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Inburgering is belangrijk voor de integratie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving.  
Door inburgering verwerven zij basale kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het opbouwen van  
een nieuw bestaan in Nederland, voor zelfstandige en volwaardige deelname aan de samenleving.
 
Beleid van de overheid
Inburgering is verplicht voor volwassen vluchtelingen die in het bezit 
zijn van een verblijfsvergunning. Sinds 2013 zijn vluchtelingen zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen inburgering. Dit betekent onder 
andere dat zij zelf een geschikte inburgeringscursus moeten vinden en 
betalen. Wel kunnen vluchtelingen een lening van de overheid krijgen, 
die wordt kwijtgescholden als zij de cursus tijdig en succesvol 
afronden. 
Inburgeraars zijn verplicht binnen drie jaar een examen te halen, tenzij 
zij uitstel of ontheffing krijgen. Zij worden onder andere getoetst op 
hun kennis van het Nederlands (niveau A2 van het Europees 
Referentiekader) en op hun kennis van de Nederlandse maatschappij. 
Het niet tijdig voldoen aan de inburgeringsplicht heeft voor 
vluchtelingen financiële gevolgen: er staan boetes op en de lening 
moet in dat geval worden terugbetaald. Daarnaast heeft het niet halen 
van het examen gevolgen voor de rechtspositie van vluchtelingen: wie 
faalt kan geen permanente verblijfsvergunning krijgen en niet 
naturaliseren. 

Het huidige stelsel lijkt veel hindernissen op te werpen die deelname 
aan en succesvolle afronding van het inburgeringsproces 
bemoeilijken. De afgelopen jaren is inburgering de volledige eigen 
verantwoordelijkheid geworden van de vluchteling, met een sterk 
afgenomen rol voor de overheid.

Onze visie 
‘Inburgering’ is niet simpelweg een set van eisen die de overheid 
aan de vluchteling oplegt. In onze visie moet het bij inburgering 
gaan om de werkelijke betekenis van het woord: een proces 
waarin de vluchteling zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige 
burger van ons land.

Daarom vinden wij: 
•  dat het goed is dat inburgering verplicht is, maar in plaats van 

negatieve sancties is het beter inburgeraars met positieve 
prikkels te motiveren en te stimuleren;

•  dat van mensen die hun land zijn ontvlucht en die de 
Nederlandse maatschappij nog niet kennen, niet verwacht kan 
worden dat ze zelf volledig verantwoordelijk zijn voor hun 
inburgering;

•  dat het behalen van een inburgeringsexamen geen doel op zich 
moet zijn, en ook geen voorwaarde voor bijvoorbeeld het 
verkrijgen van het Nederlanderschap.
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Concreet
Bij inburgering in de praktijk vinden wij het volgende van belang: 
•  snelle start: laat de vluchteling zo snel mogelijk starten met 

inburgering, in ieder geval binnen zes maanden na aankomst in 
Nederland;

•  een flexibele termijn: laat de termijn van afronding van het 
inburgeringstraject afhangen van persoonlijke omstandigheden 
en capaciteiten van de vluchteling;

•  kwaliteit en uniformiteit: zorg dat de inburgeringsactiviteiten van 
goede kwaliteit zijn en op elkaar aansluiten, ongeacht de locatie 
waar de vluchteling verblijft (in de centrale opvang of in de 
gemeente);

•  maatwerk: sluit zoveel mogelijk aan bij de achtergrond, 
omstandigheden, capaciteiten en ambities van de vluchteling;

•  integrale dienstverlening: zorg ervoor dat de trajecten waaraan de 
vluchteling deelneemt zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd: 

  inburgering, maatschappelijke begeleiding en 
arbeidsparticipatietrajecten;

 

 
•  informatievoorziening: zorg voor laagdrempelige en 

onafhankelijke informatie in zoveel mogelijk talen;

•  toegankelijkheid: zorg voor voldoende inburgeringscursussen op 
verschillende momenten van de dag en met een goede spreiding 
over het land. 

VluchtelingenWerk brengt bovenstaande zelf zoveel mogelijk in de 
praktijk en roept anderen ertoe op hetzelfde te doen. We pleiten 
hiervoor door lobby en voorlichting en brengen dit in praktijk met de 
maatschappelijke begeleiding, het signaleren van knelpunten en een 
eigen cursusaanbod. Bij elke keuze op het gebied van inburgering – of 
het nu gaat om het delen van informatie met gemeenten of andere 
organisaties, het informeren over een passende cursus, of het 
samenwerken met gemeentes en andere (overheids)organisaties – 
stellen wij het belang van de vluchteling voorop.

Op onze website www.vluchtelingenwerk.nl vindt u de volledige tekst 
van de brochure.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/publicaties/overige-publicaties/visie-op-inburgering

