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Het huidige inburgeringstelsel
Pijlers:
• Eigen verantwoordelijkheid
• Resultaatsverplichting
• Marktwerking

• Inburgeringsexamen: 7 onderdelen
• DUO is verantwoordelijk voor de uitvoering: organisatie van
de examens, de aanschrijving, lening en handhaving.
Met invoering participatieverklaring hebben gemeenten nadrukkelijk
weer een rol gekregen.
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Uitgangspunten veranderopgave
Opdracht uit het regeerakkoord:
Inburgering ten dienste van maatschappelijke opgave: iedereen doet mee,
liefst via betaald werk!
•

B1 tenzij....

•

Regierol gemeenten

•

Activerend en ontzorgend

•

Zo snel mogelijk beginnen

•

Vereenvoudiging examenstelsel (kwaliteit, effectiviteit en handhaving)

•

Onderzoeken ondersteunen dat inburgering effectiever kan ten opzichte

van huidige stelsel.
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Proces Veranderopgave
Uitgangspunt: nieuwe wet medio 2020
• Veel draagvlak voor aanpassingen
• Voorjaar 2019: intensief traject met
stakeholders en experts
• Werkgroep met VNG, G40, Divosa, G4 en VWN.
• Brief hoofdlijnen VOI en debat in de Tweede Kamer juli 2018
• Uitwerkingsagenda opgesteld met prioriteiten oktober 2018
• Najaar 2018: daarmee aan de slag.
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Tussenperiode
•

Wetswijziging en planning

•

Vormgeven tussenperiode

Zorgen over specifieke groep
Overgangsproblematiek verkleinen
Gebruik maken van wat er nu al mogelijk is o.a. ikv P-Wet en
Maatschappelijke begeleiding.

Pilots opzetten met gemeenten om te testen wat werkt
Monitoring en evaluatieprogramma: wat er door gemeenten nu al in
gang is gezet
Gemeenten voorbereiden op stelselwijziging (komende weken komt

daarover meer duidelijkheid)
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Hoe gaat zo’n stelsel eruit zien?
•

Voorinburgering en taalles vanaf dag één; Gemeente zo snel mogelijk regie

over het integrale inburgeringstraject
•

Brede intake door gemeente, regierol gemeente;

•

Persoonsplan Inburgering en Participatie;
taal én werk/participatie, niet vrijblijvend en substantieel
leerroutes (B1-route, onderwijsroute en Z-route
Ontzorgen
voortgang wordt gevolgd

•

Geen ontheffingen meer

•

Gemeente/regio koopt taallessen in

•

Centraal wat moet, decentraal wat kan
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Gemeenten  regierol
Gemeenten gaan een brede intake afnemen: inzicht in startpositie en
ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke situatie van een inburgeringsplichtige
 Het Rijk zal criteria en kaders formuleren waaraan de intake moet voldoen
(objectiviteit en mate van uniformiteit).

 Waar mogelijk start intake al in de AZC’s, na koppeling aan gemeenten.

PIP (Plan Inburgering en Participatie) voor alle inburgeringsplichtige nieuwkomers
 Een persoonlijk en integraal programma voor het leren van de taal in combinatie met
werk, vrijwilligerswerk, studie of stage Inclusief afspraken over ontzorgen.
 Voortgangsgesprekken ikv het PIP.
 Voortbouwen op taken uit de Participatiewet -> handhaven medewerkingsplicht,
handhaven van de taaleis en tegenprestatie
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Integrale aanpak
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Wat verandert er voor gemeenten?
Gemeenten kopen inburgeringstrajecten in.
•

Hiertoe ontvangen gemeenten middelen van het Rijk

•

Vereisten: voldoende passend aanbod, inhoudelijk effectief en flexibel + geënt
op inburgerings- en participatiedoelstelling.

•

Begeleiding van inburgeringsplichtigen (voortgang, passend traject, evt.
bijsturing, breed ingestoken vanuit sociaal domein)

•

Aandacht voor de groep die in huidige stelsel ontheffing krijgt: Z-route moet
gericht zijn op zelfredzaamheid en zoveel mogelijk beheersen van de taal.

•

Regionale samenwerking ligt voor de hand

•

Zicht en invloed op kwaliteit van de cursussen

Participatieverklaring blijft bestaan, ONA: decentrale, praktijkgerichte invulling.
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PIP en Leerroutes
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Verdere uitwerking
Financieel kader:
• Wijzigingen moeten passen binnen het bestaande financiële kader van de SZW begroting.
• Plus de bij Regeerakkoord toegekende middelen (€ 70 miljoen structureel) voor verhoging
naar B1 niveau.
• Afschaffen sociaal leenstelsel.
• Gemeenten gaan cursussen inkopen: welke voorwaarden
zijn hiervoor nodig, hoe waarborgen we kwaliteit?
Bekostiging:
• Een vorm van prestatiebekostiging/afspraken
Examenstelsel:
• ONA krijgt een decentrale, praktijkgerichte invulling.
• Afname taalexamen (en KNM) blijft landelijk geregeld.
• Z-route: uitwerken hoe wordt voldaan aan de inburgeringsplicht, afspraken uit PIP
Activeren en Ontzorgen:
• Activeren en ontzorgen van asielstatushouders.
• Gericht op zelfredzaamheid, werk en meedoen.
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Vragen?
Mieke van Zijverden
mvzijverden@minszw.nl
Maartje Groot
mgroot@minszw.nl
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