
 

 

 

 

EVALUATIE PROGRAMMA 
VOORBEREIDING OP 
INBURGERING 
 
 

 

AUTEUR(S) Linda Bakker, Marjolijn Zwanepol, Gerlise van der Maas-Vos,  
Ilse Kalisvaart en Michiel Blom 

DATUM 15 april 2020 
STATUS Definitief 



 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

 

Inhoudsopgave 
1 Inleiding 3 

1.1 Aanleiding 4 

1.2 Doel en reikwijdte van het onderzoek 4 

1.3 Programma Voorbereiding op Inburgering 5 

1.4 Onderzoeksaanpak 7 

1.5 Leeswijzer 8 

2 Belang van Voorinburgering is breed gedragen en deelname stijgt 9 

2.1 Alle betrokkenen onderschrijven het belang van het programma Voorinburgering 9 

2.2 Deelname aan het programma Voorinburgering stijgt 10 

3 Inhoud van Voorinburgering in de basis op alle locaties vrijwel gelijk 14 

3.1 Het programma wordt in de basis op alle locaties hetzelfde aangeboden, maar er is ruimte voor 

creatieve invulling 14 

3.2 Beschrijving en ervaringen NT2-lessen 14 

3.3 Beschrijving en ervaringen KNM 18 

3.4 Beschrijving en ervaringen persoonlijke begeleiding 21 

4 Beoogde effecten van de Voorinburgering ten dele behaald 25 

4.1 Voorinburgering draagt bij aan een vroege activering gericht op het reguliere inburgeringstraject 25 

4.2 De vorm en inhoud van het programma liggen redelijk vast, maar zijn niet passend voor élke 

asielstatushouder 25 

4.3 Behalen taalniveau A1 min is sterk persoonsafhankelijk 26 

4.4 KNM is een prima basis, maar de informatie moet herhaald blijven worden 27 

4.5 Persoonlijke begeleiding is laagdrempelig in het azc, het eerste begeleidingsgesprek vindt veelal 

plaats, maar van de vervolggesprekken met de casemanager wordt wisselend gebruik gemaakt 27 

5 Aansluiting Voorinburgering op reguliere inburgering lijkt beperkt 28 

5.1 Beperkt sprake van een inhoudelijke doorgaande lijn bij het leren van de Nederlandse taal 28 

5.2 Klantprofiel wordt van vrijwel elke asielstatushouder naar de gemeente verstuurd 28 

5.3 Van een warme overdracht is meestal geen sprake 30 

6 Financiering heeft een variabel karakter; kosten liggen deels vast 32 

6.1 Financiering via subsidierelatie met inspanningsverplichting 32 

6.2 Prijs per traject ligt vast; afrekening op basis van aantal deelnemers aan de Voorinburgering 32 

6.3 Reflectie op de wijze van financiering van het programma Voorinburgering 34 

7 Aanbevelingen om effect Voorinburgering te vergroten 35 

7.1 Aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de Voorinburgering 35 

7.2 Aanbevelingen voor de aansluiting van de Voorinburgering op het reguliere inburgeringstraject 36 

7.3 Aanbevelingen voor de financiering van de Voorinburgering 38 

A. Bijlagen 39 

A.1 Bronnenlijst 39 

A.2 Overzicht respondenten 40 

A.3 Overzicht AZC-locaties 41 

 



Sterke fluctuaties in het aantal asielstatushouders, hierdoor 
heeft de financiering een variabel karakter. Dit zorgt voor onrust 
bij het COA.

Financiering heeft een variabel 
karakter; kosten liggen deels vast

Hoofdstuk  6:

Aansluiting van het programma op 
de reguliere inburgering lijkt beperkt

Hoofdstuk  5:

Beoogde effecten van de 
voorinburgering ten dele behaald

Hoofdstuk  4:

Het programma wordt in de basis 
overal hetzelfde aangeboden, maar 
er is ruimte voor creatieve invulling

Hoofdstuk  3:

Het programma 'Voorbereiding op de inburgering' bereidt 

asielstatushouders voor op het wonen en leven in de 

gemeente. Dit gebeurt door middel van Nederlandse 

taallessen, het voorzien van (basale) kennis over de 

Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt en persoonlijke 

begeleiding.

Het belang van het programma wordt breed gedragen en 

deelname aan het programma wordt als vanzelfsprekend 

gezien. De beoogde effecten van de voorinburgering worden 

echter maar ten dele behaald en ook de aansluiting op de 

reguliere inburgering lijkt beperkt.

Evaluatie Voorbereiding 
op Inburgering

Belang van Voorinburgering is breed 
gedragen en deelname stijgt

KNM-training, 
incl. ONA

24 uur
Persoonlijke 
begeleiding

11 uur

NT2-lessen
121 uur

Persoonlijke begeleiding is 
laagdrempelig in het azc; het eerste 

begeleidingsgesprek vindt veelal 
plaats, maar van de vervolggesprek-

ken met de casemanager wordt 
wisselend gebruik gemaakt.

KNM is een prima basis, maar 
de informatie moet herhaald 
blijven worden.

Tussen voorinburgering en 
reguliere inburgeringstraject is 
beperkt sprake van een 
inhoudelijke doorgaande lijn.

Warme overdracht vindt 
nauwelijks plaats...

...maar het klantprofiel 
wordt in veel gevallen 

wel verstuurd.

Behalen taalniveau A1 min is 
sterk persoonsafhankelijk.

 De vorm en inhoud van het 
programma liggen redelijk vast, 
maar sluiten niet volledig aan bij 
elke asielstatushouder.

Voorinburgering draagt bij aan een 
vroege activering gericht op het 

reguliere inburgeringstraject.

Hoofdstuk  2:

0

20

40

60

80

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Percentage gestarte deelnemers t.o.v. totale 
instroom nieuwe asielstatushouders.

van de asielstatushouders 
nam in 2019 deel aan 
de voorinburgering.

72,2%

van de deelnemers 
viel in 2019 
vroegtijdig uit.

Met name door huisvesting naar gemeente.

COA

Gemeente Taalschool

46,3%

Asiel-
statushouder



 

 

 

 
4 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Asielmigranten verblijven doorgaans na aankomst in Nederland enige tijd in een asielzoekerscentrum (hierna: azc) van 

het COA. Zij kunnen, zodra zij een verblijfsvergunning hebben, in het azc het programma ‘Voorbereiding op Inburgering’ 

(hierna: Voorinburgering) volgen, voorafgaand aan hun verblijf in de gemeente. Het programma loopt al sinds 2008, 

maar er is nog niet eerder een evaluatie uitgevoerd naar de effectiviteit en doelmatigheid van de Voorinburgering. In de 

periode vanaf 2008 is het programma aangepast en uitgebreid, met name in 2016 heeft een grote intensivering 

plaatsgevonden1. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW) is opdrachtgever van het COA 

voor de Voorinburgering en financiert het programma. SZW heeft aan Significant Public gevraagd een evaluatie van het 

programma uit te voeren, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering (beoogd op 1 juli 2021). 

De uitkomsten van deze evaluatie zijn van belang voor de Veranderopgave Inburgering (VOI) en voor het programma 

Flexibilisering Asielketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast kan SZW de uitkomsten gebruiken 

voor de opdrachtverlening aan COA voor 2021 en verder. 

1.2 Doel en reikwijdte van het onderzoek 

De doelstelling van dit onderzoek is het evalueren van de effectiviteit en doelmatigheid van de Voorinburgering. Hierbij 

zijn de verschillende onderdelen van dit programma getoetst op kwaliteit. Daarnaast ligt de focus op de overdracht naar 

en de aansluiting op de reguliere inburgering in de gemeente. Om de doelstelling te bereiken staan in dit onderzoek 

twee hoofdvragen centraal:  

1. Wat is de effectiviteit en doelmatigheid van het programma ‘Voorbereiding op Inburgering’?  

2. Welke aanbevelingen kunnen we op basis van de resultaten van het onderzoek doen voor het 

programma ‘Voorbereiding op Inburgering’, binnen de financieel beschikbare kaders?  

Om antwoord te kunnen geven op de twee hoofdvragen is een aantal deelvragen opgesteld. Deze deelvragen zijn 

geclusterd in de hoofdthema’s kwaliteit, overdracht naar gemeenten en kostprijsonderzoek: 

Kwaliteit 

a. Hoe wordt het programma door betrokken medewerkers en door (oud-) asielstatushouders ervaren? 

b. Wordt het programma op de verschillende azc-locaties op eenzelfde manier aangeboden en vormgegeven? Zijn 

er lokale verschillen?  

c. Worden de beoogde resultaten en effecten van het programma Voorbereiding op Inburgering voldoende behaald 

(onder andere taalniveau A1min, basale Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie 

Nederlandse arbeidsmarkt (ONA), meerwaarde Persoonlijk Informatie Dossier (PID), informatieoverdracht 

gemeenten via Taakstelling Volg Systeem (TVS)? 

d. Sluit de vorm en inhoud van het programma en de verschillende onderdelen en de gebruikte materialen 

voldoende aan bij het niveau van de deelnemers? Ondersteunt het materiaal en de (les)methode voldoende bij 

de overdracht van kennis en informatie? Hebben alle onderdelen voldoende meerwaarde voor het programma? 

Indien nee, waarom niet?  

e. Zijn de betrokken NT2-docenten, casemanagers en programmabegeleiders voldoende toegerust om de 

afgesproken resultaten met betrekking tot Voorbereiding op Inburgering te behalen? 

 

1 De (kost-)prijs per traject is vanwege de intensivering per 2016 gestegen van € 1.400,- naar ruim € 2.000,- per traject. 
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f. Wordt de doelgroep die in aanmerking komt voor Voorbereiding op Inburgering voldoende bereikt? Hoe kan de 

deelname aan het programma, bezien vanuit het perspectief van de asielstatushouder, verhoogd worden 

(binnen de huidige financiële kaders en rekening)? 

Overdracht naar gemeenten 

g. In welke mate bereidt het programma voor op inburgering in de gemeente? Zijn er manieren waarop het 

landelijke programma beter aan kan sluiten op inburgering in de gemeente? In hoeverre sluit de NT2-les aan op 

de inburgering in de gemeente?  

h. Welke bijdrage hebben de casemanagers bij de warme overdracht naar gemeenten en welke bijdrage heeft het 

klantprofiel hierbij?  

 

Kostprijsonderzoek 

i. Wat is de kostprijs per voorinburgeringstraject (financiële toets)? 

Het programma Voorinburgering draagt bij aan een tijdige start met betrekking tot inburgering in Nederland. Het 

onderzoek richt zich specifiek op de fase van Voorinburgering als onderdeel van het dit traject (zie Figuur 1), inclusief 

de aansluiting van deze fase op de reguliere inburgering. Van de totale populatie inburgeringsplichtigen richten we ons 

in dit onderzoek op de doelgroep ‘asielstatushouders’: vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben ontvangen, 

inburgeringsplichtig zijn, verblijven in een azc en vanwege hun status in aanmerking komen voor deelname aan het 

programma Voorinburgering. Het inburgeringstraject en aangrenzende doelgroepen worden in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten.  

 

 

Figuur 1. Schematische weergave van de scope van het onderzoek in (de voorkant van) het inburgeringsproces  

1.3 Programma Voorbereiding op Inburgering 

 

Bij de start van het onderzoek zijn de beleidsonderdelen van de Voorinburgering uitgewerkt in een beleidskader, dat de 

leidraad vormde gedurende het onderzoek. Het beleidskader is uitgewerkt in een zogeheten Logic Model, zie Figuur 2. 

Dit model helpt om beleidsonderzoek uit te voeren door het beleid te analyseren aan de hand van de verschillende 

beleidsonderdelen: input, activiteiten, throughput, output, outcome en de impact. Deze onderdelen vormen samen een 

keten, waarbij de hypothese is dat het ene onderdeel logisch voortvloeit uit het vorige.  
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Figuur 2. Beleidskader programma Voorinburgering ingedeeld aan de hand van het Logic Model 

De Voorinburgering is een van de drie pijlers van het COA-programma Vroege Integratie en Participatie (hierna: VrIP). 

VrIP omvat alle activiteiten en werkzaamheden van het COA om beter en in een vroeg stadium aan te sluiten bij de 

kansen en talenten van bewoners, waardoor zij zo snel mogelijk kunnen participeren en integreren in Nederland.  

 

De specifieke doelen (ambitie) die zijn opgesteld voor de Voorinburgering zijn:   

a. Beheersing Nederlandse taal van vergunninghouders op ten minste A1min-niveau; 

b. Voorzien van basale informatie en kennis over de Nederlandse maatschappij (inclusief de Nederlandse 

arbeidsmarkt); 

c. Voorbereiden op het wonen en leven in de gemeente; 

d. Vergunninghouders informeren over de inburgeringsplicht2. 

Deze ambitie is beleidsmatig verankerd in het programma Voorinburgering (input). Het COA stimuleert, via een aanpak 

van ‘vanzelfsprekende deelname’, dat zoveel mogelijk asielstatushouders deelnemen aan het programma (zie 

paragraaf 2.2.1). De Voorinburgering bestaat uit drie onderdelen waarbinnen activiteiten worden uitgevoerd om het doel 

van het programma te bereiken: dit zijn de taallessen (NT2-lessen) de trainingen Kennis Nederlandse Maatschappij 

(hierna: KNM) en de persoonlijke begeleidingsgesprekken met de casemanager. De formele beschrijving en concrete 

uitwerking van deze programmaonderdelen (output) is als volgt3:  

a. NT2-lessen: De taallessen worden aangeboden in drie niveaugroepen: analfabeten, laagopgeleiden en 

middelbaar-/hoogopgeleiden. Het NT2-taalprogramma bestaat uit 121 uur taalles in totaal, verdeeld over 

ongeveer 14 weken. Aan het begin van een leertraject wordt de asielstatushouder getoetst met een 

leerbaarheidstoets4 om te bepalen aan welke niveaugroep de asielstatushouder kan deelnemen. Bij afronding 

van het leertraject wordt een eindtoets afgenomen om het behaalde taalniveau te bepalen. De NT2-lessen 

worden verzorgd door NT2-gecertificeerde docenten; 

 

2 Rapportage Voorbereiding op Inburgering, januari - december 2018 (COA, 2019). 

3 Programma Voorbereiding op Inburgering Uitvoeringskader (COA, 2019). 

4 De leerbaarheidstoets wordt gebruikt ten behoeve van de inschaling van de deelnemers van het programma. Deze 

leerbaarheidstoets is in geen geval een vervanging van de onafhankelijke leerbaarheidstoets die in het nieuwe stelsel 

bij de brede intake een plek krijgt. 
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b. Trainingen KNM, inclusief module Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (hierna: ONA). Centraal tijdens deze 

training staat het opdoen van praktische vaardigheden en kennis over het wonen en leven in Nederland. De 

training bestaat uit modulen waarin verschillende onderwerpen worden besproken: kennismaking, 

inburgeringsplicht, wonen in Nederland, democratie en rechtsstaat, gezondheidzorg in Nederland, onderwijs in 

Nederland en Werk en ONA. De training duur 24 lesuren en wordt begeleidt door de programmabegeleider; 

c. Persoonlijke begeleiding: De casemanager biedt persoonlijk begeleiding aan de asielstatushouder ter 

voorbereiding op zijn of haar toekomst in de Nederlandse maatschappij. Centraal staat het activeren en laten 

participeren van de asielstatushouder, alsook het (alvast) opbouwen van een nieuw (passend) netwerk. De 

begeleiding werkt toe naar de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de asielstatushouder. Tijdens de 

begeleiding wordt een klantprofiel en persoonlijk informatiedossier (hierna: PID) opgesteld. Per 

asielstatushouder is elf uur begeleiding beschikbaar, dit is inclusief een uur voor de ‘warme overdracht’ naar de 

gemeente.  

 

De resultaten die worden beoogd door de uitvoering van het programma zijn beheersing van de Nederlandse taal op ten 

minste A1min-niveau, basiskennis en praktische vaardigheden voor het wonen en leven in Nederland, ingevuld PID en 

klantprofiel en een warme overdracht naar de gemeente (outcome). De impact die met het programma wordt beoogd op 

maatschappelijk niveau is een bijdrage te leveren aan de vroege integratie en participatie van de doelgroep (impact). 

1.4 Onderzoeksaanpak  

 

We achten het van belang om de perspectieven van alle betrokkenen bij de Voorinburgering in beeld te brengen, 

daarom hebben we ervoor gekozen participatief onderzoek centraal te stellen in onze aanpak. Het perspectief van de 

asielstatushouders zelf heeft daarnaast nadrukkelijk aandacht gekregen in het onderzoek. Gedurende het onderzoek 

hebben we deskresearch, werkbezoeken, interviews met betrokkenen, een kostprijsanalyse en aanvullende 

kwantitatieve analyses uitgevoerd. Dit lichten we hieronder toe. 

1.4.1 Deskresearch 

Voorafgaand aan de onderzoeksfase hebben we deskresearch uitgevoerd. Dit vormde de basis van het beleidskader 

voor dit onderzoek en de topiclijsten. We hebben onder andere de Rapportages Voorbereiding op de inburgering (COA, 

2013 t/m 2019), Programma Voorbereiding op Inburgering - Uitvoeringskader 2019 (COA, 2019) en de Evaluatie van de 

Wet Inburgering (Significant, 2018) bestudeerd. Bijlage A1 bevat de complete bronnenlijst.  

