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In het parlement ligt een nieuwe inburgeringswet ter behandeling voor. De wet betekent een 

breuk met de huidige uitvoeringspraktijk. Nieuwkomers krijgen geen onderwijsaanbod meer 

en moeten zich zelfstandig voorbereiden op het inburgeringsexamen. Vrijwillige inburgering 

voor EU-paspoorthouders verdwijnt en zou via het gemeentelijke volwasseneneducatiebeleid 

verdere invulling moeten krijgen.  

 

Het wetsvoorstel is eerder door de G4 en VNG van commentaar voorzien. Ook de Raad van 

State heeft kritisch geoordeeld over onderdelen van het wetsvoorstel. Met bijgaande 

documenten doet de G4 een laatste inspanning om de Kamerfracties te overtuigen van de 

maatschappelijke risico’s en knelpunten die ontstaan door een te drastische breuk met de 

bestaande, inmiddels succesvolle, uitvoering van het inburgeringsbeleid. De opmerkingen 

vallen uiteen in drie thema’s die ook betrekking hebben op drie hoofdgroepen in het 

inburgering- en educatiebeleid voor volwassenen.  

 

a.a.a.a. Eigen verantwoordelijkheid vooral voor nieuwe nieuwkomersEigen verantwoordelijkheid vooral voor nieuwe nieuwkomersEigen verantwoordelijkheid vooral voor nieuwe nieuwkomersEigen verantwoordelijkheid vooral voor nieuwe nieuwkomers    

 

Vanaf 1 januari 2013 worden nieuwe nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun 

inburgering. Dat wil zeggen dat ze zelf eventuele lessen moeten betalen en dat het behalen 

van het inburgeringsexamen gekoppeld wordt aan het verblijfsrecht. Voor de financiering van 

taal- en inburgeringsonderwijs kan men eventueel een lening sluiten. Handhaving van de wet 

zal door het Rijk worden vormgegeven. De gemeentelijke taak op dit punt vervalt volledig.  

De G4 zijn van mening dat een aanzienlijk deel van de huidige nieuwkomers goed in staat zal 

zijn de eigen inburgering te organiseren. Maar zoals vaak ligt het risico bij de groep die om 

uiteenlopende reden daar niet of moeilijk in slaagt. Voor deze nieuwkomers geldt dat de 

vangnetfunctie van maatschappelijke begeleiding (die nu aan vooral vluchtelingen wordt 

geboden) en de gemeentelijke inburgering wegvalt. De brede gemeentelijke mogelijkheden 

om maatschappelijke integratie te bevorderen vallen weg. Wie zijn verantwoordelijkheid niet 

oppakt verliest kostbare tijd. Wanneer na drie jaar (einde inburgeringstermijn) bij het niet 

voldoen van de plicht de eventuele verblijfsrechtelijke gevolgen toch uitblijven heeft de 

gemeente een nieuwe inwoner waarbij de eerste integratieslag is verloren.  

In paper A is dit risico nader uitgewerkt en worden alternatieven voorgesteld.  
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b.b.b.b. Het overgangsrechtHet overgangsrechtHet overgangsrechtHet overgangsrecht    

 

Sinds de Wet inburgering in 2007 van kracht is werden in Nederland ca. 110.000 

nieuwkomers inburgeringsplichtig en legden de gemeenten circa 100.000 oudkomers een 

inburgeringsplicht op. Velen hebben inmiddels aan hun plicht voldaan door het inburgerings- 

of daar aan gelijkgesteld examen te behalen. Anderen kregen vrijstelling door een verkorte 

toets of een ontheffing op medische gronden. Maar naar verwachting is nog circa 30% van de 

genoemde populatie inburgeringsplichtig op het moment dat de nieuwe wet ingaat. De G4 is 

van mening dat de handhaving en ondersteuning van deze groep doorgang moet vinden. Het 

gaat erom dat mensen die zich tot nu toe inspannen om onze taal onder de knie te krijgen 

deze inspanning kunnen afronden. Ook zou de rechtsgelijkheid onder druk komen wanneer 

er geen consequenties zijn voor de inburgeraars die zich tot nu toe aan hun plicht 

onttrokken. 

