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Geachte raadsleden,   
 
Op 16 juli 2022 zijn er schriftelijke vragen ontvangen van de PvdA over de kwaliteit van inburgeringscursus-
sen. Deze brief beantwoordt de gestelde vragen. Allereerst wordt er enige context geschetst bij de gestelde 
vragen. In bijlage 1 is hiervoor ook een introductie voor raadsleden over de Wet Inburgering 2021 (WI2021) 
toegevoegd. 
 
Van belang bij het lezen van de beantwoording van de vragen is, voor welke inburgeringscursussen de ge-
meente verantwoordelijk is. Dit betreft de cursussen voor statushouders die vallen onder de Wet Inburgering 
2021. Hiervoor zijn middels een aanbesteding een aantal partijen gegund; Stichting Nieuw Thuis Rotterdam 
(SNTR) voor de Z-route, NLTraining voor de B1-route en het Albeda en de Erasmus Universiteit Rotterdam 
voor de Onderwijsroute. Op dit moment zitten we in de fase dat statushouders worden aangemeld bij de or-
ganisaties die het inburgeringsaanbod gaan verzorgen. Verder neemt de Gemeente Barendrecht ook zijn 
verantwoordelijkheid in het monitoren van de kwaliteit van inburgeringscursussen voor gezinsmigranten 
(WI2021) en statushouders die vallen onder de Wet Inburgering 2013. Dit gebeurt middels het afgesloten 
kwaliteitsconvenant (bijlage 2). 
 
Vraag 1: 
Hoe komt het dat er te weinig geld is voor de opleidingen? Immers, de gemeente is verplicht deze te facilite-
ren. 
 
Antwoord: 
De signalen uit het opleidingsveld betreffen naar alle waarschijnlijkheid inburgeraars vallend onder de Wet 
Inburgering 2013. Binnen deze wet is de gemeente niet verantwoordelijk voor het inburgeringsaanbod. Ech-
ter, voor situaties waarin inburgeraars in de knel komen met hun inburgeringstermijn en/of hun DUO-lening 
welke zijn veroorzaakt door niet-verwijtbare situaties zoals Corona, malafide taalscholen en/of weeffouten in 
de oude wet, wordt er maatwerk toegepast. Hiervoor zijn middels de ELIP-aanpak middelen vrijgemaakt. 
De leerroutes van inburgeraars die onder de WI2021 vallen worden bekostigd door een specifieke uitkering 
(SPUK). Op dit moment zijn we in de aanmeldfase voor de eerste inburgeraars die onder de WI2021 vallen. 
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Vraag 2: 
Is de wethouder bekend met het probleem dat mensen in juli al op een wachtlijst staan voor onderwijs omdat 
het geld op is? Betekent dit dat deze mensen pas in januari 2023 naar school mogen?  
 
Antwoord: 
Inburgeraars vallend onder de WI2013 bepalen zelf naar welke taalschool zij gaan. Als zij niet meer kunnen 
lenen bij DUO, dan krijgen zij een brief van DUO dat ze zich kunnen melden bij de gemeente. Vervolgens 
wordt er binnen de ELIP-aanpak maatwerk toegepast. De gemeente krijgt niet te horen voor wie dit geldt. 
Wel is de gemeente voortdurend in contact met maatschappelijke partners zoals de taalscholen en Vluchte-
lingenwerk om daar waar het wenselijk en redelijk is, inburgeraars in deze situatie te ondersteunen. 
Voor inburgeraars vallend onder de WI2021 worden de eerste cursisten aangemeld bij de gegunde partijen. 
In beide gevallen zijn wachtlijsten niet aan de orde. Wel kan het zo zijn dat een taalschool (en binnen de 
WI2021 in overleg met de gemeente) rekening houdt met de samenstelling van de groep waardoor de kwali-
teit van het onderwijs geborgd kan worden. 
Tevens is er in beide gevallen geen sprake van situaties dat ‘doordat het geld op is’ pas onderwijs gevolgd 
kan worden in 2023. 
 
Vraag 3: 
Heeft de wethouder zicht op de partijen die in gemeente Barendrecht inburgeringscursussen aanbieden?  
 
Antwoord: 
Ja. Dit betreft de partij Participant voor gezinsmigranten en statushouders die onder de oude wetgeving valt. 
Op termijn komen daar de aanbestedingspartijen NLTraining en SNTR in ieder geval bij. 
 
Vraag 4: 
Weet de wethouder welke partijen voorzien zijn van een kwaliteitskeurmerk? 
 