1.4.2 Interviews met beleidsmedewerkers 

Om een beeld te krijgen van het opdrachtgeverschap en het overkoepelende idee achter het beleid rondom de 

Voorinburgering hebben we gesproken met beleidsmedewerkers van het COA, SZW en het ministerie van Justitie en 

Veiligheid (J&V). Daarnaast hebben wij ook de ontwikkelaar van het lesmateriaal, KleurRijker gesproken. Bijlage A2 

bevat een overzicht van respondenten. 

1.4.3 Participatief onderzoek: werkbezoeken  

Centraal in dit onderzoek staat participatief onderzoek dat we inzetten om de perspectieven van verschillende 

betrokkenen in beeld te brengen. We hebben werkbezoeken uitgevoerd bij in totaal tien verschillende azc’s5 in 

Nederland. Tijdens de werkbezoeken hebben we interviews uitgevoerd met betrokken medewerkers - NT2-docenten, 

programmabegeleiders, casemanagers, locatiemanager en senior medewerkers ondersteuning (SMO) - en met 22 

asielstatushouders6. Het perspectief van de asielstatushouders hebben we bewust betrokken om inzichtelijk te maken 

hoe zij deelname aan het programma ervaren. In een-op-een interviews met (telefonische) tolk of in het Engels hebben 

we hen bevraagd op hun ervaringen, wensen en ideeën voor verbetering van het programma. Ook hebben we na de 

 

5 Selectie heeft plaatsgevonden op basis van landelijke spreiding en verschillen in grootte. 

6 Selectie respondenten: deelname (of bewust niet) aan Voorinburgering, verschillende opleidingsniveaus en landen 

van herkomst. Zie ook bijlage A2 voor het overzicht van respondenten. 
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werkbezoeken een manager diensten gesproken. In deze interviews kwamen de uitvoering van het programma, de 

ervaringen met het programma en de overdracht naar de gemeente en reguliere inburgering aan bod. Aanvullend 

hebben we observaties uitgevoerd bij NT2-lessen, KNM-training en begeleidingsgesprekken. Tot slot hebben we per 

azc een of twee klantprofielen en/of PID’s bestudeerd. Bijlagen A3 bevat een overzicht van de bezochte azc-locaties. 

1.4.4 (Telefonische) interviews met gemeenten, NT2-docenten en oud-bewoners  

Om een beter beeld te krijgen van de warme overdracht van het COA naar de gemeenten hebben we gesproken met 

betrokkenen ‘buiten’ het azc. Om een beeld te krijgen van het gemeentelijk perspectief op de warme overdracht hebben 

we telefonische interviews afgenomen met tien medewerkers (veelal klantmanagers) van gemeenten. We hebben hen 

bevraagd op de wijze van en ervaring met de overdracht van informatie, de warme overdracht en de inhoudelijke 

aansluiting op de reguliere inburgering. Verder hebben we met vijf NT2-docenten gesproken over de aansluiting tussen 

de NT2-lessen en de reguliere taallessen en het behalen van het beoogde taalniveau A1-min. Tot slot hebben we acht 

oud-bewoners van verschillende azc’s gesproken. Deze oud-bewoners zijn geselecteerd via een taalschool. Met hen 

bespraken we de ervaringen met de verschillende programmaonderdelen, de aansluiting op de reguliere 

inburgeringstrajecten en overdracht naar de gemeente.  

1.4.5 Kostprijsonderzoek en analyse monitorings- en sturingsinformatie 

In het kostprijsonderzoek hebben we de financiering van de Voorinburgering onder de loep genomen. We hebben een 

analyse gemaakt van de opbouw van de kostprijs per traject en vaste componenten binnen de bekostiging. Aanvullend 

hebben we interviews gevoerd met financiële medewerkers van SZW, over hoe zij de begroting van het COA 

beoordelen om de subsidie te kunnen verstrekken, hoe tussentijds wordt afgestemd en hoe de verrekening na afloop 

plaatsvindt. Tijdens de werkbezoeken hebben we de locatiemanagers bevraagd over het beschikbare budget en in 

hoeverre de inzet voldoende is om de gewenste resultaten te behalen.  

 

Om de kwalitatieve data vanuit de werkbezoeken en interviews te verrijken hebben we aanvullend een kwantitatieve 

analyse van registratiedata van het COA uitgevoerd. Deze data geeft onder andere inzicht in de deelname aan het 

programma, redenen om niet deel te nemen en behaalde resultaten. Peildatum voor deze kwantitatieve data is 20 

januari 2020. Naast deze kwantitatieve analyses hebben we analyses uitgevoerd op basis van de jaarlijkse COA-

rapportages ‘Voorbereiding op Inburgering’ (2013 tot en met 2019).  

1.4.6 Analyse en synthese  

Op basis van een vooropgesteld inventarisatieraamwerk voor de werkbezoeken hebben we een analyse uitgevoerd. Op 

deze manier borgen we dat we voor ieder azc op dezelfde thema’s informatie ophalen en eenvoudig een vergelijking 

kunnen maken. De opgehaalde inzichten hebben we besproken met de begeleidingscommissie. Om draagvlak te 

creëren en relevante stakeholders te betrekken tijdens de uitvoering van het onderzoek is in de begeleiding van het 

onderzoek een representatieve vertegenwoordiging van bij de Voorinburgering betrokken partijen aangesloten. De 

begeleidingscommissie bestond uit vertegenwoordigers van SZW, COA, J&V, Divosa, Beroepsvereniging van docenten 

Nederlands als Tweede Taal (BVNT2) en gemeenten (een met een azc in de gemeente en een gemeente zonder azc in 

de nabije omgeving). Zij hebben meegedacht over de aanpak van het onderzoek, de analyse en synthese van de 

opbrengsten van het onderzoek en het conceptrapport. 

1.5 Leeswijzer 

Dit rapport is opgebouwd uit 7 hoofdstukken, inclusief deze inleiding. In hoofdstuk 2 schetsen we het belang van de  

Voorinburgering en komen de deelnamecijfers aan bod. In hoofdstuk 3 beschrijven we de inhoud van het programma en 

bespreken we alle onderdelen afzonderlijk. Hoofdstuk 4 staat in het teken van de beoogde effecten van het programma. 

In hoofdstuk 5 gaan we verder in op de aansluiting van het programma op de reguliere inburgering. In hoofdstuk 6 

geven we inzicht in de financiering van het programma en reflecteren we op de wijze van de financiering. Tot slot 

benoemen we in hoofdstuk 7 aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het programma Voorinburgering, de 

aansluiting op de reguliere inburgering en de wijze van financiering van het programma. 
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2 Belang van Voorinburgering is 
breed gedragen en deelname 
stijgt 

2.1 Alle betrokkenen onderschrijven het belang van het programma Voorinburgering  

Het feit dat het programma Voorinburgering wordt aangeboden aan asielstatushouders ter voorbereiding op hun 

inburgering in Nederland beschouwen alle betrokken stakeholders in het onderzoek als positief. Vanuit de verschillende 

perspectieven - van asielstatushouders zelf tot taaldocenten in het reguliere inburgeringstraject en klantmanagers bij de 

gemeenten - wordt dit beeld unaniem gedeeld. Het belangrijkste argument is dat asielstatushouders, nadat zij hun 

verblijfsstatus hebben gekregen, aan het begin staan van hun integratieproces in de Nederlandse samenleving. Het is 

waardevol wanneer zij in het azc al kunnen beginnen met het leren van de taal, het leggen van een basis kennisniveau 

over de samenleving en het voorbereiden op de vestiging in een Nederlandse gemeente.  

Vaak hebben asielstatushouders al lange tijd in afwachting van hun asielprocedure in een azc gewoond zonder dat zij 

daarbij recht hebben op ondersteuning bij het leren van de taal. Het programma Voorinburgering voorziet in deze 

behoefte, zodra ze hun verblijfsrecht hebben ontvangen. Vanuit de verschillende perspectieven in dit onderzoek horen 

we dat het programma voorziet in een behoefte om een start te maken met het inburgeren in Nederland. En de 

inburgering vormt het startpunt voor de verdere integratie in de Nederlandse samenleving. 

Statushouder in het azc: 

“Naar school gaan is goed voor je geest, omdat je sociaal contact hebt met andere mensen, je goede afleiding hebt en 

niet gaat zitten piekeren. Je bent bezig en leert andere mensen kennen.” 

Casemanager: 

“Er komt heel veel op mensen af zodra zij hun verblijfsrecht krijgen in Nederland. Ergens lijkt het misschien veel om hen 

ook direct naar school te sturen, maar het is belangrijk om hen ervan te doordringen dat zij aan de slag moeten om de 

taal te leren en dat we verwachten dat zij mee doen in onze maatschappij. Dan is het juist goed om hier alvast mee te 

beginnen bij het COA.” 

Locatiemanager: 

“Een succesvolle inburgering en integratie begint met een goede start. Ik denk dat het programma Voorinburgering deze 

start kan geven. Door de jaren heen is het programma doorlopend verbeterd en hebben we onszelf steeds hogere 

kwaliteitseisen opgelegd.”  

Klantmanager van de gemeente: 

“Het staat buiten kijf dat alle scholing, informatie en begeleiding die asielstatushouders ontvangen voordat zij naar de 

gemeente verhuizen al winst is. Natuurlijk is er ruimte voor verbetering, maar de toegevoegde waarde van deelname 

aan het programma lijkt mij duidelijk. Asielstatushouders die het programma hebben doorlopen zijn meer gemotiveerd, 

beter geïnformeerd en beter voorbereid op hun komst naar de gemeente.” 
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Statushouder in het reguliere inburgeringstraject: 

“Als asielstatushouder bevind je je in het donker als je een verblijfsstatus krijgt. Je hebt geen idee hoe en waar je moet 

beginnen. Het is goed dat je bij het COA al taallessen krijgt en met de casemanager nadenkt over de toekomst in 

Nederland. Ik denk ook dat als ik de taallessen niet gevolgd had, ik nu in de reguliere inburgering niet zo snel vooruit 

zou gaan. Ik ben blij dat ik heb meegedaan aan het programma.” 

 

2.2 Deelname aan het programma Voorinburgering stijgt 

2.2.1 Deelname aan het programma is niet verplicht, maar wordt gezien als vanzelfsprekend 

Deelname aan het programma Voorinburgering is voor asielstatushouders niet verplicht. Het COA en SZW zien 

deelname aan het programma echter als vanzelfsprekend. Iedereen binnen de doelgroep7 van de voorinburgering wordt 

na statusverlening uitgenodigd voor een eerste gesprek met de casemanager. Het COA hanteert een aantal legitieme 

redenen waardoor asielstatushouders kunnen afzien van deelname, zoals psychische of gezondheidsklachten, 

andersoortig onderwijs of (betaald) werk. Het COA kan niet sanctioneren wanneer een asielstatushouder niet deel wil 

nemen aan het programma, omdat deelname aan het programma niet verplicht is.  

Bij het verkrijgen van een verblijfsstatus komt er veel op bewoners af: het regelen van de verhuizing naar de gemeente, 

de start van de inburgeringsplicht, soms speelt gezinshereniging, et cetera. En snel na het verkrijgen van de 

verblijfsstatus wordt ook aan asielstatushouders gevraagd om, binnen het programma Voorinburgering, de Nederlandse 

taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse maatschappij. Toch zijn asielstatushouders over het algemeen 

positief over het bestaan van het programma en zien zij de meerwaarde in van het opdoen van deze kennis.  

Locatiemanager: 

“In het Lokaal inburgerings- en participatieoverleg (LIPO) wordt er op persoonsniveau geprobeerd om 

asielstatushouders te activeren om mee te doen. De VrIP-monitor geeft hier inzicht in. Sturingsinformatie is belangrijk 

om ook het deelnemerspercentage te verhogen.” 

2.2.2 COA zet succesvol in op het verhogen van het aantal deelnemers aan het programma Voorinburgering 

In tabel 1 staan de aantallen nieuwe inburgeringsplichtigen in de opvang, uitgenodigde en gestarte deelnemers en 

vroegtijdig uitgevallen deelnemers, uitgesplitst per jaar. In dit overzicht is duidelijk te zien dat het COA zich in de 

afgelopen jaren geplaatst zag voor een forse uitdaging, als gevolg van de hogere instroom van inburgeringsplichtige 

vergunninghouders. Vanaf 2014 nam de instroom snel toe, met een piek in 2016. Daarna daalt de instroom terug naar 

het niveau van 2013. Door de sterk stijgende instroom had het COA initieel moeite om alle (potentiële) deelnemers aan 

het programma een plek te bieden. Tot aan 2014 was het gebruikelijk dat inburgeraars deelnamen aan het programma 

tot aan het moment van uitstroom naar een gemeente, ook als dit langer was dan de gebruikelijke tijd die voor het 

programma stond. Toen de verblijftijden in de opvang in 2014 toenamen is besloten dit principe los te laten, om meer 

deelnemers in het programma te kunnen laten instromen.  

Uit tabel 1 blijkt eveneens dat in de loop der tijd relatief steeds meer inburgeringsplichtige vergunninghouders zijn 

uitgenodigd deel te nemen aan de Voorinburgering, passend bij het uitgangspunt van de vanzelfsprekende deelname: 

‘uitnodigen, tenzij’. In 2018 en 2019 nodigde het COA, volgens de eigen cijfers, alle asielstatushouders uit om deel te 

nemen aan het programma. Niet alle genodigden nemen ook daadwerkelijk deel aan het programma. In 2015 en 2016 

is het streefpercentage van 60% deelname ruim gehaald. Het bijgestelde streefpercentage van 80% is in 2017, 2018 en 

2019 niet gehaald, maar er is wel een duidelijke stijging richting deze norm zichtbaar. Feit blijft dat er groepen 

 

7 De doelgroep van het programma is beschreven als 'de inburgeringsplichtige vergunninghouders die op een azc 

verblijven'. 
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asielstatushouders zijn die niet kunnen deelnemen aan het programma. Denk aan sommige nareizigers vanwege een 

kort of geen verblijf op het azc, of asielstatushouders met psychische of gezondheidsklachten. Het COA blijft bekijken, 

samen met SZW, op welke wijze zij de participatiegraad kunnen verhogen. 

Tabel 1. Overzicht aantallen nieuwe inburgeringsplichten, uitgenodigde en gestarte deelnemers en afgenomen 

taaltoetsen, uitgesplitst per jaar8 

De casemanager geeft in het eerste gesprek met de asielstatushouder aan dat hij of zij kan deelnemen aan het 

programma Voorinburgering. Het antwoord (ja of nee) van de asielstatushouder noteert de casemanager in IBIS (het 

cliëntvolgsysteem van het COA). Dit noemt het COA de ‘instemmingsverklaring’ en weet het COA dat de 

asielstatushouder al dan niet instemt met het volgen van het programma Voorinburgering. Locatiemanagers houden 

een lijst bij met asielstatushouders die hebben ingestemd en kunnen daarnaast zien of zij ook al zijn gestart met het 

volgen van de taallessen. Indien dit niet het geval is geven zij een seintje aan de NT2-docenten om hen op korte termijn 

in te delen in een van de taalklassen. Hiermee wordt op persoonsniveau gestuurd op een zo snel mogelijke start van de 

Voorinburgering. In figuur 3 zijn de ondertekende instemmingsverklaringen per unit weergegeven. 

Het landelijke gemiddelde laat zien dat 71,5% van alle asielstatushouders in de azc’s hebben ingestemd met het volgen 

van het programma Voorinburgering. Daarbij zien we een spreiding tussen 43% en 98% tussen de verschillende 

locaties. In dit onderzoek heeft de nadruk niet gelegen op het kunnen verklaren van de verschillen tussen locaties. Wel 

geven locatiemanagers aan dat de samenstelling van de populatie asielstatushouders uit kan maken voor het 

deelnemerspercentage. Zij geven bijvoorbeeld aan dat azc’s die nabij ziekenhuizen liggen vaak een grotere populatie 

hebben van mensen met medische klachten, die om deze reden ook minder makkelijk deel kunnen nemen aan het 

programma Voorinburgering.  

 

Figuur 3. Instemmingsverklaring in % per unit9 (grote bol), per locatie (kleine bolletjes) en landelijk gemiddelde (groene 

verticale streep), peildatum 20 januari 2020 

 

8 Gebaseerd op de COA-rapportages ‘Voorbereiding op Inburgering’. 

9 Het COA heeft vier units (Zuid, Noord, Midden Zuid en Midden Noord). De azc locaties zijn verdeeld over de units. 

Periode 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Instroom nieuwe 
asielstatushouders 

5.916 12.088 15.432 20.253 13.933 6.301 6.348 

Aantal uitgenodigde deelnemers 3.339 6.488 11.415 14.318 10.922 6.301 6.348 

% Uitgenodigde deelnemers 56% 54% 74% 71% 78% 100% 100% 

Aantal gestarte deelnemers 2.592 5.571 10.342 13.250 8.454 4.647 4.586 

% Gestarte deelnemers t.o.v. 
totale instroom nieuwe  
asielstatushouders 

44% 46% 67% 65% 61% 74% 72% 
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Deelname aan het programma wordt gezien als vanzelfsprekend (de ‘norm’) en neergezet als een vast onderdeel van 

de opvang. Om het hogere deelnemerspercentage te kunnen behalen heeft het COA in 2017 een aantal acties in gang 

gezet, waaronder nadrukkelijker uitnodigingsbeleid in ieder gesprek met de casemanager. Het programma wordt aan 

alle inburgeringsplichtige asielstatushouders in de opvang aangeboden. Wel kan het zo zijn dat iemand niet kan of zal 

deelnemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het volgen van een andere opleiding, medische of psychosociale 

belemmeringen of door een snelle uitstroom naar een gemeente.  

