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› Doel: alle 
inburgeringsplichtigen doen
snel en volwaardig mee in de 
Nederlandse maatschappij, 
liefst via betaald werk.

› Regierol komt bij 
gemeenten: brede intake en 
PIP (plan inburgering en 
participatie)

› 3 routes:
1. B1 route 

2. Onderwijsroute

3. Zelfredzaamheidsroute (Z-
route)

› Belangrijke wijziging: van 
A2 taalniveau naar B1

Wet inburgering 2021: situatie vanaf 1-1-2022
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› Twee situaties:

 NB: scholen krijgen geen automatisch bericht van DUO of gemeenten t.a.v. 
inburgeringsplichtige jongeren. DUO stuurt een brief aan de jongere zelf.

Jongeren worden 18 jaar op of na 1-1-2022, 
wat dan?
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1. Nieuwkomers die 18 worden 
en reeds onderwijs volgen

Bekend bij onderwijsinstellingen en 
DUO (en gemeenten indien niet 
vrijstellende opleiding)

2. Nieuwkomers die 18 worden 
en geen onderwijs volgen

Niet bekend bij 
onderwijsinstellingen, wel bij DUO 
en gemeenten



Indien jongere opleiding volgt:

Jongeren worden 18 jaar op of na 1-1-2022, 
wat dan?
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› Opleiding met vrijstelling:

› Voortgezet (ISK) onderwijs 
(inclusief vmbo-b en vmbo k)

› Mbo 2 en hoger

› Opleiding zonder vrijstelling:

› Voortgezet speciaal onderwijs, in 
het arbeidsmarktgerichte 
uitstroomprofiel of het 
uitstroomprofiel dagbesteding, 

› Praktijkonderwijs

› Entree onderwijs (mbo 1)



Actuele wijzigingen

Op basis van signalen en integrale 
kijk op de knelpunten rondom 
jongeren onder de Wi2021 een 
aantal wijzigingen:

(opnieuw) vrijstellen VMBO 
kb/bb

Nieuwe verlengingsgrond voor 
jongeren in een niet-
vrijstellende opleiding

Overgangsrecht
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› Voorstel om VMBO kb/bb vrij 
te stellen goedgekeurd door 
minister;

› Voorstel (in Besluit- en 
Regeling inburgering 2021) in 
consultatie gebracht;

› Voorstel houdt in dat de 
opleidingen VMBO kb/bb weer 
(met terugwerkende kracht) 
worden aangemerkt als 

vrijstellende opleidingen, dit in 
tegenstelling tot hoe het nu 
onder de Wi2021 is 
opgenomen;

› DUO krijgt de opdracht van 
Minister om alvast te handelen 
in de geest van de vrijstelling

› Planning: inwerkingtreding 
oktober 2022 (met 
terugwerkende kracht)

Vrijstellen VMBO kb/bb
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› Voor jongeren in het entree 
onderwijs, voortgezet speciaal 
onderwijs of de praktijkopleiding 
wordt een nieuwe verlengingsgrond 
gecreëerd;

› Dit om te voorkomen dat jongeren 
die (meestal rond hun 18de) 
inburgeringsplichtig worden, de 
opleiding verlaten om aan de 
inburgeringsplicht te kunnen 
voldoen. 

› De duur van de verlenging hangt 

samen met het moment van 
opleggen inburgeringsplicht en de 
soort opleiding;

› Verlengingsgrond dient na 2.5 jaar 
door de jongere zelf bij DUO te 
worden aangevraagd, geen 
ambtshalve verlengingsgrond

› Ook deze verlengingsgrond is in 
consultatie gebracht;

› Planning: inwerkingtreding 
01.01.2023

Verlengingsgrond jongeren in een niet-vrijstellende 
opleiding
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› Verduidelijking overgang van Wi2013 naar Wi2021 voor groep 
schoolgaande jongeren die:

› Deze personen vallen onder de Wi2021. 

› Planning: inwerkingtreding 01.01.2023 maar werkwijze wordt al 
toegepast.

Overgangsrecht
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 Op grond van Wi2013 (tijdelijk) waren vrijgesteld van inburgeringsplicht

 Deze opleiding op 31 december 2021 nog volgden

 Zich ná 1 januari 2022 uitschrijven zonder diploma
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