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1. Inleiding 
 
De gemeenten in de arbeidsmarktregio Flevoland (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en 
Urk) werken samen in de voorbereiding van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering.  Input van 
deskundigen (huidige en nieuwe) partijen is daarbij van groot belang.  
Met de nieuwe Wet inburgering, die vanaf juli 2021 ingaat, krijgen gemeenten een belangrijke 

regierol in het nieuwe inburgeringsstelsel en worden zij verantwoordelijk voor het bieden van een 

integraal aanbod  inburgering. Het doel van de nieuwe wet is dat iedereen meedoet, het liefst via 

betaald werk. In de nieuwe wet is de inzet van de inburgeraar1, gemeenten en (maatschappelijke) 

partners hierop gericht. De nieuwe wet kent hoge ambities, vergeleken met het huidige 

inburgeringsstelsel. Participatie wordt gezien als hoofddoel en het vereiste taalniveau wordt 

verhoogd van A2 naar B12. Samenwerking tussen de inburgeraar, de gemeente en partners is 

cruciaal om deze doelen te behalen. Vandaar dat inburgering wordt gepositioneerd als onderdeel 

van het brede sociaal domein.  

 

In de nieuwe wet verandert de positie van gemeenten. Zo worden gemeenten, ten opzichte van het 

huidige inburgeringsstelsel, verantwoordelijk voor de inkoop van de leerroutes voor statushouders 

en bij gezinsmigranten voor de inkoop van o.a. de Module Arbeidsparticipatie (MAP) en het 

Participatieverklaringstraject (PVT).  

 
Door  middel van een marktconsultatie willen wij input ophalen bij experts en aanbieders om de 
juiste keuzes en afwegingen te kunnen maken. De marktconsultatie biedt de mogelijkheid om 
ideeën te delen over de implementatie van de nieuwe wet Inburgering van de deelnemende 
gemeenten en scherpt ons denken aan.  
 
In dit document worden in het kader van de nieuwe wet Inburgering verschillende doelgroepen 
geduid. Hieronder vindt u een korte toelichting een aantal begrippen3:  

➢ Inburgeraars: asiel- en gezinsmigranten die op basis van de wet moeten inburgeren. 
➢ Asielmigrant: vluchteling met een (tijdelijke) verblijfsvergunning (statushouder) of een 

gezinshereniger die later nareist 
➢ Gezinsmigrant: gezinsvorming door een buitenlandse partner (buiten Europa) met een 

Nederlandse partner  
 
1.1 Regionale samenwerking (RWF) 
Binnen de werkgroep RWF ‘inkoopvoorzieningen VOI’ wordt gezamenlijk gewerkt aan de 
voorbereiding en implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Met deze marktconsultatie(s) 
willen we graag onze denkrichtingen met u delen, toetsen op haalbaarheid en input ophalen voor de 
verdere ontwikkelingen en implementatie. Het uitwisselen is een continu proces dat we de komende 
periode willen blijven doen, omdat we waarde hechten aan de input van de markt.  
  

 
1 Statushouder en gezinsmigrant en overige migranten 
2  A Basisgebruiker (A1/A2: beginner), B Zelfstandige gebruiker (B1/B2: gevorderd); https://detaalbrigade.nl/taalniveaus/ 
 
3 Uitgebreide begrippenkader in bijlage 1 
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1.2 Wetgevingstraject  
Proces wetsvoorstel  
Op donderdag 2 juli is het wetsvoorstel VOI aangenomen met 145 stemmen voor. Het nieuwe 
inburgeringsstelsel kan op brede steun rekenen. Tijdens het debat werden enkele (kritische) vragen 
gesteld over onder andere het onderscheid tussen statushouders en gezins- en overige migranten. 
Toezicht op taalscholen en fraude kwam ook aan bod. En er werden vragen gesteld over de wijze 
waarop gemeenten worden gefinancierd. Daarnaast was er veel aandacht voor een onderdeel van 
de inburgeringsplicht dat ook al in het huidige stelsel bestaat: het participatieverklaringstraject 
(PVT).  
 
Bekijk hier de totale planning, tijdlijn Veranderopgave Inburgering 
 

Lagere wet- en regelgeving (in ontwikkeling) 
De lagere wet- en regelgeving (besluit en regeling Inburgering) zijn op 1 september ter consultatie 
aangeboden:  
https://www.internetconsultatie.nl/besluitenregelinginburgering 
 
1.3 Marktconsultatie  
De Flevolandse gemeenten bereiden zich voor op de nieuwe rol. Om de huidige stand van zaken 
binnen Flevoland te delen met de markt en om met de markt in gesprek te gaan over hun rol in de 
nieuwe situatie, organiseren de samenwerkende gemeenten een (digitale) marktconsultatie. Tijdens 
de marktconsultatie geven de gemeenten ook informatie over de nieuwe planning en het proces 
rondom de aanbestedingen.  
 
Deze marktconsultatie is gepubliceerd op de websites van de samenwerkende gemeenten en op 
TenderNed. Daarnaast worden bekende en potentieel geschikte partijen persoonlijk uitgenodigd.  
 
Opdracht 
De samenwerkende gemeenten zijn op zoek naar partijen of een samenwerkingsverband die 
individuele of groepsgewijze maatwerktrajecten inburgering kunnen bieden aan statushouders en 
gezinsmigranten. Het kan hierbij gaan om samenwerkingsverbanden tussen marktpartijen onderling, 
maar ook samenwerking tussen marktpartijen en maatschappelijke partners en/of andere 
(vrijwilligers)organisaties.  
 
Proces  
In de bij de uitnodiging meegestuurde procesbeschrijving (zie verder document ‘procesbeschrijving) 
vindt u een nadere uitwerking van het marktconsultatieproces, de planning van de marktconsultatie, 
en de manier waarop u kunt deelnemen. 

