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Op vrijdag 20 september 2019 organiseerde Kennisplatform 

Integratie en Samenleving een kennisatelier in Utrecht over de 

nieuwe inburgeringswet die naar verwachting per 1 januari 2021 

in zal gaan. Er waren 46 deelnemers van gemeenten, regio-

coördinatoren DIVOSA, taalaanbieders, VluchtelingenWerk en 

maatschappelijke instellingen. Het doel van deze dag was om 

van elkaar te leren over de wijze waarop gemeenten en maat-

schappelijke instellingen het nieuwe inburgeringsstelsel zo 

goed mogelijk kunnen vormgeven in de praktijk. 

Na een lunch opende dagvoorzitter Hans Bellaart van 

Kennisplatform Integratie & Samenleving het kennisatelier. 

Voor een welkomstwoord introduceerde hij Jerzy Soetekouw, 

de wethouder van Sociaal Domein, Diversiteit en Inclusie van 

de gemeente Almere en voorzitter van de G40 themagroep 

Vergunninghouders en Asiel. De wethouder vertelde twee 

succesverhalen van jonge, vrouwelijke statushouders die via een 

schakeltraject een studie op het hbo en wo konden volgen. Beide 

vrouwen hebben dit bereikt met behulp van het sociale netwerk 

dat zij opgebouwd hebben. De boodschap luidt dan ook dat de 

regels niet altijd leidend moeten zijn, maar dat er vooral gekeken 

moet worden naar hoe je iemand in de praktijk kan helpen. In het 

beleid omtrent statushouders moet de persoonlijke benadering 

leidend zijn en de doelgroep gehoord kunnen worden.  

Stand van zaken Veranderopgave 
Inburgering

Marjolijn Hoekstra kwam namens het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid de stand van zaken van de verander-

opgave inburgering toelichten. Volgens SZW is het uiteindelijke 

doel van het nieuwe inburgeringsstelsel dat iedereen meedoet, 

het liefst via betaald werk. In andere woorden, het nieuwe inbur-

geringsstelsel moet ervoor zorgen dat iedere inburgerings- 

plichtige participeert in de Nederlandse samenleving. Om dit 

doel te behalen zijn er veranderingen nodig en een belangrijke 

verandering is dat gemeenten een regierol krijgen in het inbur-

geringstraject. Ook zal er een einde komen aan het gebrek aan 

samenhang tussen inburgeren en meedoen in de samenleving 

door het instellen van duale trajecten en een integrale intake 

waarbij een persoonlijk plan wordt opgesteld voor de inburge-

ringsplichtige. Bovendien zullen er drie leerroutes komen waarin 

wordt gestreefd naar een verhoging van het taalniveau van A2 

naar B1 niveau, met uitzondering van de Z-route. Om dit alles te 

bereiken zal er sneller worden gestart met het inburgeringstra-

ject. Op dit moment is er een eind gekomen aan de consultatie-

ronde  over het wetsvoorstel. 

Ongeveer 75 verschillende partijen hebben gereageerd. Uit 

deze reacties is gebleken dat het wetsvoorstel grotendeels 

positief wordt ontvangen. Echter zijn er wel wat kanttekeningen 

en vraagtekens geplaatst bij verschillende onderdelen van het 

voorstel. 