Antwoord: 
Ja. Op het moment van schrijven zijn alle aanbestedingspartijen (WI2021) voorzien van het Blik op Werk-
keurmerk én zijn ze aangesloten bij het kwaliteitsconvenant. Tevens is Participant aangesloten bij het kwali-
teitsconvenant. Dit neemt niet weg dat gezinsmigranten en statushouders onder de WI2013 vrij zijn om hun 
inburgeringsaanbod in te vullen zoals zij dat willen, ook buiten Barendrecht. Wel heeft de uitvoering van de 
Gemeente Barendrecht inzicht in de kwaliteit van de partijen die aangesloten zijn bij het kwaliteitsconvenant. 
Het kwaliteitsconvenant heeft betrekking op de regio Rijnmond en is als bijlage 2 bijgevoegd. 

 
Vraag 5: 
Is er een onafhankelijke instantie die de opleidingsinstanties controleert op hun kwaliteit? Denk hierbij aan 
controle op intakegesprekken om bijvoorbeeld niveauverschillen in één groep te voorkomen maar ook con-
trole op hoe vaak fysieke cursussen of een combinatie van fysiek en online samen worden aangeboden? 
 
Antwoord: 
Ja. Voor de aanbestedingspartijen WI2021 zijn uitgebreide kwaliteitseisen opgenomen. Daarbij zijn deze 
partijen ook aangesloten bij het kwaliteitsconvenant. Het kwaliteitsteam dat onderdeel uitmaakt van het kwa-
liteitsconvenant controleert op kwaliteit. 
 
Vraag 6: 
Hoe waarborgt de wethouder dat opleidingsinstanties, ondanks het hebben van een keurmerk, kwalitatief 
goed presteren? 
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Antwoord: 
Hiervoor heeft de Gemeente Barendrecht voor de aanbestedingspartijen kwaliteitseisen opgenomen. Voor 
de overige partijen heeft de Gemeente Barendrecht het kwaliteitsconvenant afgesloten. 
 
Vraag 7: 
In hoeverre kan de wethouder hier een proactieve rol in aannemen aangezien het een kwetsbare groep 
mensen betreft die niet altijd weten hoe processen binnen de gemeente verlopen en waar zij recht op heb-
ben. 
 
Antwoord: 
Zoals uit de voorgaande antwoorden is gebleken, neem ik hier als wethouder een proactieve rol in. Ik draag 
er graag aan bij dat elke nieuwe burger in Barendrecht zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en daardoor 
kan deelnemen aan de maatschappij. 
 
Vraag 8: 
Is er een meldpunt/loket waar nieuwkomers hun beklag kunnen doen als de cursus ondermaats is? Zo ja, 
hoe wordt er met de meldingen omgegaan? 
 
Antwoord: 
Binnen de eerder genoemde aanbesteding zijn er eisen gesteld aan de afhandeling van klachten. Voor bij 
ons bekende overige partijen is er een interne klachtenregeling. Als er signalen zijn (bijvoorbeeld via Vluch-
telingenwerk of via de Klantmanager) dat een cursus ondermaats is worden deze signalen nagetrokken en 
gedeeld met het kwaliteitsteam van het kwaliteitsconvenant. 
 
Vraag 9: 
Is de wethouder bekend met het feit dat er onvoldoende materiaal beschikbaar is voor vrijwilligers om nieuw-
komers die nog moeten wachten op regulier onderwijs te kunnen begeleiden? 
 
Antwoord: 
Nee. Organisaties en individuen die zich actief bezighouden met de begeleiding van statushouders, zijn de 
afgelopen jaren verenigd geweest in het Platform opvang Statushouders. Via dit platform zijn deze signalen 
niet binnengekomen. Ook via het door deze partijen gezamenlijk aangevraagde project Goede Buur en van-
uit Vluchtelingenwerk die de Maatschappelijke Begeleiding verzorgt is dit signaal niet binnengekomen. De 
Gemeente Barendrecht is voornemens om in het najaar van 2022 een doorstart te maken met het samen-
brengen en houden van partijen die zich bezighouden met de begeleiding van statushouders in Barendrecht. 
Bij deze ligt de uitnodiging er voor een ieder om zich aan te sluiten bij deze inburgeringscoalitie. 
 

De kwaliteit van inburgeringscursussen is een onderwerp dat van groot belang is voor het welslagen van de 
inburgering als zodanig en de integratie als geheel van statushouders. Om die reden dank ik de vragenstel-
lers voor de interesse in dit onderwerp. Met deze brief beschouw ik de gestelde vragen als beantwoord. 

 
Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

M.S. de Hoop BA 