- Voorwaarden marktconsultatie  
o Geldigheid deelname (alleen bestemd voor gegadigden) 
o Gelijkheid van informatie (bedoeld voor het ontvangen van informatie: maar we 

geven ook informatie) inclusief beantwoorden vragen n.a.v. de marktconsultatie. 
o Afwezigheid van rechten (geen onderdeel van aanbesteding)  
o Vertrouwelijkheid (informatie die gedeeld wordt is openbaar)  
o Vrijblijvendheid van de marktconsultatie  
o Taal (wordt in het Nederlands gevoerd) 
o Kosten en vergoedingen (iedereen draagt zijn eigen kosten) 
o Voorbehoud (niet verbonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie.  

 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/immigratie-naar-nederland/inburgeren-in-nederland/tijdlijn-veranderopgave-inburgering-voi
https://www.internetconsultatie.nl/besluitenregelinginburgering
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1.4 Leeswijzer 
In dit document vindt u per onderdeel van de nieuwe wet de inhoudelijke stukken. Per onderdeel 
wordt ingegaan op de huidige stand van zaken. De onderdelen waarbij aspecten moeten worden 
ingekocht zijn nader uitgewerkt. Hierbij worden ook schriftelijke vragen aan de markt gesteld.  
 
Sommige onderdelen, zoals een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP), wordt door 
gemeenten uitgevoerd. De informatie die we daarover delen is ter kennisgeving. Uiteraard bent u 
van harte uitgenodigd daarop te reflecteren.  
 
Beantwoording marktconsultatie:  
Op 13 oktober wordt op de website van de samenwerkende gemeenten en op TenderNed de 
marktconsultatie gepubliceerd. Er is ruimte voor het stellen van vragen en om een eerste reactie te 
geven op de gepresenteerde stukken.  
Na publicatie kunnen partijen schriftelijk vragen stellen. Wij vragen u uiterlijk 26 oktober deze 
schriftelijke vragen aan te leveren via mailadres els.stokman@flevolandwerkt.info. U kunt hierbij 
gebruik maken van het interactieve vragenformulier (bijlage 1). 
 
Vragen aan de samenwerkende gemeenten: 
De door de marktpartijen gestelde vragen worden binnen 2 weken beantwoordt en collectief 
gedeeld met alle marktpartijen.  
 
Indienen antwoorden n.a.v. marktconsultatie  
De samenwerkende gemeenten willen weten hoe de markt kijkt naar de verschillende onderdelen 
van de nieuwe wet Inburgering. In het opgestelde marktconsultatiedocument staan de vragen aan 
de markt opgenomen. Tot uiterlijk 23 november voor 12.00 uur kunnen partijen de antwoorden op 
de gestelde vragen aanleveren via mailadres els.stokman@flevolandwerkt.info. U kunt het 
interactieve antwoordformulier hiervoor gebruiken (bijlage 2).  Bij de beantwoording van de vragen 
is het mogelijk om aan te geven welke antwoorden vertrouwelijk zijn. Deze beantwoording wordt 
dan vertrouwelijk behandeld.  
 

Onderdelen nieuwe wet Inburgering 
In dit document treft u per onderdeel de voorlopige uitwerking, denkrichtingen en soms vragen met 
het verzoek daarop te reageren en input te leveren. 

 
 

  

mailto:els.stokman@flevolandwerkt.info
mailto:els.stokman@flevolandwerkt.info
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2. Doelgroepen  
De doelgroep van de nieuwe Wet inburgering blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige wet. Net 
zoals in het huidige inburgeringsstelsel zijn vreemdelingen die in het bezit zijn van een 
verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel inburgeringsplichtig. Dit zijn zowel statushouders en 
hun familie- of gezinsleden als gezinsmigranten. Het te volgen inburgeringstraject en de 
gemeentelijke taken zijn voor deze twee groepen (statushouders en gezinsmigranten) echter 
verschillend.  

 
Schema gemeentelijke taken statushouders  t.o.v. gezinsmigranten  
De gemeentelijke wettelijke taken voor statushouders zijn anders dan voor gezinsmigranten (zie 
tabel 1.0). Gezinsmigranten zijn zelf verantwoordelijk voor het inkopen/organiseren van hun 
taaltraject. Dit kunnen ze al dan niet met een lening van DUO doen.  
 
Tabel 1.0: Inburgeringsaanbod 

Aanbod  Statushouders  Gezins- en overige migranten  

Maatschappelijke begeleiding  X   

Financieel Ontzorgen  X   

Begeleiding bij inburgering (intake, PIP, advies, 
voortgangsgesprekken)  

X  X  

Alfabetisering (voor zover opgenomen in het 
PIP)  

X   

Een van de 3 leerroutes, inclusief KNM  X   

MAP  X  X  

PVT  X  X  

In het PIP opgenomen afspraken over aanbod 
voor (andere) participatie-componenten  

X   

 

 
3. Visie samenwerkende gemeenten 

 
 
  

De doelstelling van de samenwerkende gemeenten is dat inburgeraars maximaal (naar vermogen), 
participeren in de Flevolandse / Nederlandse  samenleving en zo snel mogelijk de Nederlandse taal 
beheersen. Elkaar verstaan vereenvoudigt het opbouwen van een netwerk en een actieve participatie 
zorgt voor zelfredzaamheid. Vanuit gemeenten worden de inburgeringstrajecten gefaciliteerd. De 
inburgeraar blijft verantwoordelijk voor zijn/haar inburgering. Een actieve houding van inburgeraars is 
vereist voor een maximaal haalbare participatie. Hoe assertiever en veerkrachtiger, hoe beter inburgeraars 
in staat zijn om kansen te benutten en actief mee te doen in de samenleving.  
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4. Brede intake  
De brede intake vormt het startpunt van inburgering en participatie voor de inburgeraar. De brede 
intake resulteert in het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). De brede intake is bedoeld 
om samen met de inburgeraar zijn/haar startpositie goed in beeld te brengen in relatie tot de 
beoogde leerroute. Daarbij is het van belang dat de inburgeraar zijn/haar verhaal niet meerder 
malen opnieuw moet doen. 
 
