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Veldschets
• Taalniveaus, hoe burger je in?
• Inburgering tot 1 januari 2013

• Inburgering vanaf 1 januari 2013 en vanaf 1 januari 2015

Taalniveaus
NT2

NT1

• Alfa-a, b, c
• A1
• A2 own 1F
• B1 own 2F
• B2 own 3F
• C1, C2

Alfabetisering
Beginner
1F
Eind primair onderwijs
2F
Eind vmbo in theorie
3F
Eind mbo-4 en havo
4F
Eind vwo

Laaggeletterd tot

Onderwijsvergelijking

: 2F

Niveau NT2, zo hoog mogelijk
• Alfabetisering
• A1
• Vanaf niveau own A2 zijn er mogelijkheden om inburgering te
combineren met een beroepsopleiding op niveau 1
• Niveau A2 verplicht niveau Inburgering maar A2 onvoldoende
• Niveau B1 Staatsexamen NT2 niveau I, toegang MBO
• Vanaf niveau B1, voor anderstalige jongeren biedt het Alfa-college
het voorbereidend jaar richting HBO of WO en zijn er VAVOmogelijkheden
• NIveau B2 Staatsexamen NT2 niveau II, toegang HBO/WO

• Niveaus C1 en C2

Inburgeren tot 1 januari 2013
• Vanaf 2007 nieuwe Wet Inburgering
• Aanbestedingen: inkoop door gemeenten bij instellingen met een
Keurmerk Inburgeren
• Keurmerk Inburgeren: handleiding Keurmerk Inburgeren met
normen t.a.v. kwaliteit, processen, resultaten en organisatie
• Vaak duale trajecten : inburgering in combinatie met
reintegratie/participatie
• Inburgeren in combinatie met profielen OGO, Werk en later ook
Maatschappelijke Participatie, Ondernemen

Inburgeren vanaf 1 januari 2013
• Inburgeraar is zelf verantwoordelijk voor het organiseren en
inkopen van zijn inburgeringtraject
• Wie en wat?
• Voorlichting en informatievoorziening
• Financiering
• Inkoop cursus
• Voldoen aan de inburgeringplicht
• Veranderingen per 1 januari 2013

Inburgering, voor wie en wat?
• Iedere inburgeringplichtige met een verblijfsvergunning ouder dan
18 tot 65
• Termijnen 3 of 5 jaar (analfabeet)
• Nederlandse taal en Kennis van de Nederlandse Samenleving en
voor vergunninghouders na 1 januari 2015 arbeidsmarktmodule
• Examens:
• lezen, schrijven, spreken, luisteren op niveaus A2, B1 of B2
(staatsexamens)
• Kennis van de Nederlandse Samenleving
• Arbeidsmarktmodule

Voorlichting en informatievoorziening
• Inburgeraar krijgt beschikking IND m.b.t. verblijfsvergunning
• Uitwisseling gegevens IND en DUO

• Inburgeraar ontvangt beschikking DUO
• Verwijzing naar de website www.inburgeren.nl en de website van
Blik op Werk www.blikopwerk.nl
• De website www.inburgeren.nl is ook in het Engels, Spaans, Frans,
van blikopwerk alleen in het Nederlands

Voorlichting en informatievoorziening
• Gemeenten hebben alleen een informerende rol
• Verantwoordelijkheid ligt bij de inburgeraar
• Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de centrale
uitvoeringsinstantie:
• Informatievoorziening op afstand
• Beheer van geld en processen
• Kennisgevingen en beschikkingen
• Uitwisseling met cursusinstellingen
• Procedures rondom termijnoverschrijdingen/verwijtbaarheid
• Examens

Financiering
• Voor financiering kan men een lening aanvragen bij DUO. Dat kan
dmv een aanvraagformulier via de website www.inburgeren.nl
• Inburgeringsplichtigen kunnen maximaal 10.000 euro lenen voor
alfabetisering en/of inburgering.
• Voor overige inburgeringsplichtigen/niet asielgerechtigden
inkomenscheck met gegevens belastingdienst
• Lening alleen voor cursus inburgeren bij instelling met een
keurmerk en voor examens
• DUO beheert lening, instellingen factureren met handtekening
inburgeraar aan DUO per 3 maand

Cursus Inburgeren
• Inburgeraar meldt zich bij een instelling met een Keurmerk, zie
www.blikopwerk.nl
• Check bij instellingen bij intake m.b.t. procedure, aanvraag lening
• Intake evt met tolk met Leerbaarheidstoets, niveautoets,
vooropleiding, beroepswensen, situatie
• Mogelijk traject wordt bepaald
• Offerte en cursuscontract conform Keurmerk Inburgeren
• Traject kan worden aangepast
• Voortgangsbewaking, monitoring
• Voorbereiden op examens

Voldoen aan de inburgeringsplicht
• Het behalen van het inburgeringsdiploma op niveau A2 of het
Staatsexamen NT2 niveau B1 of B2 als einddoel van het
inburgeringstraject
• Ontheffingen o.a. op grond van medische of psychische gronden en
op grond van voldoende geleverde inspanning zonder het
inburgeringdiploma te behalen
• Alfabetisering: 600 uur en inspanningstoets
• Inburgering: 600 uur en vier maal de niet behaalde deelexamens
over doen
• Medisch: medisch onderzoek

Voldoen aan de inburgeringsplicht
• Vrijstellingen:
• Diploma VMBO, HAVO, VWO
• MBO niveau 1 tot 1 januari 2015, inb. Plichtigen met vergunning na
1 januari 2015 geen vrijstelling meer op grond van MBO1
• MBO niveau 2 of hoger
• HBO of WO Nederlandstalige opleiding
• Vrijstelling niet automatisch

Veranderingen sinds 1 januari 2013
• Hoge mate van zelfstandigheid vereist van de inburgeraar

• Inburgeraars die geen andere talen spreken kunnen de informatie
niet goed begrijpen
• Digitale vaardigheden hoge vereiste
• Instellingen pakken rol op van monitor/mede-bewaker: informatie,
termijnen, aanvragen van lening, verlenging, ontheffing, examens
• Veel meer kosten voor eigen rekening, risico bij afsluiten lening als
men niet voldoet aan de inburgeringplicht
• De eisen en voorwaarden zijn scherper en strenger, men moet goed
op de hoogte zijn en blijven

Ontwikkelingen en initiatieven
• Landelijke werkgroep UAF/Vluchtelingenwerk/MBO Raad/COA

• In gesprek met ministeries SZW en OC&W
• Mogelijkheden voor geintegreerde trajecten inburgering en
opleiding verruimd binnen de huidige kaders
• Alle statushouders gratis diplomawaardering via SBB
• Studiefinanciering voor inburgeraars die inburgeren combineren met
een opleiding, nu onder 30
• Verruiming vanaf augustus 2017, voor 30 plus, exacte invulling nog
niet bekend

Veranderingen sinds 1 januari 2013
• Er is niet of nauwelijks ruimte/tijd/mogelijkheid voor
duale trajecten in combinatie met werk,
maatschappelijke participatie, opleiding
• Of toch??
• Regionale initiatieven worden gepresenteerd

