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Het huidige inburgeringstelsel 

Uitgangspunten:

• Eigen verantwoordelijkheid inburgeraar 

• Resultaatsverplichting

• Marktwerking 

• Centraal Inburgeringsexamen

• Rol DUO: verantwoordelijk voor de uitvoering (organisatie van de 

examens, de aanschrijving, lening, ontheffingen en handhaving)
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Veranderopgave inburgering (VOI)

Uitgangspunten: 

• Regeerakkoord (oktober 2017) 

Inburgering als brede maatschappelijke opgave: 

“iedereen doet mee, liefst via betaald werk!”

• Taalniveau B1, tenzij....

• Regierol gemeenten

• Activeren én ontzorgen

• Zo snel mogelijk beginnen

• Inwerkingtreding per 1 juli 2021 
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Asielstatushouders & gezins- en overige migranten 

Asielstatushouders

• houders van verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

• Let op: nareizigers zijn ook asielstatushouders

Gezins- en overige migranten

• houders verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd

• Grootste groep zijn gezinsmigranten die zich bij hun partner in NL 
voegen (gezinshereniger/gezinsvormer)

• Trajecten van gezinsmigranten en overige migranten wijkt op 
onderdelen af van dat van asielstatushouders! 

4



Regierol gemeenten

• Sneller starten met inburgering

• Brede intake en Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP)

• Aanbod van een integraal inburgeringstraject

• Maatwerk: 3 leerroutes én geen ontheffingen meer

• Begeleiding en voortgangsgesprekken 

• De eerste zes maanden ontzorgen

• Verknoping met breder sociaal domein: taal én participatie 

• Samenwerking tussen gemeenten

• Handhaving op de inspanning 

5



Brede intake en PIP 

Brede intake: 

• Beeld van de startpositie en ontwikkelmogelijkheden

• Vaste onderdelen, waaronder: opleidingsachtergrond, werkervaring, 

gezondheid etc. 

• Leerbaarheidstoets als indicator voor de leerroute 

Persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP):

• Beslissing over leerroute en invulling van inburgeringsplicht 

• Beschikking, geen vrijblijvendheid 
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Leerroutes 
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B1-route
met afschaal-
mogelijkheid naar 
A2

Onderwijsroute
bestaande uit een 
taalschakeltraject

Z-route
Zelfredzaamheids-
route



Ontzorgen

Waarom ontzorgen? 

• NL financiële systeem is complex (huurcontract, toeslagen, uitkering...)

• Zorg financiële problemen 

Wat is het? 

• Eerste 6 maanden 

• Asielstatushouders

• Betalen van huur, rekeningen voor vaste lasten en zorgverzekering

• In combinatie met begeleiding financiële zelfredzaamheid 
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Waar bestaat inburgering nog meer uit? 
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Inkoop door gemeenten 
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Aanbesteden? Selectie- en gunningscriteria! 
• Bij een aanbesteding moet de gemeente selectie- en gunningscriteria 

opstellen 

• Selectiecriteria: eisen die aan de aanbieder worden gesteld

• Gunningscriteria: eisen die aan de dienst/voorziening/aanbod worden 
gesteld 
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Pilotprogramma VOI
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97 unieke gemeenten doen mee! 

• Brede intake/PIP

• Integratie van vrouwelijke nareizigers  

gezinsmigranten

• Duale trajecten

• Ontzorgen

• Route B1: van A2 naar B1 

• Z-route



Tip! 
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