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Inburgeren bij locatie Breda

 

Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland

komen wonen, moeten Nederlands leren en weten hoe de samenleving

in elkaar zit. Dat heet inburgeren. Het inburgeringsexamen bestaat uit

zeven onderdelen: Schrijfvaardigheid, Leesvaardigheid,

Spreekvaardigheid, Luistervaardigheid, Kennis Nederlandse

Maatschappij en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt. Plus de

participatieverklaring, die inburgeraars in het eerste jaar moeten

ondertekenen. Slaagt iemand voor alle onderdelen, dan is hij

ingeburgerd en krijgt hij een inburgeringsdiploma.

 

Hoe betalen ze dat?

 

Vluchtelingen kunnen geld lenen voor de cursus en de examens. Het

maakt daarbij niet uit hoeveel ze verdienen. Zij hoeven de lening niet

terug te betalen als ze binnen hun termijn van drie jaar inburgeren. Dat

geldt ook voor hun partner, ouder(s) of kind(eren). Slagen ze niet op

tijd voor hun inburgeringsexamen, krijgen ze een boete opgelegd en

moeten zij de lening terugbetalen. Vluchtelingen zijn sinds 2013

inburgeringsplichtig en zelf verantwoordelijk voor hun inburgering.

 

Nieuw inburgeringsbeleid

 

Vanaf 2020 zal er naar alle waarschijnlijkheid een nieuw

inburgeringsbeleid worden ingevoerd. Inburgeren zal dan meer in de

praktijk gaan plaatsvinden, door ontmoetingen met Nederlanders en

het opdoen van werkervaring. Ook gemeenten worden weer

verantwoordelijk voor het regelen van de inburgering, niet meer de

vluchtelingen zelf.

 

Wie zijn wij?

 

In Breda werken we met een hecht team van docenten,

klassenassistenten, taalassistenten en stagiairs waarin we een warm

hart voor vluchtelingen delen. Ons moderne pand heeft 5 gezellig

ingerichte lokalen die beschikken over een digibord. Er zijn 70

computers met headsets beschikbaar voor de cursisten.

 

Er zijn in 4.5 jaar tijd meer dan 160 cursisten geslaagd! 1 op de 3

cursisten heeft tijdens of kort na hun opleiding betaald werk, 1 op de

3 studeert nog verder na hun inburgering. Een aantal heeft eerst nog de

zorg voor kleine kinderen. Andere cursisten doen vrijwilligerswerk of

zijn op zoek naar werk.

 

 

 

 

 

www.vluchtelingenwerk.nl

 
 
 

 
 
Welkom. De koffie staat klaar.
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