De G4 zijn bereid om de ingezette handhavings- en ondersteunende trajecten voor deze 

generatie inburgeraars af te maken mits hiervoor de noodzakelijke middelen beschikbaar 

komen. De huidig gereserveerde middelen zijn hiervoor in omvang, verdeling en regelgeving 

onvoldoende.  De restmiddelen GSB uit 2007-2009 vormen een beschikbaar alternatief.  

In paper B wordt de thematiek van het overgangsrecht nader uitgewerkt.  

 

 

c.c.c.c. Vrijwillige inburgering wordt volwasseneneducatieVrijwillige inburgering wordt volwasseneneducatieVrijwillige inburgering wordt volwasseneneducatieVrijwillige inburgering wordt volwasseneneducatie    

 

In het voorliggende wetsvoorstel wordt de vrijwillige inburgering afgeschaft. De situatie van 

voor 2007 wordt hiermee hersteld. De G4 steunt op principiële gronden de keuze voor 

volwassenenonderwijs voor oud- en nieuwkomers zonder plicht. Zij onderscheiden zich niet 

van andere volwassenen met een opleidingsbehoefte op funderend niveau. Maar tegelijkertijd 

moet worden onderkend dat er op dit terrein een enorme opgave ligt. Allereerst zijn er grote 

groepen oudkomers die in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw een Nederlands paspoort 

hebben gekregen. Deze groep heeft voor een deel taalonderwijs genoten maar voor een groot 

deel ook nog niet of niet voldoende. Daarnaast groeit de groep vreemdelingen uit EU-landen 

waarvan ontegenzeggelijk een deel zich blijvend in Nederland zal vestigen. Zonder taal- en 

inburgeringsinspanningen kunnen hier nieuwe risicogroepen uit voortkomen.  

Ten slotte zijn er ook bij autochtone Nederlanders én bij de vestigers van buiten, die al wel 

aan de inburgeringsnorm voldeden, nog verrassend grote groepen die functioneel 

onvoldoende geletterd zijn voor (hun) werk, opvoedingstaak en andere maatschappelijke 

rollen. 

Deze enorme opdracht, die door de kennisintensivering van onze economie snel groter wordt, 

blijft zonder adequate condities volledig bij de gemeenten liggen. Nu de educatiemiddelen 

door achtereenvolgende budgettaire aanslagen bijna gedecimeerd zijn, ontstaat er vanaf 

2013 een schrijnende wanverhouding tussen de opgave en ambitie enerzijds en de 

gemeentelijke budgettaire spankracht anderzijds. In paper C wordt deze problematiek nader 

toegelicht. 
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Thema A: Rol van gemeenten bij inburgering van nieuwkomers vanaf 1 januari 2013Thema A: Rol van gemeenten bij inburgering van nieuwkomers vanaf 1 januari 2013Thema A: Rol van gemeenten bij inburgering van nieuwkomers vanaf 1 januari 2013Thema A: Rol van gemeenten bij inburgering van nieuwkomers vanaf 1 januari 2013    

 

De inburgeringsplicht van nieuwkomers vanaf 1 januari 

Het voorstel tot wijziging van de Wet inburgering stelt de eigen verantwoordelijkheid van 

nieuwkomers centraal. De nieuwkomer wordt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

schriftelijk geïnformeerd over de inburgeringsplicht. Vervolgens dient de nieuwkomer 

zelfstandig een passend onderwijstraject in te kopen dat opleidt tot een examen waarmee 

wordt voldaan de inburgeringsplicht. Dit onderwijstraject moet de betrokkene zelf betalen. 

