
Tips voor de voorbereiding: 
• Er zijn goede ervaringen opgedaan met een 

kennismakingsgesprek tussen klantmanager en 
inburgeraar op het azc.

Lessen over financiële ontzorging: Het overbruggen 
van de maanden tot de eerste storting van de landelijke 
toeslagen vormt een knelpunt. 
Lessen over financiële ontzorging: De nadruk lag meer 
op het praktisch regelen van zaken, dan op het leerproces 
van statushouders om financieel zelfredzaam te worden.

Verhuizing van azc naar gemeente

6 maanden financiële ontzorging

B1-route

Onderwijsroute

Z-route

Best passende leerroute

Lessen over de brede 
intake: Gaandeweg wordt 
meer informatie over de 
inburgeraar bekend.

Tips voor de voorbereiding: 
• Een goed beeld krijgen 

van de mogelijkheden 
en behoeften vergt 
tijd, meerdere 
gesprekken en goede 
gespreksvaardigheden.

Brede intake

1.

Tips voor de voorbereiding: 
• Er zijn goede ervaringen 

opgedaan met een 
dynamisch ontwikkelplan 
naast een  
beschikking.

Lessen over het PIP: Er is behoefte 
aan tussentijdse bijstelling van het PIP. 

Plan inburgering en participatie (PIP) 

2.

3.

Tips voor de voorbereiding: 
• In de begeleiding is meer 

aandacht nodig voor het 
leerproces om financieel 
zelfredzaam te worden. 

Ingrediënten voor een  
geslaagde leerroute:

• Combinatie van theorie  
en praktijk
Veel statushouders hebben behoefte 
aan praktische vaardigheden om 
zelfredzamer te worden. De combinatie 
van theorie en praktijk draagt ook bij aan 
een verbetering van de taalbeheersing. 
Maatschappelijke thema’s vormen de 
rode draad door de lessen. Het vereist 
afstemming tussen uitvoerders om 
de lessen goed op elkaar aan te laten 
sluiten. 

• Duale trajecten
Het combineren van taallessen met stage of werk draagt bij aan het verbeteren van de 
taalbeheersing en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Het organiseren van duale 
trajecten vergt samenwerking met publieke en/of private partijen om de benodigde werkplekken te 
realiseren. Een maatwerkaanpak vergroot de kans dat de werkplek als passend wordt ervaren, maar 
dit kost ook veel tijd.

• Begeleiding
De begeleidingsbehoefte van inburgeraars is groot, omdat zij op meerdere leefgebieden tegen 
problemen aanlopen. Inburgeraars hebben behoefte aan een vast aanspreekpunt. Dit vraagt 
om meer integrale begeleiding. Er is sprake van een spanningsveld tussen het bieden van de 
intensieve begeleiding die inburgeraars nodig hebben en het bevorderen van de zelfredzaamheid.  

• Maatwerk
Er zijn grote verschillen tussen inburgeraars qua niveau, leerbaarheid, leerbehoefte en motivatie. 
Maatwerk zorgt ervoor dat dat het programma aansluit bij de behoefte van inburgeraars. Werken in 
kleine groepen, ingedeeld naar bepaalde kenmerken, is een goede manier gebleken om maatwerk 
te realiseren.

• Randvoorwaarden 
De belangrijkste drie randvoorwaarden zijn communicatie, kinderopvang en vervoer. Inburgeraars 
hebben behoefte aan duidelijke informatievoorziening. Gemeenten moeten daartoe de informatie 
doseren en veelvuldig herhalen. 

De Wet inburgering 2021 implementeren:
Rode draden uit de pilots en experimenten

Deze informatie is uitkomstig uit het rapport Inburgering op maat: voorbereiden op de Wet inburgering 2021 (16 december 2021). Dat rapport is hier te vinden: https://www.divosa.
nl/pilotprogramma-veranderopgave-inburgering-voi#syntheserapport
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