Panel 

Na de presentatie leidde Inge Razenberg een paneldiscus-

sie met wethouder Jerzy Soetekouw (gemeente Almere), Wim 

Top (beleidsmedewerker diversiteit gemeente Roermond), 

Kim van den Bemt (projectleider gemeente Tilburg en regio-

coördinator Divosa) en Nazar Merzoian (sleutelpersoon met 

een vluchtelingenachtergrond en o.a. werkzaam bij gemeente 

Almelo). Deze deelnemers bespraken kort de veranderopgave 

en daaruit kwamen een aantal conclusies. Ten eerste moet er 

meer aandacht worden besteed aan de statushouders zelf en 

het Plan Inburgering en Participatie (PIP) is daarvoor een goed 

middel. Er moet echt gekeken worden naar wat het beste inbur-

geringstraject per individu zal zijn en daarin moet de motivatie 

van die persoon leidend zijn. Daarnaast waren de deelnemers 

het eens met elkaar dat de PIP een continu dynamisch plan 

moet zijn zodat het inburgeringstraject aangepast kan worden 

op het moment dat de situatie van een statushouder veran-

dert. Ten derde plaatsten de deelnemers een vraagteken bij de 

participatie in de Z-route gericht op zelfredzaamheid, omdat ze 

denken dat er een kans bestaat dat statushouders bewust gaan 

kiezen voor de Z-route. In tegenstelling tot de reguliere routes, 

duurt deze route namelijk maar twee jaar. Aan de andere kant 

is er een risico dat de klantmanagers statushouders op onei-

genlijke gronden naar de Z-route verwijzen. Tot slot zeggen de 

panelleden over de participatie van vrouwelijke statushouders 

dat het soms lastig is om deze doelgroep te benaderen, omdat 

er een dubbele barrière is. Om deze vrouwen te bereiken, kunnen 

gemeenten gebruik maken van sleutelpersonen. Daarnaast is 

het belangrijk dat er ook gekeken gaat worden naar kinderop-

vang, zodat vrouwen eerder willen en kunnen participeren in de 

samenleving. 
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Nederlandse taal behalen. De deelnemers aan deze thematafel 

vinden echter dat er nog teveel nadruk ligt op het leren van de 

Nederlandse taal. Er zou veel meer aandacht moeten worden 

besteed aan loopbaanoriëntatie, advies bij de studiekeuze en 

verschillende studievaardigheden zodat jonge statushouders 

beter voorbereid zijn op het onderwijs in Nederland en dus beter 

zullen doorstromen naar onderwijsinstellingen. Een voorbeeld is 

de beroepencarrousel om jonge statushouders beter te oriënte-

ren op de arbeidsmarkt. Sommige jonge statushouders hebben 

namelijk geen goed beeld van de verschillende beroepen op de 

Nederlandse arbeidsmarkt en zo kunnen zij zien wat realistische 

opties voor hen kunnen zijn. Verder is er intensieve begeleiding 

voor de statushouders nodig die al in het begin van het taal-

schakeltraject begint en doorloopt wanneer de statushouder 

daadwerkelijk is doorgestroomd naar een onderwijsinstelling. 

Daarnaast moeten al vroeg ontmoetingen met verschillende 

onderwijsinstellingen gefaciliteerd worden tijdens het taal-

schakeltraject, zodat de daadwerkelijke doorstroming naar 

het onderwijs bevordert zal worden. De doorstroming naar het 

onderwijs gaat namelijk niet vanzelf, bijvoorbeeld omdat onder-

wijsinstellingen criteria hanteren waar statushouders niet aan 

kunnen voldoen. Statushouders hebben hulp nodig bij alle admi-

nistratieve rompslomp. Daarom is het van belang om onderwijs-

instellingen al vroeg te betrekken in de onderwijsroute van jonge 

statushouders. Bijvoorbeeld al bij het opstellen van een PIP. De 

gemeente Amsterdam doet dit in een gezamenlijke intake met 

onderwijsinstellingen.  

TIPS

• Bied binnen het taalschakeltraject loopbaanoriëntatie en 

advies bij studiekeuze aan en begeleid statushouders 

intensief (het taalschakeltraject moet niet alleen om het 

leren van de taal gaan). 

• Faciliteer al vroeg in het taalschakeltraject ontmoetingen 

met onderwijsinstellingen om de doorstroom naar onder-

wijs te bevorderen (de doorstroom gaat niet vanzelf) en 

stel samen met het onderwijs het PIP op. 

2. Participatie van vrouwelijke 
statushouders (o.l.v. Joline Verloove, KIS)

Vrouwelijke statushouders hebben een ongunstiger arbeids-

marktpositie ten opzichte van mannelijke statushouders. Dit 

wordt enerzijds veroorzaakt door achtergrondkenmerken van 

de vrouwen zelf: zij hebben vaak geen werkervaring, zijn sterk 

georiënteerd op de zorg voor het gezin en minder georiënteerd 

op werk. Anderzijds wordt dit ook veroorzaakt door de inzet van 

Zes thema’s

Inge Razenberg van Kennisplatform Integratie & Samenleving 

gaf een toelichting bij de zes belangrijkste thema’s binnen de 

veranderopgave inburgering. Een samenvatting hebben we 

hieronder opgenomen bij de betreffende thema’s. Na het panel 

werden deze thema’s uitgediept aan zes kennistafels, die uitein-

delijk ieder concrete tips hebben opgeleverd.

