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WAT GAAN WE DOEN?

- Even voorstellen

- Korte inleiding op nieuwe Wet Inburgering

- Samen aan de slag om jouw bibliotheekbeleid input te geven

- Heb je interesse in vervolg?



Doel

Iedereen doet mee, het liefst via betaald werk en daar moet de 
inburgering aan bijdragen. Dat is waar de inzet van de inburgeraar, de 
overheden en andere (maatschappelijke) partners op gericht is. Om 
deze doelstelling te bereiken wordt inburgering gepositioneerd als 
onderdeel van het brede sociaal domein. De regierol van gemeenten 
over de uitvoering wordt vastgelegd in de wet.

*brief Koolmees 23 oktober 2018



• regie (terug) naar gemeenten (2021)
• gemeenten kopen in
• brede intake en persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)
• verhoging taaleis naar B1, tenzij... 
• snel participeren: taal in combinatie met school of werk
• bredere groep: ook gezinsmigranten, Turkse nieuwkomers
• inburgerexamen = Participatieverklaring, KNM, ONA en leerroute
• drie leerroutes:

○ onderwijsroute
○ B1- route / reguliere route
○ Z-route (zelfredzaamheidsroute)

• ontheffing is niet meer mogelijk
• taalcoaching in PIP

NIEUWE WET INBURGERING



Vanaf 2021: 3 routes



• Juni 2019: 

*Concept wetsvoorstel en memorie van toelichting

• Eind juni – aug 2019: 
*Internetconsultatie WI 

• Sept 2019 – Q1 2020: 
*Advies Raad van State

• Q2 2020: 
*Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer

• Okt 2020 
*Publicatie Wet in de Staatscourant

• 1 januari 2021
*Beoogde ingangsdatum

Nu: 

- financien?
- diverse pilots bij gemeenten

TIJDSPAD NIEUWE WET



Tips:

● Denk na over jouw rol als bibliotheek
● Inventariseer wie /wat er in de gemeente is
● Ga in gesprek met de gemeente
● Presenteer je als expert 

*met kennis van nieuwe wet inburgering, 
*met kennis over belang non-formele educatie, 
*met open orientatie op inburgering en op mogelijkheden

Taalhuis/bibliotheek

KANSEN VOOR DE BIBLIOTHEEK



Vragen bespreken in kleine groepjes (5 min. per vraag)

- Gemeente: Wat is de vraag van jouw gemeente? Wat zijn de plannen en
ambities m.b.t. de inburgering? Waar loopt de gemeente tegenaan?

- Inwoners: Wat is de behoefte van de doelgroep? Wat zijn de behoeften en
wensen van nieuwe Nederlanders? 

- Netwerk: Wie zijn je partners en wat doen zij? Welke organisaties zijn actief
op dit thema? Met welke organisaties werk je samen?

- Aanbod: Wat is jouw bibliotheekaanbod? Wat biedt het (digi)Taalhuis / de 
Bibliotheek aan? 

AAN DE SLAG



- Interesse in een vervolg?
In december en begin 2020 organiseren KB, POI’s en Het Begint met Taal
een aantal vervolgsessies met als doel jou te ondersteunen bij je lokale
beleidsplan inburgering.

=> meld je nu aan!

VERVOLG BIBLIOTHEKEN


