
Antwoordformulier 
Marktconsultatie Inburgering Flevoland 
Kenmerk:  CIA2020.01.02

Naam organisatie 

Contactpersoon

Contactgegevens

Datum 

Financieel ontzorgen, financiële zelfredzaamheid en maatschappelijke begeleiding 
1. Binnen financieel ontzorgen ligt de nadruk op het inhouden van de vaste lasten. Bij financiële 
zelfredzaamheid ligt de nadruk juist op het leren en vergroten van de (digitaal) financiële vaardig-
heden van de statushouder. 

- Wat is volgens u nodig om deze twee elementen met elkaar te verbinden?

- Wat is volgens u belangrijk in de begeleiding?

2. De verbinding tussen financiële zelfredzaamheid en de maatschappelijke begeleiding vindt de 
gemeente belangrijk. 

- Hoe ziet u de samenwerking tussen deze twee onderdelen en wat mag de gemeente minimaal 
verwachten van aanbieders?

3. De gemeente vindt het belangrijk dat er een goede aansluiting is met de verschillende leer-
routes en in het bijzonder de Z-route waar ook (financiële) zelfredzaamheid centraal staat.

- Hoe kijkt u naar deze aansluiting en met welke zaken moet hierin rekening worden gehou-
den?

4. Op welke manier is de financiële zelfredzaamheid naar uw inzicht het best te meten/toet-
sen?

5. Hoe kan volgens u maatschappelijke begeleiding het best tot zijn recht komen in het proces? 
Wat is daar volgens u voor nodig? 

Conceptmodel brugklas
1. Wat vindt u van het idee om een verlengd traject (binnen de brugklas) aan te bieden? 

2. Welke  onderdelen uit de leerroutes kunnen volgens u (door u) al tijdens de brugklas aangebo-
den worden?
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2. Welke  onderdelen uit de leerroutes kunnen volgens u (door u) al tijdens de brugklas aangebo-
den worden?

3. Wat vindt u van het idee om de brede intake te combineren met een verlengd traject en zo een 
brugklas te vormen?

4. Hoe denkt u over het toevoegen van  (delen van) de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) 
en Participatieverklaringstraject binnen het verlengde traject? En wat zijn de voorwaarden om dit 
succesvol te maken?

5. In hoeverre acht u het haalbaar om de onderdelen die in de (verlengde) traject aan bod komen 
op één fysieke locatie (binnen Flevoland) te organiseren en wat is hiervoor nodig? 

Z-route
1. De gemeente stree�  naar een  logische verbinding t ussen functioneel leren van de taal en parti-
cipatie in dit traject. Hoe kijkt u hiernaar en welke rol ziet u hierin voor uw organisatie en even-
tuele andere organisaties? 

2. Participatie kan uit een scala van activiteiten bestaan. Gericht op het gebied van welzijn 
(activering) maar ook op het gebied van werk (participatie). Denk aan praktijkstage, werkerva-
ringsplek, het behalen van branchecertificering. Welke rol ziet u voor uw organisatie hierin?

3. Wat is er nodig om met partijen in de gemeente een geïntegreerd taal- en participatietraject aan 
te bieden op niveau A0-A1 en is dit haalbaar?

4. In hoeverre ziet u mogelijkheden om het aanbod dichtbij de deelnemers in de wijk te organise-
ren, gezien de mate van zelfredzaamheid?

5. Welke rol ziet u voor uw organisatie weggelegd in de begeleiding van deelnemers met een 
zorgbehoeft e (bijvoorbeeld trauma’s/psychische klachten en dergelijke) 

6. Wat zijn uw ideeën voor inburgeraars die bewust hun leerbaarheidstoets slecht maken en daar-

door in de Z-route belanden? 
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7. We willen dat de Z-route afgesloten wordt met een portfolio. Hoe zou u dit portfolio vorm 
kunnen geven?

B1-route  
1. In hoeverre kunt u een lokaal aanbod voor de B1 route inrichten en uitvoeren en wat is daar-
voor nodig?

2. We willen graag dat tijdens de taallessen het praktijkgericht leren wordt toegepast. Welke 
mogelijkheden ziet u hiervoor en welke rol ziet u hierin voor uw organisatie?