Het InformatieSysteemInburgering (ISI) wordt door DUO gebruikt voor de monitoring van de 

inburgeringsplicht. DUO onderneemt actie indien bij het verstrijken van de termijn niet aan de 

plicht is voldaan. Gezien de juridische onmogelijkheden om veel nieuwkomers het land uit te 

zetten, komt dit in meeste gevallen neer op het opleggen van een bestuurlijke boete en 

verlenging van de termijn.  

 

Positie G4 ten opzichte van de eigen verantwoordelijkheid voor nieuwkomers 

Vanuit de gemeentelijke ervaring met de inburgering van nieuwkomers is een uitbreiding van 

het principe van de eigen verantwoordelijkheid realiseerbaar onder twee strikte condities:  

1) De verwachting jegens de nieuwkomer moet bij aanvang volledig en specifiek uiteen 

worden gezet.  

2) Dit moet worden ondersteund met een echt sociaal leenstelsel voor de minder 

draagkrachtigen. 

 

Risicogroep nieuwkomers 

In de huidige uitvoering komen de gemeenten ook een groep tegen die zonder extra aandacht 

geen invulling geeft aan de inburgeringsplicht. Deze nieuwkomers zijn zelf niet in staat om 

de juiste weg te vinden of acteren om andere redenen niet in het inburgeringsproces. Binnen 

het nieuwe stelsel is dit een risicogroep. Het betreft vaak vluchtelingen maar ook bij andere 

nieuwkomers zien wij dit terug. Met de voorgestelde werkwijze komen deze mensen drie jaar 

na vestiging - bij het verstrijken van de termijn - concreet in beeld. Er is dan kostbare tijd 

verloren gegaan en het beroep op gemeentelijke voorzieningen (gezondheidszorg, uitkering, 

woning) zal relatief hoog blijven.  

 

Verlies integrale benadering 

Bij de uitvoering van de Wet inburgering zoals die nu plaatsvindt hebben gemeenten een 

gedegen integrale aanpak ontwikkeld voor de nieuwkomers. Vanuit de domeinen huisvesting, 

onderwijs, de inkomensvoorziening en de gemeentelijke gezondheidszorg hebben gemeenten 

intensief met nieuwkomers te maken. In het huidige stelsel zijn gemeenten expliciet 

verantwoordelijk voor de inburgeringsplicht van nieuwkomers en de maatschappelijke 

begeleiding van vluchtelingen. Deze domeinen hangen nauw met elkaar samen en door dit op 

gemeentelijk niveau te organiseren, vindt doeltreffende uitwisseling plaats. Ter versterking 

van het integratieproces kunnen de mogelijkheden binnen de gemeentelijke infrastructuur, 

bijvoorbeeld het inzetten van (vrijwillige) taalcoaches en opvoedondersteuning, worden benut.  
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Juist door het samenspel wordt de integratie bespoedigd, gemeenten hebben daar zowel 

vanuit financieel als maatschappelijk oogpunt veel baat bij. Voor de nieuwkomer is de 

gemeente de plek waar de integratie plaatsvindt. Met name vluchtelingen en maar ook 

risicogroep onder de overige nieuwkomers hebben baat bij deze integrale benadering.   

 

Voorstel voor de gemeentelijke rol in het nieuwe stelsel 

Voor de G4 is het ijkpunt voor elk inburgeringsstelsel dat de integratie daadwerkelijk 

plaatsvindt en de nieuwe inwoner van de stad zo snel mogelijk zelfstandig kan meedoen. 

Immers, bij onvoldoende, te langzame of geen integratie krijgt de gemeente zowel 

maatschappelijk als financieel de rekening gepresenteerd. Ter aanvulling op het 

wijzigingsvoorstel doen de G4 de volgende voorstellen die een positieve bijdrage leveren aan 

succesvol inburgeringsbeleid. 

