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Geachte heer, mevrouw,
Graag willen wij u informeren over de actuele situatie rondom het
inburgeringsonderwijs in onze gemeente. We maken daarbij onderscheid
tussen het onderwijs voor de huidige groep inburgeraars, die inburgeren onder
het huidige stelsel, en de z.g. leerroutes die we op grond van de nieuwe Wet
inburgering 2021 inkopen voor de periode vanaf 1 januari a.s.
Inburgeringsonderwijs onder huidige stelsel
Zoals u waarschijnlijk ook via de media hebt begrepen, stoppen beide ROC's
(regionale opleidingscentra) in Groningen met het aanbieden van
inburgeringsonderwijs. We begrijpen de zorgen die hierover zijn geuit en
zullen, samen met de ROC's, al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat
mensen die tot en met dit jaar inburgeringsplichtig worden, bij een goede
aanbieder terechtkomen. Onder de huidige wet is dit in principe nog steeds de
keuze van de inburgeraars zelf. Om te voorkomen dat zij zich aanmelden bij
een malafide taalbureau, is ons advies om een taalaanbieder te kiezen uit de
lijst van bedrijven met het Blik op Werk-keurmerk.
Inburgeringsonderwijs vanaf 2022
Op 6 juli jl. hebben wij u per brief (kenmerk 291412) geïnformeerd over de
ontwikkelingen rondom de bekostiging van de leerroutes waarvoor
gemeenten vanaf volgend jaar verantwoordelijk worden op grond van de
Wet inburgering 2021. Op de hierin genoemde brief die de VNG, G4, G40,
P10 en Divosa op 9 juni jl. aan de ministers van SZW en van Onderwijs
hebben gestuurd, om hun zorgen over de bekostiging van de Onderwijsroute
duidelijk te maken, is nog geen reactie gekomen. Wel is bekend geworden dat
het Rijk een onderzoek laat uitvoeren naar de berekening van de kostprijs van
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de drie leerroutes. Begin oktober is er een Bestuurlijk Overleg tussen de VNG
en demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Wij verwachten dat er dan meer duidelijkheid over de financiering van de
leerroutes door het Rijk zal komen.
In afwachting van deze informatie van het Rijk hebben wij besloten eerst de
B1-route en de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) in de markt te zetten. Dit
doen we met een Europese aanbesteding. Voor de inkoopprocedure van de
Onderwijsroute (via een Open House-constructie) wachten we de uitkomsten
van het Bestuurlijk Overleg over de bekostiging van de leerroutes af. De
uitkomsten van de marktconsultaties en het kostprijsonderzoek, waarover we
schreven in de brief van 6 juli, worden verwerkt in de inkoopdocumenten.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we u nader informeren over het
inburgeringsonderwijs.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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