1. Jonge statushouders in de   
onderwijsroute (o.l.v. Inge Razenberg, KIS)

Het eerste thema betreft de onderwijsroute van jonge status-

houders. Momenteel lukt het veel jonge statushouders niet om 

het reguliere Nederlandse onderwijssysteem in te stromen en als 

het lukt, is dit vaak een opleiding onder hun niveau. Naar schat-

ting is maar 17 procent van de jonge statushouders ingestroomd 

in het reguliere onderwijs. Bovendien hebben veel statushouders 

geen goede toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt, omdat ze 

geen Nederlands diploma hebben. Daarom is er in het nieuwe 

inburgeringsstelsel een onderwijsroute ontwikkeld. De onder-

wijsroute bestaat uit een taalschakeltraject waarbij de focus 

ligt op het aanbieden van taallessen, met daarnaast aandacht 

voor studievaardigheden en loopbaanoriëntatie. Dit taalschakel-

traject moet uiteindelijk bijdragen aan een betere doorstroom 

van jonge statushouders naar het reguliere onderwijs, maar het 

biedt geen garantie. In het nieuwe stelsel zijn gemeenten en 

onderwijsinstellingen uiteindelijk verantwoordelijk voor de door-

stroming van jonge statushouders naar het onderwijs. Zij zullen 

zich ook moeten inzetten voor de begeleiding van de statushou-

ders tijdens het volgen van een opleiding om te voorkomen dat 

statushouders vroegtijdig uitvallen. 

DISCUSSIE

Tijdens het taalschakeltraject worden taallessen aangebo-

den zodat jonge statushouders het benodigde niveau van de 
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3. De groep ‘en ondertussen’  
(o.l.v. Kirsten Tinnemans, KIS)

Deze groep bestaat uit statushouders die in de periode van 

heden tot 2021 beginnen met hun inburgering en die te maken 

hebben met de onvolkomenheden van de huidige wet inburge-

ring. In de helft van de gemeenten zijn maatregelen genomen 

of in de maak om deze groep betere kansen op een goede start 

te geven. In de andere helft van de gemeenten zijn voor deze 

mensen (nog) geen voorzieningen getroffen, met als risico dat 

zij tussen wal en schip belanden. Voor deze groep mensen is 

het dus van belang dat zij intensieve begeleiding en extra onder-

steuning krijgen. 

DISCUSSIE

De deelnemers vinden dat er een brief uit moet gaan naar de 

zogenaamde ELIP groep (einde lening en inburgeringplicht). 

DUO kan inventariseren wie in hun bestand in een gemeente 

voldoet aan de criteria. Op verzoek van een gemeente kan 

DUO deze groep mensen een brief sturen met het verzoek 

om naar een bijeenkomst te gaan waarbij gemeenten met de 

inwoners uit deze groep in gesprek kunnen gaan om op basis 

van maatwerk per persoon te bekijken wat voor hem en haar 

gedaan kan worden om het voldoen aan de inburgeringsplicht af 

te ronden. SZW, DUO, Divosa, VNG en de G4 hebben samen deze 

afspraak gemaakt. Dit is juist van belang voor de 20 procent van 

de groep die geen examenpoging heeft gedaan. De gemeente 

Amsterdam heeft onlangs zo’n bijeenkomst georganiseerd 

met mensen die tussen 1 december en 1 april 2020 tegen de 

grens van de inburgeringstermijn liepen, waar circa 80 mensen 

naartoe zijn gekomen. Gekeken is per persoon welke examens 

nog ontbreken, hoeveel uur les iemand nog heeft en op hoeveel 

lening van DUO iemand nog recht heeft. Vervolgstap is om als 

gemeente in gesprek met DUO en taalaanbieders te bekijken 

hoe deze mensen hun trajecten kunnen afronden c.q. ontheven 

kunnen worden. Amsterdam heeft besloten om waar nodig en 

zinvol extra taaltraining in te kopen bij bonafide taalbureaus. 

