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Nieuwe Wet inburgering: 
1 januari 2022



Nieuw inburgeringstelsel per 1 januari 2022

 Gemeenten krijgen (opnieuw) de regie op de inburgering

 Duaal leren staat centraal (taal leren én participeren)

 Gemeente begeleidt inburgeringsplichtigen bij inburgerings- én 
participatietraject

 Elke inburgeringsplichtige krijgt een persoonlijk Plan Inburgering en 
Participatie: PIP

 Drie leerroutes om de taal te leren: B1-, O- en Z-route
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Doelen nieuwe inburgeringsstelsel

 Inburgeren op hoogst haalbare niveau

 Meedoen in de stad, het liefst via studie of (betaald) werk

 Financieel zelfredzaam 
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Voorbereidingen gemeente op het 
nieuwe inburgeringstelsel 

 Nieuwe Wet inburgering gaat in op 1 januari 2022 (nu definitief!)

 Activiteiten voor de ondertussengroep (pilots: Opstartklas 
/Inhouden vaste lasten/ELIP)

 Evalueren en doorontwikkelen bestaande aanpak statushouders

 Aanbesteding inburgeringsvoorzieningen (de drie leerroutes)

 Uitwerking en implementatie dienstverlening in nieuwe stelsel
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Inzicht in aantallen

Voor 2022 gaat het om de volgende geschatte aantallen: 
 Inburgeringsplichtige statushouders : 1.300 per jaar
 Inburgeringsplichtige gezinsmigranten : 1.400 per jaar  

(obv cijfers DUO PVT en schatting Turkse gezinsmigranten / dit is 
exclusief de Britse gezinsmigranten)

 Niet-inburgeringsplichtigen: op een doelgroep van 150.000 
Amsterdammers 5.000  professionele cursussen per jaar (vanuit het 
Taaloffensief van Volwasseneneducatie)
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Informeel taalaanbod
in het nieuwe stelsel belangrijk element 

 Gemeente Amsterdam wil mogelijkheden nieuw stelsel benutten 
om  structureel meer gebruik te maken van het informele 
taalaanbod

Ambitie gemeente Amsterdam 
Elke inburgeraar (asiel- én gezinsmigrant) krijgt naast zijn formele 
inburgeringstraject de gelegenheid de taal in de praktijk te gebruiken

NB Voor niet-inburgeringsplichtigen (aanbod vanuit het Taaloffensief 
van  Volwasseneneducatie) is het informele taalaanbod ook een 
belangrijk element, als aanvulling op de professionele trajecten bij de 
taalaanbieders. 
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Doelstellingen informeel taalaanbod
in het nieuwe stelsel
 Zorgen dat voor elke inburgeraar  -voor wie dit bijdraagt aan de 

inburgering- een passende vorm van taalcoaching beschikbaar is 
(aansluitend op leerbehoeften en mogelijkheden)

Zorgen voor een professionaliseringsslag bij aanbieders van het 
informele taalaanbod, onder andere op het gebied van 
monitoring aanwezigheid en voortgang

Zorgen voor een nauwe(re) aansluiting tussen vraag en aanbod

Werken aan een betere informatievoorziening voor 
doorverwijzing naar het informele taalaanbod

 Stimuleren samenwerking tussen het formele en informele 
aanbod en toezien op de kwaliteit van het aanbod

17-6-2021 | 7



Onderzoek naar informeel aanbod en 
participatie-activiteiten

Uitgevoerd door ITTA
 Hoofdvraag 1a. Hoe is het informele taalaanbod op dit moment 

georganiseerd? 
 Hoofdvraag 1b. Hoe zijn de organisaties die participatieactiviteiten 

aanbieden in Amsterdam op dit moment georganiseerd? 

 Hoofdvraag 2. Wat is de toekomstige behoefte van de gemeente 
Amsterdam met het oog op het nieuwe stelsel? 

 Hoofdvraag 3. Sluit het huidige aanbod van informeel taalaanbod en 
aanbod van participatieactiviteiten aan op de toekomstige behoefte 
van de gemeente Amsterdam in het nieuwe stelsel. En welke 
interventies zijn eventueel nodig om een eventuele ‘gap’ te 
overbruggen? 
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Onderzoek ITTA

In kaart brengen vragen als: hoe zijn aanbieders georganiseerd? 
Welke capaciteit hebben ze? Welke samenwerkingsverbanden 
zijn er? Hoe worden ze gefinancierd?
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Participatie-activiteiten
Ingevuld door 97 organisaties
(respons: 33%) 

Informeel taalaanbod:
Ingevuld door 32 organisaties
(respons: 25%). 

 Survey
aanbieders participatie-activiteiten en 
aanbieders informeel aanbod

 Verdiepende interviews met 16 
organisaties

 Klankbordgroep statushouders en 
klantmanagers Team Entree betrokken



Vragen? 

 Kan ook altijd via de mail:

Niels Tubbing n.tubbing@amsterdam.nl
Marleen Klein m.klein@amsterdam.nl
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