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Behoort bij onderwerp voortgang rond de onderwijsroute voor de Haarlemse 

inburgeraars (BAZ 2022/48250). 

Bijlagen Geen.  

Aanleiding  

In 2021 zijn de aanbestedingen uitgevoerd rondom de nieuwe Wet Inburgering. De aanbestedingen voor de 

maatschappelijke begeleiding, de brugklas en de leerroutes B1 en Z zijn geslaagd en per 1 januari 2022 van 

start gegaan. Bij de onderwijsroute was het nog niet gelukt hier een aanbieder voor te vinden. De 

onderwijsroute is bedoeld om inburgeraars, naast het leren van de Nederlandse taal en cultuur, voor te 

bereiden op instroom in het Nederlands onderwijs op MBO niveau 2, 3 en 4, HBO of WO niveau.  

 

De financiële middelen die het rijk beschikbaar had gesteld voor de onderwijsroute bleken vorig jaar 

onvoldoende. Sindsdien zijn er landelijk gesprekken gevoerd over de financiering van de onderwijsroute, en 

hebben we gezocht naar mogelijkheden om deze onderwijsroute alsnog op een goede manier te kunnen 

uitvoeren voor de Haarlemse inburgeraars. Met dit bericht informeren we u over de voortgang hiervan.  

 

Financiering vanuit het rijk 

Dat de financiële middelen die initieel beschikbaar waren voor het uitvoeren van de onderwijsroute 

onvoldoende waren, was een landelijk probleem. Het Rijk heeft dit onderkend, en de minister heeft recent de 

Tweede Kamer geïnformeerd dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld aan gemeenten om de 

onderwijsroute alsnog vorm te geven (Kamerbrief stand van zaken Onderwijsroute inburgering; d.d. 29-06-

2022). Deze middelen zijn in eerste instantie beschikbaar voor de jaren 2022 tot en met 2025, waarna de 

uitvoering van de onderwijsroute landelijk geëvalueerd gaat worden. Hoe deze middelen over de gemeenten 

worden verdeeld is nog niet bekend, maar een eerste inschatting is dat dit voldoende zou moeten zijn om de 

komende jaren de onderwijsroute te bekostigen.  

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/29/stand-van-zaken-onderwijsroute-wi2021
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Naar verwachting na de zomer start met onderwijsroutes 

Er zijn de afgelopen tijd gesprekken geweest met meerdere aanbieders van de onderwijsroutes om de 

mogelijkheden te verkennen. Dit traject loopt nu nog, maar zal naar verwachting op korte termijn worden 

afgerond. Dit betekent dat we verwachten dat na de zomer de onderwijsroutes voor Haarlem van start 

kunnen, op zowel de voorbereiding op instroom naar MBO niveau als naar HBO en WO niveau. Een exacte 

planning is hier nog niet van te geven aangezien de gesprekken nog lopen.  

 

Vervolg 

Wanneer dit traject is afgerond, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over welke partij(en) de 

onderwijsroute voor de Haarlemse inburgeraars gaan uitvoeren, en hoe dit er in de praktijk uit zal zien voor 

onze inburgeraars. Naar verwachting zal deze terugkoppeling kort na het zomerreces plaatsvinden.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 