Figuur 4 geeft een opsomming van de belangrijkste redenen voor asielstatushouders om niet in te stemmen met 

deelname aan het programma Voorinburgering. We zien dat een vijfde van deze groep niet-deelnemers aan het 

programma Voorinburgering de internationale schakelklas (ISK) of een andere opleiding volgt. Deelname aan de ISK is 

mogelijk voor asielstatushouders onder 18 jaar. Wanneer zij tijdens het ISK-traject 18 jaar oud worden, kunnen zijn 

deze schakelklas afronden en worden zij niet uitgenodigd voor het programma Voorinburgering. Ook zien we dat een 

klein deel van deze groep asielstatushouders (8,3%) al is begonnen met het reguliere inburgeringstraject in de 

gemeente. Andere redenen voor het niet deelnemen aan de Voorinburgering is dat asielstatushouders nauwelijks 

aanwezig zijn op de azc-locatie (17,5%) of niet kunnen deelnemen aan het programma vanwege medische of 

psychische problematiek (14,5%). Slechts een klein deel (8,1%) van deze asielstatushouders geeft aan niet 

gemotiveerd te zijn en om deze reden niet deel te willen nemen aan het programma Voorinburgering.  

 

 

Figuur 4. Redenen om niet in te stemmen met deelname aan het programma in % voor de populatie niet-deelnemers 

2.2.3 Aantal deelnemers neemt toe, maar sterke stijging van het uitvalpercentage 

Uit de voortgangsrapportages van het COA blijkt dat niet alle deelnemers het programma afronden. In tabel 2 is een 

overzicht weergegeven van de top vijf belangrijkste redenen dat asielstatushouders vroegtijdig uitvallen. Over de jaren 

heen is de voornaamste reden voor vroegtijdige uitval het frequente verzuim door deelnemers, gevolgd door het volgen 

van een andere opleiding of (betaald) werk en medische of psychosociale belemmeringen. In 2018 en 2019 is een 

sterke stijging te zien van het percentage uitgevallen deelnemers naar respectievelijk 50% en 49%. De sterke stijging is 

voornamelijk veroorzaakt door huisvestigingsverplichtingen of uitstroom naar de gemeente (21% in 2018 en 22% in 

2019). Deelnemers vallen vroegtijdig uit wanneer zij in voorbereiding zijn van hun verhuizing naar de gemeente of 

wanneer zij daadwerkelijk uitstromen naar de gemeente. Het percentage frequent verzuim door de deelnemer is 

gemiddeld zo’n 13%. 
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Tabel 2. Redenen voor het vroegtijdig uitvallen van deelnemers, uitgesplitst per jaar10  

 

10 Gebaseerd op de COA-rapportages ‘Voorbereiding op Inburgering’. * De berekende percentages tellen niet op tot 

100%, omdat de top vijf van redenen voor uitvallen per jaar zijn weergegeven. 

Periode 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal gestarte 
deelnemers 

2.592 5.571 10.342 13.250 8.454 4.647 4.586 

Aantal vroegtijdig 
uitgevallen deelnemers 

460 293 1.767 3.922 2.134  2.322 2.241 

% Vroegtijdig 
uitgevallen deelnemers 

18% 5% 17% 30% 25% 50% 49% 

Redenen voor uitvallen (top 5 per jaar)     

Frequent verzuim door 
de deelnemer 

351 (76%) 258 (88%) 1.521 (86%) 2.412 (61%) 1.128 (53%) 674 (29%) 598 (27%) 

Volgen van een andere 
opleiding of werk 

63 (14%) 5 (2%) 41(2%) 210 (5%) 170 (5%) 113 (5%) 120 (5%) 

Medische of psycho-
sociale belemmeringen 

27 (6%) 
 

26 (9%) 83 (5%) - 109 (5%) 89 (4%) 101 (5%) 

Lastig te combineren 
met zorg voor kinderen 

14 (3%) 4 (1%) 24 (1%) - - - - 

Met onbekende 
bestemming vertrokken 

5 (2%) - - - - - - 

Huisvestingsver-
plichtingen of uitstroom 
naar de gemeente 

- - - 393 (10%) 204 (10%) 985 (42%) 1.029 (46%) 

Niveau sluit niet aan - - - - - 262 (11%) 277 (12%) 

Overplaatsing - - - 269 (7%) - - - 

Onbekend - - - 210 (5%) 280 (13%) - 598 (27%) 
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NT2-docent 

“Het taalprogramma geeft mensen een goede start en vertrouwen, ze kunnen met de taal aan de slag in een veilige 

omgeving. Als je als statushouder straks in de gemeente komt kun je contact maken.”  

 

NT2-docent 

“Mensen voelen zich veilig, dit is klein en dichtbij. Het leren van de taal geeft vertrouwen om hierna de stap naar de 

‘grote wereld’ te maken.” 

 

 

 

 

3 Inhoud van Voorinburgering in de 
basis op alle locaties vrijwel gelijk 

3.1 Het programma wordt in de basis op alle locaties hetzelfde aangeboden, maar er is ruimte voor creatieve 

invulling  

In totaal zijn er 41 azc-locaties (maart 2020) in Nederland waar het programma Voorinburgering wordt aangeboden. 

Tijdens de werkbezoeken is gebleken dat er tussen de bezochte locaties geen grote verschillen zijn in de uitvoering van 

het programma. De basis is overal hetzelfde en het programma wordt grotendeels volgens de werkinstructies 

uitgevoerd. De verschillen die we wel zien zijn eerder persoonsgebonden dan locatiegebonden. Aan creativiteit lijkt 

geen gebrek te zijn en de NT2-docenten en programmabegeleiders krijgen de ruimte om hun eigen invulling te geven 

aan hun lessen of trainingen. 

3.2 Beschrijving en ervaringen NT2-lessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het NT2-programma vormt de kern van de Voorinburgering. Het doel van dit programmaonderdeel is dat de 

asielstatushouders een beheersing van de Nederlandse taal op tenminste A1min-niveau bereiken. Dit niveau is geen 

officieel niveau van het Europees Referentiekader11, maar dit niveau veronderstelt dat het minimale basisniveau voor 

taalniveau A1 nog niet behaald hoeft te zijn. Het taalprogramma bestaat uit 121 uur taalles, verdeeld over ongeveer 14 

weken. Aan het begin van een leertraject wordt de asielstatushouder getoetst met een leerbaarheidstoets om te 

bepalen aan welke niveaugroep de asielstatushouder kan deelnemen. Bij afronding van het leertraject wordt een 

eindtoets afgenomen om het behaalde taalniveau te bepalen. In figuur 5 is dit schematisch weergegeven.  

 

 

Figuur 5. Schematische weergave van de onderdelen van het NT2-taalprogramma 

 

11 Het Europees Referentiekader beschrijft welke vaardigheden iemand moet beheersten om in een vreemde taal te 

kunnen aantonen dat deze taal op een bepaald niveau beheerst wordt. A1 is het laagste niveau, C2 is het niveau van 

de 'near native speaker' met een academisch denkniveau. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen 

in alle landen hetzelfde. 
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NT2-docent 

“De toets is een momentopname. Mensen kunnen na het toetsmoment 'ontwaken', of zijn goed op een specifiek 

onderdeel.” 

Hoogopgeleide asielstatushouder in het azc 

“De test is voor ons begrijpelijk. Maar als je bijvoorbeeld niet naar school bent geweest is het ingewikkeld.” 

 

3.2.1 NT2-docenten zijn kritisch op de leerbaarheidstoets 

Voordat asielstatushouders starten met de NT2-lessen, wordt een leerbaarheidstoets afgenomen zodat bepaald kan 

worden in welke niveaugroep zij het beste passen. Deze toets is ontwikkeld door Bureau ICE. Hoewel een aantal NT2-

docenten aangeeft dat de leerbaarheidstoets waardevol is en inzicht geeft in de leerbaarheid van een 

asielstatushouder, zijn docenten over het algemeen kritisch op de leerbaarheidstoets, zeker voor de groep analfabeten. 

Zowel docenten als asielstatushouders geven aan dat de toets maar voor een deel van de doelgroep passend en 

begrijpelijk is. De toets is onvoldoende cultuursensitief en de wijze van toetsen sluit niet goed aan bij de 

asielstatushouder. Zo zijn bijvoorbeeld instructies in het Nederlands en is de manier van toetsen erg westers. Met name 

voor asielstatushouders die nooit onderwijs hebben gevolgd is het uitvoeren van de leerbaarheidstoets ingewikkeld 

omdat zij de gevraagde opdrachten (die een basis schoolse vaardigheid veronderstellen) niet begrijpen. Daarnaast 

geven NT2-docenten aan dat de toets een momentopname is en dat de uitkomsten soms beïnvloed worden door 

bijvoorbeeld spanning voor het maken van de toets. Dit maakt dat de uitkomsten niet altijd goed weergeven wat het 

leerniveau van de asielstatushouder is. De ‘leerbaarheid’ wordt vooral gedurende de taallessen duidelijker en resulteert 

soms in het verplaatsen van een asielstatushouder naar een klas ‘hoger’ of een klas ‘lager’.  

 

 

 

Ondanks de kritische geluiden geeft een groot deel van de NT2-docenten aan dat ze bij aanvang van deelname aan de 

NT2-lessen de leerbaarheidstoets afnemen. Op een aantal azc’s kiezen ze voor een aanvullende manier van toetsing. 

Bijvoorbeeld door de asielstatushouder een voorleestest te laten doen zoals deze ook op basisscholen wordt gebruikt 

(AVI-toets), of door een intakegesprek te houden bij aanvang van het leertraject. Alle NT2-docenten observeren tijdens 

de lessen wat het niveau van iemand is en of ze daarmee in de meest passende taalklas zitten. 

3.2.2 Doelgroep is divers en dynamisch, docenten spelen hierop in door de NT2-lessen op verschillende manieren in te vullen 

De NT2-lessen vormen de kern van het programma Voorinburgering. Er wordt doorgaans een onderscheid gemaakt 

tussen de groepen analfabeten, anders gealfabetiseerden12 en alfabeten. De alfabeten zijn vervolgens onderverdeeld in 

de opleidingsniveaus ‘laagopgeleid’, ‘middelbaar opgeleid’ en ‘hoogopgeleid’ met behulp van de leerbaarheidstoets. In 

tabel 3 is te zien dat het grootste deel van de deelnemers de afgelopen jaren heeft bestaan uit alfabeten, waarbij de 

meerderheid valt onder het opleidingsniveau ‘middelbaar opgeleid’. In 2019 is het percentage hoogopgeleide 

asielstatushouders hoger dan in de voorgaande jaren. Taallessen worden in verschillende niveaus aangeboden op 

basis van het opleidingsniveau. De indeling van klassen in taalniveaus verschilt per azc, dit heeft onder andere te 

maken met aantal deelnemers en samenstelling van de populatie asielstatushouders. Zo kan het ene azc wel drie 

aparte klassen maken van laag- midden- en hoogopgeleiden terwijl deze drie groepen bij een ander azc bij elkaar zitten. 

 

Opleidingsniveau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Analfabeten en anders gealfabetiseerden 12% 5% 3% 6% 6% 8% 5% 

Lager opgeleid 28% 32% 34% 33% 27% 28% 28% 

Middelbaar opgeleid 34% 34% 36% 36% 41% 40% 36% 

Hoger opgeleid 25% 29% 27% 25% 26% 24% 31% 

Tabel 3. Verdeling opleidingsniveau deelnemers programma Voorinburgering, uitgesplitst per jaar13 

 

12 Mensen die kunnen lezen en schrijven, maar niet in het Latijnse schrift. 

13 Gebaseerd op de COA-rapportages ‘Voorbereiding op Inburgering’. 



 

 

 

 
16 

Asielstatushouder in het azc 

“Oefenen in de praktijk is belangrijk. In Eritrea ziet een tomaat er hetzelfde uit, maar hoe je een tomaat koopt in een 

winkel in Nederland met een boodschappenlijstje en het prijskaartje, dat is anders. Dat moet je oefenen. Het helpt om 

eerst de theorie te leren en daarna met de theorie te oefenen in de praktijk.” 

 

Locatiemanager 

“Het is mooi dat NT2-docenten uitstapjes maken. Statushouders leren daar ook veel over het praten met elkaar en ze 

leren mensen aan te spreken. Dat zijn de goede dingen, niet alleen klassikaal les geven maar ook laten zien hoe het 

er buiten uit ziet.” 

 

Ondanks het streven naar een indeling waarbij dezelfde niveaus bij elkaar in een klas zitten, is er veel diversiteit binnen 

de taalklassen. Het komt vaak voor dat binnen een klas verschillende niveaus zijn samengevoegd, bijvoorbeeld 

vanwege onvoldoende instroom op een bepaald opleidingsniveau. Naast verschillen in ‘formele’ opleidingsniveaus 

binnen een klas benoemen docenten dat individuen ook verschillen in hoeveel kennis ze al hebben van de Nederlandse 

taal bij aanvang van deelname aan de NT2-lessen en hoe proactief ze aan zelfstudie doen. Sommige 

asielstatushouders zijn al lang in Nederland voordat ze starten met de Voorinburgering en zijn zelf bezig geweest met 

het leren van de taal. Ook de duur van deelname aan het leertraject verschilt. De wisselende uitstroom naar gemeenten 

zorgt er enerzijds voor dat sommige asielstatushouders het traject niet kunnen afronden, terwijl anderzijds 

asielstatushouders voor langere periode op het azc verblijven en daarbij de 121 uur taalles al vroegtijdig hebben 

afgerond. Zij lopen de kans om na het afronden van het traject een periode zonder taallessen te hebben, waardoor er 

een minder directe aansluiting met de reguliere inburgering plaats kan vinden. De meeste NT2-docenten geven aan dat 

ze in deze gevallen over het algemeen flexibel omgaan met het aantal uren dat staat voor de NT2-lessen. Wanneer 

iemand voor een langere periode in het azc verblijft en gemotiveerd is om te blijven leren, laten ze deze persoon 

deelnemen aan de taallessen tot aan het moment dat ze uitstromen naar de gemeente. Ook kunnen cursisten nog 

gebruik blijven maken van de online-omgeving van de taalmethode. 

Om in te kunnen spelen op de diverse leerbehoeften van de deelnemers, worden de NT2-lessen in de praktijk divers 

ingevuld. Verschillende werkvormen worden afgewisseld (klassikaal, individueel, ‘fysiek’ leren door erop uit te gaan). Af 

en toe maakt een NT2-docent binnen de les een koppeling met de praktijk en het leven in Nederland. Bijvoorbeeld door 

samen boodschappen te doen, naar de bibliotheek te gaan of te reizen met het openbaar vervoer. De toepassing van 

de kennis van de taal in de praktijk helpt bij het leren en toepassen van de taal. 

 

 

 

 

 

Uit de gesprekken met de NT2-docenten blijkt ook dat digitaal leren helpt bij het gedifferentieerd aanbieden van de 

lesstof. Er wordt gewerkt met apps en internetmodules. De beschikbaarheid van een app van KleurRijker wordt door 

zowel docenten als asielstatushouders als positief ervaren: het helpt de deelnemers om op eigen niveau te werken, 

zelfstandig te oefenen en de lesstof te herhalen. In een aantal azc’s wordt dit gefaciliteerd door een computerruimte 

open te stellen buiten de lestijden om.  

3.2.3 Het NT2-lesmateriaal is oké voor alfabeten, maar is minder toereikend voor analfabeten. Per 1 maart nieuw digitaal 

lesmateriaal beschikbaar voor analfabeten. 

De methodiek waar het COA mee werkt is TaalCompleet, ontwikkeld door KleurRijker. De NT2-docenten werken met de 

lesmethodiek op A1-niveau. NT2-docenten zijn over het algemeen positief over de methodiek en de aansluiting van het 

materiaal op de doelgroep. Het materiaal maakt het mogelijk om te differentiëren, mede dankzij de beschikbaarheid van 

de Elektronische leeromgeving (hierna: ELO). NT2-docenten geven aan dat het materiaal met name geschikt is voor de 

groep ‘gemiddelde’ alfabeten. 

 

Sinds 1 maart 2020 is er ook voor de analfabeten en anders gealfabetiseerden digitaal materiaal beschikbaar waarmee 

zij op hun eigen niveau (drie niveaus mogelijk) kunnen oefenen aan de hand van filmpjes en bijbehorende vragen. De 

methodiek ‘Praat je mee?’ binnen TaalCompleet is speciaal ontwikkeld voor deze groep en richt zich op woordenschat, 
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spreek- en luistervaardigheid. Dit voorziet in een behoefte die al langer bestaat. Uit de gesprekken met zowel 

KleurRijker als de NT2-docenten bleek namelijk dat het TaalCompleet lesmateriaal niet passend was voor analfabete 

asielstatushouders. Er was een grote behoefte aan een passende lesmethodiek voor deze doelgroep. De ELO, die het 

mogelijk maakt om te differentiëren, was bijvoorbeeld ten tijde van dit onderzoek nog niet beschikbaar voor analfabeten. 

Daarnaast gaven docenten aan dat deze groep veel individuele aandacht en uitleg nodig heeft, waardoor docenten 

vaak bezig zijn met het geven van een-op-een uitleg of begeleiding bij opdrachten. Het is voor hen lastig om de rest van 

de groep gelijktijdig geactiveerd te houden. Hierdoor waren docenten veel tijd kwijt aan de individuele begeleiding en 

konden zij niet iedereen de nodige aandacht geven. Het werken met de nieuwe digitale middelen van ‘Praat je mee’ 

maakt het mogelijk dat iedereen zelfstandig aan de slag gaat met opdrachten. Naast het nieuwe digitale lesmateriaal 

heeft het COA een AMIF Project Analfabeten14 waarmee zij de opvang analfabeet vriendelijker willen maken en ervoor 

willen zorgen dat analfabeten beter zijn toegerust op hun toekomst in de gemeente.   