In RWF verband willen we dit bereiken door de brede intake in het nieuwe stelsel een belangrijke 
plek te geven. Het geeft op individueel niveau inzicht in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden 
van een inburgeraar. Daarnaast wordt in de brede intake vastgesteld wat een passende leerroute en 
participatievorm is evt. aangevuld met de nodige randvoorwaarden.  
 

Aanpak brede intake  
De brede intake wordt door diverse professionals uitgevoerd, maar valt vooralsnog buiten de scope 
van de aanbestedingen.  

 
Tijdens de brede intake willen we een goed beeld van de inburgeraar verkrijgen. De brede intake 
wordt vormgegeven in nauwe samenspraak met de inburgeraar.  
Tijdens de brede intake komen de volgende onderdelen aan de orde:  

- Leerbaarheid(toets)  
- opleiding  
- werkervaring en/of vrijwilligerswerk  
- praktische competenties  
- werknemersvaardigheden  
- taalniveau  
- motivatie/interesses  
- mate van zelfredzaamheid  
- digitale vaardigheden  
- gezinssituatie  
- fysieke gezondheid  
- mentale gezondheid  
- sociaal netwerk 

 
Binnen RWF-verband worden de mogelijkheden verkend om de brede intake in een trajectvorm / 
‘brugklas’ (zie verder bij ‘brugklas’) aan te bieden.  
 
Na afronding van de brede intake wordt op basis van de opgehaalde informatie het persoonlijk Plan 
Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. 
 

Wat betekent dit voor de markt?   
• Vanaf datum vaststelling PIP gaat de inburgeringstermijn van drie jaar lopen.  
• De leerroute die iemand gaat volgen wordt in principe samen met de betrokkene bepaald. Het kan 

voorkomen dat de gemeente dit eenzijdig doet. Als er geen informatie bekend is, zal meestal de B1-route 
worden gevolgd.  

• In het PIP worden de leerroutes formeel vastgesteld (beschikking), samen met andere afspraken, om een 
zo goed mogelijke inburgering van de betrokkene te ondersteunen.  

• Er vinden gedurende het traject voortgangsgesprekken plaats tussen de medewerker van de gemeente en 
de betrokkene, waarbij de vorderingen gevolgd worden. Er wordt gekeken of iemand wel goed meewerkt, 
maar ook of de gekozen leerroute aansluit bij de betrokkene. De aanbieder wordt om informatie gevraagd. 
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5. Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)  
Na afronding van de brede intake stelt de gemeente, zoveel mogelijk samen met de inburgeraar, het 
PIP op. Het PIP is maatwerk: de uitkomsten van de brede intake worden in het PIP vertaald naar 
einddoelen van de inburgering. Deze einddoelen zijn op de inburgeraar afgestemd. Het PIP bevat de 
beslissing over de vastgestelde leerroute en bevat informatie over de manier waarop de inburgeraar 
aan zijn inburgeringsplicht moet voldoen, waaronder de verdere invulling van het 
Participatieverklaringstraject (PVT), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en de Module 
Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). In het PIP wordt ook vermeld hoe de gemeente begeleiding en 
ondersteuning biedt aan de inburgeraar bij het inburgeringstraject. Relevante onderdelen van de 
Participatiewet staan opgenomen als de inburgeraar bijstandsgerechtigd is.  
 

Wetgeving  
De wetgever heeft besloten dat het PIP de vorm van een beschikking moet hebben. De gemeente 
moet de inhoud van het PIP zoveel mogelijk in samenspraak met de inburgeraar vaststellen, maar 
het is uiteindelijk de gemeente die vaststelt welke leerroute de inburgeraar gaat volgen. Het PIP is 
daarmee een besluit van de gemeente. Dit maakt het ook mogelijk om het niet nakomen van het PIP 
te handhaven. Dat het PIP wordt gekwalificeerd als beschikking, geeft de inburgeraar de 
mogelijkheid tegen de beschikking in bezwaar te gaan bij de gemeente en eventueel in beroep te 
gaan bij de rechter.  
Wanneer een inburgeraar meermaals niet is verschenen bij of niet heeft meegewerkt aan de brede 
intake, biedt het wetsvoorstel gemeenten de mogelijkheid om de brede intake zonder medewerking 
van de inburgeraar uit te voeren en het PIP eenzijdig vast te stellen. Dit is noodzakelijk om de 
inburgeraar toch te laten starten met zijn inburgering. Indien er geen of onvoldoende gegevens over 
de inburgeraar voorhanden zijn, dan zal in de meeste gevallen de B1-route worden voorgesteld om 
aan de inburgeringsplicht te kunnen voldoen.  
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inburgering van asielstatushouders vanaf het moment dat 
zij zijn gekoppeld aan de gemeente. Van gemeenten wordt verwacht dat zij na deze koppeling een 
warme overdracht organiseren en een doorlopende lijn vanuit de opvang naar de gemeente creëren. 
Het PIP moet uiterlijk tien weken na huisvesting door de gemeente worden vastgesteld4. Vanaf het 
moment waarop het PIP is vastgesteld gaat ook de inburgeringstermijn lopen. Deze loopt dan drie 
jaar later af.  