 

o Altijd een intakegesprek 

Vanuit de huidige uitvoeringspraktijk is de ervaring dat volledige en persoonlijke 

informatievoorziening bij de start van de inburgeringstermijn een essentiële voorwaarde is 

voor een goede invulling door de nieuwkomer. Het voorkomt veel tijdsverlies en 

procescorrecties gedurende de inburgeringstermijn. Informatievoorziening op papier volstaat 

hier niet, de nieuwkomer heeft veel vragen en behoefte aan specifieke adviezen. Met een 

intakegesprek kunnen nieuwkomers direct de juiste starthouding aannemen. Aangezien het 

intakegesprek pas na vestiging in de gemeente plaats kan vinden en er veel lokale elementen 

van belang zijn voor de nieuwkomer, heeft het de voorkeur om dit gesprek op gemeentelijk 

niveau te beleggen. De gemeente is voor de nieuwkomer ook veel zichtbaarder, bereikbaarder 

en laagdrempeliger dan DUO. 

 

o Specifieke aanpak voor de risicogroep 

De ervaring van de G4 laat zien dat een deel van de nieuwkomers geen of onvoldoende 

invulling wil of kan geven aan de eigen verantwoordelijkheid. Het is een schatting dat het gaat 

om 30% van alle nieuwkomers in Nederland (16.000). Deze groep is te typeren als de 

risicogroep in de inburgering. De groep is gebaat bij het betrekken en in samenhang brengen 

van de inburgering en andere lokale activiteiten en diensten. Ook is het van belang de 

handhaving voor deze groep periodiek vorm te geven en niet aan het einde van de termijn pas 

te effectueren. Het voorstel is om de risicogroep in het intakegesprek te herkennen en de 

monitoring gedurende de inburgeringstermijn actief in te vullen. De gemeenten willen graag 

bij het inburgeringsproces van deze groep betrokken worden. Voorwaardelijk is dat de rol, 

verantwoordelijkheid en informatie-uitwisseling van zowel DUO als gemeenten duidelijk moet 

zijn belegd.  
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Thema B: Overgangsrecht Wet iThema B: Overgangsrecht Wet iThema B: Overgangsrecht Wet iThema B: Overgangsrecht Wet iburgering vanaf 1 januari 2013burgering vanaf 1 januari 2013burgering vanaf 1 januari 2013burgering vanaf 1 januari 2013    

 

Aanleiding 

Het voorstel tot wijziging van de Wet inburgering heeft vooral gevolgen voor de nieuwkomers 

die zich vanaf 1 januari 2013 in Nederland vestigen. Maar op de datum van de ingang van de 

nieuwe wet zijn er nog circa 60.000 inburgeraars met een lopende inburgeringstermijn die 

aan hun plicht moeten voldoen. Een deel van deze groep zal tot 2015 of verder nog bezig 

zijn.  

De gemeenten zijn momenteel de uitvoerende bestuurslaag. Meerdere onderzoeken hebben 

inzichtelijk gemaakt dat de Rijksvergoeding voor de apparaatskosten al vanaf de invoering 

van de Wet Inburgering (WI) in 2007 de daadwerkelijke uitgaven van gemeenten niet dekt.  

 

Ook de kosten en uitgaven in de periode van het overgangsrecht krijgen in de 

kabinetsplannen onvoldoende financiële dekking afgezet tegen het aantal mensen dat binnen 

het overgangsrecht moet worden bediend. Zoals de plannen er nu liggen, moeten de G4 de 

uitvoering van de wet medio 2013 staken omdat het geld op is. In deze notitie wordt de 

achtergrond aangegeven, de opgave voor het overgangsrecht geschetst en worden llen 

gedaan voor een zorgvuldige uitfasering.     

