaats in de
inburgeringsregelgeving. Dit schrijft de minister van SZW in een brief aan de
Tweede Kamer. In het Besluit wijziging inburgering wordt gewijzigd dat
inburgeringsplichtigen werkzaam als zelfstandig ondernemer, het
examenonderdeel 'Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' (ONA) niet meer
hoeven te doen. De vrijstelling geldt ook voor niet‐inburgeringsplichtigen die aan
het inburgeringsvereiste moeten voldoen om in aanmerking te komen voor sterker
verblijfsrecht of naturalisatie.
Om voor de ONA‐vrijstelling in aanmerking te komen geldt een aantal
voorwaarden:
1. Op het moment dat de aanvraag wordt gedaan moet de onderneming in het
jaar voorafgaand ten minste 6 maanden ingeschreven zijn bij de Kamer van
Koophandel.

2. In dit tijdvak van 6 maanden moet aantoonbaar minimaal €2.791,44 euro
(winst uit onderneming) zijn verdiend.
Ook zijn er wijzigingen in de Regeling inburgering. Studenten die succesvol een
mbo‐1 opleiding hebben afgerond, krijgen vrijstelling voor het examenonderdeel
ONA. De tweede wijziging betreft de uitbreiding van de ontheffingsmogelijkheid op
grond van aantoonbaar geleverde inspanningen voor analfabete inburgeraars. Voor
analfabete inburgeringsplichtigen blijkt het urencriterium voor ontheffing op grond
van aantoonbaar geleverde inspanningen regelmatig als knelpunt te worden
ervaren. Dat geldt voor 2 ontheffingsgronden:
1. 600 uur cursus en vier keer het afleggen van de niet behaalde onderdelen
van het examen
2. 600 uur en een toets waaruit blijkt dat de inburgeringsplichtige niet het
leervermogen heeft om het inburgeringsexamen te halen.
Bij de eerste ontheffingsgrond is het in de huidige regeling niet toegestaan
alfabetiseringsuren mee te tellen. Analfabeten die in aanmerking willen komen
voor de ontheffing, moeten na hun alfabetiseringsuren nog 600 uur
inburgeringsonderwijs volgen. Zij kunnen in de knel komen omdat circa 700 uur
cursus uit de lening gefinancierd kan worden. Door deze wijziging kunnen
inburgeringsplichtigen die minimaal 600 uur een combinatie van alfabetiserings‐en
inburgeringslessen (waarvan min. 200 uur inburgeringslessen) hebben gevolgd in
aanmerking komen voor een ontheffing.
Voor de tweede ontheffingsgrond moeten Analfabeten de leerbaarheidstoets
afleggen. In de huidige regeling kan dit alleen worden aangevraagd als tenminste
600 uur alfabetiseringscursus en daarna inburgeringscursus is gevolgd. In de
praktijk blijkt dat de inburgeringsplichtige soms met een inburgeringscursus start
en later blijkt dat eerst alfabetiseren noodzakelijk was. Volgtijdelijkheid kan een
probleem vormen voor het meetellen van uren. Daarom wordt de eis van
volgtijdelijkheid geschrapt.

Summerschool pilotprogramma nu terug te kijken!
Deze zomer stond zes weken lang in het teken van de tussenrapporten over de 39
pilots binnen het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering. Elke week op
vrijdag sloten we de week energiek af met een Summerschool sessie over één van
de zes pilotthema’s. Het onderzoeksbureau gaf ons een kijkje in de eerste inzichten
van het onderzoek en een pilotgemeente nam ons mee in hun lokale praktijk. Het
animo voor de sessies was groot en vele deelnemers zagen we meerdere sessies
terugkomen op ons beeldscherm. Voor herhaling vatbaar!
Vijf van de zes sessies zijn opgenomen. De sessies zijn terug te kijken via het
YouTubekanaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierbij
de links naar de opnamen:
10 juli Z‐Route
24 juli Ontzorgen
31 juli Brede intake
7 augustus Duale trajecten
14 augustus B1‐route: van A2 naar B1

Save the Date: Inburgering in uitvoering okt/nov 2020
Kennissessies voor en door gemeenten
Over 10 maanden is het zover, dan treedt de nieuwe Wet inburgering in werking,
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 sessies. Hier kunnen
gemeenten kennis opdoen om samen stappen te zetten richting 1 juli 2021.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het programma. Reserveer de data in je
agenda (telkens van 9:30 uur – 12:00 uur):
donderdag 8 oktober & vrijdag 9 oktober (aanmelden al mogelijk via link)
donderdag 29 & vrijdag 30 oktober

donderdag 5 & vrijdag 6 november
donderdag 12 & vrijdag 13 november
Elke sessie heeft een specifiek thema en is bedoeld om gemeenten te informeren.
Andere geïnteresseerden, zoals partnerorganisaties, zijn ook welkom. Thema’s die
in elk geval aan de orde komen zijn de financiële uitwerking van de nieuwe wet,
het inkoopproces voor het inburgeringsaanbod, de brede intake en het PIP,
invulling van een integraal inburgeringsproces en handhavingstaken. In deze reeks
worden ook kleinere, interactieve sessies georganiseerd. Deze zijn alleen op
uitnodiging.

Dossierpagina inburgering op Rijksoverheid.nl
SZW heeft een eigen pagina over inburgeren in Nederland op Rijksoverheid.nl
gekregen. Deze pagina is bedoeld voor inwoners van Nederland en bevat op
hoofdlijnen de beleidsinformatie over inburgeren in Nederland. Er is een subpagina
over de huidige Wet inburgering, de plannen voor de nieuwe Wet inburgering, de
Tijdlijn VOI en verwijzingen naar pagina's van onze ketenpartners. Het laatste
nieuws, een sectie met vraag en antwoord en diverse documenten met betrekking
op inburgering zijn hier ook terug te vinden.

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.