 
Voortgang inburgering  
De gemeente monitort de voortgang van de inburgering op basis van het PIP. Tijdens 
voortgangsgesprekken wordt onder andere besproken of de vastgestelde leerroute voldoende 
aansluit bij de capaciteiten en persoonlijke situatie van de inburgeraar. De gemeente heeft hierbij de 
verantwoordelijkheid om relevante informatie over de inburgeraar vanuit bijvoorbeeld de aanbieder 
van de leerroute en de werkgever op te halen om een beeld te krijgen van de voortgang. Wanneer 
blijkt dat er onvoldoende voortgang is, kan de gemeente in samenspraak met de inburgeraar 
bepalen dat de inburgeraar via een andere leerroute aan de inburgeringsplicht moet voldoen.  

 

  

 
4 Dit is afhankelijk van het startmoment van de brede intake. Dit kan al tijdens de azc-periode opgestart worden.  
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6. Financieel ontzorgen, financiële zelfredzaamheid en 
maatschappelijke begeleiding  

 
Na huisvesting binnen de gemeente, zorgen gemeenten ervoor dat statushouders zich kunnen 
richten op een toekomst binnen de betreffende gemeente. Dit betekent dat een statushouder op 
weg naar participatie en (financiële) zelfredzaamheid ondersteund moet worden. Gemeenten 
zorgen voor een goede start aan het begin van het inburgeringsproces en begeleiden statushouders 
actief naar (financiële) zelfredzaamheid. 
 
In de nieuwe Wet inburgering is de gemeente verantwoordelijk voor het financieel ontzorgen van de 
statushouder en kan de gemeente een ontzorginstrument inkopen bij een externe partij. Financieel 
ontzorgen houdt in dat de vaste lasten gedurende zes maanden verplicht worden ingehouden van 
de uitkering, zodat de statushouder zich kan focussen op zijn inburgering.  
Het gaat om de volgende vaste lasten:  

- huur 
- zorgverzekering 
- gas, water, licht 

 
Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor maatschappelijke begeleiding en het financieel zelfredzaam 
maken van de statushouder. Aan de markt wordt gevraagd deze onderdelen te organiseren met 
training en ondersteuning.  
 

 

 
 
 
 
 

  

Vragen aan de markt  
1. Binnen financieel ontzorgen ligt de nadruk op het inhouden van de vaste lasten. Bij financiële 
zelfredzaamheid ligt de nadruk juist op het leren en vergroten van de (digitaal) financiële vaardigheden van de 
statushouder.  

- Wat is volgens u nodig om deze twee elementen met elkaar te verbinden?  
- Wat is volgens u belangrijk in de begeleiding?  

 
2. De verbinding tussen financiële zelfredzaamheid en de maatschappelijke begeleiding vindt de gemeente 
belangrijk.  

- Hoe ziet u de samenwerking tussen deze twee onderdelen en wat mag de gemeente minimaal 
verwachten van aanbieders?  

 
3. De gemeente vindt het belangrijk dat er een goede aansluiting is met de verschillende leerroutes en in het 
bijzonder de Z-route waar ook (financiële) zelfredzaamheid centraal staat.  

- Hoe kijkt u naar deze aansluiting en met welke zaken moet hierin rekening worden gehouden?  
 
4. Op welke manier is de financiële zelfredzaamheid naar uw inzicht het best te meten/toetsen?  
 
5. Hoe kan volgens u maatschappelijke begeleiding het best tot zijn recht komen in het proces? Wat is daar 
volgens u voor nodig? 
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7. Conceptmodel brugklas  
 
In het conceptmodel van de ‘brugklas’ zijn er verschillende onderdelen te onderscheiden, te weten:  

- de brede intake (intake fase) 
- verlengd traject tot het vaststellen van de PIP, tevens start van de leerroute  

 

 
 
De intake fase (brede intake) 
De eerste weken is de inburgeraar bezig met ‘landen’ in zijn nieuwe situatie in de gemeente. Om tot 
een realistisch Plan Inburgering en Participatie te komen waar zowel de inburgeraar als de gemeente 
achter staat, is het belangrijk dat de inburgeraar weet wat er van hem verwacht wordt. Hij moet 
weten welke opties er zijn op het gebied van werk en scholing en wat zijn eigen mogelijkheden en 
ambities zijn. Hiermee geven we de inburgeraar de kans om actief mee te denken over zijn integratie 
en participatie.  

Deze fase duurt maximaal 10 weken.  
 
Algemene opmerking: het kan zijn dat de brede intake en daarmee ook de brugklas starten 
voordat huisvesting aan de orde is. Dit is met name het geval als het azc in de nabijheid van de 
huisvestingsgemeente is gelokaliseerd. In Flevoland zijn er 3 azc’s. 
 
 
Verlengd traject 
In deze verlengde periode heeft de klantmanager de tijd om de inburgeraar beter te leren kennen, 
een band op te bouwen, inzicht te krijgen in hoe de inburgeraar leert en wat eventuele 

belemmeringen zijn. Tijdens het verlengde traject wordt de statushouder (gezinsmigrant moet 
dit zelf inkopen) voorbereid op het volgen van zijn leerroute.  

 
Doel van het verlengde traject:  

• De statushouder wordt wegwijs en voelt zich thuis binnen de gemeente.  

• Een goed beeld van de statushouders qua taalniveau en leerbaarheid.  

• Een goed beeld van de ambities en mogelijkheden qua participatie.  

• De mogelijkheid om het taalniveau te verhogen.  
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• Het verlengde traject bereidt voor op de vervolgroute en kan als “buffer” dienen voordat 
instroom in een vervolgroute mogelijk is. Het doel van deze “buffer” is dat de statushouder goed 
voorbereid aan zijn/haar leerroute begint.  

