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Presentatie: Voortgang nieuwe inburgeringswet



Aanleiding: integratie kan beter

Verschillende onderzoeken wijzen hierop:

- Ombudsman, Een valse start, oktober 2018

- SCP, onderzoeken arbeidsparticipatie en gezondheid

- Kis en Movisie, onderzoeken en aanbevelingen

Interessant om op de websites de onderzoeken naar statushouders 

te bekijken.



Daarom: nieuwe inburgeringswet van minister Koolmees

• Geplande ingangsdatum: 1 januari 2021

• Nog volop in ontwikkeling: de grote lijn staat vast maar verschillende 

onderdelen worden nog uitgewerkt.



Huidige situatie

• Statushouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering

• Lening van DUO van 10.000 euro

• Wildgroei aan taalaanbieders, soms zelfs fraude (niet in Gouda)

• Tijden zijn moeilijk te combineren met bv kinderopvang en werk

• Meer dan een derde haalt inburgering niet



Samenvatting wet Koolmees

• Regie inburgering komt bij gemeenten

• Maatwerk: Brede intake en Plan integratie en Participatie (PIP)

• Leenstelsel afgeschaft

• Taalniveau naar B1

• Drie leerroutes: 

• < 27 – regulier onderwijs, 

• >27 – B1 als leerbaar,

• >27 – als B1 niet haalbaar dan aangepast programma= Z-categorie

• Duale trajecten – werk en taal gecombineerd

• Ontzorgen – lasten/toelagen verrekenen met uitkering



Regie bij gemeenten

• Geldt voor het hele traject van de statushouder

• Nu alleen Participatieverklaring, wordt uitgebreid van 2 workshops naar 8, 

gevolgd door 4 workshops Eurowijzer van Vluchtelingenwerk en Nibud

• Inkoop van taaltrajecten of keuze voor taalaanbieder

• Zorgen voor activiteiten/werk voor duale trajecten

• Ontzorgen vraagt aanpassing systemen



Leenstelsel afgeschaft

• Voorkomen van schulden bij statushouders

• Voorkomen fraude bij taalscholen

• Er moeten nog afspraken komen tussen met VNG en rijk over de kosten van 

het nieuwe stelsel



Brede intake en Persoonlijk Integratie en Participatieplan (PIP)

• Brede intake en PIP

Uitgebreid gesprek om een totaalbeeld te krijgen van de statushouder.

Leerbaarheidstoets o.a. om het taalniveau vast te stellen

Aandacht voor alle leefgebieden, bv gezinssituatie, gezondheid, etc.

PIP wordt samen met statushouder gemaakt, statushouder ondertekent.



Drie leerroutes

<27: onderwijsroute – regulier onderwijs en reguliere DUO-leningen

>27: B1 – als mensen leerbaar zijn. 

Een hoger taalniveau geeft meer kans op werk en een rol in de 

samenleving

>27: moeilijker leerbaar – Z-route. 

Z staat voor zelfstandige. Bedoeld wordt dat mensen zelfstandig hun 

weg kunnen vinden in de Nederlandse samenleving.



Duale trajecten

• Taalonderwijs combineren met activiteiten/werk vanuit het idee dat men taal 

direct in de praktijk leert.

• Opbouw: activiteiten,vrijwilligerswerk, werk – tussendoor steeds monitoren 

en evalueren



Ontzorgen

• Eerste 6 maanden grote financiële zaken verrekenen met uitkering.

• Inzetten op preventie schulden



Hoe nu verder?

Samenwerking met Krimpenerwaard en Waddinxveen waar dat handig is

Experimenteren in 2019 en 2020 met bv duale trajecten: netwerk opbouwen van 

vrijwilligersorganisaties en werkgevers.

Verdere samenwerking met partijen in de stad, er gebeurt immers al veel.

Kennis en samenwerking bevorderen, bv voorlichting over wetgeving en regelingen, 

zowel aan statushouders als aan vrijwilligers.

Ontzorgen: nu al inzetten op preventie door bv modules financiële zelfredzaamheid 