 

Naast de analfabete doelgroep geven NT2-docenten en asielstatushouders aan dat het huidige aanbod onvoldoende 

toereikend is voor asielstatushouders met een hoog leer-/opleidingsniveau. Deze deelnemers zijn vaak snel door de 

lesstof heen. Hoogopgeleide asielstatushouders geven zelf aan dat ze intensiever les zouden willen. In sommige 

gevallen volgen ze elders taallessen die beter aansluiten bij hun leerbehoeften. Het COA heeft budget beschikbaar voor 

deze reisbewegingen.    

3.2.4 NT2-docenten voelen zich goed toegerust 

De docenten voelen zich voldoende toegerust om de NT2-lessen aan te bieden. Naast het beschikbare materiaal 

worden er ook andere voorzieningen en middelen ingezet om de lessen vorm te geven en het leerproces van de 

deelnemers te ondersteunen. Nagenoeg alle docenten maken gebruik van het beschikbare materiaal van KleurRijker 

als basis voor de lessen. Naast het gebruik van dit materiaal zoeken de docenten zelf naar aanvullende methodieken 

die passend zijn voor de behoeften van de groep of afzonderlijke deelnemers, om zo beter aan te sluiten bij de 

belevingswereld van de asielstatushouders. Er zijn docenten die met eigen middelen van de azc-locatie materialen 

aanschaffen, zoals licenties tot online taalprogramma’s. Sommige docenten zien deze eigen invulling als onderdeel van 

hun rol als docent, andere docenten geven aan dat ze graag wensen dat er meer budget vrijkomt om aanvullende 

middelen in te zetten. Bij veel NT2-docenten bestaat de wens om de huidige digitale mogelijkheden verder uit te 

breiden. Dit kan bijdragen aan meer aansluiting bij en differentiatie voor de verschillende individuele behoeften. De 

voorzieningen die dit digitaal en modern leren faciliteren zijn in verschillende mate aanwezig op de verschillende azc’s, 

hier is men ook wisselend tevreden over. Denk bijvoorbeeld aan digiborden en een werkende internetverbinding.  

Naast de beschikbaarheid van de materialen en voorzieningen worden de NT2-docenten gefaciliteerd in hun werk door 

een aantal landelijke vakdagen. Op deze dagen komen NT2-docenten uit het hele land bij elkaar om bepaalde thema’s 

te bespreken (bijvoorbeeld over cultuursensitiviteit) en om kennis uit te wisselen. Ook biedt KleurRijker trainingen 

gericht op het werken met de lesmethodiek en specifieke thema’s die spelen voor de NT2-docenten op de azc’s, denk 

aan de continue nieuwe in- en uitstroom van asielstatushouders in de taalklassen. De NT2-docenten zijn positief over 

de mogelijkheid om aan deze activiteiten deel te nemen.   

3.2.5 Relatieve toename in aantal afgenomen eindtoetsen 

Binnen TaalCompleet kan een eindtoets bij afronding van de hoofdstukken afgenomen worden. Daarnaast is er een 

eindtoets vanuit het COA beschikbaar, de NT2-gespreksvaardighedentoets van Bureau ICE. In tabel 4 is te zien dat de 

NT2-gespreksvaardighedentoets in veel gevallen wordt afgenomen. In 2018 betrof dit 79% van alle gestarte 

deelnemers, in 2019 ligt het percentage lager, met 58%. De resultaten uit de eindtoets worden in alle gevallen in het 

 

14 Het COA ontwikkelt een training voor medewerkers om beter om te gaan met analfabeten. Daarnaast ontwikkelt het 

COA specifiek voorlichtingsmateriaal (auditief en visueel) voor deze doelgroep. 
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klantprofiel opgenomen en door een aantal NT2-docenten vastgelegd in certificaten van deelname. Ze leggen hier de 

behaalde resultaten op vast om de asielstatushouders iets tastbaars van hun taallessen mee te kunnen geven.  

Hoewel de gespreksvaardighedentoets van het COA bij een groot deel van de deelnemers wordt afgenomen, laat 

onderstaande tabel eveneens zien dat het afnemen van een eindtoets niet consistent bij alle deelnemers plaatsvindt. Dit 

werd ook in de gesprekken met de NT2-docenten benoemd. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat veel 

asielstatushouders vroegtijdig uitstromen naar een gemeente. Voor de eindtoets van TaalCompleet wordt specifiek 

benoemd dat het in de praktijk niet altijd lukt om aan het eind van het programma voldoende hoofdstukken afgerond te 

hebben om de eindtoets te kunnen doen. Om de eindtoets te kunnen begrijpen, moeten deelnemers minimaal de eerste 

acht hoofdstukken van TaalCompleet hebben afgerond. Verschillende docenten noemen de tussentijdse toetsen per 

thema van TaalCompleet als goed alternatief om de voortgang en het niveau van de asielstatushouder te toetsen. Ook 

geven NT2-docenten aan dat, wanneer het niet mogelijk was om een eindtoets NT2-gespreksvaardigheden af te 

nemen, zij op basis van de praktijk inschatten wat het uiteindelijke niveau van iemand is. Het (geschatte) taalniveau 

komt in het klantprofiel te staan. 

Tabel 4. Aantal gestarte deelnemers en afgenomen eindtoetsen, uitgesplitst per jaar15 

3.3 Beschrijving en ervaringen KNM 

 

Om asielstatushouders meer praktische vaardigheden en kennis over het wonen en leven in Nederland mee te geven, 

worden trainingen KNM gegeven. In de KNM-training vormen de begrippen eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief 

de rode draad. De duur van deze training is 24 uur in totaal, verdeeld over zes modules die ieder een dagdeel beslaan 

(4 uur). De training wordt verzorgd door een programmabegeleider van het COA. In figuur 6 is dit schematisch 

weergegeven met de thema’s per module. 

 

 

Figuur 6. Schematische weergave van de onderdelen van de trainingen KNM 

3.3.1 De KNM-training wordt als nuttig ervaren en biedt asielstatushouders handvatten voor wonen in de gemeente 

Zowel asielstatushouders als programmabegeleiders en locatiemanagers uiten zich positief over de KNM-training. 

Asielstatushouders zijn over het algemeen geïnteresseerd in het volgen van de KNM-training, zij willen graag meer 

weten over het leven in Nederland en vinden het belangrijk om hier praktische kennis over op te doen. Binnen de 

training is aandacht voor bewustwording van belangrijke onderdelen van het wonen in Nederland.  

 

15 Gebaseerd op de COA-rapportages ‘Voorbereiding op Inburgering’. 

Periode 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal gestarte deelnemers 2.592 5.571 10.342 13.250 8.454 4.647 4.586 

Aantal afgenomen eindtoetsen (NT2 
Gespreksvaardighedentoets) 

Nb Nb 5.290 6.445 5.249 3.683 2.655 

% t.o.v. aantal gestarte deelnemers Nb Nb 51% 49% 62% 79% 58% 
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Programmabegeleider KNM 

“Het is goed dat ze deze kennis al hebben als ze naar de gemeente gaan, als ze in de gemeente pas zouden 

beginnen met leren is dat te laat. Er zijn veel dingen die hier in het azc al nuttig en relevant zijn, bijvoorbeeld het 

aanleren van Nederlandse normen en waarden. Dat het al op de azc-locatie wordt gegeven is ook een voordeel, dit 

is een veilige omgeving voor de mensen en hier kunnen ze de training samen met landgenoten volgen.”  

 

Programmabegeleider KNM 

“Er wordt binnen COA breed weinig met elkaar gedeeld, iedereen is het wiel opnieuw aan het uitvinden. Er is een 

standaard presentatie voor KNM, maar trainers gebruiken allemaal eigen werkvormen. Het zou mooi zijn als er een 

standaard KNM-werkmap is, waarin verschillende werkvormen en standaard gebruiksvoorwerpen voor handen zijn. 

Er wordt ook veel gewisseld tussen persoonlijk begeleiders en locaties, dus elke persoonlijk begeleider begint op 

een nieuwe locatie opnieuw met het maken van materialen, terwijl er waarschijnlijk van zijn voorganger al een hoop 

in de kast ligt. Als je dit meer standaard maakt, kun je hierop veel tijd en efficiëntie winnen.” 

 

 

 

 

Ook speelt de training in op een meer gedragsmatige component, het geeft namelijk uitleg over alles wat er komt kijken 

bij het wonen in de gemeente en het activeert de asielstatushouder om hier al bewust mee bezig te gaan. De 

aansluiting met de training VOORwerk (een apart AMIF-programma16 gericht op asielstatushouders voorbereiden op 

werk in Nederland, gericht op met name soft skills) ervaren zowel de asielstatushouders als de programmabegeleiders 

als positief. Vanuit verschillende betrokkenen bestaat het beeld dat de motivatie en opkomst voor de KNM-trainingen 

relatief hoog is. Tabel 5 bevestigt dit beeld met hoge cijfers voor deelname aan de KNM-training. Ook voor KNM geldt 

dat niet alle asielstatushouders de training volledig (kunnen) volgen. Uit de kwantitatieve analyse van de meest recente 

registratiedata17 blijkt dat 60% van de deelnemers dat de KNM-training had voldaan. 

 

Tabel 5. Aantal deelnemers aan KNM, uitgesplitst per jaar18 

Alle KNM-trainingen staan in het teken van het voeren van het gesprek over het leven in de Nederland. De training heeft 

over het algemeen dan ook een interactief karakter. De programmabegeleiders ontwikkelen zelf passende werkvormen 

om de interactie te faciliteren en aan te sluiten bij de behoeften en belevingswereld van de deelnemers. Om het gesprek 

te faciliteren schakelen ze een professionele tolk in die fysiek aanwezig is tijdens de training. Als alternatief zetten ze 

soms oud-bewoners in. Het basismateriaal voor KNM is overal hetzelfde, maar doordat de uiteindelijke invulling van het 

programma grotendeels bij de programmabegeleiders ligt, verschilt de duur en invulling van de trainingen. 

Programmabegeleiders bekijken wat praktisch haalbaar is en welke behoeften er spelen bij de deelnemers. Vanwege 

de ruimte om het zelf in te vullen is er veel eigen materiaal ontwikkeld. Om de uitwisseling meer te stimuleren vindt een 

KNM vakdag plaats voor de programmabegeleiders van verschillende azc’s.    

 

 

 

 

Zowel asielstatushouders en statushouders die het reguliere inburgeringstraject volgen als programmabegeleiders 

geven aan dat herhaling een belangrijk element is om informatie over te brengen en mensen ‘klaar te stomen’ voor het 

 

16 AMIF is de subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen bestaat uit het Asiel, Migratie en 

Integratiefonds. Dit fonds dient op het gebied van integratie als aanvullende financieringsbron voor NGO’s die goede 

ideeën hebben met betrekking tot het oplossen van de huidige problemen op het gebied van integratie. Een van de 

doelen is het verbeteren van de participatie van migranten op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel. 

17 Peildatum 30 maart 2020 (deze informatie is later aangeleverd dan de overige kwantitatieve informatie van peildatum 

20 januari 2020). 

18 Gebaseerd op de COA-rapportages ‘Voorbereiding op Inburgering’.  

* Het aantal deelnemers aan de KNM ligt hoger dan het aantal gestarte deelnemers, omdat asielstatushouders al KNM 

hebben gevolgd, maar nog niet gestart zijn met de taallessen (formele startpunt van deelname aan het programma) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal gestarte deelnemers 2.592 5.571 10.342 13.250 8.454 4.647 4.586 

Aantal deelnemers aan KNM 2.279 4.598 8.708 14.207* 8.406 6.139* 5.619* 
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Programmabegeleider KNM 

“Sommige asielstatushouders zijn erg intelligent, anderen hebben nog nooit een computer gezien. De groep 

varieert sterk, van mensen die een eigen bedrijf hebben tot mensen die ‘van het land’ afkomen.” 

Programmabegeleider KNM 

“We proberen zoveel mogelijk te spiegelen aan het land van herkomst en een brug te bouwen tussen het bekende 

uit land van herkomst en de situatie in Nederland. Dit maakt het herkenbaar voor de statushouder.” 

 

 

wonen in de gemeente. Hier moet voldoende ruimte voor zijn tijdens de training. Wel geven ze aan dat informatie pas 

echt blijft hangen op het moment dat de specifieke kennis benodigd is in de praktijk. Beschikbaarheid van de informatie 

wanneer iemand al in de gemeente woont kan dit faciliteren (bijvoorbeeld via internet of een app). Een ander 

aandachtspunt is de koppeling van de opgedane kennis aan de praktijk.  

3.3.2 De mate van aanwezige kennis en informatiebehoefte verschilt sterk tussen én binnen de diverse taalgroepen  

 

De groepen voor de KNM-trainingen worden samengesteld op basis van een gezamenlijke taal. De groepsgrootte 

varieert sterk; dit is afhankelijk van de instroom van asielstatushouders en verschilt dan ook per taalgroep en per azc. 

Het wel of niet opstarten van een KNM-training hangt niet af van het aantal deelnemers, ook wanneer er een laag aantal 

asielstatushouders is voor een taalgroep is het van belang dat de KNM-training start en dat er gezocht wordt naar een 

passende manier om de informatie te delen. Voor de nationaliteiten waar er slechts enkelen van op het azc verblijven 

(bijvoorbeeld Chinezen) vindt geen groepstraining plaats, maar wordt de belangrijkste informatie in een gesprek tussen 

persoonlijk begeleider en asielstatushouder besproken met een telefonische tolk erbij. 

 

Nagenoeg alle programmabegeleiders geven aan dat er veel diversiteit aanwezig is tussen de verschillende 

taalgroepen, maar ook daarbinnen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de kennis die bij hen al aanwezig is, wat hun 

informatiebehoefte is, hoe snel ze informatie tot zich nemen en de cultuurbarrière. Dit heeft met name te maken met de 

context waar iemand bekend mee is en het land van herkomst. Voor sommige taalgroepen (veelal mensen afkomstig uit 

Eritrea) is de meest basale kennis al te ingewikkeld om te begrijpen. Met name voor deze groep is het van belang om te 

kijken of het huidige aanbod aansluit op hun behoeften en bijdraagt aan vroege integratie en participatie in de 

gemeente. Uit de gesprekken blijkt dat het voor deze doelgroepen goed is om zich meer op basale kennis en 

vaardigheden te richten. Bij deze groepen is vooral ook kennis benodigd over houding, gedrag en cultuur. Voor andere 

groepen kan het juist weer beter werken om meer vraaggestuurd te werk te gaan tijdens de trainingen.  

 

 

 

 

 

Hoewel programmabegeleiders positief zijn over de training, geven ze ook aan dat de inhoud en omvang van de 

informatie in de training een aandachtspunt is. Gezien de hoeveelheid van de informatie leeft de vraag bij 

programmabegeleiders of de informatie voldoende blijft hangen bij de deelnemers, zeker bij asielstatushouders die 

laagopgeleid of afkomstig zijn uit een land met een hele andere context. Respondenten geven aan dat het programma 

informatie bevat die mogelijk minder relevant is voor het doel dat met de training wordt nagestreefd (‘bieden van kennis 

en praktische vaardigheden voor het wonen en leven in Nederland’). Denk aan de informatie over de rechtstaat en 

geschiedenis van Nederland. Ook het onderdeel ‘ONA’ wordt genoemd als module die wellicht in deze fase te 

ingewikkeld en diepgaand is. Over het algemeen wordt vooral de basale, praktische informatie (zoals informatie over 

financiën, Nederlandse normen en waarden, et cetera) die de asielstatushouder nodig heeft voor een eerste start bij het 

wonen in de gemeente als waardevol gezien binnen de KNM-training. Zoals eerder genoemd ervaren deelnemers aan 

het programma de aansluiting met de training VOORwerk als positief, omdat in deze training in drie dagdelen actief 

wordt gewerkt aan de soft skills van de asielstatushouders. Bij de module ONA ligt meer nadruk op het informeren over 

de Nederlandse arbeidsmarkt.  



 

 

 

 
21 

3.3.3 Programmabegeleiders voelen zich goed toegerust 

Programmabegeleiders voelen zich voldoende toegerust om de KNM-trainingen te geven. Zij zijn tevreden over het 

inhoudelijke basismateriaal dat voor de trainingen beschikbaar is en krijgen daarnaast veel ruimte om het programma 

zelf in te vullen. Er is in toenemende mate aandacht voor het verder doorontwikkelen van het aanbod van de KNM-

training, zoals de organisatie van een kwaliteitsdag en kennisdeling met andere azc’s of de mogelijkheid om te 

specialiseren op een specifieke module. Wel blijkt uit verschillende gesprekken met programmabegeleiders dat er soms 

druk op de capaciteit wordt ervaren. De formatie is niet altijd dekkend, ook hebben zij andere rollen en/of taken die meer 

tijd of prioriteit vragen. Hierdoor ervaren zij soms onvoldoende ruimte om goed in te spelen op de diversiteit van de 

doelgroep. 

3.4 Beschrijving en ervaringen persoonlijke begeleiding 

Casemanagers voeren begeleidingsgesprekken als onderdeel van de persoonlijke begeleiding. Dit is voor 

asielstatushouders een laagdrempelige manier om persoonlijke begeleiding te krijgen aangezien de casemanagers op 

de azc locatie aanwezig zijn. In totaal is hier elf uur per asielstatushouder voor beschikbaar. In beleidsafspraken tussen 

het COA en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat dat het eerste gesprek (begeleidingsgesprek 

participatie) evenals het eindgesprek (overdrachtsgesprek) verplicht zijn. Het aanbod van de overige gesprekken is 

maatwerk. In figuur 7 is dit schematisch weergegeven. 