 

Onderdelen die aan bod kunnen komen binnen het verlengde traject  

• Praktische workshops gericht op het opbouwen van het leven binnen de gemeente  

• Taalonderwijs  

• Rekenonderwijs  

• Digitale vaardigheden  

• Empowerment  

• Opbouwen netwerk  

• Oriëntatie op (vrijwilligers)werk, werken/leren en onderwijs  

• Het Participatieverklaringstraject (op onderdelen)  

• Kennismaking met het onderdeel MAP  

• Praktijkervaring/stage 
 

 
 

 

 

  

Vragen aan de markt  

 
1. Wat vindt u van het idee om een verlengd traject (binnen de brugklas) aan te bieden? 
2. Welke  onderdelen uit de leerroutes kunnen volgens u (door u) al tijdens de brugklas aangeboden 

worden?  
3. Wat vindt u van het idee om de brede intake te combineren met een verlengd traject en zo een 

brugklas te vormen?  
4. Hoe denkt u over het toevoegen van  (delen van) de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en 

Participatieverklaringstraject binnen het verlengde traject? En wat zijn de voorwaarden om dit 
succesvol te maken?  

5. In hoeverre acht u het haalbaar om de onderdelen die in de (verlengde) traject aan bod komen op één 
fysieke locatie (binnen Flevoland) te organiseren en wat is hiervoor nodig? 
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8. Z-route  
De Z-route, oftewel de zelfredzaamheidsroute, is het alternatief voor inburgeraars voor wie de twee 
andere routes (B1-route en Onderwijsroute) niet haalbaar worden geacht.  
 

Landelijke uitgangspunten  

• Vergroten van de (financiële) zelfredzaamheid van statushouders.  

• Doelgroep: statushouders met een beperkt leervermogen (vastgesteld door het uitvoeren van 
een leerbaarheidstoets).  

• Duur: maximaal drie jaar – eis 1.600 uur (800 taal en 800 uur participatie (inclusief Module 
Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en het 
participatieverklaringstraject (PVT).  

• Taalniveau minimaal A1 op alle onderdelen (lezen, schrijven, luisteren, spreken) met aandacht 
voor rekenen en digitale vaardigheden. Als het haalbaar is, is examen doen op taalniveau A2 
mogelijk.  

• Afsluiting is een eindgesprek met de gemeente.  
 
Lokale uitgangspunten  
Met de Z-route maken we mogelijk dat iedereen mee doet. Het uitgangspunt is dat de Z-route zoveel 
mogelijk lokaal wordt aangeboden.   
 
De verwachting is dat 30% van de doelgroep de Z-route doorloopt. De route is erop gericht dat ook 
statushouders met een lage leerbaarheid en/of onderwijsachterstand een passend aanbod krijgen, 
zodat ze beter worden voorbereid op hun toekomst in Nederland. In deze route krijgen ook de 
modules MAP, KNM en PVT een plek.  

• Voor de uitvoering van de opdracht is naar verwachting expertise op het gebied van taal, welzijn 
en participatie nodig, met als doel het vergroten van zelfredzaamheid en het bieden van 
perspectief op (betaald) werk om naar vermogen mee te kunnen doen.  

• Een geïntegreerd traject van taal en participatie. Taal krijgt een praktische en doelgerichte 
invulling die aansluit bij de capaciteiten, het leervermogen en de interesses van de statushouder.  

• Participatieactiviteiten zijn uiteenlopend en, aansluitend op de behoefte van de statushouder. 
Denk aan zorg/gezondheid, financiën, onderwijs, maar ook bijvoorbeeld sport en bewegen 
(fietsen).  

• Realistisch beeld van de lokale arbeidsmarkt en de kansrijke beroepsmogelijkheden.  

• Er is ruimte om een branchecertificaat te halen. Binnen het taalonderwijs is dan ook aandacht 
voor het leren van vaktaal.  

• Nazorg: aan het eind van het traject wordt gekeken naar een passend vervolg. Denk hierbij aan 
de trajecten van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), informeel taalaanbod of zorg- en 
activeringsaanbod in de wijk.  

• Taalmaatje/buddy: elke statushouder wordt gekoppeld aan een taalmaatje/buddy gedurende 
het traject. 

 
Directe instroom Z-route wordt bepaald aan de hand van:  

• Leerbaarheidstoets, assessment en de brede intake (intakefase) waarbij de verwachting is dat 
(het afronden van deze onderdelen) taalniveau A2 niet haalbaar is.  

• Dit betekent dat alfabetisering  kan in de B1-route en de Z-route, afhankelijk van de 
leerbaarheid.  

• Afsluiting Z-route: binnen de route is aan de inburgeringsplicht voldaan na een eindgesprek (de 
einddoelen worden nader bepaald) met een gemeenteambtenaar waarna de statushouder een 
certificaat ontvangt.  
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• De aanbieder biedt het taal- en participatieaanbod geïntegreerd aan. Er is voor de Z-route 
expertise nodig op het gebied van taal, participatie en welzijn. Mogelijk is een samenwerking 
met het welzijnsaanbod in de wijk interessant, omdat dit dichtbij de inwoners is georganiseerd. 
Het meedoen aan (participatie) activiteiten in de buurt die aansluiten bij de behoefte en 
mogelijkheden van de deelnemer, zal de zelfredzaamheid vergroten. 

 

 
 
 

  

Vragen aan de markt  
1. De gemeente streeft naar een  logische verbinding tussen functioneel leren van de taal en participatie 

in dit traject. Hoe kijkt u hiernaar en welke rol ziet u hierin voor uw organisatie en eventuele andere 
organisaties?  