3. Wat verwacht u van de gemeente op het gebied van participatie en wat vindt u dat de gemeen-
te hierin moet betekenen?

4. Welke mogelijkheden ziet u om de onderdelen Participatieverklaringstraject (PVT), Module 
Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) te combineren in 
de B1-route?

5. Welke versnelling kan uw organisatie bieden voor hoog opgeleide organiseren?

6. Welke mogelijkheden ziet u om voor jongeren binnen de B1-route een taalschakeltraject 
richting het mbo-niveau 1 (Entree) vorm te geven? 

Onderwijsroute
1. Op welke wijze denkt u dat de uitstroompotentie (mbo 2, 3 en 4, hbo/wo) van de inburgeraar in 
kaart gebracht kan worden?

2. Wat is er volgens u nodig om ervoor te zorgen dat deelnemers na afronding van de verschillen-
de taalschakeltrajecten direct kunnen doorstromen naar een mbo-, hbo- of wo-opleiding?
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3. Wat acht u nodig om onderwijs in deficiënte vakken te organiseren? 

4. Wat is volgens u een realistische termijn om de beoogde doelen van een deelnemer van de 
onderwijsroute te behalen en waarom? 

5. Hoe kijkt u aan tegen meerdere instroommomenten en aansluiting op instroom in het regulie-
re onderwijs (meestal september)? 

PVT, KNM en MAP
1. In het huidige stelsel vindt de PVT plaats in het eerste jaar. Wat is volgens u het juiste moment 
waarop de PVT moet plaatsvinden in het traject en waarom?

2. Vanaf welk moment/taalniveau kunnen gezinsmigranten volgens u zinvol aan de slag met de 
MAP? Is ondersteuning middels een steuntaal een optie bij MAP? 

3. Hoe kijkt u naar de aansluiting tussen de trajecten PVT en MAP? Moet dit volledig los van 
elkaar staan (verschillende momenten en verschillende aanbieders) of juist een doorlopende 
lijn zijn met continuïteit? 

Overige vragen
1. Overweegt uw organisatie deel te nemen aan een aanbesteding van de leerroutes (inclusief 
PVT, KNM en MAP). Zo ja op welke onderdelen zou u inschrijven?

2. Op welke doelgroep en welke activiteiten richt uw organisatie zich?

3. Het doel van de nieuwe wet Inburgering is om betere resultaten te halen met het gehele 
inburgeringsproces. Hoe kunnen die naar uw visie het best gerealiseerd worden? 
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4. Inburgeraars moeten in de eerste 18 maanden kunnen wisselen van route. Kunt u ons advise-
ren op welke wijze dat gerealiseerd moet worden, zonder dat de inburgeraar daardoor 
vertraging oploopt?

5. De asielinstroom fluctueert: op welke wijze kan uw organisatie omgaan met pieken en dalen in 
de instroom?

6. Wat zouden de maximale aantallen per deelnemersgroep zijn voor uw organisatie? 

7. Welke procentuele verdeling ziet u tussen de 3 leerroutes?

8. Hoe kijkt uw organisatie naar de betrokkenheid van vrijwilligers c.q. informele netwerken die 
reeds beschikbaar zijn voor inburgeraars? 

9. Op welke wijze gaat u de samenwerking met werkgevers, reïntegratiebedrijven of welzijnsin-
stellingen aan?

10. De regie van de inburgering ligt bij de gemeente. Hoe ziet uw organisatie de invulling van 
de klantregie? Op welke wijze kunnen aanbieder en gemeente samenwerken om de regie te 
voeren? 

11. Welke kwaliteitseisen en beheersmaatregelen kunnen wij van uw organisatie vragen, zodat de 
gemeente grip houdt op de kwaliteit en de kosten van de inburgering?

12. Hoe ziet u als (taal)aanbieder de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente, aanbieder 
en inburgeraar in het nieuwe inburgeringsstelsel? 

13. Hoe zorgt u er als (taal)aanbieder voor dat kandidaten gemotiveerd en gestimuleerd worden 
in hun inburgeringstraject het beste uit zichzelf te halen? Welke rol hee�  de gemeente hier in?

14. Werkt uw organisatie met een (gecertificeerde) methode? Zo ja, welke?
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