 

De gemeentelijke handhavingstaak van de inburgeringsplicht 

De handhavingstaak van de gemeente betreft de volgende onderdelen:  

o Administratieve controle op de inburgeringsplicht;  

o Een intakegesprek over de inburgeringsplicht;  

o Indien gebruik wordt gemaakt van gemeentelijk inburgeringstraject: toetsing voor 

vaststelling niveau en tempo van onderwijs; 

o Korte vrijstellingstoets, een medische ontheffing of een vrijstelling wegens opleiding of 

evident-ingeburgerd-zijn; 

o Handhaving van de inburgeringstermijn. Monitoring van de voortgang, indien een 

verplichte inburgeraar zich verwijtbaar niet heeft ingezet, wordt een boete opgelegd;  

o Indien de inburgeringsplichtige bij het einde van de termijn niet aan de plicht heeft 

voldaan, wordt de termijn met 2 jaar verlengd en kan een boete worden opgelegd.  

 

Naast de handhavingstaak voert de gemeente het aanbod van inburgeringstrajecten uit, 

bestaande uit inkoop en contractbeheer van het inburgeringsonderwijs plus klantmanagement 

en begeleiding van de inburgeraars die een inburgeringstraject volgen. 

 

Na wetswijziging: doorloop van het huidige stelsel (overgangsrecht) 

Tot 31 december 2012 krijgen verplichte inburgeraars de huidige inburgeringstermijn. De 

termijn is nu 3,5 jaar. Geconcludeerd kan worden dat het huidige stelsel in ieder geval tot 1 

juli 2016 moet worden uitgevoerd. Vanuit het beginsel van behoorlijk bestuur moeten 2 

onderdelen zorgvuldig worden belegd in het overgangsrecht: 

o Het Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen (BPI) moet geheel worden doorgewerkt. 

Het mag niet zo zijn dat potentieel inburgeringsplichtigen de inburgeringsplicht niet 

krijgen opgelegd ingevolge onvoldoende dekkende bestuurlijke en financiële 

afspraken tussen het Rijk en gemeenten. Ook mogen individuen die zich tot nu aan 
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toe aan hun inburgeringsplicht hebben onttrokken niet worden beloond. Ten opzichte 

van mensen die wel aan de inburgeringsplicht hebben voldaan of eventueel zijn 

beboet, zou dit rechtsongelijkheid betekenen.  

o De overheid legt de inburgeringsplicht op met een termijn waarbinnen aan deze plicht 

voldaan moet zijn. De overheid moet de handhaving van de plicht voor iedere 

inburgeringsplichtige op gelijke wijze uitvoeren, ook na de ingangsdatum van de 

wetwijziging.  

o In het wetsvoorstel moeten gemeenten tot in 2013 voor asielgerechtigden 

klantmanagement en een traject opstarten. Hiervoor is geen financiële ruimte. 

 

Door deze onderdelen te beleggen in het overgangsrecht, krijgt de laatste groep inburgeraars 

de aandacht die deze moet hebben. Voorkomen wordt dat binnen de Wet inburgering 

verschillende subgroepen (nooit beschikt, niet gehandhaafd, wel beschikt, aan plicht voldaan, 

etc.) ontstaan met ongelijke juridische posities. Continuïteit en voorspelbaarheid van 

overheidshandelen is hierbij een essentiële waarde. 

 

Gemeentelijk voorstel afspraak en financiering overgangsrecht 

Het Rijk heeft alleen voor 2013 24,6 mln. in haar begroting opgenomen voor de 

uitvoeringskosten van het overgangsrecht. Dit bedrag wordt via objectieve maatstaven 

verdeeld over de gemeenten. De verwachting is dat per 1 januari nog 2013 circa 60.000 

mensen inburgeringsplichtig zijn en 70.000 inburgeraars (zowel verplicht als vrijwillig) bezig 

zijn met een inburgeringstraject. Deze populatie bevindt zich grotendeels bij de G4-

gemeenten, in mindere mate bij de G31 en sporadisch bij de overige gemeenten.  

Voor zowel het klantmanagement van het traject als de handhaving van de plicht moet een 

uitvoerings- en financieringsafspraak voor het overgangsrecht worden gemaakt.  