2. Participatie kan uit een scala van activiteiten bestaan. Gericht op het gebied van welzijn (activering) 
maar ook op het gebied van werk (participatie). Denk aan praktijkstage, werkervaringsplek, het 
behalen van branchecertificering. Welke rol ziet u voor uw organisatie hierin?  

3. Wat is er nodig om met partijen in de gemeente een geïntegreerd taal- en participatietraject aan te 
bieden op niveau A0-A1 en is dit haalbaar?  

4. In hoeverre ziet u mogelijkheden om het aanbod dichtbij de deelnemers in de wijk te organiseren, 
gezien de mate van zelfredzaamheid?  

5. Welke rol ziet u voor uw organisatie weggelegd in de begeleiding van deelnemers met een 
zorgbehoefte (bijvoorbeeld trauma’s/psychische klachten en dergelijke) 

6. Wat zijn uw ideeën voor inburgeraars die bewust hun leerbaarheidstoets slecht maken en daardoor 
in de Z-route belanden?  

7. We willen dat de Z-route afgesloten wordt met een portfolio. Hoe zou u dit portfolio vorm kunnen 
geven?  
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9. B1-route  
De verwachting is dat in de nieuwe inburgeringswet de B1-route de grootste route wordt (voor 
Flevoland betekent dit circa 40% van de doelgroep, naar verwacht is dat 200 deelnemers per jaar5) 
De B1-route streeft naar een taalniveau op B1-niveau (in de oude wet was dat A2-niveau). De 
gemeente beslist of iemand kan afschalen naar A2-niveau binnen B1-route. Er is wettelijk bepaald 
dat de statushouder daarvoor minimaal 600 taaluren gevolgd moet hebben.  
 
Landelijke uitgangspunten  

• Statushouders moeten in drie jaar op B1-niveau komen;  

• Binnen de B1-route kan na 600 uur taalonderwijs worden besloten tot afschalen naar A2-niveau. 
Daardoor is iemand op B1-niveau veel meer dan in het huidige stelsel met de taal aan de slag 
geweest. De keuze voor afschalen naar A2-niveau staat overigens geheel los van de 
leerbaarheidstoets. Deze toets wordt alleen tijdens de brede intake afgenomen en speelt geen 
rol bij een eventuele beslissing tot afschalen.  

• Niet iedereen kan dit niveau behalen. Daarom is het niet haalbaar om van álle inburgeraars het 
taalniveau B1 te eisen. Het inbouwen van een terugvaloptie in de B1-route is dus noodzakelijk. 
Het blijft zo dat alle inburgeraars uitgedaagd worden om een zo hoog mogelijk taalniveau te 
behalen.  

• Geen eisen aan het aantal uur per week.  

• Naast taal meer mogelijkheid voor leren, ervaring opdoen met werk en vrijwilligerswerk.  
 
Uitgangspunten  

• Aanbod op regionaal/lokaal niveau met beperkt aantal aanbieders voor voldoende volume.  

• Ruimte voor maatwerk.  

• Inburgeraar wordt mogelijk gekoppeld aan een (taal)maatje;  

• Nauwe samenwerking met de organisatie die maatschappelijke begeleiding aanbiedt.  

• Alfabetisering kan in B1-route of Z-route, afhankelijk van de leerbaarheidstoets (indien iemand 
niet of minder snel leerbaar is dan komt hij/zij in de Z-route, anders in de B1-route).  

• Binnen de B1-route moeten alle taalniveaus (differentiatie van niveaus) aangeboden kunnen 
worden.   

• Binnen de B1-route werken we nauw samen met werkgeverservicepunten om de link naar 
participatie zo optimaal mogelijk in te richten.  

 

  

 
5 Peildatum september 2020 (exclusief gezinsmigranten) 

Vragen aan de markt  
1. In hoeverre kunt u een lokaal aanbod voor de B1 route inrichten en uitvoeren en wat is daarvoor nodig?  
2. We willen graag dat tijdens de taallessen het praktijkgericht leren wordt toegepast. Welke mogelijkheden 

ziet u hiervoor en welke rol ziet u hierin voor uw organisatie?  
3. Wat verwacht u van de gemeente op het gebied van participatie en wat vindt u dat de gemeente hierin 

moet betekenen?  
4. Welke mogelijkheden ziet u om de onderdelen Participatieverklaringstraject (PVT), Module Arbeidsmarkt 

en Participatie (MAP) en Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) te combineren in de B1-route?  
5. Welke versnelling kan uw organisatie bieden voor hoog opgeleide organiseren?  
6. Welke mogelijkheden ziet u om voor jongeren binnen de B1-route een taalschakeltraject richting het mbo-

niveau 1 (Entree) vorm te geven? 
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10. Onderwijsroute  
De onderwijsroute heeft als doel inburgeraars die een mbo-(2, 3, 4), hbo- of wo-opleiding willen en 
kunnen volgen, via een taalschakeltraject te laten inburgeren en klaar te stomen voor het 
vervolgonderwijs. De verwachting is dat 30% de onderwijsroute zal volgen. De onderwijsroute is een 
voltijds traject dat naar verwachting gemiddeld anderhalf jaar duurt en bestaat uit 1.000 uur 
taallessen Nederlands en 500 uur overige vakken en vaardigheden.  
 

De onderwijsroute bestaat uit:  
1. Het taalschakeltraject:  

• Nederlands leren op minimaal B1-niveau. Afschalen naar A2 is in de onderwijsroute niet 
mogelijk.  

• Onderwijs in deficiënte vakken die nodig zijn om aan de gestelde eisen te voldoen voor een 
eventueel gewenste vervolgopleiding.  

• Studie- en leervaardigheden.  

• Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM).  

• Loopbaanoriëntatie.  

