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Nieuwsbrief Veranderopgave Inburgering

Nummer 18, 7 september 2021
 

Via de nieuwsbrief Veranderopgave Inburgering (VOI) van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SZW) informeren wij u over ontwikkelingen met betrekking tot het
nieuwe inburgeringsstelsel. Een �jdlijn met belangrijke momenten voor het programma
VOI vindt u hier. Vanwege de bijzondere situa�e waarin wij ons bevinden, berichten wij u
via deze nieuwsbrief ook over (corona)maatregelen met betrekking tot het huidige
inburgeringsstelsel.
 
Het huidige kabinet is demissionair, u kunt daarom voor de vermelding van minister
Koolmees in deze nieuwsbrief demissionair minister Koolmees lezen.
 
Ontvangt u deze nieuwsbrief liever niet, dan kunt u zich hiervoor afmelden via het colofon
na het laatste ar�kel.

Publica�e Besluit en Regeling inburgering 2021

Begeleiding leerbaarheidstoets naar gemeenten

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/tijdlijn-veranderopgave-inburgering-voi
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Publica�e Besluit en Regeling inburgering 2021

Op 1 september 2021 zijn het Besluit inburgering 2021 en de Regeling inburgering 2021 (verder:
besluit en regeling) gepubliceerd in respec�evelijk het Staatsblad en de Staatscourant. 
 
Met de publica�e van het besluit en de regeling is uitwerking van de Wet inburgering 2021 in
lagere regelgeving afgerond. De wet zelf is op 2 februari jl. in het Staatsblad gepubliceerd.
 
Na het afronden van de voorhangprocedure in de Tweede en Eerste Kamer (zie nieuwsbrief VOI nr.
13), zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd in het besluit en de regeling.
 
Zo is op basis van het advies van de Raad van State in het besluit geregeld dat gemeenten uit eigen
beweging (ambtshalve) rekening houden met bijzondere omstandigheden die op dat moment bij
de gemeente bekend zijn als zij een boete opleggen omdat een inburgeraar niet verschijnt bij of
niet meewerkt aan de brede intake (ar�kel 7.1). Verder is geregeld dat DUO hetzelfde doet bij het
opleggen van een boete als een inburgeraar het PVT of de MAP niet �jdig hee� afgerond. Het
advies van de Raad van State hee� daarnaast geleid tot een aantal aanvullende eisen in het besluit
waaraan de door de minister aangewezen keurmerkverstrekker (s�ch�ng Blik op Werk) moet
voldoen, zoals bijvoorbeeld het uitbrengen van een jaarlijks verslag over alle verrichte
werkzaamheden (ar�kel 8.1). Ook is in dit kader geregeld in welke gevallen de minister de
aanwijzing als keurmerkverstrekker kan schorsen of intrekken.
 
Daarnaast zijn nog enkele andere, technische wijzigingen verwerkt in het besluit. In hoofdstuk 9
zijn bijvoorbeeld enkele ar�kelen aangevuld om ervoor te zorgen dat de benodigde
gegevensuitwisseling kan plaatsvinden tussen de par�jen die betrokken zijn bij de uitvoering van
het nieuwe stelsel.
 
In de regeling is DUO aangewezen als de par�j die de leerbaarheidstoets zal gaan afnemen (ar�kel
5.1). Eerder waren zowel DUO als COA hiervoor in beeld. Gemeenten zullen een rol krijgen bij de
begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets.  
 
Verder zijn in de regeling (hoofdstuk 10) ook de verschillende percentages en bedragen
vastgesteld die relevant zijn voor het budget dat gemeenten krijgen voor de financiering van
inburgeringsvoorzieningen (o.a. de leerroutes). Het gaat dan om de percentages en bedragen die
gelden voor het budgetjaar 2022.
 

Begeleiding leerbaarheidstoets naar gemeenten

Gemeenten worden met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor
de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Dit staat in de Ministeriële Regeling, die

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-410.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-38863.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-38.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/24/veranderopgave-inburgering---nieuwsbrief
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op 1 september j.l. is gepubliceerd. Door de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets
bij gemeenten te beleggen, wordt het een integraal onderdeel van de brede intake.
 
In de uitvoeringsbrief inburgering van 24 juni 2021 werd al vermeld dat voor de afname van de
leerbaarheidstoets binnen de Wet inburgering 2021 een rol werd voorzien voor gemeenten bij de
begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Tijdens het bestuurlijk overleg op 12 juli
tussen de VNG en SZW is bekrach�gd dat gemeenten deze rol in principe op zich kunnen nemen,
maar dat daarbij wel aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan, waaronder het
openstellen van de toets voor een termijn van 12 maanden en dat er passende financiële
middelen ter beschikking moeten worden gesteld.
 
Rol gemeenten 
Gemeenten zijn met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de
begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Concreet betekent dit dat
gemeenten verantwoordelijk worden voor;

het inplannen van de afspraken met de kandidaten voor de afname van de
leerbaarheidstoets 
het beschikbaar stellen van afnameloca�es
de begeleiding bij de afname van de toets

Rol DUO
Bij de afname van de leerbaarheidstoets is een centrale rol voorzien voor DUO. DUO zal, als
ona�ankelijke par�j, zorgdragen voor het afnamepla�orm van de toets, de verwerking van de
toetsresultaten en het doorgeven van de toetsuitslagen aan gemeenten.
 
Webinars
In het kader van het Ondersteuningsprogramma worden twee webinars georganiseerd op 22
september en 7 oktober, waarin een toelich�ng gegeven zal worden op de leerbaarheidstoets en
de rol van gemeenten hierin. U kunt zich nu hiervoor aanmelden. 

Aanmelden voor webinar op 22 september
Aanmelden voor webinar op 7 oktober

 
Meer informa�e:

Kamerbrief Publica�e Besluit en Regeling Inburgering (7 september 2021)
Q&A leerbaarheidstoets
Handreiking warme overdracht

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-38863.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/24/uitvoeringsbrief-juni-2021
https://vng.nl/agenda/webinar-leerbaarheidstoets-wet-inburgering-2021
https://vng.nl/agenda/webinar-leerbaarheidstoets-wet-inburgering-2021-0
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z15022&did=2021D32199
https://www.divosa.nl/wet-inburgering-vraag-en-antwoord#leerroutes-en-onderwijs--leerbaarheidstoets
https://www.divosa.nl/handreiking-scenarios-warme-overdracht-van-coa-naar-gemeente
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Colofon
 
Dit is een uitgave van het ministerie van SZW. Bij het voorbereiden van gemeenten
op de nieuwe Wet inburgering werken wij samen met de VNG, Divosa en DUO. De
regie op de uitvoering van de nieuwe wet is bij de gemeenten belegd met als doel
inburgeringsplich�gen zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen in de
Nederlandse samenleving en op de Nederlandse arbeidsmarkt.
 
Deze nieuwsbrief is vrij toegankelijk voor iedereen met interesse in de VOI. Op
acquisi�e naar aanleiding van de nieuwsbrief wordt niet gereageerd.
 
Alle nieuwsbrieven worden na verzending gepubliceerd op de website van de
Rijksoverheid.
 
Mail de redac�e: PostbusVOI@minszw.nl
 
Afmelden voor de nieuwsbrief.
Aanmelden voor de nieuwsbrief.
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