De deelnemers aan deze tafel vinden dat de caseload omlaag 

moet van de klantmanager voor de begeleiding statushouders, 

inclusief mensen in de ondertussen groep. In veel gemeenten 

is deze nog steeds te hoog, waardoor de klantmanagers niet 

de begeleiding kunnen geven die nodig is. Er zijn wel financiële 

middelen vrij gemaakt voor de ondertussen groep, maar deze 

zijn relatief beperkt. Ook is er geen verantwoordingsverplichting 

bij gemeenten over de besteding van deze gelden. Dit was een 

bewuste keuze van het ministerie, omdat het om een relatief 

klein bedrag gaat. Hierdoor worden deze middelen ook wel meer 

generiek ingezet door gemeenten. Opgemerkt wordt dat het 

gemeenten als het gaat om arbeidstoeleiding van vrouwelijke 

statushouders. In veel gemeenten wordt er een traject gestart 

met degene die het snelste bemiddelbaar is naar werk en vaak 

zijn dit mannen. Doordat dit traject dan maar aan een persoon 

per gezin wordt aangeboden, betekent dit dat vrouwen achter-

blijven. In het nieuwe inburgeringsstelsel zal er meer onder-

steuning voor vrouwelijke statushouders komen en de nieuwe 

wet zal gemeenten veel mogelijkheden bieden om vanuit een 

breder perspectief vrouwelijke statushouders betere kansen op 

participatie te bieden. Het is hierbij van belang om voldoende 

aandacht te besteden aan het ontdekken van vaardigheden en 

talenten van de vrouwelijke statushouders en aan oriëntatie op 

de arbeidsmarkt. 

DISCUSSIE

De deelnemers aan de thematafel zien kansen in het nieuwe 

stelsel om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten. 

Grote winst van het nieuwe inburgeringsstelsel is volgens de 

deelnemers dat iedereen een eigen PIP heeft, waardoor iedereen 

in beeld is. Ze raden wel aan om bij de brede intake aandacht te 

besteden aan de samenstelling, rolverdeling en dynamiek van 

het gezin. ‘Werken aan wat de vrouw wil, maar altijd met respect 

voor het gezin’, verwoordt één deelnemer het. Ook wordt bear-

gumenteerd dat we statushouders, en in het bijzonder vrouwen, 

meer tijd moeten gunnen om te wennen in Nederland en een 

stabiele thuissituatie te creëren – vooral als er kinderen zijn. 

Ook moet kinderopvang een onderwerp zijn in de inburgering. 

Wat houdt kinderopvang inhoudelijk in? De klantmanagers 

van gemeenten moeten de vrouwen, en ook de mannen uiter-

aard, hier beter op voorbereiden. De deelnemers benadrukken 

wel dat kinderopvang niet alleen een moeilijk onderwerp kan 

zijn vanwege de culturele achtergrond van een statushouder. 

Vluchtelingen ervaren vaak verlies van het gevoel van basale 

veiligheid (‘basic trust’) waardoor ze bijvoorbeeld angst hebben 

om hun kind af te staan aan onbekende professionals bij de 

kinderopvang.

TIPS

• Houd bij vrouwen met een ongunstiger arbeidsmarktpo-

sitie rekening met de thuissituatie. Maak bij het opstellen 

van een PIP gebruik van de ruimte die er is voor maatwerk. 

• Maak ‘kinderopvang’ onderwerp in de inburgering en leg 

uit wat het inhoudt in Nederland.  



5Verslag KIS Kennisatelier Nieuw Inburgeringsstelsel 

zijn: de klant staat centraal, de aanbieder garandeert een kwali-

tatief goed lesaanbod, er is uitwisseling van gegevens, er is 

transparantie naar de klant over tarieven, roosters, etc. Tevens 

is er een strakke monitoring vanuit de gemeente, als een soort 

inspectie. Met (onaangekondigde) lesbezoeken. Blik op Werk 

doet ook controles, maar de gemeente kan dit intensiever doen.  

Zolang de nieuwe wet er nog niet is, moet de klant beschermd 

worden tegen malafide aanbieders. Een idee is om de status-

houder de gemeente te laten machtigen om de taalaanbieder 

te regelen. 

Een flexibele afstamming tussen taalaanbieder, stage en taal-

maatjes is belangrijk. Gelegenheid om de taal ook te leren buiten 

school is belangrijk. De taalaanbieder moet gericht zijn op prak-

tijkgericht leren. Het kan integraal en flexibel door het modulair 

aan te bieden en onderling de taalthema’s uit te wisselen. 

Taalmaatjes kunnen dan de deelnemers helpen opdrachten van 

de taalschool uit te voeren.