 

Figuur 7. Schematische weergave van de onderdelen van de persoonlijke begeleiding 

3.4.1 Toename in het gemiddeld aantal gevoerde begeleidingsgesprekken per asielstatushouder 

In figuur 8 is een weergave te zien van het percentage asielstatushouders met wie in ieder geval één 

begeleidingsgesprek is gevoerd door de casemanager. Het landelijke gemiddelde voor de gevoerde 

begeleidingsgesprekken ligt op 74,4%. De spreiding van het aantal gevoerde begeleidingsgesprekken ligt tussen 41,0% 

en 100,0%.  

 

Figuur 8. Gevoerde begeleidingsgesprekken door casemanagers in % per unit (grote bol), per locatie (kleine bolletjes) 

en landelijk gemiddelde (groene verticale streep), peildatum 20 januari 2020 
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Tabel 6 geeft het gemiddeld aantal gevoerde begeleidingsgesprekken over de jaren heen weer. Dit gemiddeld aantal 

gesprekken staat niet gelijk aan de gemiddelde tijd die casemanagers besteden aan de begeleidingsgesprekken. 

Sommige gesprekken duren langer dan een uur en daarnaast is ook tijdinzet nodig voor de voorbereiding, registratie en 

nazorg van de begeleidingsgesprekken. Er is een duidelijke toename in het gemiddeld aantal gevoerde gesprekken per 

asielstatushouder te zien. In 2013 voerden casemanagers gemiddeld 1,9 begeleidingsgesprekken per 

asielstatushouder, terwijl dit aantal in 2016 tot en met 2018 gemiddeld op iets meer dan drie begeleidingsgesprekken 

ligt. In 2019 ligt het gemiddelde net iets onder de drie begeleidingsgesprekken (2,8). Er is een piek zichtbaar in 2016, 

met gemiddeld 3,7 gesprekken per asielstatushouder. Vanaf 2017 heeft COA twee extra begeleidingsuren beschikbaar 

per asielstatushouder om de warme overdracht uit te voeren en extra aandacht te besteden aan 

participatieactiviteiten19. Vanaf 2016 is een intensivering van het aantal begeleidingsgesprekken zichtbaar, waarna er 

vervolgens weer een dalende trend in het gemiddeld aantal gevoerde begeleidingsgesprekken per deelnemer zichtbaar 

wordt. 

 

Tabel 6. Aantal gevoerde begeleidingsgesprekken en gemiddeld aantal gesprekken per deelnemer, per jaar20 

3.4.2 De belangrijkste taak van de casemanager is het ondersteunen van asielstatushouders en hen aansturen op hun eigen 

verantwoordelijkheden 

Casemanagers nemen een begeleidende rol in binnen de Voorinburgering en ondersteunen asielstatushouders bij het 

uitvoeren van activiteiten ter voorbereiding op hun verhuizing naar de gemeente. Deze begeleiding is gericht op de 

persoonlijke situatie van de asielstatushouder. Het eerste gesprek van de begeleiding dat de casemanager met de 

asielstatushouder heeft, is een ‘begeleidingsgesprek participatie’ waarin men in gesprek gaat over de mogelijkheden en 

wensen van de asielstatushouder met betrekking tot participatie. Asielstatushouders worden door de casemanager 

voorbereid op hun toekomst in de Nederlandse maatschappij, waarbij zoveel mogelijk gestuurd wordt op het nemen van 

eigen verantwoordelijkheid.  

De casemanager ondersteunt de asielstatushouder onder andere bij het oriënteren op de mogelijkheden met betrekking 

tot een beroep of opleiding. Het idee hierbij is dat de asielstatushouder door de individuele begeleiding van de 

casemanager al een beter en reëler beeld heeft van zijn/haar mogelijkheden, kansen en verplichtingen in Nederland. 

Direct na het verkrijgen van de verblijfsvergunning informeert de casemanager de vergunninghouder over de 

mogelijkheid voor de diplomawaardering of indicatie van genoten onderwijs of een opleidingswaardering. De 

casemanager begeleidt de asielstatushouder bij het invullen van de formulieren. Het resultaat wordt in het klantprofiel 

vastgelegd. Asielstatushouders die in Nederland willen studeren op een hogeschool of universiteit worden door de 

casemanager geïnformeerd over de rol van de Stichting Vluchteling Studenten UAF. 

Uit de gesprekken met casemanagers blijkt dat asielstatushouders wisselend gebruik maken van de 

begeleidingsgesprekken. In principe wordt elke asielstatushouder uitgenodigd voor het eerste gesprek met de 

casemanager. In de meeste gevallen vindt dit gesprek ook daadwerkelijke plaats, maar niet iedereen maakt hier gebruik 

van. Sommige asielstatushouders zoeken zelf hun weg, terwijl anderen juist meer begeleidingsgesprekken nodig 

hebben dan er beschikbaar zijn. Casemanagers willen in ieder geval het eerste gesprek laten plaatsvinden, hier 

 

19 Gebaseerd op de COA-rapportages ‘Voorbereiding op Inburgering’ januari - december 2017. 

20 Gebaseerd op de COA-rapportages ‘Voorbereiding op Inburgering’. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal gestarte deelnemers 2.592 5.571 10.342 13.250 8.454 4.647 4.586 

Aantal gevoerde 
begeleidingsgesprekken 

4.820 12.089 25.026 51.183 29.962 15.350 12.881 

Gemiddeld aantal 
gesprekken per deelnemer 

1,9 2,2 2,4 3,7 3,5 3,3 2,8 
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handelen zij proactief in. Vervolgens bekijken de casemanagers per asielstatushouder of iemand intensieve begeleiding 

nodig heeft. Wanneer dit het geval is, plant de casemanager actief meerdere vervolggesprekken in. Dit betekent vaak 

wel dat andere (meer zelfredzame) asielstatushouders geen of minder vervolggesprekken met de casemanager voeren. 

De casemanagers geven overigens wel duidelijk aan dat zij gedurende de gehele periode bereikbaar zijn voor vragen 

van iedere asielstatushouder, ook als deze persoon geen gebruik maakt van de begeleidingsgesprekken.  

Casemanagers geven aan dat zij de individuele begeleiding voor asielstatushouders belangrijk vinden. Er komt in de 

periode voor de vestiging in de gemeente veel op asielstatushouders af. Ze hebben de periode daarvoor vaak (lang) 

gewacht op een besluit in hun asielprocedure. Na de toekenning van hun status, wordt er ineens van alles van hen 

verwacht. De begeleiding van de casemanagers kan hen hierbij ondersteunen.  

Casemanager in het azc: 

“Hier op locatie is het makkelijk de begeleiding te organiseren. Juist daarom is het zo belangrijk dat we de 

begeleidingsgesprekken aanbieden.” 

3.4.3 Hoge werkdruk onder casemanagers 

Over het algemeen voelen casemanager zich voldoende toegerust om hun werk uit te voeren, maar lopen zij wel aan 

tegen hoge werkdruk en een hoge caseload. Elke casemanager moet jaarlijks 600 begeleidingsgesprekken voeren. Dit 

zijn niet alleen gesprekken in het kader van het programma Voorinburgering, maar onder andere ook exitgesprekken 

met afgewezen vluchtelingen (in opdracht van J&V). Casemanagers geven vaak een hogere prioriteit aan deze 

gesprekken. Casemanagers geven aan dat zij lang niet altijd de begeleiding kunnen bieden, die zij graag zouden willen 

bieden binnen het programma Voorinburgering. De manager Diensten stuurt de casemanagers aan, maar zit op meer 

afstand van de azc-locaties. Het voordeel hiervan is dat zij locatie-overstijgend kunnen werken en makkelijker een 

casemanager over kunnen plaatsen naar een andere locatie als de samenstelling van de bewonerspopulatie (% 

asielstatushouders op een azc) hierom vraagt. Het nadeel is dat de sturing wat meer op afstand gebeurt. Vanaf juli 2020 

gaan de casemanagers onder de aansturing van de locatiemanagers (net als NT2- docenten en de 

programmabegeleiders) vallen, zodat de afstand tot de aansturing van de casemanagers dichterbij uitgevoerd kan 

worden.  

3.4.4 Het Persoonlijk Informatie Dossier is in de huidige vorm passend voor de asielstatushouder, maar minder bruikbaar in 

de begeleiding 

Onderdeel van de persoonlijke begeleiding door de casemanager is het Persoonlijke Informatie Dossier (PID). Het PID 

is een map met daarin informatie over de vestiging in Nederland en invuloefeningen om bijvoorbeeld de genoten 

opleidingen en de werkervaring inzichtelijk te maken. Ook kunnen asielstatushouders de map gebruiken om hun eigen 

administratie te ordenen, iets dat voor veel van hen niet gebruikelijk is om te doen. Het PID wordt momenteel alleen in 

de eigen taal van de asielstatushouder aangeboden. Voorheen was de informatie tweetalig; Nederlands en de taal uit 

het land van herkomst. Casemanagers geven aan dat de inhoud en informatie in het vernieuwde PID beter passend is 

dan vorige versies, maar voor henzelf minder bruikbaar in de begeleiding, omdat er geen Nederlandse vertaling naast 

staat. Er is een Nederlandse vertaling beschikbaar, maar casemanagers vinden dat niet prettig werken. Het bespreken 

van de inhoud van het PID laten zij nu vaker links liggen in de begeleiding.  

Daarmee verliest het PID voor de casemanagers waarde. Wel symboliseert het PID (ook wel de ‘blauwe map’ 

genoemd) voor sommige asielstatushouders het tastbare bewijs dat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen. In 

meerdere azc’s heerst het gevoel dat asielstatushouders de map graag krijgen en hem vaak meenemen naar 

gesprekken met de casemanager. Figuur 9 laat zien dat 71,5% van de asielstatushouders die deelnemen aan het 

programma Voorinburgering een PID hebben ontvangen. De spreiding tussen de azc-locaties voor het aantal uitgereikte 

persoonlijke informatiedossiers ligt tussen 42% en 96%.  
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Figuur 9. Uitgereikte Persoonlijke Informatie Dossiers in % per unit (grote bol), per locatie (kleine bolletjes) en landelijk 

gemiddelde (groene verticale streep), peildatum 20 januari 2020 

Vanuit de gesprekken met de klantmanagers van de gemeente blijkt dat na de verhuizing in de gemeenten er 

nauwelijks meer aandacht is voor het PID. Ook NT2-docenten uit het reguliere inburgeringstraject geven aan te weten 

dat het PID bestaat, maar dat zij er zelf nooit mee werken of naar vragen. Een aantal van de oud-bewoners die wij 

spraken wisten de blauwe map wel snel te vinden. Zij gaven aan dat de informatie in het PID ze destijds heeft geholpen 

beter te begrijpen wat in Nederland belangrijk wordt geacht (persoonlijke kwaliteiten, opleidingen, 

computervaardigheden, werkervaring), het hielp dat de informatie in hun eigen taal was. Ook voor hen geldt dat er 

nadat zij zijn uitgestroomd naar de gemeente er niemand meer naar het PID gevraagd heeft.  

 

Casemanager: 

“Het PID is voor mij als casemanager niet meer zo interessant, maar ik zie het als een opstap voor de asielstatushouder 

om zich bewust te worden dat het in Nederland belangrijk is om jezelf te kunnen presenteren. Daar hoort bij dat je snel 

een opsomming moet kunnen geven van je werkervaring en gevolgde opleidingen. Voor veel asielstatushouders is dit 

relatief nieuw om te doen en het PID helpt hen erbij om zich daarvan bewust te worden en er alvast mee te oefenen.” 

Casemanager:  

“Voor de begeleiding zelf heeft het PID voor mij niet veel toegevoegde waarde meer. Het PID was in de tweetalige 

versie wel beter te gebruiken, maar ik ben wel tevreden met de kwaliteit van het huidige PID. Ik stop wel altijd mijn 

visitekaartje voorin de map, in de hoop dat bijvoorbeeld de klantmanager van de gemeente mijn contactgegevens via 

het PID ontvangt. Ik heb alleen niet het idee dat er ooit een klantmanager heeft gebeld naar aanleiding van het PID. De 

map symboliseert overigens voor asielstatushouders vaak wel het tastbare bewijs dat zij een verblijfsvergunning hebben 

gekregen.” 

Klantmanager van een gemeente: 

“Ik vraag wel eens naar de “blauwe map”, maar er is eigenlijk nooit een asielstatushouder die de map meeneemt. Ik heb 

zelfs het idee dat ze die map nooit gekregen hebben.” 

Voor de komst van het digitale klantprofiel en de warme overdracht werd het PID gebruikt als overdrachtsinstrument 

tussen het COA en de gemeenten. Sinds de komst van het klantprofiel en de warme overdracht heeft het PID de functie 

van overdrachtsinstrument verloren. Hierdoor heerst er bij gemeenten onduidelijkheid rondom het PID.   
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4 Beoogde effecten van de 
Voorinburgering ten dele behaald 
 

De beoogde effecten van het programma Voorinburgering zijn als volgt: 

a. Beheersing Nederlandse taal van vergunninghouders op ten minste A1min-niveau; 

b. Voorzien van basale informatie en kennis over de Nederlandse maatschappij (inclusief de Nederlandse 

arbeidsmarkt). 

c. Voorbereiden op het wonen en leven in de gemeente; 

d. Vergunninghouders worden geïnformeerd over de inburgeringsplicht; 

Dit zou een bijdrage moeten leveren aan de vroege integratie en participatie van asielstatushouders wanneer zij naar de 

gemeente verhuizen. In dit hoofdstuk reflecteren wij op in hoeverre de beoogde effecten van de Voorinburgering 

behaald zijn. 

4.1 Voorinburgering draagt bij aan een vroege activering gericht op het reguliere inburgeringstraject 

Sommige gemeenten en reguliere NT2-docenten geven aan nauwelijks effect te merken van de Voorinburgering. 

Anderen zijn positiever en geven aan dat het goed is dat inburgeraars niet helemaal zonder kennis van de taal naar de 

cursusaanbieder komen en dat het programma bijdraagt aan de vroege activering gericht op het reguliere 

inburgeringstraject. Het programma draagt eraan bij dat de asielstatushouders beter voorbereid uitstromen naar de 

gemeenten, omdat er een eerste basis is gelegd voor hun kennis over rechten, plichten en de Nederlandse 

samenleving. Ook hebben zij een begin kunnen maken met het leren van de taal en schoolse vaardigheden. Reguliere 

taaldocenten noemen ook dat gemotiveerde en actieve asielstatushouders beter en sneller de taal leren dan mensen 

die minder gemotiveerd zijn. En ook de statushouders zelf (oud-bewoners) geven aan dat het ze heeft geholpen in de 

opstart voor hun reguliere inburgeringstraject. 

Het aanbieden van het programma op de opvanglocatie is ook van belang voor het mentale welzijn van inburgeraars. 

Het is belangrijk dat de inburgeraar ‘bezig’ is, om apathie, ook bij de start van het reguliere inburgeringstraject, te 

voorkomen. De asielstatushouders worden als het ware alvast in de ‘actiestand’ gezet. Het COA, maar ook gemeenten 

geven aan dat dit een belangrijk voordeel is van het programma. De effecten van de Voorinburgering op het 

inburgeringstraject - denk aan snellere inburgering of een hogere slagingskans - zijn echter niet ‘hard’ te maken. Er is 

geen koppeling mogelijk tussen gegevens van COA en DUO die hier inzicht in geven.  

4.2 De vorm en inhoud van het programma liggen redelijk vast, maar zijn niet passend voor élke asielstatushouder 

Voor de grote ‘middenmoot’ onder de groep asielstatushouders is het programma een goede opstart naar inburgering in 

de gemeente. We constateren echter ook dat het programma niet voor iedereen passend is en dat het onvoldoende 

ruimte biedt voor differentiatie. In de praktijk blijkt de groep deelnemers namelijk erg divers: qua opleidingsniveau, 

culturele achtergrond, duur van verblijf in het azc en te verwerken trauma’s. De acht oud-bewoners van azc’s die wij 

hebben gesproken hebben het programma niet doorlopen zoals deze is beoogd. Zo verliet de een al na twee weken het 

azc om in de gemeente te gaan wonen, was een ander ziek tijdens de KNM-training en kon ze deze later niet meer 

inhalen en werd voor een ander de taalklas opgeheven omdat er te weinig deelnemers overbleven nadat drie mensen 

waren uitgestroomd. Uit deze verhalen blijkt dat het uitdagend is voor de azc’s om zich aan te passen aan deze 

dynamiek. De interviews met casemanagers, programmabegeleiders en NT2-docenten onderschrijven dit. Ze proberen 

zich aan te passen aan de dynamiek binnen de azc’s door zoveel mogelijk de taalklassen te differentiëren op 

taalniveau; door flexibiliteit (waar mogelijk) te bieden in het aantal uren dat asielstatushouders de taallessen kunnen 

volgen (mix van mensen die eerder uitstromen, maar ook mensen die langer de lessen blijven volgen in verband met 
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langer verblijf in het azc); door regelmatig KNM-trainingen in verschillende talen aan te bieden (met fysieke tolk); en 

door de persoonlijke begeleiding zoveel als mogelijk is af te stemmen op de behoefte van de asielstatushouder. Dit 

neemt niet weg dat het hoofd van de asielstatushouders er niet altijd naar staat in verband met andere prioriteiten en 

dat er een continue in- en uitstroom plaatsvindt op het azc, waardoor het niet altijd realistisch is te verwachten dat 

mensen het gehele programma kunnen doorlopen. 

