
 

 
 

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

laaggeletterdheid. 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. Anderstaligen  
 

Inburgeraar zonder gekoppelde gemeente (Divosa) 

Een groep inburgeraars die een brief van DUO heeft ontvangen over de inburgeringsplicht is door COA nog 

niet gekoppeld aan een gemeente. De gemeente kan van DUO dan nog geen signaal ontvangen via het 

portaal Inburgering (PIB), terwijl inburgeraars zich mogelijk wel al melden bij de gemeente.  

Lees verder -> 

 

Kamerbrief stand van zaken Onderwijsroute inburgering (Rijksoverheid) 

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het waarborgen van de Onderwijsroute voor 

inburgering. 

Lees verder -> 

 

Kabinet en medeoverheden komen tot plan van aanpak voor doorstroming migratieketen 

(Rijksoverheid) 

De afgelopen weken is de doorstroom en opvang van asielzoekers ernstig onder druk komen te staan. Een 

grote opgave, waarin het Rijk, veiligheidsregio’s en gemeenten elkaar hard nodig hebben. Daarop heeft het 

kabinet op vrijdag 17 juni de nationale crisisstructuur geactiveerd om door intensieve samenwerking snelle 

resultaten te kunnen realiseren. 

Lees verder -> 

 

VNG tegen rijk: 'Maak inburgeren via onderwijsroute mogelijk' (Binnenlands Bestuur) 

Gemeenten willen voor het einde van deze maand duidelijkheid over de financiering van de onderwijsroute 

in het nieuwe inburgeringsstelsel. De route had begin dit jaar van start moeten gaan, maar liep vertraging 

op omdat gemeenten met het beschikbare budget de aanbestedingen niet rond kregen. 

Lees verder -> 

 

Inspecties: kinderen de dupe van crisis in de asielopvang (Inspectie Justitie en Veiligheid) 

Dagenlang verblijven in nachtopvang, geen toegang tot onderwijs of medische zorg en niet de begeleiding 

en hulp krijgen die nodig is. Voor asielkinderen is dit dagelijkse realiteit. Hun situatie moet snel verbeteren.  

Lees verder -> 

 

Kabinet neemt maatregelen om doorstroom van migranten te verbeteren (Rijksoverheid) 

De afgelopen weken is de doorstroming en opvang van migranten ernstig onder druk komen te staan. Het 

aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol, mensen worden in tenten en in de buitenlucht opgevangen. Deze 

verslechterde situatie maakt dat het kabinet vandaag heeft besloten om in drie fases maatregelen te 

treffen. 

Lees verder -> 
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De opvang van asielzoekers moet niet als crisis, maar als maatschappelijke opgave worden 

aangepakt (Raad voor het Openbaar Bestuur) 

De crisisaanpak bij de opvang van asielzoekers gaat ten koste van de kwaliteit van de opvang en bezorgt 

asielzoekers een valse start. Ook zet die aanpak het maatschappelijk en politiek draagvlak voor de opvang 

voortdurend onder druk.  

Lees verder -> 

 

Voortgang huisvesting en werk voor vluchtelingen uit Oekraïne (Rijksoverheid) 

Momenteel zijn er meer dan 60.000 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven in Nederland. Naar 

verwachting zal dit aantal de komende tijd verder stijgen. De vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op 

huisvesting, zorg, onderwijs en mogen aan het werk. 

Lees verder -> 

 

Kinderopvang belangrijke randvoorwaarde slagen inburgering (VNG) 

Onder de Wet inburgering 2021 zijn gemeenten niet wettelijk verplicht om kinderopvang te regelen, maar 

kinderopvang is wel een belangrijke randvoorwaarde voor inburgeringsplichtigen. 

Lees verder -> 

 

2. Laaggeletterdheid  
 

Ontwikkeling taalhuizen nodig voor terugdringen laaggeletterdheid (Sociaal Werk Nederland) 

Onlangs is het rapport Kwaliteit en toekomstbestendigheid taalhuizen overhandigd aan Suzanne Hafidi van 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit rapport geeft ook sociaalwerkorganisaties 

argumenten om lokaal de urgentie van actie rond het aanpakken van laaggeletterdheid op de kaart te 

zetten.  

Lees verder -> 
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