 

Het voorstel van gemeentezijde is als volgt: 

o Gemeenten verzorgen de uitvoering tot en met 2015. Op dat moment zijn de 

inburgeringstrajecten grotendeels afgerond en zijn de volumes dermate klein dat 

overdracht naar en uitvoering door een centrale organisatie (bijvoorbeeld DUO) de meest 

efficiënte werkwijze is.  

o Voor de jaren 2013, 2014 en 2015 wordt een uitvoeringsbedrag per inburgeraar voor de 

handhavingstaak en de trajectbegeleiding overeengekomen. Gemeenten krijgen dit bedrag 

vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal inburgeraars met een lopende termijn en op 

traject over dat jaar. De aantallen worden bepaald op basis van het Informatiesysteem 

Inburgering (ISI). 

o Er komt beleid voor de inburgeraar die op het einde van de termijn verwijtbaar niet aan de 

plicht heeft voldaan, waarmee de inburgering voor hen eindig wordt. Binnen de wet- en 

regelgeving is het op dit moment vastgelegd dat een boete wordt opgelegd en een 

termijnverlenging van 2 jaar wordt gegeven. Dit gaat door totdat aan de plicht is voldaan. 
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Thema C: Laaggeletterdheid: hoge ambities tegenover geringe financiële middelenThema C: Laaggeletterdheid: hoge ambities tegenover geringe financiële middelenThema C: Laaggeletterdheid: hoge ambities tegenover geringe financiële middelenThema C: Laaggeletterdheid: hoge ambities tegenover geringe financiële middelen    

 

 

DoelgroepenDoelgroepenDoelgroepenDoelgroepen    

De Wet inburgering (WI) wordt vanaf 2013 vernieuwd en richt zich alleen nog op niet-

Westerse nieuwkomers. Alle andere groepen die de Nederlandse taal willen leren (waaronder 

EU-arbeidsmigranten (denk aan de groep MOE-landers), Turken, oudkomers met een 

Nederlands paspoort, e.a.) vallen vanaf 2013 onder het generieke beleid voor 

volwasseneneducatie. De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) wordt dusdanig aangepast 

dat de groep vrijwillige inburgeraars ook gebruik kan maken van de WEB. Gemeenten kunnen 

voortaan de WEB-middelen benutten om naast de groep laaggeletterden ook aan de vrijwillige 

inburgeraars een aanbod te doen. De doelgroep van de WI wordt dus verkleind en de 

doelgroep van de WEB wordt fors uitgebreid.  

    

LaaggeletterdheidLaaggeletterdheidLaaggeletterdheidLaaggeletterdheid    

Laaggeletterdheid is in Nederland een groot maatschappelijk probleem. Het actieplan 

Laaggeletterdheid 2012-2015 “Geletterdheid in Nederland” van de Minister van OCW richt 

zich op de 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland, waarvan 1,1 miljoen behorend tot de 

potentiële beroepsbevolking. Het plan vraagt om maatschappelijke betrokkenheid door 

burgers, werkgevers, maatschappelijke organisaties en overheden. Ondanks de grote 

inspanningen van de laatste jaren blijft het probleem omvangrijk.  

 

Met de herijking van WI en de nieuwe doelgroepen voor de WEB komen gemeenten in de knel 

met hun aanpak laaggeletterdheid! Gemeenten staan hierdoor voor een enorme opdracht, die 

door de kennis-intensivering van onze economie snel groter wordt. Nu de educatiemiddelen 

door achtereenvolgende budgettaire aanslagen bijna gedecimeerd zijn, ontstaat er vanaf 

2013 een schrijnende wanverhouding tussen de opgave en ambitie enerzijds en de 

gemeentelijke budgettaire spankracht anderzijds. 

 

Maatschappelijke gevolgenMaatschappelijke gevolgenMaatschappelijke gevolgenMaatschappelijke gevolgen    

Deze ontwikkeling baart de gemeenten grote zorgen. Sinds 2007 krimpt het educatiebudget 

steeds verder, terwijl vanaf 2013 de taakstelling flink toeneemt. De laaggeletterdheid betreft 

in de grote gemeenten vooral groepen van allochtone afkomst. In de gemeente Amsterdam 

was de verhouding tussen alfabetiseringstrajecten voor Nederlandssprekenden (overwegend 

autochtonen) en voor anderstaligen (allochtonen) bijvoorbeeld 1:5 in de jaren 2010 en 2011. 

