
 

 
 

 
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. Nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022 
 
Snelle financiële impuls onderwijsroute is noodzakelijk (VNG) 

De onderwijsroute uit de nieuwe Wet inburgering kan kansrijke, veelal jonge inburgeraars een vliegende 

start geven in Nederland. Door te lage budgetten komt de onderwijsroute in veel regio’s echter moeizaam 

van de grond. 

Lees verder -> 

 

CBS verzamelt data voor monitoring nieuwe inburgeringswet (CBS) 

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Daarmee krijgen gemeenten een belangrijke rol bij de 

inburgering van nieuwkomers. Om de uitwerking van de wet te monitoren en evalueren heeft het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het CBS gevraagd data te verzamelen bij onder meer de 345 

Nederlandse gemeenten, DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en het COA (Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers). 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief Inburgering oktober 2021 (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt de Tweede Kamer de verzamelbrief Inburgering oktober 2021. 

Lees verder -> 

 

Inburgering: gros gemeenten draait warm voor 2022 (Binnenlands Bestuur) 

Vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering biedt het overgrote deel van de gemeenten (94 procent) duale 

werk- en leertrajecten aan. In twee derde van de gevallen maakt extra taalondersteuning deel uit van 

werkervarings- of stageplekken.    

Lees verder -> 

 

Aantal werkende statushouders trekt weer aan (Divosa) 

Het percentage statushouders met werk neemt volgens de Divosa Benchmark in de tweede helft van 2020 

weer licht toe. De dip in de eerste helft van 2020 lijkt daarmee ten einde. Gemeenten ondersteunen 

statushouders in hun zoektocht naar werk. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief fouten bij inburgeringsexamens en participatieverklaring (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over 2 fouten bij de normering van de slaag-

/zakgrens van inburgeringsexamens en bij het opleggen van de plicht tot het deelnemen aan een 

participatieverklaringstraject (PVT-plicht). 

Lees verder -> 
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Aanbesteding wet inburgering loopt uit op fiasco (Binnenlands Bestuur) 

Voor zover bekend heeft nog geen enkele gemeente een aanbieder kunnen contracteren die vanaf januari 

de zogeheten onderwijsroute kan aanbieden aan inburgeraars. Het budget dat gemeenten daarvoor willen 

vrijmaken, en daarvoor van het rijk krijgen, is bij lange na niet genoeg. Bestuurlijk overleg tussen de 

ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), onderwijs (OCW) en Financiën en gemeentekoepel 

VNG moet voorkomen dat de onderwijsroute compleet mislukt. 

Lees verder -> 

 

Bestuurlijk overleg inburgering: nog geen toezegging extra middelen onderwijsroute, verder overleg 

volgt 

Gemeenten krijgen de onderwijsroute uit de nieuwe Wet inburgering nog niet van de grond. De 

demissionair minister van SZW ziet dat er een financieel knelpunt is, maar doet nog geen toezegging over 

extra middelen. Dat is besproken tijdens het Bestuurlijk Overleg inburgering op 4 oktober. 

Lees verder -> 

 

Online toolkit voor verbeteren kwaliteit taalonderwijs inburgering (Divosa) 

Gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van het taalonderwijs inburgering kunnen vanaf nu 

inspiratie opdoen uit de online toolkit Kwaliteit Taal en Inburgering. De toolkit biedt gemeenten handvatten 

om fraude bij taalscholen te voorkomen en om statushouders, die nog onder het huidige stelsel 

inburgeringsplichtig zijn, gerichter te adviseren in hun keuze voor een taalaanbieder en te begeleiden in hun 

inburgeringstraject. 

Lees verder -> 

 

2. Intercultureel werken 
 

Vluchtelingen uit Afghanistan: leren van bestaande kennis en inzichten (Movisie) 

Als er elders in de wereld crisis of oorlog uitbreekt, heeft dat ook vaak gevolgen voor de Nederlandse 

samenleving. Na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan zijn Afghanen massaal hun land 

ontvlucht; er zijn ook Afghanen naar Nederland gekomen. Voor welke uitdagingen stelt ons dat? Wat weten 

we over hoe beleidsmakers en sociaal professionals hiermee om kunnen gaan? Wat vertellen eerdere 

ervaringen met vluchtelingen uit Syrië en Eritrea hierover?  

Lees verder -> 

 

Extra aandacht voor migrantenouderen met dementie (Movisie) 

Migrantenouderen met vergeetachtigheid of dementie zijn vaak niet of te laat in beeld. Hoe kun je in een 

eerder stadium hulp bieden aan deze ouderen en hun familie? En op welke manier kun je het 

ondersteuningsaanbod in zorg en welzijn verbeteren? Het Rotterdamse project ‘Oudere migranten met 

vergeetachtigheid of dementie’ beet zich de afgelopen twee jaar met succes vast in deze vragen. 

Lees verder -> 
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