Wijziging
Internetpagina www.cbs.nl/inburgering toegevoegd
paragraaf 1.2: SWI in plaats van SIG
kenmerken zijn verplicht (in plaats van van toepassing)
Volgorde kenmerken 6 en 7 aangepast (eerst berichtgevercode, daarna gemeentecode)
Voetnoot toegevoegd over van toepassing zijn van kenmerken op moment van aanleveren
Vijf kenmerken over de Z-route toegevoegd. Deze kenmerken zijn alleen van toepassing voor inburgeraars die de Z-route
hebben gevolgd:
- Z-route – Inschatting taalniveau (Ja / Nee)
- Z-route – Lezen (< A1 / A1 / A2(+) / Onbekend)
- Z-route – Schrijven (< A1 / A1 / A2(+) / Onbekend)
- Z-route – Spreken (< A1 / A1 / A2(+) / Onbekend)
- Z-route – Luisteren (< A1 / A1 / A2(+) / Onbekend)
Kenmerken 22-29 zijn kenmerken 27-34 geworden (door toevoeging 5 kenmerken Z-route)
Voetnoten toegevoegd over op welke routes kenmerken van toepassing zijn
Bij kenmerk 32-34, Boete in plaats van Boetes, omdat per boete informatie wordt geleverd
Kenmerk 9: toelichting over geboortedatum aangepast
Kenmerk 14: brede intake - begindatum. Informatie over moment van aanleveren toegevoegd
Toegevoegd dat informatie over de MAP alleen wordt gevuld bij volgen van onderwijsroute
Kenmerk 27: PIP - datum."(datum beschikking)" toegevoegd
Argument verwijderd dat de B1-route de grootste groep inburgeraars bevat (dit zal nog blijken)
Voetnoot toegevoegd over de periode tussen datum ondertekening PIP en begindatum leerroute
Voetnoot toegevoegd over boetes in het kader van de P-Wet
Twee softwareleveranciers toegevoegd: Cliendo en Solviteers
Aantal posities gewijzigd van 3 naar 4 bij kenmerk 15 Brede intake - gevolgde uren taalles en KNM
Paragraaf 3.3.1 toegevoegd met daarin toelichting over aanlevering van kenmerken
Paragraaf 3.3.3 Eerste aanlevering aan het CBS: moment is voor alle groepen inschrijving in gemeente geworden
Pargraaf 3.3.5. Toegevoegd dat inburgeraars gestart moeten zijn vanaf 1 januari 2022
Pargraaf 3.4.1. Toegevoegd dat het voorschrift op de website www.cbs.nl/inburgering gevonden kan worden
Begrip B1-route toegevoegd
Begrip Onderwijsroute toegevoegd
Begrip Z-route toegevoegd
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