
GL VRAAG Beleidsregels inburgering Heemstede

1. Wordt het woord ‘asielstatushouder’ gebruikt om kenbaar te maken dat de status- houder in onze 
gemeente geplaatst is vanuit een AZC ? Ja een asielstatushouders is een statushouder met een 
asielvergunning die gehuisvest is na verblijf in een AZC. Er zijn verschillende soorten statushouders, 
ook gezinsmigranten hebben een status. We willen hiermee verduidelijken om welke groep het gaat. 

2. Wat is nu precies het onderscheid tussen de vanuit de wet verplichte maatschappelijke 
begeleiding (in Heemstede 12 maanden), de gemeentelijke inburgeringsconsulent (max. 3 jaar) en de 
praktijkcoach (18 maanden en ik neem aan dat hier gedoeld wordt op vrijwilligers vanuit de Stichting 
Taalcoaches)? De maatschappelijke begeleiding richt zich op het wegwijs maken van de gehuisveste 
asielstatushouder. Het gaat hier om praktische ondersteuning bij het regelen van de 
basisvoorzieningen op het gebied van wonen, zorg, inkomen, vervoer, verzekering en onderwijs en 
het bieden van voorlichting over de basis voorzieningen in de Nederlandse samenleving
De inburgeringsconsulent is de regievoerder bij de gemeente die alle onderdelen van het 
inburgeringsproces bewaakt tot het moment dat aan de inburgeringsplicht is voldaan (2-3 jaar)
De praktijkcoach/arbeidscoach is de medewerker van Danner en Danner, de aanbieder van de 
leerroute  die de deelnemer gedurende het hele inburgeringstraject begeleidt bij de activiteiten die 
hij moet ondernemen vanuit het inburgeringstraject. 

De Stichting taalcoaches zal ook door de aanbieder van het inburgeringstraject Danner & Danner 
gevraagd worden om taalcoaches te leveren. Hier zullen nog afspraken over gemaakt worden tussen 
partijen. 

3. Wat is een leerbaarheidstoets ?
De leerbaarheidstoets is een landelijke toets opgesteld door bureau ICE die afgenomen moet worden 
tijdens de brede intake. Deze toets van 45 minuten geeft antwoord op de vraag of iemand binnen 
een termijn van 3 jaar het inburgeringsexamen op B1 niveau zou kunnen halen qua leerbaarheid. 

4. Dienen gezinsmigranten in alle situaties hun inburgeringstraject zelf te bekostigen?
Was dat voor 2022 ook zo ? Ja. Gezinsmigranten kunnen zo nodig ook lenen bij DUO net als onder 
het stelsel van 2013. Hier zijn wel inkomensgrenzen aan verbonden. 
Over welke data beschikt de gemeente t.a.v. dit punt ? We weten overigens dat dit zo in de Wet 
Inburgering is opgenomen, maar we overzien onvoldoende de consequenties van deze maatregel.
We krijgen de data via MIJNDUO. Een beveiligde portal met de gegevens van alle 
inburgeringsplichtigen.
Gezinsmigranten gaan ook begeleid worden door de inburgeringsconsulent. Zij mogen zelf bepalen 
hoe zij aan hun inburgeringsplicht gaan voldoen. Als deelname uitblijft is dit onderdeel van de 
voortgangsgesprekken. Ook financiering van de inburgeringstrajecten komt aan de orde. 

5. Wordt bij de intake , het zogeheten brugklasprogramma, gebruik gemaakt van gekwalificeerde 
tolken ?
Tijdens de brede intake gesprekken en het PIP gesprek (persoonlijk Plan Inburgering en Participatie) 
gebruikt de inburgeringsconsulent beëdigde tolken via Global Talk. De aanbieder van het 
Brugklasprogramma maakt gebruikt van meertalige docenten, meertalige klassenassistenten. Als zij 
het nodig vinden zullen zij ook een tolkendienst raadplegen. 

6. Hoe wordt bewerkstelligd dat laaggeletterden en analfabeten een meer intensieve begeleiding 
krijgen in onze gemeente ?
Als na het inburgeringstraject extra of meer intensieve begeleiding op onderdelen nodig is, zal de 
inburgeringsconsulent dit via de partners van de gemeente inzetten. Het inburgeringstraject, wat 
deze mensen veelal zullen volgen is de Z route. Dit traject behelst 800 taal en 800 participatie uren. 



Gericht op zelfredzaamheid. Akros is de onderaannemer van Danner en Danner en heeft ervaring 
met deze doelgroep’. 