 
2. Het Participatieverklaringstraject (PVT).  
Inburgeraars hoeven geen Nederlands te kunnen om toegang te krijgen tot het taalschakeltraject.  
Met het afronden van het taalschakeltraject en het PVT voldoen inburgeraars aan de inburgerplicht 
en beschikken zij naast voldoende kennis van de Nederlandse taal en maatschappij over voldoende 
overige (studie) vaardigheden om door te stromen naar een Nederlandse mbo-(niveau 2, 3 en 4), 
hbo- of wo-opleiding. Het diploma van het taalschakeltraject geeft echter niet automatisch toegang 
tot een vervolgopleiding.  
 
Uitgangspunten  
Bij de inkoop van het taalschakeltraject naar het vervolgonderwijs wordt onderscheid gemaakt in 
een traject naar het mbo-(niveau 2, 3 en 4) en naar het hbo/wo.  
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Vragen aan de markt  
1. Op welke wijze denkt u dat de uitstroompotentie (mbo 2, 3 en 4, hbo/wo) van de inburgeraar in kaart 

gebracht kan worden?  
2. Wat is er volgens u nodig om ervoor te zorgen dat deelnemers na afronding van de verschillende 

taalschakeltrajecten direct kunnen doorstromen naar een mbo-, hbo- of wo-opleiding?  
3. Wat acht u nodig om onderwijs in deficiënte vakken te organiseren?  
4. Wat is volgens u een realistische termijn om de beoogde doelen van een deelnemer van de onderwijsroute 

te behalen en waarom?  
5. Hoe kijkt u aan tegen meerdere instroommomenten en aansluiting op instroom in het reguliere onderwijs 

(meestal september)? 
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11. PVT, KNM en MAP  
De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van de drie leerroutes, maar ook voor PVT, 
KNM en MAP. Deze behoren tot de verplichte onderdelen van het inburgeringstraject voor 
statushouders. Voor gezinsmigranten beperkt de gemeentelijke verplichting zich tot het aanbieden 
van PVT en MAP.  
 
 

Participatieverklaringstraject (PVT)  
In het PVT maken zowel statushouders als gezinsmigranten kennis met de Nederlandse kernwaarden 
gelijkheid, vrijheid, solidariteit en participatie. Met de participatieverklaring tekent de inburgeraar 
ervoor kennis genomen te hebben van de normen en de spelregels van de Nederlandse samenleving 
en deze te respecteren. Onze visie is dat het PVT inspeelt op de bevindingen van en/of gedurende de 
brede intake. Ook zien we graag de praktische invulling van de kernwaarden terug in het aanbod. 
 
 
Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM)  
In het nieuwe inburgeringsstelsel blijft een centraal examen KNM bestaan. In het huidige stelsel 
bestaat al een module KNM waarin acht thema’s worden behandeld. Aan de orde komen: 1) hoe wij 
in Nederland met elkaar omgaan en onze normen en waarden 2) werk en inkomen, 3) wonen, 4) 
gezondheid en gezondheidszorg, 5) geschiedenis en geografie, 6) instanties, 7) staatsinrichting en 
rechtsstaat en 8) onderwijs en opvoeding.  
Voor elk thema zijn eindtermen geformuleerd, die aangeven wat de nieuwkomer moet weten of 
kunnen om het examen met succes af te leggen. Het traject vormt deels een verdieping en herhaling 
van de PVT-onderwerpen.  
 
 
Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)  
In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid om zowel statushouders als 
gezinsmigranten te begeleiden bij het oriënteren en participeren op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
De inburgeraar brengt de eigen competenties en arbeidskansen in beeld en dit moet worden 
gecombineerd met praktische inzet op de (lokale arbeidsmarkt). De gemeente wil deze begeleiding 
in een verplichte module (MAP) als onderdeel opnemen in het inburgeringstraject van 
statushouders. De MAP is een persoonlijke portfolio van de inburgeraar. Daarin kan hij/zij o.a. zaken 
laten zien als opleidingsachtergrond, werkervaring, aanwezige competenties, diplomawaardering, 
beroepsoriëntatie en daarop gerichte en bewezen sollicitatie skills, stages en jargon. 
 
MAP / PVT voor gezinsmigranten  
Gezinsmigranten (en overige migranten) zijn inburgeraars die geen statushouder/vluchteling zijn. De 
aanleiding voor hun komst is in de meeste gevallen gezinsvorming met een Nederlandse partner.  
 
Landelijke uitgangspunten  
Algemeen 

• De ONA (oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt) wordt vervangen door MAP (Module 
Arbeidsmarkt en Participatie). De gemeente biedt dit traject aan voor alle inburgeraars. In het 
traject brengt de inburgeraar de eigen competenties en arbeidskansen in beeld. Dit moet 
worden gecombineerd met praktische inzet op de lokale arbeidsmarkt. Het praktijkgedeelte 
omvat tenminste 40 uur.  

• De gemeente biedt een participatieverklaringstraject (PVT) aan. Hierin worden workshops 
aangeboden over de kernwaarden in Nederland. De inburgeraar tekent een verklaring dat hij 
hier kennis van heeft genomen en deze waarden respecteert. Dit traject wordt in het huidige 
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stelsel al door de gemeente aangeboden. Het PVT bestaat uit minimaal 12 uur (inclusief 
tekensessie) en een excursies moet deel uitmaken van het programma.  

 
Specifiek voor gezinsmigranten 
• Er wordt een brede intake uitgevoerd en er wordt er een persoonlijk Plan Inburgering en 

Participatie (PIP) opgesteld met daarin een advies over de geschikte leerroute; naar verwachting 
in de meeste gevallen B1. De gemeente bewaakt de voortgang van het traject en heeft een 
adviesrol.  

• De gezinsmigrant moet zelf een traject inkopen en kan daarvoor een lening van DUO benutten, 
vergelijkbaar als in het huidige stelsel.  