Gemeenten willen de taalachterstanden bij de grote groep vrijwillige inburgeraars blijven 

tegengaan.  

 

Vrijwillige inburgeraars 

Deze groep behoorde vóór de invoering van de WI in 2007 tot de doelgroep van de WEB. Met 

de komst van de huidige WI werden middelen vanuit de WEB overgeheveld naar de WI. Nu 

wordt groep weer teruggeschoven naar de WEB, echter zonder dat de middelen meegaan. 

Gemeenten hebben afgelopen jaren weliswaar veel oudkomers bereikt met het 

inburgeringsaanbod, maar dit betekent niet dat binnen de groep vrijwillige inburgeraars geen 

sprake meer is van een taalachterstand. Zo is er sprake van een forse groep immigranten met 
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een Nederlands paspoort die geen inburgeringsverplichting hebben. Sinds de jaren 90 is er 

ook een sterk toegenomen intra-EU arbeidsmigratie. Binnen deze groep is niet alleen sprake 

van tijdelijke seizoensmigratie, maar ook van vestiging voor langere tijd. Ervaring leert dat het 

percentage vestigers tussen de 30% en 40% ligt. In 2009 waren reeds tussen de 286.000 en 

325.000 personen uit Midden- en Oost-Europa gevestigd in Nederland. Gemeenten willen 

zich inzetten om bij deze nieuwe groep taalachterstanden te voorkomen. 

Voorts kan niet voldoende worden benadrukt dat het inburgeringsexamen (op niveau A2) een 

norm is voor verblijf en praktische participatie maar voor het onderwijs en de arbeidsmarkt in 

veel gevallen ruim te kort schiet. Geslaagde inburgeraars willen of moeten vaak verder werken 

aan hun Nederlands om toegang te krijgen tot het beroepsonderwijs of op een adequaat 

niveau een plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Gemeenten willen de doorstroom vanuit 

de inburgeringsklassen met behulp van het educatiebeleid gaande houden.   

 

Afnemende middelen Afnemende middelen Afnemende middelen Afnemende middelen     

Vanaf 2013 beschikken gemeenten alleen nog over het WEB-budget om deze opgave het 

hoofd te bieden. Dit budget is afgelopen jaren drastisch gedaald en er worden steeds meer 

eisen gesteld aan de besteding van de middelen. Zo is er nog steeds sprake van gedwongen 

winkelnering bij de ROC’s waar in vergelijking met taalaanbieders op de markt hoge tarieven 

worden gehanteerd en kunnen de middelen uitsluitend worden besteed worden aan taal, 

rekenen en digitale vaardigheden.   

 

In 2006 voor invoering van de Wet inburgering bedroeg het landelijke educatiebudget €243 

miljoen. Dit budget is met de volgende bedragen verlaagd: 

o In 2007 met € 59 miljoen vanwege de overheveling naar de Wet inburgering.  

o In 2010 is het educatiebudget wederom met € 50 miljoen verminderd ten gunste van taal 

en rekenen in het mbo. Deze middelen zijn rechtstreeks naar de ROC’s gegaan.  

o Vanaf 2013 gaan ook de middelen voor het Voortgezet Algemeen Vormend Onderwijs 

(VAVO) rechtstreeks naar de ROC’s. Het ministerie van OCW heeft bepaald dat dit de helft 

van de WEB-middelen betreft. In de praktijk liggen de bestedingen aan het VAVO 

gemiddeld lager.  

