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Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
 
 
Datum, 25 juni 2021 

Ref.nr.: 2021-0005 
Betreft: Inburgeringsplicht leerlingen Praktijkonderwijs 
 
 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken, 
 
Komende maandag spreekt u  met minister Koolmees over inburgering en integratie. In aanloop 
daarnaartoe brengen wij het volgende onder uw aandacht.  
 
Tijdelijke vrijstelling praktijkonderwijs 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar in augustus zal DUO van nog een groep de tijdelijke 
vrijstelling beëindigen. Dit betreft 118 jonge nieuwkomers[1] die een tijdelijke vrijstelling hebben 
vanwege het volgen van praktijkonderwijs. 
 
Praktijkonderwijs is een vorm van regulier voortgezet onderwijs voor jongeren tot en met 18 jaar. Bij 
uitzondering kan iemand na zijn achttiende nog een jaar, en heel uitzonderlijk daarna nog een jaar, 
dit onderwijs volgen. Praktijkonderwijs leidt niet tot een startkwalificatie en dus ook niet tot een 
vrijstelling van de inburgeringsplicht na afronding. Tot nu toe heeft DUO jongeren vanaf 18 jaar die 
praktijkonderwijs volgen tijdelijk vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Wanneer de jongere de 
opleiding verlaat zonder door te stromen naar een andere opleiding legt DUO alsnog de 
inburgeringsplicht op. 

Deze praktijk is niet conform de regelgeving: alleen een opleiding die leidt tot een startkwalificatie is 
tijdelijk vrijstellend voor jongeren vanaf 18 jaar. Dat DUO deze jongeren toch een tijdelijke vrijstelling 
verleende had te maken met de onduidelijkheid welke opleidingen wel en niet vrijstellend zijn.  

Inmiddels is in overleg met OCW een correcte lijst opgesteld met codes van vrijstellende opleidingen. 

DUO zal de tijdelijke vrijstelling voor het praktijkonderwijs half augustus beëindigen, na het einde van 
het schooljaar. Vermoedelijk zal dan een aanzienlijk deel van de betrokkenen het praktijkonderwijs 
beëindigd hebben.  Na de zomer, bij de start van het nieuwe schooljaar, maakt DUO iedereen die 
praktijkonderwijs volgt of gaat volgen op zijn 18de inburgering-plichtig. Daarmee is dan de praktijk in 
overeenstemming met de regelgeving gebracht. 
 

  

 
[1] Gegevens van DUO van 15 april 2021. 
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Bezwaren tegen deze maatregel  

Allereerst betreft onze verbazing het feit dat het Praktijkonderwijs niet tot de vrijstellende opleiding 
behoort. Jongeren die onder het niveau van een startkwalificatie les krijgen hebben doorgaans nog 
meer moeite met cognitief leren dan leerlingen die op het lerende niveau van een startkwalificatie 
zitten. Een inburgeringscursus zal derhalve voor hen nog veel problematischer zijn dan voor 
leerlingen die wel een startkwalificatie kunnen halen. Binnen het Praktijkonderwijs wordt eraan 
gewerkt om leerlingen op een voor hen haalbaar taal- en werkniveau te brengen. Daarnaast komen 
deze leerlingen vaak uit gezinnen die leven op of onder de minimum inkomensgrens, zij zullen de 
kosten hiervan niet eenvoudig kunnen dragen.  

Ten tweede staat deze maatregel haaks op de maatregelen die in het kader van het Corona jaar 
worden genomen: leerlingen die langer in het Praktijkonderwijs moeten blijven vanwege extra 
opgelopen vertragingen krijgen vrijstelling van de Onderwijsinspectie zodat zij langer dan gewoonlijk 
in het Praktijkonderwijs mogen blijven. Hier is ook financiering voor in het kader van Nationaal 
Programma Onderwijs voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  

Deze maatregel zal ertoe leiden dat zij, als ze geen werk hebben of de capaciteiten om door te leren,  
er toch voor zullen kiezen om niet in het Praktijkonderwijs te blijven, maar naar het MBO te gaan. Dit 
is zeer onwenselijk omdat deze groep dan vrijwel zeker zal uitvallen en zonder werk thuis komt te 
zitten. Bij een inschrijving in het MBO zijn deze leerlingen de vangnetfaciliteiten uit het 
Praktijkonderwijs kwijt.  

Tot slot betreft onze verbazing de zeer korte deadline waar wij als raden mee zijn geconfronteerd. 
Niet alleen is hierdoor overleg vooruitlopend op uw commissie debat met de beide ministeries 
vrijwel onmogelijk geworden, maar is het ook onmogelijk om goed en snel met onze achterban te 
communiceren. De gevolgen zullen onze scholen en hun leerlingen overvallen. Net als het ons heeft 
gedaan. 

Ik verzoek u dan ook om bij de minister te pleiten voor het aanhouden van de maatregel. Hoewel het 
aantal leerlingen dat door deze maatregel wordt geraakt op het eerste gezicht niet groot lijkt, zijn de 
consequenties voor hen verstrekkend en de gevolgen voor de rest van hun volwassen leven groot. 
Het zou jammer zijn als door deze maatregel onbedoelde neveneffecten ontstaan van het ‘in 
overeenstemming brengen van de praktijk met de regelgeving’.  

Met vriendelijke groet, 

       

Paul Rosenmöller     Nicole Teeuwen 
Voorzitter VO-raad     Voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs 


