
 

 
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom anderstaligen. De 

nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je suggesties hoe 

we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

1. Wet- en regelgeving  

 

Toets op inburgeringsonderwijs moet beter (Binnenlands Bestuur)  

Marktwerking in het inburgeringsonderwijs heeft gefaald. De overheid moet daarom een sterkere rol gaan spelen 

om de kwaliteit van het onderwijs voor inburgeraars te waarborgen. Dat geldt ook in het nieuwe 

inburgeringsstelsel, dat begin 2022 ingaat.  

Lees verder -> 

 

Laten we aan inburgering net zulke hoge eisen stellen als aan zorg en onderwijs (Sociale vraagstukken) 

Het inburgeringsbeleid heeft een U-bocht genomen. Met de nieuwe inburgeringswet is het motto van ‘eigen 

verantwoordelijkheid’ van de baan en krijgen gemeenten wederom de regie. Maar de marktwerking blijft 

grotendeels bestaan. Voor het lokale inburgeringsonderwijs zijn daarom nationale kwaliteitseisen en toezicht 

nodig, net als voor al ons onderwijs. 

Lees verder -> 

 

Inburgeren op maat: wat betekent dat voor statushouders met een zintuiglijke beperking? (Sociaalweb) 

Statushouders met een zintuiglijke beperking worden momenteel vaak op medische gronden ontheven van de 

inburgeringsplicht. Het leren van de Nederlandse taal is echter cruciaal om volwaardig te kunnen participeren in 

onze samenleving. 

Lees verder -> 

 

De eerste stappen van nieuwe statushouders in Rotterdam (Sociaalweb) 

De Rotterdamse Taalstart (RTS) draagt bij aan een goede start van statushouders in Rotterdam. Doordat het een 

intensief programma is met activerende opdrachten, ontstaat er bij statushouders meer goede moed om in te 

burgeren en te integreren. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief heropening examenlocaties voor inburgeringsexamens en Staatsexamens Nt2 (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees meldt dat het kabinet DUO en het College voor Toetsen en Examens heeft gevraagd de 

inburgeringsexamens en de Staatsexamens Nederlands als 2e taal (Nt2) te hervatten in de week van 15 maart 

2021. 

Lees verder -> 

 

Zo zetten statushouders stappen op weg naar werk (Sociale vraagstukken) 

De weg van statushouders naar werk verloopt meestal via een aantal tussenstappen. Gemeenten en 

maatschappelijke organisaties helpen hen hierbij. Recent onderzoek leert hen zes lessen voor effectieve 

arbeidstoeleiding van deze doelgroep. 

Lees verder -> 
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Het belang van visie en regie bij de Nieuwe Wet Inburgering (Sociaalweb) 

Onder de Nieuwe Wet Inburgering (NWI) zijn gemeenten vanaf 2022 verantwoordelijk voor de regie en 

begeleiding van statushouders bij het inburgeringsproces. Dit stelt gemeenten voor de nodige vraagstukken: waar 

moet je als gemeente rekening mee houden, en bovenal: waar begin je? 

Lees verder -> 

 

Aan de slag met de nieuwe Wet inburgering (Binnenlands Bestuur) 

Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat pas op 1 januari 2022 in, maar dat weerhoudt de gemeente Amersfoort er 

niet van om alvast in de geest van de nieuwe wet te gaan werken. Beter voor de inburgeraars, maar ook goed 

voor de gemeente om alvast te wennen aan het nieuwe stelsel, vindt wethouder Cees van Eijk.  

Lees verder -> 

 

Evaluatie nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering in de ‘ondertussenperiode’ (Sociaalweb) 

Ter voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel is de gemeente Amsterdam in september 2018 gestart met 

het project ‘De nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering’. In dit project is expliciet aandacht voor de huidige 

groep inburgeraars die niet kan profiteren van de toekomstige wetswijziging. 

Lees verder -> 

2. Diversiteit   

 

Cultuursensitieve hulpverlening schiet tekort (Zorg+Welzijn) 

Soheila Yousefi startte de organisatie Kommak, met als doel professionals meer te leren over het werken met 

mensen die vluchteling zijn geweest. Ze is kritisch over de huidige werkwijze van gemeenten en hulpverleners. 

‘Vluchtelingen krijgen al snel de stempel dat ze “lastig” zijn.’ 

Lees verder -> 

 

‘Pak ook institutioneel racisme aan’ (Movisie) 

Het is de week tegen racisme. Er is terecht veel aandacht voor alledaags racisme en etnisch profileren. Daarnaast 

is aandacht nodig voor institutioneel racisme, zegt Mellouki Cadat-Lampe, onderzoeker bij Movisie. 

Lees verder -> 

 

Somalische Nederlanders op weg naar emancipatie (Movisie) 

‘Jiheeye’ betekent kompas in het Somalisch. Jiheeye is ook de titel van een handboek van de Alliantie Verandering 

van Binnenuit. Het beschrijft hoe Somalische Nederlanders anderen die problemen hebben met het vinden van 

hun weg en positie in de Nederlandse samenleving helpen. 

Lees verder -> 

 
 

 

https://www.sociaalweb.nl/blogs/het-belang-van-visie-en-regie-bij-de-nieuwe-wet-inburgering
https://www.sociaalweb.nl/publicaties/evaluatie-nieuwe-amsterdamse-aanpak-inburgering-in-de-ondertussenperiode
https://www.zorgwelzijn.nl/kennis-over-cultuurverschillen-kan-zorg-verbeteren-en-versnellen/
https://www.movisie.nl/artikel/pak-ook-institutioneel-racisme-aan
https://www.movisie.nl/artikel/somalische-nederlanders-weg-naar-emancipatie