Na deze inhoudingen bedraagt het WEB-budget in 2013 € 57,5 miljoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

Een voorbeeld: WEBEen voorbeeld: WEBEen voorbeeld: WEBEen voorbeeld: WEB----budget Rotterdam per jaar in miljoenen euro’sbudget Rotterdam per jaar in miljoenen euro’sbudget Rotterdam per jaar in miljoenen euro’sbudget Rotterdam per jaar in miljoenen euro’s    

    

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

18,5  11,2 11,7 11,5 8,6 6,7 6,4 3,2* 

* prognose op basis van uitname van 50% t.b.v. VAVO 

Voor Rotterdam betekent de afname van het WEB-budget dat achterstanden in taal en andere 

basisvaardigheden bij een groep van 97.000 laaggeletterden, een toenemende groep Europese 

arbeidsmigranten én een forse groep oudkomers (al dan niet met een Nederlands paspoort) 

bestreden moeten worden met een budget van € 3,2 miljoen per jaar vanaf 2013, gemiddeld € 35,- 

per persoon. Dit is ontoereikend voor de opgave die de gemeente heeft. Vanuit een maatschappelijk 

gezichtspunt krijgt de gemeente te maken met steeds grotere groepen in de stad die weinig tot geen 

aansluiting vinden bij onze samenleving. Dit terwijl onze arbeidsmarkt nu, maar zeker ook in de 

komende jaren, een grote behoefte heeft aan gekwalificeerd personeel. Zonder taal- en  

basisvaardigheden gaat deze groep verloren als arbeidspotentieel. 
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ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Met de wijziging van de Wet inburgering rekent het kabinet een grote groep taalbehoeftigen 

niet meer tot de verantwoordelijkheid van inburgering en integratie, maar tot het generieke 

onderwijs- en educatiebeleid voor volwassenen. De gemeenten vinden dit een goed 

uitgangspunt. Vrijwillige inburgeraars en laaggeletterden hebben behoefte aan ontwikkeling 

van hun basisvaardigheden, het generieke onderwijs- en educatiebeleid biedt hierin meer 

ruimte dan de Wet inburgering.   

 

Maar om problemen van isolement en uitsluiting van de samenleving in de toekomst te 

voorkomen en daarnaast deze potentiële beroepsbevolking zo goed mogelijk toe te rusten 

voor de arbeidsmarkt, willen gemeenten hun educatieve taak voor volwassenen serieus blijven 

uitvoeren. De G4 constateert dat gemeenten hier qua budget voor een onmogelijke opgave 

worden gesteld. Het belang van het beheersen van de basisvaardigheden taal en rekenen is 

evident. De vraag is hoeveel de overheid wil en kan investeren in de bestrijding van de 

achterstanden op deze basisvaardigheden onder volwassenen.   

 

Ten aanzien van de aanpassingen van de WI én de WEB hebben gemeenten de volgende 

voorstellen om invulling te kunnen geven aan onze opgave voor volwasseneneducatie: 

o Wij pleiten ervoor om de uitname in 2007 van de WEB naar de WI te compenseren 

zodat gemeenten uitvoering kunnen geven aan de fors groeiende taakstelling.  Een 

eerste stap is om de uitname VAVO meer in lijn te brengen met het feitelijke gebruik. 

Een uitname van 40% uit het macrobudget is in die zin reëler dan de voorgenomen 

halvering van het Educatiebudget.   

o Wij vragen van de minister OCW dat de verdeling van het onderwijsbudget nog eens 

goed onder de loep wordt genomen om na te gaan welke ruimte dit biedt voor 

volwasseneneducatie. Alleen dan kan er substantieel invulling worden gegeven aan 

een integraal taalbeleid.  

o Geef de gemeente een passende vrijheid in de besteding van de gelden. Schaf in ieder 

geval de gedwongen winkelnering af. Zo kunnen gemeenten met inzet van informele 

educatie kostenefficiënter laagdrempelige voortrajecten naar het formele onderwijs 

uitvoeren. Alleen dan kan een gemeente het meest effect met geringere middelen 

bereiken.   

 
 
 