Oud-bewoner: 

“Voorinburgering functioneert voor mensen met motivatie. Maar er zijn ook veel mensen die fysiek hier zijn, maar 

mentaal nog in eigen land', het is lastig hen met het programma Voorinburgering te bereiken, begeleiders spelen hierin 

een belangrijke rol.  En daarnaast is het belangrijk om middelen in te zetten waardoor zij zich meer thuis gaan voelen.” 

4.3 Behalen taalniveau A1 min is sterk persoonsafhankelijk 

Na de afronding van de taallessen volgt een toets, die is samengesteld door Bureau ICE. Van niet alle deelnemers aan 

het programma is het taalniveau getoetst. Het COA geeft aan dat gemiddeld 70% van de deelnemers die de taallessen 

hebben afgerond, de toets doorlopen. Van degenen die gestart zijn met het programma doorloopt circa de helft de toets. 

Dit verschil komt door tussentijdse uitval uit het programma, als gevolg van frequent verzuim, verhuizing naar de 

gemeente, andere opleiding of werk, of medische redenen (zie ook paragraaf 2.2.3 en 3.2.5.).   

 

In Tabel 7 hebben wij de resultaten weergegeven van de toetsen die zijn afgenomen onder de 70% van de 

asielstatushouders die het programma hebben afgerond. Het streven is de taalbeheersing van asielstatushouders op 

ten minste niveau A1 min te brengen. Uit de tabel blijkt dat dit niveau in 2018 bij 62% van de deelnemers is behaald en 

in 2019 bij 55%. Dit percentage is lager dan in de jaren ervoor. De norm die er op voorhand was over Voorinburgering 

worden dus niet gehaald.  

 

Toetsresultaat eindtoets NT2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A0 26%  33% 38% 41% 40% 38% 45% 

A1 min 37%  49% 49% 43% 42% 40% 35% 

A1 28%  15% 11% 14% 15% 19% 17% 

A2 9%  3% 2% 2% 3% 3% 3% 

Tabel 7. Toetsresultaten (NT2 Gespreksvaardigheden) programma Voorinburgering, uitgesplitst per jaar21 

Of het A1 min niveau behaald wordt, is onder andere afhankelijk van het tijdstip van verhuizing naar de gemeente, 

persoonlijke omstandigheden, opleiding, alfabetisme et cetera. Voor analfabeten en laagopgeleiden is het taalniveau A1 

min vaak überhaupt niet haalbaar. Bij deze groep zien we dat de nadruk meer ligt op het activeren van mensen en hen 

schoolse vaardigheden aanleren dan dat de nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal.  

 

 

NT2-docent voor analfabeten: 

“Mijn doel is niet om ze de taal te leren. Voor mij staat voorop dat ze naar de les toekomen en dat ze hier wennen hoe 

het is om in Nederland de taal te leren en dat ze met de neuzen de goede kant op staan. In de gemeente moeten ze er 

straks gemotiveerd (!) mee door kunnen gaan.” 

 

Voor de hoogopgeleiden zijn de taallessen juist vaak niet uitdagend genoeg en zouden zij met intensievere taallessen 

sneller een hoger niveau kunnen bereiken dan dat nu het geval is. Ook de duur van het verblijf in het azc is bepalend 

voor hoeveel asielstatushouders kunnen leren gedurende de Voorinburgering. Sommige verblijven slechts korte tijd op 

het azc, vanzelfsprekend zal hun taalniveau bij uitstroom lager zijn dan dat van de asielstatushouders die de volle 14 

weken de lessen volgen en aan zelfstudie doen. 

 

21 Gebaseerd op de COA-rapportages ‘Voorbereiding op Inburgering’. 
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4.4 KNM is een prima basis, maar de informatie moet herhaald blijven worden 

KNM vormt inhoudelijk een prima eerste basis voor de kennismaking met de Nederlandse maatschappij. 

Programmabegeleiders en asielstatushouders en oud-bewoners van het azc geven aan dat de informatie herhaald moet 

worden op verschillende momenten om enigszins te beklijven. De informatie blijft beter hangen als de situatie van de 

asielstatushouder vraagt om specifieke kennis uit de KNM-training, bijvoorbeeld wanneer hij of zij daadwerkelijk verhuist 

naar de gemeente en tegen dingen aanloopt die geregeld moeten worden. Na de training hebben de asielstatushouders 

beperkt of geen naslagwerk waar ze de informatie nog eens tot zich kunnen nemen. Dit komt doordat het COA zo 

digitaal mogelijk wil zijn en dus veel verwijzen naar de bewonersinformatiesite ‘MyCOA’. Desalniettemin is het een 

belangrijk signaal dat de informatie die gedeeld wordt tijdens de KNM-trainingen onvoldoende blijft hangen en nog 

regelmatig herhaald moet worden, mogelijk vlak voor vertrek naar de gemeente (de hoofdpunten), maar ook door de 

klantmanager in de gemeente zelf. 

4.5 Persoonlijke begeleiding is laagdrempelig in het azc, het eerste begeleidingsgesprek vindt veelal plaats, maar 

van de vervolggesprekken met de casemanager wordt wisselend gebruik gemaakt 

Individuele begeleiding is heel belangrijk. Als mensen eenmaal in een gemeente woonachtig zijn, krijgen ze weinig 

begeleidingsuren en is de klantmanager of de maatschappelijk begeleider ook fysiek meer op afstand. Casemanagers 

noemen dat de begeleiding van het COA laagdrempeliger is, omdat de casemanagers op de azc-locatie aanwezig zijn 

en het daarom gemakkelijker is om de begeleiding te organiseren. In principe wordt elke asielstatushouder uitgenodigd 

voor de gesprekken met de casemanager. Het eerste begeleidingsgesprek vindt veelal plaats, maar van de 

vervolggesprekken met de casemanager wordt wisselend gebruik gemaakt. Dit komt deels doordat niet elke 

asielstatushouder evenveel behoefte aan heeft en deels doordat de casemanagers een hoge werkdruk ervaren en 

andere werkzaamheden voorrang moeten geven. Sommige asielstatushouders zoeken zelf hun weg (geen behoefte), 

anderen hebben meer begeleidingsgesprekken nodig dan beschikbaar zijn (onvoldoende capaciteit). Casemanagers 

willen in ieder geval het eerste gesprek laten plaatsvinden, hier handelen zij proactief in. Door de hoge werkdruk van de 

casemanagers kunnen ze niet altijd de begeleiding bieden die ze zouden willen. Om te prioriteren maken zij een 

onderscheid in caseload en workload. De caseload bestaat uit het totaal aantal asielstatushouders die onder hun 

verantwoordelijkheid vallen. De workload bestaat uit de asielstatushouders die net wat meer begeleiding nodig hebben. 

Deze laatste groep krijgt prioriteit als het gaat om begeleidingsgesprekken, omdat zij hier ook de grootste behoefte aan 

hebben. In 2019 kregen de asielstatushouders gemiddeld 2,8 begeleidingsgesprekken per persoon (zie tabel 6). De 

asielstatushouders die we gesproken hebben tijdens de werkbezoeken op het azc en de oud-bewoners benadrukken 

dat de laagdrempelige begeleiding door de casemanagers belangrijk is voor hen om hun vragen te stellen, zich voor te 

bereiden op het verhuizen naar de gemeente en dat zij de casemanagers weten te vinden als dat nodig is. 

Casemanager: 

“Er zijn een aantal basale resultaten van de begeleiding. Als mensen hier weg gaan hebben ze een bankpas, DigiD, 

DUO-lening en heb ik het verleden en toekomstperspectief in kaart in het klantprofiel. Ik streef ernaar hen te activeren 

en te leren waar ze terecht kunnen met hun vragen als ze in de gemeente wonen. Bijvoorbeeld ga elke week naar 

VluchtelingenWerk Nederland met je brieven! Ik ben al blij als ik een analfabete vrouw die denkt dat ze alleen maar kan 

koken en verder niets, zover heb om straks in de gemeente actief contact te zoeken met een buurvrouw.”
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5 Aansluiting Voorinburgering op 
reguliere inburgering lijkt beperkt 
 

Het streven van het taalprogramma in de Voorinburgering is dat een deelnemer die het programma met goed gevolg 

heeft doorlopen, de Nederlandse taal ten minste op A1min-niveau beheerst. Hiermee zou de aansluiting op de reguliere 

taallessen van de inburgering, na de verhuizing naar een gemeente, soepeler moeten verlopen. Daarnaast is het voor 

een vroege integratie en participatie essentieel dat een goede informatieoverdracht plaatsvindt naar gemeenten over de 

asielstatushouder. Er lijkt op het moment van deze evaluatie (begin 2020) beperkte aansluiting te zijn tussen de 

Voorinburgering en de reguliere inburgering. 

5.1 Beperkt sprake van een inhoudelijke doorgaande lijn bij het leren van de Nederlandse taal 

De voorbereiding op de inburgering staat grotendeels los van het inburgeringstraject zelf. Er zijn signalen dat 

asielstatushouders in de gemeente weer helemaal opnieuw beginnen, inclusief dezelfde leerbaarheidstoets en dezelfde 

eerste hoofdstukken uit het boek ‘TaalCompleet’ (lesmateriaal dat gebruikt wordt zowel bij de Voorinburgering als vaak 

ook bij de reguliere inburgering). NT2-docenten uit de reguliere inburgeringstrajecten zijn nauwelijks op de hoogte of 

een cursist het programma Voorinburgering heeft gevolgd en merken hier weinig tot geen effect van. Sommigen van 

hen beheersen het Nederlands al op een bepaald niveau, maar het is onduidelijk of ze dit door de taallessen in het azc 

hebben geleerd of elders. Statushouders benoemen zelf ook nauwelijks dat zij taallessen in het azc hebben gevolgd.  

Een van de vijf (reguliere inburgerings)docenten die wij hebben gesproken vraagt actief naar deelname en andere 

informatie over deelname (zoals certificaten, toetsresultaten of bewijzen van deelname). De andere docenten vragen dit 

niet en zijn ook niet op de hoogte van het bestaan van deze informatie. In de gesprekken geven de reguliere 

taaldocenten aan dat zij wel graag informatie (over de leerbaarheid, taallessen en het behaalde taalniveau) van de 

taaldocenten uit het azc zouden willen ontvangen, zodat zij dit kunnen gebruiken in opstart van het inburgeringstraject. 

Het COA mag deze informatie echter alleen met de gemeente delen en is er geen directe link tussen de NT2-docenten 

op het azc en de reguliere NT2-docenten. Oud-bewoners geven aan dat het herhalen van de hoofdstukken van Taal 

Compleet herkenning oproept en dat ze deze hoofdstukken sneller kunnen doorlopen doordat zij hier in het azc al een 

basis voor hebben gelegd. Tegelijkertijd is het voor hen niet altijd motiverend om weer opnieuw te moeten beginnen. 

 

Wat niet bijdraagt aan de continuïteit in het leerproces van de asielstatushouder is dat de eerste zes maanden na de 

uitplaatsing uit de opvang, de inburgering door uiteenlopende oorzaken vaak stilstaat. De reden hiervoor is dat de 

aandacht van de inburgeraar in die fase primair uitgaat naar zaken als huisvesting, financiën, et cetera. Dit is een van 

de conclusies uit de evaluatie van de Wet inburgering 201322 en wordt ook in dit onderzoek bevestigd door de 

klantmanagers van de gemeenten. 

5.2 Klantprofiel wordt van vrijwel elke asielstatushouder naar de gemeente verstuurd 

Na definitieve uitstroom naar de gemeente verstuurt de casemanager het digitale klantprofiel van de asielstatushouder 

via TVS aan de gemeente. Figuur 10 bevestigt het beeld dat tijdens de werkbezoeken aan de azc’s is ontstaan, vrijwel 

van elke asielstatushouder wordt een klantprofiel aan de gemeente verstuurd (86,8%). De spreiding tussen de azc-

locaties voor het versturen van de klantprofielen ligt tussen 41% en 100%. De gevallen waarbij casemanagers geen 

klantprofiel versturen, betreffen vaak de asielstatushouders die slechts heel kort op het azc verbleven en over wie dus 

ook weinig informatie bekend is.   

 

 

22 Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/27/evaluatie-van-de-wet-inburgering-2013  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/27/evaluatie-van-de-wet-inburgering-2013
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Figuur 10. Verstuurde klantprofielen in percentage per unit (grote bol), per locatie (kleine bolletjes) en landelijk 

gemiddelde (groene verticale streep), peildatum is 20 januari 2020 

5.2.1 Gemeenten maken gebruik van het klantprofiel, voor de toekomst behoefte aan meer contextinformatie 

Casemanagers geven aan te twijfelen over de waarde van de informatie in het klantprofiel. Basale informatie (zoals 

opleidingsniveau, opsomming van werkervaring) doet niet altijd (voldoende) recht aan de persoonlijke capaciteiten en 

ambities van de asielstatushouder. Binnen het azc zien de verschillende professionals uitzonderlijk veel van de 

asielstatushouders. Deze ‘rijke’ informatie wordt nu nog onvoldoende benut. Vanuit de medewerkers van het azc is er 

een behoefte om meer contextinformatie in het klantprofiel te kunnen overdragen. Genoemde voorbeelden zijn 

informatie over het gedrag of incidenten tijdens het verblijf op het azc, leerderskenmerken van de asielstatushouders, 

uitgebreidere informatie over de gevolgde taallessen, et cetera. Deels wordt deze informatie al geregistreerd in IBIS 

(cliëntvolgsysteem van het COA) en in enkele gevallen werken NT2-docenten en casemanagers samen om de 

informatie over de taallessen aan de gemeente over te dragen, door bijvoorbeeld certificaten mee te geven aan de 

asielstatushouders. Casemanagers stoeien echter ook met de vraag hoeveel informatie je in het klantprofiel zet, mede 

omdat de inhoud ervan vaak niet gevalideerd wordt of kan worden.  

Gemeenten hebben op dit moment nog weinig behoefte aan meer informatie en geven aan dat het klantprofiel een goed 

startpunt biedt voor het eerste kennismakingsgesprek. De gemeenten kunnen zich echter voorstellen dat deze 

contextrijke informatie in de toekomst bij het nieuwe inburgeringsstelsel wel een meerwaarde kan bieden voor een 

soepele overgang naar de gemeente. In het nieuwe inburgeringsstelsel worden gemeenten verantwoordelijk voor de 

warme overdracht tussen COA en de gemeente. Daarbij is het van belang om de informatie beter op elkaar te 

stroomlijnen, op dit moment is het namelijk zo dat veel informatie nog dubbel uitgevraagd wordt doordat het COA, 

VluchtelingenWerk en de gemeente allemaal een eigen werkwijze en insteek hebben. 

5.2.2 Inhoud van het klantprofiel niet (altijd) realistisch 

De inhoud van het klantprofiel wordt gezien als een visitekaartje van de asielstatushouder. Casemanagers zijn bang dat 

de niet geverifieerde informatie in het klantprofiel, bijvoorbeeld over werkervaring, opleidingsniveau of beroepen, te veel 

een eigen leven kan gaan leiden. Een casemanager noemde het voorbeeld dat een asielstatushouder tijdens de 

gesprekken aangaf dat hij arts was in het land van herkomst, maar deze persoon bleek in feite verpleegkundige te zijn. 

Het signaal dat de inhoud van de klantprofielen niet altijd realistisch is, komt terug in de gesprekken die we hebben 

gevoerd met de klantmanagers van gemeenten. Zij geven aan dat als mensen van het azc afkomen ze denken dat ze 

toe kunnen werken naar hun opgegeven wensberoepen, bijvoorbeeld piloot of architect worden zonder enige ervaring of 

vooropleiding in hun land van herkomst. Dit is vaak niet realistisch en de gemeente moet vervolgens de verwachtingen 

bijstellen. Dit geldt ook voor informatie over financiën (uitkering, inkomsten/uitgaven, toeslagen). Mensen hebben hier 

niet altijd een realistisch beeld bij wanneer zij in de gemeente komen wonen. 
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Intern is er binnen het COA onlangs een audit uitgevoerd naar de klantprofielen en de warme overdracht. Een belangrijk 

thema dat hierin naar voren is gekomen zijn de AVG-richtlijnen met betrekking tot het digitaal overdragen van 

schriftelijke informatie. De uitwerking van de resultaten en aanbevelingen vindt momenteel plaats.  

5.3 Van een warme overdracht is meestal geen sprake 

Tijdens het voorinburgeringstraject leggen diverse COA-medewerkers, die in dit traject contact hebben met de 

asielstatushouder, informatie over hem of haar vast in het digitale klantprofiel. De casemanager is de ‘regisseur’ van dit 

klantprofiel en zorgt ervoor dat deze informatie via het Taakstelling Volg Systeem (TVS) aan de gemeente wordt 

gezonden. Het idee achter dit klantprofiel is dat de inzet en het maatwerk dat gedurende het verblijf in de opvang is 

gerealiseerd, kan worden overgedragen en beter kan aansluiten op het vervolgtraject in de gemeente. Het gaat hierbij 

niet alleen om het delen van geregistreerde digitale informatie (klantprofiel), maar ook om de ‘warme overdracht’ van 

een asielstatushouder van het COA aan de gemeente. De begeleiding van de asielstatushouder zou moeten worden 

afgesloten met een ‘overdrachtsgesprek’.  