 

 
 

  

Vragen aan de markt  
1. In het huidige stelsel vindt de PVT plaats in het eerste jaar. Wat is volgens u het juiste moment 

waarop de PVT moet plaatsvinden in het traject en waarom?  
2. Vanaf welk moment/taalniveau kunnen gezinsmigranten volgens u zinvol aan de slag met de MAP? 

Is ondersteuning middels een steuntaal een optie bij MAP? 
3. Hoe kijkt u naar de aansluiting tussen de trajecten PVT en MAP? Moet dit volledig los van elkaar 

staan (verschillende momenten en verschillende aanbieders) of juist een doorlopende lijn zijn met 
continuïteit? 
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12. Overige vragen 

 
 
 
 
  

Vragen aan de markt  
1. Overweegt uw organisatie deel te nemen aan een aanbesteding van de leerroutes (inclusief PVT, 

KNM en MAP). Zo ja op welke onderdelen zou u inschrijven?  
2. Op welke doelgroep en welke activiteiten richt uw organisatie zich?  
3. Het doel van de nieuwe wet Inburgering is om betere resultaten te halen met het gehele 

inburgeringsproces. Hoe kunnen die naar uw visie het best gerealiseerd worden? 
4. Inburgeraars moeten in de eerste 18 maanden kunnen wisselen van route. Kunt u ons adviseren op 

welke wijze dat gerealiseerd moet worden, zonder dat de inburgeraar daardoor vertraging oploopt.  
5. De asielinstroom fluctueert: op welke wijze kan uw organisatie omgaan met pieken en dalen in de 

instroom?  
6. Wat zouden de maximale aantallen per deelnemersgroep zijn voor uw organisatie? 
7. Welke procentuele verdeling ziet u tussen de 3 leerroutes?  
8. Hoe kijkt uw organisatie naar de betrokkenheid van vrijwilligers c.q. informele netwerken die reeds 

beschikbaar zijn voor inburgeraars?  
9. Op welke wijze gaat u de samenwerking met werkgevers, reïntegratiebedrijven of 

welzijnsinstellingen aan?  
10. De regie van de inburgering ligt bij de gemeente. Hoe ziet uw organisatie de invulling van deze 

klantregie? En op welke wijze kan een aanbieder en de gemeente samenwerken om de regie te 
voeren?  

11. Welke kwaliteitseisen en beheersmaatregelen kunnen wij van uw organisatie vragen, zodat de 
gemeente grip houdt op de kwaliteit en de kosten van de inburgering?  

12. Hoe ziet u als (taal)aanbieder de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente, aanbieder en 
inburgeraar in het nieuwe inburgeringsstelsel?  

13. Hoe zorgt u er als (taal)aanbieder voor dat kandidaten gemotiveerd en gestimuleerd worden in hun 
inburgeringstraject het beste uit zichzelf te halen? Welke rol heeft de gemeente hier in?  

14. Werkt uw organisatie met een (gecertificeerde) methode? Zo ja, welke?  
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Bijlage 1: Begrippenkader 
 
 

Asielzoeker Een vreemdeling die zijn land verlaten heeft en 
bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag 
indient. In Nederland beslist de IND6 of een 
asielzoeker wordt erkend als vluchteling. 
Asielzoekers die als vluchteling worden erkend 
krijgen de ‘vluchtelingenstatus’; zij worden in 
Nederland ook wel statushouder of 
vergunninghouders genoemd.  

Gezinsmigrant Gezinsvorming door een buitenlandse partner 
(buiten Europa) met een Nederlandse partner. 
 

Inburgering Een specifiek, doelgericht en  interactieve vorm 
van maatschappelijke integratie. Hierbij wordt 
er gestreefd dat nieuwkomers stappen zetten 
om ertoe te komen zich een volwaardige plaats 
in de samenleving te kunnen verwerven.   
Binnen de wet Inburgering biedt de overheid 
een specifiek programma aan, dat 
inburgeraars enerzijds laat wennen aan een 
nieuwe sociale omgeving, de Nederlandse taal 
leert, meedoet binnen de samenleving, de 
normen en waarden onderschrijft en anderzijds 
er toe bijdraagt dat de samenleving die 
personen als volwaardige burgers gaat 
erkennen,  

Inburgeringsplichtigen Statushouders, gezinsmigranten en overige niet 
westerse migranten, die binnen 3 jaar de 
inburgering moeten halen.  

Integratie Het opnemen in en volwaardig deel uit maken 
van de Nederlandse en lokale samenleving. 
Belangrijk is dat dit van beide kanten komt. 
Elementen die integratie bevorderen zijn 
huisvesting, taal, gezondheid, 
deelname aan inburgering, werk, opleiding, 
meedoen aan maatschappelijke activiteiten, 
sport- en verenigingsleven, bezoek buurthuis, 
deelnemen aan ouderavonden op school en aan 
activiteiten op school waar kinderen van  
nieuwkomers onderwijs krijgen en deelname 
aan culturele activiteiten.  
Het openstellen van de samenleving (directe 
omgeving, buurt, wijk, stad/dorp, school- en 
werkomgeving, vereniging, buurthuis, 
wijkcentrum etc.). 

Participatie Actieve deelname aan de samenleving door 
middel van (vrijwilligers)werk, opleiding, 

 
6 IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst 
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maatschappelijke activiteiten.  

Re-integratie Het geheel aan ondersteuningsmaatregelen dat 
erop gericht is om de werkzoekende terug te 
laten keren in het arbeidsproces.  

Statushouder Een vluchteling  met  een (tijdelijke) 
verblijfsvergunning of een 
gezinshereniger/migrant die later nareist.  
Iemand heeft dan ook recht op een 
woning. 

 

 


