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Toelichting op stelselwijziging inburgering per juli 2020 en de daaraan 
gekoppelde Verander Opgave Inburgering (VOI) 
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Stand van zaken 

• Juli brief van Minister Koolmees naar de Tweede Kamer 
• Hoofdlijnen: 

• Regie gaat terug naar gemeenten 

• Leenstelsel wordt afgeschaft 

• Nieuwkomers krijgen brede intake en een PIP 

• Ontzorgen van nieuwkomers in eerste periode 

• Hogere taaleis namelijk B1 

• Etc 
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Planning / routekaart 

• Jan/febr 2019 moet het wetsconcept gereed zijn 

 

• Mrt/apr 2019 Consultatie en uitvoeringstoetsen 

 

• Sept 2019 Behandeling wetsvoorstel in de Tweede Kamer 

 

• Feb 2020 Behandeling wetsvoorstel in de Eerste Kamer 

 

• Datum beoogde inwerkingtreding nieuwe wet en implementatie zelf vanaf 
juli 2020 
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Proces naar de nieuwe wet 

• Om tot een nieuwe inburgeringswet te komen is helder tijdpad nodig, 
een duidelijke prioriteitsstelling en een overzicht wie-doet-wat. De 
uitwerking naar de nieuwe wet valt uiteen in 15 thema’s.  

 

 

Beleidsinhoudelijke thema’s Overkoepelende thema’s 
1.   Doorlopende leerlijn vanaf opvang 

2.   Brede intake en PIP 

3.   Ontzorgen 

4.   Inkoop 
5.   Onderwijsroute 

6.   B1-route 

7.   Z-route  

8.   Modernisering examenstelsel 

9.   Handhaving 

10. Financiën en bekostiging 

11. Monitoring en evaluatie 

12. Informatie- en gegevensuitwisseling 

13. Toezicht op kwaliteit van het onderwijs  
14. Wet Inburgering en relatie met andere wetgeving 

15. “En ondertussen” 
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Proces van uitwerking tot december 2018 

• Thema’s die tot december uitgewerkt zullen / zouden gaan worden 
zijn: 

• Brede Intake/PIP (Plan Inburgering en Participatie) 

• Doorlopende lijn vanaf opvang 

• Inkoop 
• Onderwijsroute  jonge statushouders zsm doorleiden naar een Nederlandse 

beroepsopleiding 

• B1  intensivering leerroutes / taal gecombineerd met (vrijwilligers)werk 

• Z-route  geen ontheffingen obv aantoonbaar geleverde inspanning meer. Iedereen 
leert zich in de maatschappij te redden 
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Proces van uitwerking tot december 2018 

 

• Ontzorgen 

• Modernisering examenstelsel 

• Handhaving 

• Prestatiebekostiging, monitoring en evaluatie 

• Ondertussen (lopende trajecten en overloop naar nieuwe stelsel en 
voorkomen dat er statushouders tussen de wal en het schip vallen) 

(Stavaza per 15 januari nog niet gecommuniceerd) 

 

AO Participatie 15012019 



• Kernteam, bestaande uit VNG, Divosa, G40, G4, COA en VWN, zal de 
beleidsinhoudelijke thema’s beantwoorden.  

• Hiertoe zullen daar waar nodig vanuit SZW themabijeenkomsten 
worden georganiseerd met experts die de thema’s inhoudelijk zullen 
voorbereiden. 

• Vanuit de VNG, Divosa en G40 is een oproep onder gemeenten, 
regiocoördinatoren gedaan om inhoudelijk mee te denken. VNG heeft alle 
belangstellenden per thema in kaart gebracht en is degene die per thema de 
inhoudelijke experts zal aanleveren.  

 

 

 
JB PHO Maatschappij 30012019 

 



Proces van uitwerking na december 2018 

• Tot en met april 2019 zal aan de verdere beleidsinhoudelijke 
uitwerking per thema gewerkt worden.  

• Hiertoe behoren ook een Internetconsultatie voor de wet en 
Uitvoerbaarheidstoetsen op het beleid. 
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“Huiswerk” iedere gemeente afzonderlijk 

• Welke thema’s werkt en voert elke individuele gemeente binnen 
Holland Rijnland zelf uit? Definieer eigen inzet.  

• Op welke thema’s zien gemeenten de onderlinge samenwerking en 
hoe die in te vullen? Holland Rijnland voldoende schaalgrootte? 

• Uitwerkingsagenda en uitwerkingsvragen. Voldoende 
haalbaar/realistisch? 

• Vervolg? 

 

 

Beleidsinhoudelijke thema’s Overkoepelende thema’s 
1.   Doorlopende leerlijn vanaf opvang 

2.   Brede intake en PIP 

3.   Ontzorgen 

4.   Inkoop 
5.   Onderwijsroute 

6.   B1-route 

7.   Z-route  

8.   Modernisering examenstelsel 

9.   Handhaving 

10. Financiën en bekostiging 

11. Monitoring en evaluatie 

12. Informatie- en gegevensuitwisseling 

13. Toezicht op kwaliteit van het onderwijs  
14. Wet Inburgering en relatie met andere wetgeving 

15. “En ondertussen” 
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