
Veranderopgave Inburgering



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)
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Proces
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En hoe gaat zo’n stelsel er dan uit zien?
• Voorinburgering en taalles vanaf dag één; 

• Gemeente krijgt zo snel mogelijk de regie, over het integrale 
inburgeringstraject van de inburgeraar;

• Brede intake door gemeente;

• Persoonsplan Inburgering en Participatie;
- taal én arbeid
- ontzorgen
- niet vrijblijvend en substantieel
- voortgang wordt gevolgd

• Geen ontheffingen meer

• Gemeente/regio koopt taallessen in

• Afschaffing leenstelsel

• 3 leerroutes (B1-route, onderwijsroute en z-route)

• Centraal wat moet, decentraal wat kan
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Wat verandert er voor gemeenten? 
• Gemeenten gaan voor iedere inburgeraar een ‘’brede intake’’ afnemen: 

inzicht in startpositie en ontwikkelingsmogelijkheden van een 
inburgeringsplichtige 

➢ Het Rijk zal criteria en kaders formuleren waaraan de intake in ieder 
geval moet voldoen om objectiviteit en hoge mate van uniformiteit te 
borgen. 

➢ Waar mogelijk wordt deze intake al in de AZC’s, na de koppeling, 
afgenomen. 

• Er wordt een PIP (Plan Inburgering en Participatie) opgesteld voor alle 
inburgeringsplichtige nieuwkomers 

➢ Een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met 
werk, vrijwilligerswerk, studie of stage (gemeenten bieden een integraal 
programma) 

➢ Inclusief afspraken over ontzorgen. 

➢ Gemeenten voeren voortgangsgesprekken met de inburgeringsplichtige. 

➢ Bouwt voort op taken o.b.v. de Participatiewet -> handhaven 
medewerkingsplicht, handhaven van de taaleis en tegenprestatie
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Wat verandert er voor gemeenten? 

• Gemeenten kopen inburgeringstrajecten in

➢ Hiertoe ontvangen zij inburgeringsbudget van het Rijk 
(leenstelsel wordt afgeschaft) 

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

➢ Vormgeving speciale leerroute voor de groep die in huidige 
stelsel ontheffing krijgt: gericht op zelfredzaamheid en 
zoveel mogelijk beheersen van de taal. 

➢ Regionale samenwerking ligt voor de hand

➢ Zicht en invloed op kwaliteit van de cursussen

• Uitvoering Participatieverklaring blijft bestaan, ONA krijgt 
ook een decentrale, praktijkgerichte invulling. 
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