Docenten zijn nu nog teveel gericht op de examenstof. Zij 

zouden meer aandacht moeten besteden aan conversatie, 

taalcontact met Nederlanders, e-learning als aanvulling en het 

stimuleren om lid te worden van (sport)clubs in de gemeente. In 

Rotterdam hebben ze positieve ervaring opgedaan met netwer-

ken en taalcafés die als groep verantwoordelijk werden gemaakt 

voor taalontwikkeling. Coördinatie van de samenwerking is wel 

nodig. 

TIPS

• Sluit een convenant met aanbieders, met monitoring.

• Geef voorlichting over taalaanbieders aan statushouders. 

• Zorg voor coördinatie en afstemming tussen klantma-

nager, taalmaatje, docent en stimuleer praktijkgerichte 

lessen en buitenschoolse taalconversatie. 

5. Duurzaam Persoonlijk Plan 
Inburgering en Participatie  
(o.l.v. Razia Ghauharali, Platform31)

Plan Inburgering en Participatie (PIP) is een persoonlijk plan 

op maat dat tijdens een uitgebreide intake wordt samenge-

steld door een gemeente en de statushouder zelf. Momenteel 

worden statushouders nog niet voldoende ondersteund en in 14 

procent van de gevallen zelfs helemaal niet. Bovendien krijgen 

statushouders met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 

minder intensieve begeleiding richting werk dan statushouders 

met een kleinere afstand terwijl zij die begeleiding juist harder 

nodig hebben. De PIP, daarentegen, zal voor iedere statushou-

wellicht handig was geweest als deze middelen naar de parti-

cipatiewet waren gegaan. De gemeente Schiedam heeft een 

specifiek programma voor de ‘en ondertussen groep’ opgezet, 

met Europese fondsen van AMIF. 

TIPS

• Analyseer het eigen bestand en stuur een DUO brief uit 

naar de inburgeraars die tegen het eind van hun inbur-

geringstraject zitten en hun lening grotendeels hebben 

uitgeput. Met deze mensen moet er een plan op maat 

worden gemaakt. 

• Breng de caseload van klantmanagers omlaag zodat zij ook 

aandacht kunnen besteden aan de ‘ondertussen groep’.

 
4. Kwaliteitseisen van taalaanbieders 
(o.l.v. Hans Bellaart, KIS) 

De grote vraag naar inburgeringslessen heeft ervoor gezorgd dat 

er, soms malafide of onvoldoende gekwalificeerde taalaanbie-

ders op de markt zijn gekomen. Bovendien heeft het leenstelsel 

een prijsopdrijvend effect en dat maakt dat inburgeraars onder 

hun niveau presteren of zelfs bewust inzetten op ontheffing. In 

het nieuwe inburgeringsstelsel zijn de inburgeringstrajecten en 

de kwaliteit ervan de verantwoording van gemeenten. 

Zij gaan onderwijs inkopen bij de door hen geselecteerde 

aanbieders. Hierbij kunnen gemeenten invloed uitoefenen op de 

kwaliteit van de trajecten en wellicht duale trajecten aanbieden. 

Daarbij moeten statushouders de kans krijgen om Nederlands 

te leren in verschillende settingen, zoals in de les en op de werk-

vloer. Tevens wordt er als onderdeel van de PIP ook samen met 

de statushouder gekeken naar het type taalonderwijs dat bij de 

statushouder past.        

DISCUSSIE

In de gemeente Amsterdam anticipeert men op de nieuwe wet 

met een convenant met de taalaanbieders. De afspraken hierin 
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• Consulenten krijgen straks te maken met verschillende 

statushouders uit verschillende stelsels. Hier moet 

aandacht voor komen, hoe om te gaan met een status-

houder die ziet dat een andere statushouder in het nieuwe 

stelsel veel meer ondersteuning krijgt vanuit de gemeente?

• Hoe om te gaan met gezinsmigranten en andere migran-

ten die niet inburgeringsplichtig zijn (bijvoorbeeld Turkse 

migranten). In principe kan je daar een PIP voor maken, 

maar je hebt geen handhavingsinstrumenten. Op welke 

wijze kan je dan als gemeente toch stimuleren dat deze 

groep inburgert?

 

SUCCESFACTOREN

• Meer persoonlijke aandacht aan de statushouders 

besteden lijkt te renderen. Er is sprake van snellere uit-

stroom of het sneller kunnen starten van een traject.

