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Betreft: nieuwe Wet Inburgering voor leerlingen uit het Praktijkonderwijs 
 
Geachte heer Koolmees, 
 
Recent zijn wij geconfronteerd met het volgende. Op 28 juni jl. heeft  een debat in de Tweede Kamer 
plaatsgevonden over de nieuwe Wet Inburgering. Tijdens dat debat  is nogmaals duidelijk  geworden 
dat zowel de nieuwe als de oude wetgeving gevolgen krijgt voor jonge statushouders die op dit 
moment 18 jaar worden en die het Praktijkonderwijs volgen. Graag brengen wij de volgende punten 
met urgentie onder uw aandacht. 

De huidige Inburgeringswet  
U heeft geconstateerd dat er, door een administratieve fout, jongeren in het 
Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs ten onrechte tijdelijk ontheffing 
hebben gekregen van de inburgeringsplicht. Scholen hebben zich dit vanzelfsprekend nooit 
gerealiseerd, omdat jongeren ook andere vo-opleidingen eerst mogen afmaken, voordat ze 
onder de inburgeringsplicht komen te vallen. Een aangenomen motie van D66 roept op tot 
zorgvuldigheid bij het alsnog handhaven van deze wet (32824-336). Het gaat immers om een 
zeer kleine groep die tot 1-1-2022 nog onder de oude wetgeving valt waar plotsklaps 
onevenredig hoge eisen aan gesteld worden. Echter, 45 leerlingen hebben zonder pardon 
een brief op de deurmat gekregen met de mededeling dat ze moeten inburgeren. Voor deze 
leerlingen, die het niveau van de gevraagde examens op basis van hun IQ niet zullen halen en 
dus alleen kunnen inburgeren door 4 x te zakken, is niets geregeld. Niet op financieel gebied, 
geen extra begeleiding, geen enkel vangnet. Ze krijgen alleen deze eis in deze brief. De 
ervaring in Internationale Schakelklassen leert, dat leerlingen in paniek raken van een 
dergelijke brief en onmiddellijk stoppen met hun opleiding. Vaak hebben ze al veel 
meegemaakt en is dit een eerste reactie. Uiteraard hebben wij er begrip voor dat wanneer er 
een fout wordt geconstateerd, er een correctie moet komen. Alleen is deze correctie wel erg 
hardhandig uitgevoerd, en treft een beperkt aantal leerlingen (nu 45) onevenredig hard. Wij 
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vragen u om meer mededogen en coulance met deze jongeren. Graag treden wij met u in 
overleg over een overgangsregeling.  
 
De nieuwe wet Inburgering.  
Deze gaat op 1 januari 2022 in. Wij zien dat er voor het MBO al mooie routes zijn 
afgesproken waarbij onderwijs en inburgering zijn verweven. Leerlingen die het MBO niet 
kunnen halen, zoals veel leerlingen in het Praktijkonderwijs, het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs en Route 1-leerlingen van de Internationale Schakelklassen, komen er slechter van 
af. Ondanks het feit dat veel van deze jongeren vanwege hun beperkingen (o.a. een laag IQ) 
veel meer begeleiding nodig hebben om een economisch zelfstandig leven te kunnen leiden, 
is voor deze doelgroep in het V(S)O die 18 jaar wordt nog niets geregeld voor de Z-route 
(zelfredzaamheidsroute voor inburgeraars met een lage leerbaarheid). Deze moet nog 
worden uitgewerkt. Dat kan natuurlijk nog wel, maar de tijd dringt. Wij roepen u dan ook op 
om ook over de nieuwe wet zo spoedig mogelijk in overleg te treden met ons en met de 
gemeenten. Deze routes achterwege laten of niet goed afstemmen met de praktijk zou 
opnieuw leiden tot een hardvochtige behandeling van deze doelgroep en tot grote 
kansenongelijkheid leiden. 

 
Graag treden wij met u in gesprek over hoe deze punten beter kunnen worden uitgewerkt dan nu 
het geval is. 

Met vriendelijke groet, 

 
Paul Rosenmöller     Nicole Teeuwen    

Voorzitter VO-raad     Voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs  
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