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 Geachte woordvoerder,

     
In verband met de op vrijdag 15 februari verstuurde Kamerbrief 'Tussenstand veranderopgave 
inburgering' van minister Koolmees wil VluchtelingenWerk Nederland graag (in aanvulling op onze
brief van 13 februari jl.) de volgende punten onder uw aandacht brengen, met betrekking tot het AO
inburgering en integratie van 20 februari a.s.:

     
    - In de brief onder 2. 'Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie' (pag. 4): "Voor het opstellen 
én vaststellen van het PIP stel ik een maximale termijn van 6 weken na inschrijving van de 
inburgeraar in de gemeente voor. De inburgeringstermijn van 3 jaar gaat eveneens 6 weken na 
inschrijving in de gemeente van start. Dit voorkomt onnodige verlengingen als gevolg van lange 
verblijftijden in de opvang."

   
    ·         VluchtelingenWerk vindt een termijn van 6 weken voor het PIP te kort. De kans bestaat dat
de gesprekken in het kader van de 'brede intake' niet in de opvang kunnen worden afgerond en in de
gemeenten moeten worden voortgezet. We denken daarom eerder aan een termijn van 3 maanden 
voor het PIP, zodat gemeenten rekening kunnen houden met persoonlijke omstandigheden. De 
periode na aankomst in een gemeente is namelijk erg hectisch*. Vluchtelingen moeten van alles 
tegelijk regelen, terwijl ze de taal nog onvoldoende spreken en de weg naar alle instanties nog niet 
kennen. Het zou heel ongelukkig zijn als de afspraken over het PIP in deze stressvolle periode tot 
stand moeten komen. De meeste vluchtelingen hebben dan niet de rust om na te denken over een 
voor hen passend PIP. Het PIP is echter van invloed op hun verdere toekomst in Nederland en moet 
o.i. daarom niet worden overhaast. Om onnodige verlengingen van de inburgeringstermijn te 
voorkomen, lijkt het ons effectiever om de verblijfsduur in de opvang zo veel mogelijk te bekorten. 

    (*) Dit blijkt tevens uit de interviews in de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018 (zie: 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/persbericht/vluchtelingenwerk-integratiebarometer-2018-
inburgeringsbeleid-meer-obstakel-dan).

    "Als blijkt dat een andere route beter past, kan tot maximaal één jaar na het ingaan van het 
inburgeringstermijn worden geschakeld."  

    ·         VluchtelingenWerk pleit er voor om ook na het eerste jaar de mogelijkheid te bieden om te 
veranderen van route. Soms blijkt iemand pas na enige tijd ‘leerbaarder’ te zijn dan in eerste 
instantie werd gedacht of is er meer rust in de persoonlijke omstandigheden (de gezinshereniging is 
bv. afgerond), waardoor een intensiever traject of een hoger niveau haalbaar is. 

     



    - In de brief onder 4.  'Bovenlokale samenwerking en inkoop door gemeenten' (pag. 5): 
"Vooralsnog is ook in het nieuwe stelsel de kwaliteitsborging bij de inkoop van een taaltraject via 
het keurmerk van Blik op Werk geborgd." en "Zo is het toezicht aangescherpt met financieel 
toezicht en toezicht in de klas en worden ook aanvullende eisen voor nieuwe toetreders 
geformuleerd."

    ·         VluchtelingenWerk is verbaasd over het besluit om het huidige keurmerk te handhaven. 
Ons inziens laat het toezicht door Blik op Werk te wensen over: het draagt te weinig bij aan de 
kwaliteit van het inburgeringsonderwijs en het voorkomt geen fraude. Heeft de minister het 
vertrouwen dat het toezicht in de toekomst zal verbeteren? Waarop is dit gebaseerd? En wat zijn de 
resultaten van het in 2018 ingevoerde 'Toezicht in de klas' waarvan de Kamer eind 2018 een 
evaluatie zou ontvangen? Voordat een besluit kan worden genomen over het toezicht in het nieuwe 
stelsel, zou ons inziens het huidige toezicht eerst grondig moeten worden geanalyseerd.  

     

    -  In de brief onder 7. 'En ondertussen: gemeenten krijgen impuls met extra geld' (pag. 8): In de 
brief over de Veranderopgave Inburgering (32 824-238 d.d. 23 oktober 2018) zegt de minister: "Een
specifieke groep die mij zorgen baart zijn inburgeraars die (bijna) aan het eind zitten van het 
maximale bedrag dat geleend mag worden (maximaal 10.000 euro), maar nog niet aan de 
inburgeringsplicht voldoen." (pag. 5).

    ·         VluchtelingenWerk vraagt zich af wat de minister voor deze groep wil doen? Zijn over 
deze groep afspraken gemaakt met gemeenten? Wie gaat voor hen de aanvullende cursus 
vergoeden, zodat zij alsnog aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen? Het gaat om mensen die 
buiten hun schuld klem zitten; soms als gevolg van de voor hen te ingewikkelde inburgering of door
onbetrouwbare aanbieders. 

     

Wij hopen dat u deze inbreng zult gebruiken tijdens het debat met de minister in het AO inburgering
en integratie van 20 februari. 

     


