
Koppeling met 
gemeente Nijkerk 
U heeft van het IND een brief 
gekregen dat u in Nederland mag 
blijven. Het COA meldt u aan bij 
een gemeente. De gemeente zoekt 
voor u een huis.

Kennismaking klantmanager (warme overdracht)
De gemeente wil graag weten wie u bent en komt naar u toe om kennis te 
maken. Soms is dat niet mogelijk en maken we digitaal kennis. U maakt kennis 
met de klantmanager inburgering en uw maatschappelijk begeleider. De 
klantmanager legt u uit hoe de inburgering werkt.

U krijgt een woning! 
Start maatschappelijke 
begeleiding en ondersteuning bij 
vestiging
De gemeente heeft een huis voor u gevonden. Uw 
maatschappelijk begeleider gaat u helpen met de 
verhuizing. Na de verhuizing moet u zelf ook veel regelen: 
inschrijven bij de gemeente, een uitkering aanvragen, een 
huisarts zoeken en uw huis inrichten en verzekeringen 
afsluiten. U moet ook de kinderen op school 
inschrijven en kennismaken met de wijk/gemeente. Uw 
maatschappelijk begeleider helpt u hierbij.
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Vervolg brede intake              
Samen met de klantmanager inburgering 
maakt u een plan. Hierin staan de afspraken 
over uw leerroute en participatie (werk, stage, 
vrijwilligerswerk) en welke plannen u voor de 
toekomst hebt.

Persoonlijk 
integratieplan        
De afspraken die u 
hebt gemaakt met 
de klantmanager 
worden vastgelegd 
in het Persoonlijk 
integratieplan (PIP). 
De gemeente stuurt 
u hierover een brief; 
die noemen we de 
beschikking PIP.  Op 
dat moment start uw 
inburgering.

Leerroute en participatie
U volgt Nederlandse-taallessen en lessen 
over de Nederlandse maatschappij. 
Daarnaast doet u mee in de samenleving 
door middel van werk, vrijwilligerswerk, 
stages of andere activiteiten. U praat 
regelmatig met de klantmanager hoe de 
inburgering verloopt.

Examen of eindgesprek: 
einde inburgeringsplicht
Aan het einde van uw inburgering doet 
u een examen of hebt u een eindgesprek 
met de klantmanager. U krijgt een 
diploma of certificaat. Daarmee hebt u 
voldaan aan uw inburgeringsplicht.
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Inburgering in 8 stappen
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Brede Intake en
Leerbaarheidstoets                
U praat samen met de 
klantmanager over uw inburgering 
en wat bij u past. Dit noemen 
we de brede intake. Samen praat 
u over uw mogelijkheden. Hebt 
u al een opleiding of beroep? 
Wat wilt u, wat kunt u? U 
moet ook een toets maken, de 
leerbaarheidstoets. Deze toets 
bepaalt welke leerroute bij u past. 
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Inburgering in 8 stappen

Wat betekent?

Inburgering in 8 stappen

Wie doet wat?

Brede intake
U spreekt met de klantmanager en uw maatschappelijk begeleider over uw 
persoonlijke situatie. Ook maakt u een toets om te zien welke leerroute bij u past. 
Dit is de leerbaarheidstoets.

Leerbaarheidstoets
Deze toets laat zien welke leerroute bij u past. Dit is een onderdeel van de brede 
intake.

Leerroutes
U krijgt taalles die past bij uw niveau. Er zijn drie leerroutes:

•  De B1-route; u leert de taal op niveau B1. Dat is een goede start voor (vrijwilligers)
werk, maar u kunt ook verder studeren.

•  De onderwijsroute: dit is de voorbereiding op een opleiding in Nederland. U leert de 
taal en andere schoolvakken, zodat u een opleiding kunt starten.

•  De zelfredzaamheidsroute: u leert zelfstandig mee te doen in Nederland. Deze route 
is voor statushouders die veel moeite hebben om de taal te leren. 

Persoonlijk inburgeringplan (PIP)
In het Persoonlijk inburgeringsplan staan alle afspraken die u maakt over uw 
inburgering. U maakt de afspraken met uw klantmanager inburgering.

Financieel ontzorgen
De gemeente zorgt ervoor dat uw vaste lasten, huur en zorgverzekering worden 
betaald. De betaling van de overige maandelijks vaste lasten kunt u zelf regelen 
met hulp van uw maatschappelijk begeleider. Op de taalschool krijgt u een 
training hoe u uw geldzaken kunt regelen. 

Participatieverklaringstraject 
Het participatieverklaringstraject (PVT) maakt deel uit van uw 
inburgeringsplicht. Het is een cursus over belangrijke Nederlandse waarden en 
normen in Nederland: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. 

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers)
• Het COA heeft uw plek in het AZC geregeld.
• Het COA geeft u in het AZC les over de Nederlandse samenleving: voorinburgering.
• Het COA zorgt dat u aan een gemeente wordt gekoppeld. 

De gemeente Nijkerk (klantmanager inburgering)
• U hebt een vast contactpersoon bij de gemeente: de klantmanager inburgering.
• De klantmanager van de gemeente regelt voor u een huis. 
• Samen met uw klantmanager kiest u welke leerroute bij u past. 
• De klantmanager helpt u om geschikt (vrijwilligers)werk of een stage te vinden.
• Als u nog niet werkt, krijgt u van de gemeente een uitkering.
• De gemeente zorgt dat uw huur en zorgkosten worden betaald.
• De klantmanager volgt en controleert uw inburgering.
• U hebt een gesprek met de klantmanager na afronding van de Z-route.  

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
• DUO controleert of u uw inburgering hebt afgemaakt.
• Aan het einde van uw taallessen doet u bij DUO een examen.
• U krijgt een boete van DUO als u niet op tijd inburgert.

 

Vluchtelingenwerk
•  Vluchtelingenwerk helpt u bij gezinshereniging, vervangen verblijfsdocument en alle 
andere vragen over uw inburgering.

•  Vluchtelingenwerk zorgt voor een maatschappelijk begeleider tijdens de kennismaking en 
start van de brede intake.

•  Uw maatschappelijk begeleider helpt u bij de vestiging in Nijkerk en kennismaking met de 
gemeente en maatschappelijke partners. 

•  Uw maatschappelijk begeleider informeert u  over onderwerpen waar u mee te maken 
krijgt tijdens uw inburgering.

Stichting Integratiewerk
•  Taalschool voor de Z-route, B1-route, 
jongerenroute.

• School voor MAP.
•  School voor PVT-lessen (laatste les en 

ondertekening participatieverklaring 
door Vluchtelingenwerk in gemeente 
Nijkerk).
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