In de praktijk zien we dat casemanagers aangeven dat het klantprofiel wel digitaal wordt overgedragen, maar dat er 

nauwelijks een ‘warme overdracht’ is in de vorm van persoonlijk contact (telefonisch of face-to-face) tussen 

casemanagers van het COA en klantmanagers van gemeenten. De afgelopen tijd hebben de casemanagers participatie 

(CMP) flink geïnvesteerd om de samenwerking tussen COA en gemeenten verder te intensiveren23. Casemanagers 

vinden het wenselijk dat de overdracht op een ‘warme’ manier gebeurt, maar voor hen is het vaak onduidelijk wie bij de 

gemeente verantwoordelijk is voor de warme overdracht en ze komen er door hun hoge caseload niet aan toe hier 

proactief in te handelen.  

Het klantprofiel komt binnen bij de afdeling huisvesting bij de gemeente. Hierdoor komt het klantprofiel niet altijd 

(rechtstreeks) bij de juiste personen terecht. Uit de interviews met casemanagers blijkt dat zij vaak geen zicht hebben bij 

wie het klantprofiel terechtkomt en wie de juiste contactpersoon is bij de gemeente. Er zijn lijsten met contactpersoon 

per gemeente beschikbaar, maar deze zijn niet altijd up-to-date. Wanneer er wel contact is met de gemeente, is de 

reactie op de overdracht vanuit de gemeente vaak summier. Gemeenten lijken - in de ogen van de casemanagers - niet 

altijd tijd te hebben voor de overdracht of lijken de meerwaarde van de overdracht niet in te zien. Casemanagers vinden 

het wenselijk dat de overdracht op een ‘warme’ manier gebeurt. Bij voorkeur in een driegesprek met de 

asielstatushouder en de gemeente, maar naar verwachting zal dit niet altijd haalbaar zijn gezien de tijdsinvestering en in 

sommige gevallen grote afstand tussen azc en de gemeente waar de asielstatushouder aan is gekoppeld. Een 

telefonische overdracht kan ook voldoende zijn. Casemanagers hebben vooral behoefte aan korte lijnen met de 

gemeente en achten dit zeer bevorderlijk voor een warme overdracht. 

 

Casemanager: 

“Het liefst wil je elke statushouder in een driegesprek overdragen aan de gemeente, maar dat is praktisch gezien 

gewoon niet haalbaar. Wel wil je graag gemakkelijker dan nu in contact komen met de juiste professional bij de 

gemeente waaraan je overdraagt, want soms heb je extra informatie die je graag meegeeft. Al is het maar om zeker te 

weten dat de statushouders straks goed worden opgevangen.” 

Klantmanager van een gemeente: 

“Ik was niet op de hoogte dat ik zelf ook later nog contact mag opnemen met de casemanager van het COA. Een 

warme overdracht via een gesprek is meestal niet nodig, maar ik denk wel dat gemeenten proactiever moeten zijn om 

informatie van andere partijen te gebruiken.” 

Op sommige door ons bezochte locaties is aandacht (geweest) voor de warme overdracht in de vorm van een pilot, 

maar dit krijgt na afronding over het algemeen geen structureel vervolg. De ervaringen zijn positief bij de (enkele) 

gemeente die hier wel op inzet. Het gesprek richt zich op het kunnen en willen van de asielstatushouder en sluit zoveel 

 

23 Zie het rapport ‘Verbinding zoeken en bruggen bouwen’ van de Beleidsonderzoekers, november 2019 
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mogelijk aan bij de interesses. Vooralsnog ligt het initiatief vaker bij de casemanager van het COA om proactief 

informatie te delen, bijvoorbeeld door een mailtje of een telefoongesprek. We zien dat enkele gemeenten al wel bezig 

zijn met het voorbereiden op het nieuwe inburgeringsstelsel en hierin contact zoeken met de casemanager voor een 

overdracht. De verwachting is dat met de veranderende rol van gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel, de warme 

overdracht een belangrijkere plek gaat krijgen, de gemeenten krijgen dan ook de regie op het organiseren van de 

(warme) overdracht. Er zijn echter ook gemeenten die aangeven op dit moment geen grote behoefte te hebben aan de 

warme overdracht. Als het klantprofiel goed is ingevuld biedt dat voldoende houvast om in de gemeente aan de slag te 

gaan. De tijdsinvestering (en soms ook de afstand) is volgens hen een belangrijk argument de warme overdracht niet te 

doen.  
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6 Financiering heeft een variabel 
karakter; kosten liggen deels vast 

6.1 Financiering via subsidierelatie met inspanningsverplichting 

SZW is opdrachtgever van het COA voor wat betreft de Voorinburgering. De financiering hiervan verloopt via een 

subsidieregeling tussen SZW en COA. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van een 

begroting die het COA opstelt. Deze begroting is grotendeels gebaseerd op een p x q-berekening, waarbij de p de 

kostprijs is per voorinburgeringstraject en q het aantal trajecten. Voor 2020 is bijvoorbeeld uitgegaan van een trajectprijs 

van € 2.742 (p) en 5347 deelnemers (q). Dat brengt de begrote variabele kosten van het programma voor 2020 op  

€ 14.661.474. Daar bovenop komt een post met vaste kosten ter hoogte van, in 2020, € 358.980. Voor 2020 bedraagt 

de begroting opgeteld dus € 15.020.454. Het ministerie van J&V, eigenaar van COA, heeft geen betrokkenheid bij de 

totstandkoming van deze afspraken tussen SZW en COA. 

Er is sprake van een inspanningsverplichting: er wordt gestuurd op aantallen deelnemers, niet op de resultaten in 

termen van (bijvoorbeeld) het behaalde taalniveau van de deelnemers. Het COA ontvangt een voorschot van SZW. 

Afrekening vindt, achteraf, plaats op basis van het totale aantal gerealiseerde trajecten. De prijs per traject ligt vast, 

ongeacht het aantal deelnemers. Dit is zo opgenomen in de subsidiebeschikking. Het COA monitort de instroom 

nauwgezet, om waar mogelijk tijdig te kunnen op- of afschalen. 

Halfjaarlijks rapporteert het COA aan SZW schriftelijk over de voortgang van het programma. Hierin komen onder 

andere de meest actuele deelname- en uitstroomcijfers en -prognoses terug, het gemiddelde opleidingsniveau en de 

toetsresultaten van de deelnemers aan het programma (leerbaarheidstoetsen en eindtoetsen). SZW is in het algemeen 

tevreden met de sturingsinformatie die het ontvangt. Wel is er behoefte aan meer informatie over de warme overdracht 

aan gemeenten: in hoeverre en hoe vindt deze plaats? 

6.2 Prijs per traject ligt vast; afrekening op basis van aantal deelnemers aan de Voorinburgering 

6.2.1 Schatting aantal deelnemers (q) op basis van ramingen J&V en COA 

Het aantal deelnemers aan het programma Voorbereiding op Inburgering is, zoals gezegd, de belangrijkste variabele 

component in de bekostigingsafspraken tussen SZW en COA. Het begrotingsproces start ieder jaar rond de zomer 

(voor het daaropvolgende jaar), waarbij gesprekken worden gevoerd tussen COA en SZW over eventuele wijzigingen in 

het programma. De verwachte aantallen deelnemers worden gebaseerd op ramingen door J&V van het aantal 

inburgeringsplichtige vergunninghouders (Meerjaren Productie Prognose asielmigranten). Het COA en SZW rekenen 

met een deelname van minimaal 80% van deze vergunninghouders. In de praktijk geven COA-medewerkers op de 

azc’s overigens aan dat dit streefpercentage uitdagend is om te behalen. 

6.2.2 Opbouw prijs per traject (p) beperkt verifieerbaar in de praktijk 

De prijs per traject (p) ligt per jaar vast in de begroting en hangt dus niet af van het aantal gerealiseerde trajecten. 

Jaarlijks wordt de trajectprijs opnieuw bepaald, waarbij normen voor indexering worden gehanteerd overeenkomstig de 

J&V-systematiek. De trajectprijs is opgebouwd uit kosten voor de formatie en overige variabele kosten. 
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Kosten formatie 

Het COA heeft een eigen salarisregeling binnen de cao Sociaal Werk, met vaste inschaling van de verschillende typen 

medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de Voorinburgering. Dit leidt per functie tot een normatieve hoogte 

van de salariskosten inclusief werkgeverslasten per fte. Daarnaast zijn er, conform de financieringsafspraken met het 

ministerie van J&V, opslagen op deze personeelskosten voor bijvoorbeeld de inhuur van extern personeel, 

onregelmatigheidstoeslag en opleidingen. Het totaal van deze kostencomponenten leidt tot gemiddelde loonsommen 

per fte, afhankelijk van het functieniveau, die voor de bepaling van de p worden gehanteerd. Daar bovenop wordt in de 

begroting, conform standaard afspraken met J&V, gerekend met een toerekening van overhead. In de begroting voor 

2020 is gerekend met een opslag op de formatie van 22,4% voor overhead. 

Voor de berekening van de benodigde formatie wordt gerekend met: 

a. Taalprogramma: 121 lesuren per persoon, met een gemiddelde groepsgrootte van tien deelnemers, en daarbij 

drie uur per groep per week aan voorbereiding, registratie en nazorg; 

b. KNM: 24 uren training per persoon, met een gemiddelde groepsgrootte van acht, en daarbij een uur per groep 

per week aan voorbereiding, registratie en nazorg; 

c. Individuele begeleiding: 11 uren begeleiding per persoon (inclusief een uur voor het overdrachtsgesprek met de 

gemeente). 

Voor de begroting 2020 komt deze berekening uit op 119,22 fte (150,85 fte inclusief overhead), conform 

bovengenoemde opbouw. Wat opvalt in de opbouw van de formatie is dat uitgegaan wordt van volle groepen en geen 

rekening wordt gehouden met eventuele ‘snijverliezen’ zoals voorbereidingstijd en administratie. Daarnaast is separaat 

nog een aantal fte begroot voor het voeren van de overdrachtsgesprekken met de gemeente (onderdeel van de 

individuele begeleiding). Voor 2020 gaat dat in totaal om 3,96 fte (5,10 fte inclusief overhead). 

Uit de werkbezoeken aan COA-locaties komen de volgende bevindingen naar voren. Ten aanzien van de taallessen 

zien we dat asielstatushouders regelmatig taallessen blijven volgen, zolang zij in het azc wonen, ook als de urennorm 

van 121 lesuren al is behaald. Dit gebeurt alleen als er voldoende plekken zijn in de lessen. NT2-docenten kiezen 

bewust om asielstatushouders in de les te houden om hen te blijven activeren en stimuleren om de taal te leren. Het 

omgekeerde gebeurt ook: veel asielstatushouders verlaten het azc voordat zij 121 uur taalles hebben kunnen volgen. 

Wat betreft de individuele begeleiding is het wisselend in hoeverre het casemanagers lukt elf uur begeleiding te bieden 

aan alle asielstatushouders in hun caseload. De elf uur is inclusief voorbereiding en nazorg. De insteek is: een 

begeleidingsgesprek participatie (intakegesprek), vervolg begeleidingsgesprekken en een overdrachtsgesprek. 

Casemanagers zorgen dat ze in ieder geval een eerste gesprek voeren met iedereen. Naar behoefte worden dan 

vervolgafspraken gemaakt. Bij de ene asielstatushouder besteden ze meer tijd aan begeleiding dan bij de ander. Zeker 

wanneer er veel asielstatushouders op een locatie zijn, en er dus een hoge caseload is voor de casemanager, dan 

moeten zij naar eigen zeggen in de praktijk soms keuzes maken in wat wel en wat niet haalbaar is qua begeleiding. 

Uit de werkbezoeken komt verder naar voren dat er soms snijverliezen optreden bij de inzet van formatie, doordat 

beschikbare formatie niet altijd daar ingezet kan worden (bepaalde locaties) waar de vraag is. Er is geëxperimenteerd 

met flexibele inzet van medewerkers, bijvoorbeeld een pool van NT2-docenten die regionaal, op meerdere locaties 

worden ingezet, om pieken op te vangen. In de praktijk bevalt dit redelijk goed, mits er goede afspraken worden 

gemaakt over de inzet en verdeling. Wel blijkt soms dat als het op een locatie druk is door een hogere instroom, dit op 

een andere locatie gelijktijdig ook vaak het geval is. Dan is het moeilijk om over en weer pieken op te vangen. 

Overige variabele kosten 

Naast de formatiekosten, veruit de grootste post, zijn er ook overige kosten die samenhangen met het aantal 

deelnemers. Ten eerste zijn dit de kosten voor lesmateriaal. Deze zijn aanbesteed en de kosten bedragen € 110,28 per 
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deelnemer. Daarnaast zijn er kosten voor tolken. De tolkenkosten voor Voorinburgering zijn gebaseerd op een bedrag 

van gemiddeld € 103,72 per deelnemer (2020). Dit wordt, afgezien van indexeringen, al jaren gehanteerd. Tolken 

worden ingezet bij KNM-training (in persoon) en ook bij gesprekken met de casemanager (telefonisch). Tolkkosten 

worden door het COA niet geregistreerd specifiek voor het programma Voorinburgering. Voor allerlei andere taken 

worden ook tolken ingezet. De onderzoekers kunnen daarom de tolkkosten niet inzichtelijk maken en ook geen 

conclusies trekken over de hoogte van deze begrotingspost. In het onderzoek benoemen locatiemanagers wel, zonder 

dat dit cijfermatig hard kan worden gemaakt, dat de tolkkosten per traject niet toereikend zijn. 

Tot slot zijn er reiskosten begroot voor asielstatushouders. Slechts een beperkt aantal asielstatushouders maakt gebruik 

van een reiskostenvergoeding. Vaak zijn het hogeropgeleiden die elders taalles volgen. Voor de begroting van deze 

reiskosten is uitgegaan van circa 25% reizende deelnemers, twee reizen per week gedurende vijf weken met een 

gemiddelde reisafstand van 50 kilometer en een vergoeding van € 0,19 per kilometer. Net als bij de tolkkosten worden 

deze kosten niet apart voor het programma geregistreerd, en is dus niet na te gaan hoe de realisatie zich verhoudt tot 

de begrote kosten. 

6.2.3 Beperkte post vaste kosten 

Tot slot staat er nog een post vaste kosten op de begroting, die onafhankelijk is van het aantal deelnemers. Deze post, 

die circa 4% uitmaakt van de totale begroting, valt uiteen in: 

a. Beleidsadvies en ondersteuning van het programma: dit betreft medewerkers van de unit Uitvoeringsprocessen; 

b. Overige vaste kosten, voor ICT-aanpassingen, de PID’s, communicatiemiddelen en vakdagen. 

6.3 Reflectie op de wijze van financiering van het programma Voorinburgering 

Ten aanzien van de opbouw van de begroting van het programma Voorinburgering hebben wij de volgende observaties: 

a. De wijze van bekostiging is onderwerp van gesprek tussen COA en SZW. Het COA geeft aan voorkeur te 

hebben voor (meerjarige) afspraken over een bepaald minimum aantal trajecten dat wordt bekostigd door SZW, 

om grote fluctuaties in de formatie (op- en afschaling) te voorkomen. Dit speelt in het bijzonder bij NT2-docenten. 

Deze zijn moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt, dus het COA wil voorkomen dat deze te snel worden 

afgeschaald als het aantal deelnemers terugloopt. Een beter voorspelbare (meerjarige) wijze van bekostiging, 

aansluitend op de afspraken met J&V over de overige COA-taken, leidt volgens het COA tot een stabielere en 

efficiëntere uitvoering van het programma. Het leidt daarnaast tot een hogere kwaliteit van de lessen, doordat 

niet steeds nieuwe mensen ingewerkt hoeven te worden. SZW geeft de wens van COA te begrijpen, maar zelf 

ook aan regels vast te zitten die  horen bij het instrument van subsidies. 

b. De vier units van het COA krijgen budget toegewezen in de vorm van formatierecht, op basis van een inschatting 

van het aantal asielstatushouders per unit. De units maken vervolgens zelf een toedeling naar opvanglocaties. 

Er zijn, met uitzondering van de casemanagers, geen signalen dat de formatie ontoereikend is voor uitvoering 

van het programma. Wel is het beeld dat er vaak, uitgaand van een min of meer vaste formatie, op locaties 

wordt gekeken naar wat mogelijk is om aan te bieden (in plaats van andersom). Soms krijgen deelnemers 

daardoor meer aangeboden dan afgesproken, soms minder. Dit hangt uiteraard ook af van de verblijfduur van 

een vergunninghouder op een azc; 

c. Op basis van dit onderzoek is, mede door het ontbreken van registraties, niet vast te stellen in hoeverre de 

begrote kosten voor tolken en reiskostenvergoeding realistisch zijn. Het COA heeft hier zelf ook geen zicht op. 

Indien SZW en/of COA er belang aan hechten om hier meer zicht op te krijgen, dan vergt dat een andere 

(intensievere) wijze van registreren van dit type kosten. 
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7 Aanbevelingen om effect 
Voorinburgering te vergroten 

Op basis van het onderzoek formuleren we een aantal aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het programma 

Voorbereiding op de Inburgering en de aansluiting van het programma op het reguliere inburgeringstraject. Deze 

aanbevelingen zijn ook in het licht van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering (beoogd op 1 juli 2021). 

