Wi2013 en Wi2021 in één Handleiding
Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. In de Handleiding 2022 wordt de Wet inburgering 2013 aangeduid
als ‘Wi2013’ en de Wet inburgering 2021 als ‘Wi2021’.
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Door het inwerkingtreden van de Wi2021 zal er een overgangsperiode zijn, waarbij sommige cursisten
vallen onder de Wi2021 en sommige cursisten onder de Wet inburgering 2013.
• Voor cursisten die vallen onder de Wi2013 blijft de Wi2013 ongewijzigd van toepassing.
• De groep inburgeraars die voor 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn geworden,
zullen niet onder de Wi2021 gaan vallen. Voor deze groep cursisten blijft de Wi2013 van toepassing.
Vanaf 1 januari 2022 zijn er voor verschillende groepen inburgeraars verschillende stelsels met verschillende regels en
verplichtingen. De uitvoering van de nieuwe wet kan voor u ingewikkeld zijn, daarom werken we in Handleiding 2022 met
drie kleuren:
Zwart: deze normen/bepalingen gelden voor alle groepen cursisten.
Groen: deze normen/bepalingen gelden enkel voor cursisten die onder de Wi2013 vallen.
Blauw: deze normen/bepalingen gelden voor alle cursisten Wi2021, in enkele gevallen zal er een andere bepaling gelden
		

als de cursus wordt ingekocht door gezins- en overige migranten.

Wi2013
Cursisten die vallen onder Wi2013: Huidige wet- en regelgeving (Wi2013) blijft van
toepassing op inburgeraars die vóór 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn geworden.
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Wi2021
Drie leerroutes: B1-route, Z-route en Onderwijsroute
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Wees goed voorbereid

Inwerkingtreding Handleiding

1. Lees de ‘aanvullende inleiding dienst 11 Inburgeringscursussen

De Handleiding 2022 treedt in werking op 1 januari 2022. De

en duale trajecten’ in de Handleiding 2022 door.
2. De inwerkingtreding van Wi2021 heeft direct gevolgen voor uw

hoofdnormen 2 en 3 worden geaudit na afloop van het meetjaar,
maar deze gelden al wel vanaf 1 januari 2022. De hoofdnorm 1 t.a.v.

onderneming, ook als u alleen les geeft aan cursisten die onder

organisatie gaat in per 1 januari 2022. Dat geldt ook voor het gehele

Wi2013 vallen. Het is daarom van groot belang dat u de

proces rondom het Aspirant-Keurmerk, ook bij lopende aanvragen.

Handleiding 2022 zorgvuldig doorneemt.
3. Als blijkt dat u een opdracht gegund heeft gekregen, dan wel

Vragen?

een aanbesteding heeft gewonnen, waarin verplichtingen aan u

Neem contact op met de Servicedesk van Blik op Werk

worden opgelegd die in strijd zijn met of niet in overeen-

via 030 291 60 25 of dienstverlener@blikopwerk.nl

stemming zijn met de normen, dan bent u verplicht om dit zo
spoedig mogelijk te melden bij Blik op Werk.
4. Mocht u na het doornemen van de Handleiding 2022 nog vragen
hebben, dan kunt u terecht bij Blik op Werk.
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