Tweede Kamer de Staten-Generaal
Vaste commissie SZW
t.a.v. de woordvoerders inburgering en integratie
Utrecht, 23 juni 2021
Betreft: UAF: zorgen over begeleiding naar werk en studie nieuwe Inburgeringswet
Geachte [naam Kamerlid],
Het UAF maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van begeleiding naar werk en studie na de
inwerkingtreding van de Wet Inburgering op 1 januari 2022. Graag delen we deze zorgen met u
t.b.v. het commissiedebat Inburgering en integratie van 28 juni aanstaande.
Onderwijsroute in gevaar door ontoereikende budgetten
De nieuwe wet moet gemeenten in staat stellen om inburgeraars met maatwerk zo snel mogelijk
mee te laten doen in de samenleving. Een belangrijke doelstelling van deze wet is de op maat
begeleiding naar werk en studie, o.m. vormgegeven in de onderwijsroute en leerwerktrajecten. Het
UAF ziet nu echter in de praktijk, net als de VNG, MBO-raad, arbeidsmarktregio’s en diverse andere
partijen in het veld, dat de beschikbare budgetten ontoereikend blijken te zijn en gemeenten
aanbestedingstrajecten voor taalschakeltrajecten stopzetten vanwege een gebrek aan
inschrijvingen.1 Hiermee komt een landelijk dekkend aanbod in gevaar.
Overheid doet onderzoek, maar de tijd dringt
Het UAF is verheugd dat de overheid n.a.v. deze zorgen een onderzoek is gestart (verwachte
opleverdatum na de zomer) naar de belemmeringen bij aanbestedingen van de onderwijsroute,
waaronder de bekostiging van taalschakeltrajecten. Wij hopen dat, wanneer de
onderzoeksresultaten daar aanleiding toe geven, het ministerie bereid is de budgetten voor 2022
zo snel mogelijk aan te passen, gelet op de huidige onzekerheid en krappe voorbereidingstijd voor
het veld.
Oproep: toezegging minister om zekerheid te verschaffen
We hopen daarom dat u de minister om een toezegging wil vragen dat de overheid bereid is de
budgetten te verhogen wanneer het onderzoek daar aanleiding toe geeft. Een landelijk dekkend en
toegankelijk aanbod van de onderwijsroute stelt statushouders in staat om op niveau en duurzaam
in te stromen in de Nederlandse samenleving.

Met vriendelijke groet,
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