
Gevolgen van nieuwe 'Wet inburgering' voor leerlingen (update) 

Met de inwerktreding van de nieuwe Wet inburgering (Wi2021) op 1 januari 2022 zijn de 
organisatie en regels rondom inburgering veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor 
schoolgaande nieuwkomers die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden. Op een 
aantal onderdelen van de Wi2021 zijn recente ontwikkelingen geweest. Dit heeft 
onder andere gevolgen voor inburgeringsplichtige leerlingen in het 
praktijkonderwijs. In onderstaand bericht vindt u de meest actuele informatie.


Praktijkonderwijs 
Voor praktijkonderwijsleerlingen blijven grotendeels dezelfde regels gelden als die vóór 
2022 golden. Indien deze leerlingen inburgeringsplichtig zijn, gaat de inburgeringstermijn 
meteen lopen vanaf hun 18de verjaardag (in sommige gevallen op 16- of 17-jarige 
leeftijd). Het volgen van praktijkonderwijs leidt niet tot een tijdelijke vrijstelling. 


Omdat het risico bestaat dat leerlingen in het praktijkonderwijs (of in een entree-opleiding 
of het vso met uitstroomprofiel Arbeid of Dagbesteding) die inburgeringsplichtig worden 
de opleiding afbreken, is nu wel een nieuwe verlengingsgrond opgesteld. Hiermee 
krijgen jongeren de mogelijkheid om hun opleiding af te ronden of te combineren met het 
inburgeringstraject, zonder dat zij direct in de knel komen met de inburgeringstermijn. 
Deze inburgeringstermijn kan namelijk worden verlengd. Deze wijziging wordt opgenomen 
in het Besluit en de Regeling inburgering 2021, die binnenkort worden opengesteld voor


Overgangsrecht schoolgaande nieuwkomers 
Nieuw is verder dat het overgangsrecht voor schoolgaande nieuwkomers wordt 
verduidelijkt. Het gaat daarbij specifiek om leerlingen die op grond van de Wi2013 
(tijdelijk) vrijgesteld waren vanwege een opleiding en die deze opleiding op 31 december 
2021 nog volgden. Als deze leerlingen zich op of ná 1 januari 2022 zonder diploma 
uitschrijven uit deze opleiding, vallen zij vanaf dat moment onder de Wi2021. Meer 
informatie hierover is te vinden in het wetsvoorstel. 

Voor algemene informatie over inburgering kunnen scholen terecht op de website van de 
Rijksoverheid.
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A36078
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/nieuwe-wet-inburgering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/nieuwe-wet-inburgering
https://www.vo-raad.nl/nieuws/gevolgen-van-nieuwe-wet-inburgering-voor-leerlingen-update