• Door nu sneller te starten met inburgering is er geen sprake 

meer van ‘een dood moment’ waarop statushouders niets 

mogen doen. Dit werkt namelijk zeer demotiverend. 

• Er wordt meer ingezet op duurzame uitstroom i.p.v. snelle 

uitstroom.

• Door coaches uit de eigen doelgroep in te zetten, worden 

de coaches vaak ook als vertrouwenspersoon gezien, dit 

lijkt een positief effect te hebben.

• Er wordt volop ingezet in het trainen van de consulen-

ten, waarbij ook aandacht is voor het leren kennen van de 

doelgroep zelf. 

• Zie PIP als een gezamenlijk document dat in samen-

spraak met de statushouder wordt opgesteld. Dit zorgt 

voor eigenaarschap.

• Coaches uit de eigen doelgroep.

• Oog voor de mens achter de statushouder.

• Aandacht voor de praktijk van de consulent als er straks 

meerdere stelsels naast elkaar bestaan.

TIPS

• Zorg voor interne ontschotting in de gemeente en ont-

schotting tussen de verschillende organisaties. Het PIP is 

een integraal document dat zich richt op meerdere leefdo-

meinen en afstemming is nodig. 

• Zet in op duurzame en betekenisvolle uitstroom. Maar wel 

met oog voor de competenties en capaciteiten van de sta-

tushouder. De ‘droombaan’ moet wel haalbaar en realis-

tisch zijn. Hierbij is het van belang dat de consulent dit 

gesprek goed kan voeren. Kleine deelstappen kunnen ook 

leiden naar de ‘ideale’ baan.

• Geef voldoende aandacht aan deskundigheidsbevorde-

ring, bijvoorbeeld naar Amsterdams model, een 12-daagse 

der persoonlijk worden opgesteld. In dit plan worden afspraken 

vastgelegd over de wijze waarop en voor welke duur ontzorgen 

aan de orde is. Ook wordt de route naar het te bereiken einddoel 

en de looptijd waarin dit doel behaald moet zijn in het plan vast-

gelegd. Kortom, het biedt aanknopingspunten om statushou-

ders vanuit een integrale aanpak te helpen bij hun proces van 

integratie en participatie en om samen een plan op te stellen, 

aansluitend bij zijn/haar wensen, mogelijkheden en ambities. 

Het is belangrijk dat dit systeem voldoende flexibel wordt zodat 

trajecten gaandeweg aangepast kunnen worden, bijvoorbeeld in 

het geval van een statushouder met gezondheidsproblemen. 

DISCUSSIE 

• De meeste gemeenten aan tafel zijn al op de één of andere 

manier aan het experimenteren met het PIP. In de Rotter-

damse aanpak wordt gewerkt met een PIP. Een dedicated 

consulent volgt het hele traject van wonen, taal en vaar-

digheden. Het team van dedicated consulenten bestaat uit 

medewerkers vanuit verschillende domeinen. Zo kunnen 

ze doorbraken bewerkstelligen. Schiedam werkt met pro-

fessionele coaches (externen) die een routeplan maken, 

de coaches komen uit de dezelfde doelgroep als de sta-

tushouder. De coaches doen meer dan de gewone par-

ticipatie consulent, dus is een extraatje daarbovenop. 

De coaches zijn gekoppeld aan de sociale wijkteams. In 

Tilburg werken ze met de brede intake en Oriëntatie op de 

Nederlandse Arbeidsmarkt. Ze zijn bezig met een eigen PIP 

te ontwikkelen. Amsterdam is één van de pilotgemeenten. 

Ze zijn daar aan het experimenteren met de brede intake 

en PIP op o.a. duur en inhoud. Daarnaast werken zij met 

een ‘opstartklas’. Gedurende 6 weken krijgen de status-

houders een intensieve taalles waarbij ze ook geobser-

veerd worden. Deze observatie vormt weer input voor de 

te maken PIP. De tafelleden zien de volgende knelpunten 

voor wat betreft brede intake en PIP:

• Het PIP is het liefst een dynamisch document, als het 

document verandert, hoe werkt dat dan met de hand-

having? De route wordt vastgelegd en daar komt een 

beschikking voor, indien de route na verloop van tijd ver-

andert, moet daar een nieuwe beschikking voor komen en 

die wordt weer gehandhaafd. 

