
Deze tijdlijn biedt een overzicht van de contactmomenten met asielmigranten binnen de Wet 
inburgering 2021. Het gaat om het minimale contact, volgend uit de wet, dat ketenpartijen IND, COA, 
DUO en gemeenten hebben met asielmigranten. Er zijn vaststaande en optionele contact-
momenten. In de praktijk zullen de verschillende partijen waarschijnlijk meer contact met de 

asielmigrant hebben. Dit hangt af van de keuzes die een gemeente maakt en de omstandigheden 
waarin iemand inburgert. Deze tijdlijn biedt een overzicht van de we�elijke taken en kan dus gezien 
worden als basis voor de contactmomenten. Het moet niet worden gelezen als totaaloverzicht dat 
voor alle inburgeraars geldt.

Meer informatie vindt u op Veranderopgave Inburgering | Divosa.
De tijdlijn is tot stand gekomen met de ketenpartijen inburgering: IND, COA, DUO, SZW, Divosa en VNG en is gebaseerd op het eindrapport ketenproces en gegevensuitwisseling.

 

GESPREKGEMEENTE

 

Gemeente organiseert 
driegesprek met COA en 
inburgeraar in het kader van 
de warme overdracht.

Koppelingsbrief van COA waarin 
staat aan welke gemeente de 
inburgeraar gekoppeld is. 

BRIEFCOA

 

Aanbieden Voorinburgering, 
Uitvoeren Voorinburgering bij 
deelname en toestemming 
overdracht gegevens klantpro�el.

GESPREKCOA

GESPREK & BRIEF

 

(Optioneel, a�ankelijk leerroute en 
voortgang) Gesprek, indien inburgeraar 
moeite hee� met het niveau, voor het 
bespreken van de mogelijkheden om af 
te schalen (en bijstellen PIP).

GEMEENTE

 
Brief Kennisgeving 
inburgeringstermijn.

BRIEFDUO

 

Oproep brede intake.
BRIEFGEMEENTE

 

Kennisgeving afronding 
Participatieverklaringstraject 
(PVT) en uitnodiging 
ondertekeningsbijeenkomst.

BRIEFGEMEENTE

Kader met lijn: 
reguliere processtap

Kader met stippellijn: 
optionele processtap

GEMEENTE

 

(Optioneel, a�ankelijk van 
leerroute) 
Gemeente gesprek 
‘eindgesprek MAP’.

GESPREKGEMEENTE GESPREKGEMEENTE

 

(Optioneel, a�ankelijk 
leerroute) 
Gemeente Eindgesprek 
Z-route.

GESPREKGEMEENTEGEMEENTE

 

(Optioneel, a�ankelijk 
leerroute) 
Gemeente brief Verstrekken 
certi�caat Z-route.

BRIEFGEMEENTE

 

Brede intake inclusief planning 
Lee�aarheidstoets (LBT). Dit 
kunnen meerdere gesprekken 
zijn.

GESPREKGEMEENTE
Beschikking Plan Inburgering en
Participatie (PIP) met afspraken over
leerroute, participatieverklaringstraject
(PVT) en Module Arbeidsmarkt
Participatie (MAP), ook duur van traject.

BRIEFGEMEENTE

 

Kennisgeving over aanbod 
leerroute en cursusinstelling

BRIEFGEMEENTE

 

Eén of meerdere voortgangs-
gesprekken inburgering 
a�ankelijk  van beleidskeuze 
gemeente [beleidsvrijheid].

GESPREKGEMEENTE

 

Start traject �nancieel 
ontzorgen voor 6 maanden.

GESPREKGEMEENTE

 

(optioneel, a�ankelijk  van 
leerroute) 
B1 en Z route: Kennisgeving 
over MAP.

BRIEFGEMEENTE

 

Kennisgeving over PVT.
BRIEFGEMEENTE

 

(Optioneel) Brief IND n.a.v. 
aanvraag sterker Verblijfsrecht 
of Naturalisatie

BRIEFIND

 

DUO BRIEF/MAIL

 

Brief "felicitatie behalen inburgerings-
diploma" / Afronden inburgeringstraject.

BRIEF/GESPREKGEMEENTE

 
Na aanmelding door de 
inburgeraar, oproepbrief 
deelexamen

DUO BRIEF

 
Uitslag (deel)examen. 
DUO BRIEF

 
Brief ‘Voldaan Inburgerings-
plicht’. 

DUO BRIEF

 
Brief  ‘Uitreiking Inburgerings-
diploma. 

DUO BRIEF

 
DUO stelt inburgeringsplicht vast
en communiceert dit naar
inburgeraar via een Kennis-
geving Inburgering.

BRIEFDUO

 
Tweede brief Kennisgeving 
inburgeringsplicht.

BRIEFDUO

Afgeven 
verblijfsvergunning 

door IND

Huisvesting 
gemeente

Start leerroute

Afronding leerroute

Diploma

Contactmomenten met asielmigranten

https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/documenten/rapporten/2021/04/13/voi---ketenproces-en-gegevensuitwisseling