7.1 Aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de Voorinburgering 

7.1.1 Dé asielstatushouder bestaat niet, zorg voor een gedifferentieerd(er) aanbod in het programma 

Er zijn grote verschillen in opleidingsniveau, leerbaarheid en persoonlijke omstandigheden van asielstatushouders. Het 

programma Voorinburgering wordt nu in principe aan alle inburgeringsplichtige asielstatushouders die op het azc 

verblijven aangeboden. Het enige onderscheid dat er gemaakt wordt, is dat asielstatushouders verdeeld worden over de 

taalniveaugroepen op basis van de resultaten van de leerbaarheidstoets. We zien dat ook binnen deze groepen grote 

verschillen bestaan. Het nieuwe inburgeringsstelsel richt zich meer op de verschillen tussen asielstatushouders (zoals 

met de drie leerroutes24). Het is daarom goed om te overwegen om ook het programma Voorinburgering meer op deze 

verschillen in te richten. Dit gebeurt in feite al door de taallessen aan te bieden in groepen met verschillende 

taalniveaus, maar hierin kan nog meer gedifferentieerd worden. We zien dat wanneer er een laag aantal deelnemers 

met het programma bezig is, er slechts twee taalniveaugroepen zijn voor volgen van de taallessen: een groep met 

gealfabetiseerde deelnemers en een groep met anders-/analfabeten. Bij de groep met gealfabetiseerde deelnemers 

wordt dan geen onderscheid meer gemaakt in niveau van leerbaarheid. Het komt de kwaliteit van het programma 

Voorinburgering ten goede wanneer de taallessen per opleidingsniveau in afzonderlijke groepen aangeboden worden 

(niet gemengd). 

7.1.2 Stel de Voorinburgering niet verplicht, zodat in het nieuwe inburgeringsstelsel de gemeenten de mogelijkheid hebben 

om vroegtijdig te starten met het reguliere inburgeringstraject 

In het onderzoek komt naar voren dat het grootste deel van asielstatushouders bereid is om deel te nemen aan het 

programma Voorinburgering. Wanneer zij besluiten om niet deel te nemen, zijn hier in de meeste gevallen legitieme 

redenen voor. Deelname aan het programma is momenteel niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd. Het verplicht 

stellen van deelname aan het programma is ons inziens niet nodig. Mede door de komst van het nieuwe 

inburgeringsstelsel, waar gemeenten direct na koppeling van een asielstatushouder aan de gemeente aan de slag 

kunnen met de reguliere inburgering, is het niet wenselijk om deelname aan het programma verplicht te stellen. 

Verplichte deelname aan het programma zou daarmee een snelle start aan het inburgeringstraject kunnen vertragen. 

Dit geldt voornamelijk voor gemeenten met een azc in de eigen gemeente of in de nabije omgeving. Voor gemeenten 

waarbij het azc niet in de nabije omgeving zit of die asielstatushouders vanuit allerlei verschillende azc’s ontvangen, is 

het niet realistisch te verwachten dat zij nog voor huisvesting in de gemeente een grote rol kunnen vervullen bij de 

inburgering. Voor deze gemeenten vervult de Voorinburgering op het azc een belangrijke rol. 

7.1.3 Voeg positieve stimuli aan het programma toe om deelname aan te moedigen  

We zien mogelijkheden om positieve stimuli toe te voegen aan het programma om deelname verder aan te moedigen. 

Een voorbeeld van een positieve stimulans is het uitreiken van een certificaat van deelname aan asielstatushouders na 

afronding van het programma. Dit geeft asielstatushouders een tastbaar bewijs van hun inzet en vormt een positieve 

 

24 De drie leerroutes zijn: de onderwijsroute, de B1-route en de Zelfredzaamheidsroute (Z-route). Zie voor meer informatie: Tweede 

Kamerbrief Stand van zaken Veranderopgave Inburgering, 25 juni 2019. 
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stimulans om door te gaan met het leren van de taal en zich in te zetten in het verdere inburgeringstraject. Dit certificaat 

van deelname kan verrijkt worden met informatie over het behaalde taalniveau, zogenaamde leerderskenmerken en 

gevolgde modules van KNM. Het certificaat wordt hiermee direct een vorm van informatieoverdracht, wanneer 

gemeenten en reguliere NT2-docent actief vragen naar het bewijs van deelname. 

7.1.4 Zorg voor meer contextrijk cursusaanbod: oefenen in de praktijk en aansluiten bij de belevingswereld van de 

asielstatushouder 

Uit gesprekken met asielstatushouders, NT2-docenten, casemanagers en programmabegeleiders maken we op dat 

informatie pas echt beklijft op het moment dat de asielstatushouder deze informatie in de eigen situatie nodig heeft. Het 

is daarom raadzaam om contextrijk cursusaanbod te bieden. Deze aanbeveling wordt ook onderschreven door NT2-

docenten in het reguliere inburgeringstraject om een betere aansluiting te organiseren op het reguliere traject. Een 

genoemd voorbeeld is om samen naar de (super)markt te gaan en hier spelenderwijs te oefenen met taal en 

omgangsvormen in Nederland. Andere voorbeelden van contextrijk leren zijn een combinatie van sport met taal (‘spring 

over de rode bal’) of op excursie naar een huis van de woningbouwvereniging (‘wat is een meterkast’ et cetera). We 

zien hier al goede initiatieven voor ontstaan, want aan creativiteit in het zelfontwikkelde lesaanbod blijkt geen gebrek. Er 

gaat echter wel veel tijd verloren doordat professionals binnen het COA zelf hun eigen materiaal ontwikkelen en dit 

nauwelijks met andere locaties of collega’s delen. Deel daarom goede ideeën en lesmaterialen met elkaar.  

7.1.5 Zet meer (eigentijdse) middelen in 

Er is behoefte aan meer inzet van multimedia tijdens het programma zelf en als naslagwerk. Bijvoorbeeld een applicatie 

met belangrijke praktische informatie uit het programma Voorinburgering dat in eigen taal beschikbaar is. 

Asielstatushouders beschikken meestal wel over een eigen smartphone. Ook is er behoefte aan het beschikbaar stellen 

van online taaloefenprogramma’s en eigen budgetruimte voor locaties om (andere) lesmaterialen dan hetgeen dat 

aanbesteed is te kunnen aanschaffen, ter aanvulling en uitbreiding op het eigenlijke lesmateriaal. Er zijn docenten die 

deze extra lesmaterialen nu zelf bekostigen. Er zijn vanaf 1 maart 2020 wel digitale middelen van KleurRijker 

beschikbaar ter ondersteuning aan de lesstof, zij hebben specifiek voor analfabeten een uitgebreid oefenprogramma 

ontwikkeld met filmpjes en bijpassende vragen. Daarmee wordt deze aanbeveling al deels ondervangen. Het is ons 

inziens wel raadzaam om te monitoren of deze digitale middelen aansluiten bij de behoeften van docenten en 

asielstatushouders.  

7.1.6 Zorg voor betere afstemming binnen het programma, zodat er minder overlap is tussen de verschillende onderdelen en 

met andere activiteiten binnen/buiten het azc 

De verschillende onderdelen van de Voorinburgering worden soms gelijktijdig aangeboden. Asielstatushouders moeten 

zodoende kiezen naar welke les of training zij toe gaan. Meestal gaat dit in overleg met de NT2-docenten en 

programmabegeleiders. Ook andere activiteiten binnen en buiten het azc overlappen met de Voorinburgering, zoals 

gesprekken met VluchtelingenWerk. Omdat deelname vrijwillig is, kunnen de onderdelen van de Voorinburgering niet 

per definitie voorgaan op andere activiteiten. Hiervoor is meer afstemming nodig binnen de azc’s. 

7.2 Aanbevelingen voor de aansluiting van de Voorinburgering op het reguliere inburgeringstraject 

7.2.1 Stimuleer zo veel mogelijk een (warme) overdracht tussen COA en gemeenten, zodat contextrijke informatie passend 

kan worden gedeeld. 

 

In het onderzoek zien we dat een (warme) overdracht tussen het COA en de gemeenten nauwelijks plaatsvindt. Wel 

gebruiken de klantmanagers van de gemeente de informatie uit het klantprofiel. Meestal om een eerste beeld van de 

asielstatushouder te krijgen en alvast relevante informatie over opleidingsniveau, gezinssituatie en ambities te 

verzamelen. Vanuit het COA horen we een sterke wens om het klantprofiel te verrijken met contextinformatie over de 
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asielstatushouder. Het klantprofiel bevat nu vaak vrij kale informatie, terwijl het COA veel meer weet over de 

persoonlijke omstandigheden van de asielstatushouder. Met inachtname van de AVG-richtlijnen is het verstandig om de 

mogelijkheid te organiseren voor het COA om meer contextinformatie met de gemeenten te delen of om hier expliciet 

aandacht voor te hebben tijdens de (warme) overdracht. Uiteraard alleen met instemming van de asielstatushouder zelf 

om deze informatie te delen. Met de komst van het nieuwe inburgeringsstelsel worden gemeenten verantwoordelijk voor 

het uitvoeren van de Brede intake, welke moet leiden tot het opstellen van het Persoonlijk Plan Inburgering en 

Participatie (PIP). De contextinformatie van het COA kan input voor zijn voor dit PIP, maar is in de huidige vorm van het 

digitale klantprofiel (vaak) te summier. Door de contextinformatie van het COA te betrekken in de brede intake, 

bijvoorbeeld door een telefonische overdracht of een drie-gesprek met de asielstatushouder erbij, kan deze informatie 

input leveren voor het op te stellen PIP.  

7.2.2 Versterk de samenwerking tussen COA en gemeenten, mede met het oog op het nieuwe inburgeringsstelsel 

Gemeenten krijgen in het nieuwe inburgeringsstelsel de regierol over het inburgeringstraject van asielstatushouders. In 

de huidige wetgeving hebben gemeenten hierin geen formele taak. We zien dat gemeenten nauwelijks zelf initiatief 

nemen om de (warme) overdracht te laten plaatsvinden. Het COA probeert dit actief wel te doen, bijvoorbeeld door per 

e-mail of telefonisch contact te zoeken met de gemeente, maar vaak zonder resultaat. Gemeenten zijn bij het nieuwe 

inburgeringsstelsel aan zet om de warme overdracht (vaker) te laten plaatsvinden of in te bedden in de brede intake. 

We zien dat de samenwerking tussen het COA en gemeenten nu vaak nog afhankelijk is van professionals die elkaar 

kennen en weten te vinden, maar dat van een structurele samenwerking (nog) nauwelijks sprake is. Tegelijkertijd valt op 

in de gesprekken met de gemeenten dat hier de laatste tijd meer aandacht voor komt. Een aantal gemeenten heeft  

bijvoorbeeld een samenwerkingsconvenant opgesteld met de nabije azc(‘s). Met het oog op het nieuwe 

inburgeringsstelsel moeten zowel het COA als de gemeenten tijd gaan investeren in samenwerkingsafspraken maken. 

7.2.3 Zorg voor juiste verwachtingenmanagement en voorlichting vanuit het COA over de komst naar de gemeente  

Gemeenten merken dat asielstatushouders regelmatig bij hen binnenkomen met een (onrealistisch) beeld van hun 

mogelijkheden op de arbeidsmarkt (wensberoep). Tijdens de begeleiding op het azc is in dat geval onvoldoende 

gemanaged wat de realistische mogelijkheden zijn naar een (betaalde of vrijwilligers) baan. Ook informatie over 

financiën (uitkering, inkomsten/uitgaven, toeslagen) lijkt voor veel asielstatushouders bij aankomst in de gemeente 

nieuwe informatie te zijn. Gemeenten dringen erop aan dat de informatievoorziening bij het COA beter wordt afgestemd 

op de komst naar de gemeenten. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de casemanager om in de 

begeleidingsgesprekken aan verwachtingenmanagement te doen voor wat haalbaar en realistisch is qua baan- en 

opleidingsperspectief. Maar ook voor de programmabegeleiders om realistische verwachtingen te scheppen bij de 

module ONA van de KNM-training. Daarnaast is het in overweging te nemen om vlak voor de uitstroom naar de 

gemeente opnieuw informatie te verstrekken over wat asielstatushouders kunnen verwachten in de gemeente, 

bijvoorbeeld in de vorm van een informatiemiddag, een brochure in eigen taal, et cetera. De rechten en plichten voor 

bijvoorbeeld een uitkering zijn op landelijk niveau voor iedereen hetzelfde, ongeacht het lokale beleid van de gemeente 

waar ze gehuisvest worden. 

7.2.4 Organiseer een vorm van eenduidige overdracht voor de taalcomponent 

Zowel NT2-docenten van het COA als NT2-docenten uit de reguliere inburgering geven aan dat er winst te behalen is in 

het overdragen van informatie over de taalverwerving van asielstatushouders. Asielstatushouders volgen in principe 121 

uur taalonderwijs in het programma Voorinburgering. De docent van het COA heeft vaak al enigszins beeld van 

leerbaarheid en leerderskenmerken. Sommige docenten vragen de casemanager de informatie over de taalverwerving 

op te nemen in het klantprofiel. Het nadeel hiervan is dat het klantprofiel alleen bij de gemeente terechtkomt en niet bij 

de taaldocent in de reguliere inburgering. Het COA mag alleen informatie overdragen aan de gemeente, via een 

toestemmingsverklaring van de asielstatushouder. In de huidige situatie is het raadzaam om een tastbaar bewijs mee te 

geven aan de asielstatushouder in de vorm van bijvoorbeeld een gestandaardiseerd certificaat met informatie over de 
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deelname aan het programma Voorinburgering en eventuele toetsresultaten en leerderskenmerken die zij vervolgens 

mee kunnen nemen naar de reguliere inburgeringslessen. In het nieuwe inburgeringsstelsel kan de klantmanager van 

de gemeente overwegen de relevante informatie uit het klantprofiel te delen met de taaldocent van het ingekochte 

inburgeringstraject. Uiteraard dienen hierbij de AVG-richtlijnen in acht te worden genomen. 

7.3 Aanbevelingen voor de financiering van de Voorinburgering 

Voor het programma Voorinburgering heeft de financiering een grote invloed op de continuïteit van het programma. De 

continuïteit kan vergroot worden door meer voorspelbaarheid te creëren, bijvoorbeeld door een andere wijze van 

financieren (geen subsidierelatie) of door een minimum afname af te spreken. Hiermee kan het COA beter inschatten 

(voor de langere termijn) hoeveel fte zij nodig heeft voor de uitvoering van het programma en is zij minder afhankelijk 

van fluctuaties in aantal asielstatushouders.  

 

Daarnaast is het met de huidige wijze van registreren onduidelijk wat het realiteitsgehalte is van sommige kostenposten 

(bijvoorbeeld tolkenkosten of het aantal uren dat casemanagers besteden aan de begeleidingsgesprekken). 
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A.2 Overzicht respondenten 

 

Organisatie Functie Gesproken tijdens 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 

COA beleid en 10 azc’s (zie bijlage 

A.3) 

Beleidsadviseur Vroege Integratie en Participatie Interview 

Beleidsregisseur Plaatsing en Integratie Interview 

Controller, Financiën Interview 

Manager diensten Telefonisch interview 

Locatiemanagers Werkbezoeken 

Senior medewerkers ondersteuning Werkbezoeken 

NT2-docenten (voor alfabeten en analfabeten) Werkbezoeken 

Casemanagers Werkbezoeken 

Programmabegeleiders Werkbezoeken 

Asielstatushouders (bewoners azc) in totaal 14 waarvan: 

- 8 hoogopgeleid, 6 laagopgeleid 

- 9 mannen, 5 vrouwen 

- 7 Syriërs, 3 Iraniërs, 1 Eritreeër, 1 Jemeniet, 1 

Armeniër, 1 Turk 

Daarnaast hebben wij een aantal intakegesprekken 

bijgewoond tussen casemanager en asielstatushouder 

Werkbezoeken 

Gemeenten 

Gemeente Alkmaar en Langedijk  Coördinator afdeling Werk, Uitkeringen en Participatie Telefonisch interview 

Gemeente Bergen op Zoom Klantmanager Werk en inkomen statushouders Telefonisch interview 

Gemeente Boxmeer Klantmanager participatie Telefonisch interview 

Gemeente De Fryske Marren Medewerker sociaal wijkteam Telefonisch interview 

Gemeente Harderwijk, Ermelo en 

Zeewolde 
Programmamanager en -ondersteuner Telefonisch interview 

Gemeente Heemstede en 

Bloemendaal 
Senior-beleidsadviseur Sociale Zaken Telefonisch interview 

Gemeente Hengelo, Borne en 

Haaksbergen 
Klantmanager Werk en Inkomen Telefonisch interview 

Gemeente Midden-Drenthe Werkconsulent statushouders Telefonisch interview 

Gemeente Utrecht Werkmatcher statushouders Telefonisch interview 

Gemeente Zutphen Consulenten Werk Telefonisch interview 

Ministeries 

Ministerie van Justitie en Veiligheid  Beleidsmedewerker, Directie Eigenaarsadvisering Interview 

Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

Beleidsmedewerker, Directie Samenleving & Integratie Interview 

Beleidsmedewerker Financieel-Economische Zaken Interview 

Ontwikkelaar lesmateriaal 

KleurRijker Directeur Interview 

Coördinator afdeling ontwikkeling Interview 

Reguliere taalscholen 

Drenthe College (x2) NT2-docent Telefonisch interview 

Fiolet NT2-docent Telefonisch interview 

NT2 Digitaal NT2-docent Telefonisch interview 

Stavoor NT2-docent Telefonisch interview 

Oud deelnemers Voorinburgering 

NT2 Digitaal 
1 man uit Sudan 

1 man uit Eritrea 

1 man uit Afghanistan 

2 vrouwen uit Turkije 

1 vrouw uit Mexico 

1 vrouw uit Pakistan 

1 vrouw uit Ethiopië 

Video-interviews 

  



 

 

 

 
41 

A.3 Overzicht AZC-locaties 

 

Unit Locatie Max. opvangplaatsen (afgerond) 

Noord Assen 1.000 

Sneek 6000 

Midden Noord Almelo 350 

Heerhugowaard 600 

Midden Zuid Harderwijk 800 

Utrecht 450 

Rotterdam 600 

Zutphen 740 

Zuid Baexem 500 

Overloon 800 

 