• De leerbaarheidstoets wordt door een externe onafhan-

kelijke partij gedaan, hoe sluit dit aan bij de brede intake 

van de gemeenten? Een deelnemer verduidelijkt dat de 

leerbaarheidstoets enkel voor de taalleerbaarheid is. De 

gemeente is vervolgens volledig vrij om de brede intake in 

te richten en in te kopen. 

• De voorinburgering door COA wordt soms als een knelpunt 

ervaren, niet elke AZC wil meewerken met de gemeente.
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flexibeler opzetten om te schuiven tussen de B1 en de Z-route? 

Tip is om dit in je inkoopproces te organiseren, wel binnen de 

wettelijke kaders, zodat er ruimte hiervoor wordt gecreëerd.

Ook moet er meer aandacht worden besteed aan het doel van de 

Z-route: meedoen in de samenleving en het leren van de taal als 

een middel hiervoor. Een tip is om de Z-route anders te framen 

zodat het wordt gepresenteerd als een opstap naar een betaalde 

baan met inzet van de eigen kwaliteiten. Bovendien vinden de 

deelnemers dat de competenties van klantmanagers vergroot 

moeten worden. Tot slot waren er nog een paar aandachtspun-

ten: al doende de taal leren, al doende een vak leren en aandacht 

voor andere levensdomeinen. 

TIPS

• Presenteer de Z-route als opstap naar een betaalde baan. 

Schenk aandacht aan het doel van de route, namelijk een 

beter perspectief op betaald werk met inzet van eigen 

kwaliteiten en taal als middel daarvoor. 

• Vergroot de competenties van klantmanagers met betrek-

king tot cultuursensitief werken en inzicht in levensdomei-

nen zoals opvoeding en gezin. 

opleiding waarbij men de doelgroep leert kennen en con-

sulenten bijvoorbeeld ook in het AZC verblijven. 

• Bij communicatie is het ‘elkaar verstaan’ belangrijk, maar 

niet alleen letterlijk. Het gaat ook om de culturele nuances 

in een gesprek. In een divers samengesteld team met 

ervaringsdeskundigen kan men veel van elkaar leren.  

6. Participatie in de Z-route  
(o.l.v. Bora Avric, KIS)

Zoals eerder gezegd, krijgen statushouders met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt over het algemeen minder bege-

leiding. Onder deze categorie vallen laaggeletterden, mensen 

met een beperkt leervermogen, personen met ernstige gezond-

heidsproblemen en vrouwen met zorgtaken die zich niet eerder 

hebben georiënteerd op werk. Gemeenten investeren op dit 

moment namelijk eerder in arbeidstoeleiding van ‘kansrijke’ 

statushouders, die naar inschatting van gemeenten betere 

kansen hebben op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen status-

houders met gezondheidsklachten hun potentieel niet bereiken, 

omdat er onvoldoende ruimte is om aan hun gezondheid te 

werken én in te burgeren. Voor mensen met een beperkt leerver-

mogen of mensen die in hun eigen taal analfabeet zijn en voor 

wie de reguliere examenroute geen optie is, wordt een speciale 

leerroute ontwikkeld: de Z-route. Het doel van de Z-route is zelf-

redzaamheid in de samenleving en het zo veel mogelijk beheer-

sen van de taal. 

DISCUSSIE

De Z-route is voor mensen waarbij tijdens de intake is vast 

komen te staan dat zij naar verwachting niet binnen drie jaar het 

A-2 niveau zullen behalen: analfabeet (ook in de moedertaal), 

laaggeschoold en/of moeilijk leerbaar. In de praktijk hebben 

mensen veel praktijkervaring opgedaan en is dat niet altijd terug 

te zien in een diploma. 

Vaak wordt in land van herkomst kennis opgedaan door te doen 

en niet door te leren. Daarom is het belangrijk om niet alleen 

taal aan te bieden in een traditioneel klaslokaal maar juist door 

het organiseren van allerlei activiteiten, zoals buiten wandelen, 

samen sport, samen koken. Deze activiteiten stimuleren het 

leren van de taal op een andere manier. Hier is al ervaring mee 

opgedaan in Tilburg waar ze al met de Z-route gestart zijn. 

Het is de vraag wie bepaalt welke route genomen wordt. Is dit de 

klantmanager of de statushouder zelf? Met andere woorden: hoe 

bindend is de leerbaarheidstoets? Wat als de klantmanager B1 

zegt en de statushouder zelf iets anders wilt? Kun je dit wel wat 


