Van statushouder
naar Drechtsteden
burger!
Zo
werkt
het.

2

Hoe ziet mijn
inburgeringstraject1 eruit?
Welkom in de Drechtsteden. Jij gaat wonen in Alblasserdam,
Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht. Voor al deze gemeentes
werkt de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) aan jouw inburgering.
Hieronder leggen we stap voor stap jouw reis naar Inburgering uit!

Ik heb een digitaal gesprek met mijn COA-begeleider, iemand van
maatschappelijke begeleiding en met de consulent inburgering van
de gemeente waar ik ga wonen. In dit gesprek:
• Maak ik kennis met mijn maatschappelijk begeleider en mijn
consulent inburgering2.
• Vertel ik over mezelf en waar ik vandaan kom.
• Krijg ik uitleg over mijn komende verhuizing.
• Hoor ik hoe ik mijn vaste lasten ga betalen en hoe
ik geld krijg om van te leven (financieel ontzorgen).
Het delen van mijn gegevens
De consulent inburgering, mijn maatschappelijk begeleider en de gemeente
waar ik woon delen mijn persoonsgegevens om mij zo goed mogelijk te
kunnen ondersteunen. Zij delen dit verder met niemand.
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Ik krijg een verblijfsvergunning en wacht in
het AZC tot ik een huis krijg.

1

Ik hoor in het AZC dat ik een huis krijg in
1 van de Drechtsteden-gemeenten.
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Ik heb een regeldag in mijn nieuwe gemeente. Op de regeldag:
• Schrijf ik mij in bij de gemeente waar ik ga wonen.
• Open ik een Nederlandse bankrekening (als ik die nog niet heb).
• Teken ik mijn huurcontract.
• Vraag ik huurtoeslag aan.
• Teken ik het contract zodat ik gas, water en licht in mijn huis heb.
• Vraag ik mijn zorgverzekering aan.
• Vraag ik zorgtoeslag aan.
• Ga ik kijken bij mijn nieuwe huis en krijg ik de sleutel.
• Vraag ik een uitkering aan en geld om mijn huis in te richten.
• Krijg ik uitleg over financieel ontzorgen3.

2 De consulent inburgering begeleidt je tijdens jouw inburgering. Hij of zij is jouw vaste contactpersoon,
maar ook die van de taalaanbieders, de maatschappelijk begeleiders en de gemeente.
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I nburgeren is in Nederland verplicht. Dit geldt voor iedere nieuwkomer van 16 jaar en ouder die een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft. Om in te burgeren moet je binnen 3 jaar het volgende
afronden:
1. Een leerroute (met het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij)
2. Het Participatieverklaringstraject (PvT)
3. Het onderdeel Arbeidsmarkt & Participatie (MAP)
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De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) betaalt van jouw uitkering de rekeningen
voor gas, water, stroom en de zorgverzekering. Je hoeft hier dus zelf niet over
na te denken. Ook leert jouw maatschappelijk begeleider hoe je in Nederland
het beste met jouw geld kunt omgaan. Door financieel ontzorgen voorkomen
we dat je in de schulden terecht komt.

?
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De maatschappelijke begeleiding helpt mij met mijn
praktische vragen. Ook krijg ik hulp om de gemeente
waar ik woon te leren kennen.

Meer uitleg over stap 7 t/m 10:
de Brede Intake
• Ik heb een startgesprek met mijn consulent inburgering en met mijn
maatschappelijke begeleider. In dit startgesprek:
a. Vertel ik over wie ik ben.
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De SDD zorgt ervoor dat mijn vaste lasten betaald worden.

b. Hoor ik wat ik tijdens mijn inburgeringstraject moet doen.
c. Krijg ik uitleg over het welkomstprogramma.
d. Ik hoor welke testen ik moet doen.
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Ik verhuis naar de Drechtsteden. Het sociaal wijkteam
uit mijn gemeente geeft mij extra hulp als dat nodig is.

• Ik start met het regionale welkomstprogramma in Dordrecht. Dit
Welkomstprogramma duurt acht weken en volg ik twee ochtenden
per week. Elke week leer ik iets anders over Nederland. Dit
welkomstprogramma is verplicht. Zo krijg ik een goede voorbereiding op

7

Na jouw verhuizing heb je een startgesprek bij de SDD.
Dit noemen wij de Brede Intake. Tijdens de Brede Intake:
• Praat ik met mijn consulent inburgering en maatschappelijk
begeleider.
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• Volg ik het regionale en het lokale welkomstprogramma.
• Maak ik toetsen om te bepalen welke leerroute
ik ga volgen.
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• Maak ik een persoonlijk Plan inburgering
en Participatie (PIP4).
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mijn leerroute. In het welkomstprogramma leer ik over:
a. Wonen in Nederland.
b. Omgaan met geld in Nederland (Eurowijzer).
c. De Nederlandse normen, waarden en cultuur.
d. Onderwijs en opvoeding van kinderen.
e. Gezondheid en zorg.
f. Geschiedenis en de kaart van Nederland.
g. Meedoen in Nederland (werken en participeren).
h. Omgaan met computers.
• Ik volg ook het lokale welkomstprogramma in de gemeente waar ik woon.
Hier leer ik mijn nieuwe gemeente kennen. Dit wordt gegeven door de
maatschappelijke begeleiding en volg ik op twee middagen in de week.
• Ik maak de toetsen in het Arbeidsonderzoekcentrum (AOC).
• Ik heb na 4 weken een voortgangsgesprek met mijn consulent inburgering
om te bespreken hoe het op dat moment met mij gaat.
• Ik maak met mijn consulent inburgering en mijn maatschappelijke
begeleider mijn PIP. In de PIP staat welke leerroute ik ga volgen en op
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Een PIP is een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. In het PIP staan duidelijke afspraken over jouw
inburgeringstraject, zoals afspraken over welke leerroute je gaat volgen en hoe je gaat meedoen in de
Nederlandse samenleving.

welke manier ik ga meedoen in Nederland.

De start van de leerroute
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Meer informatie over stap 11 t/m 13:
de Module Arbeidsmarkt en Participatie
(MAP)

Ik start met mĳn inburgeringsleerroute! Ook maak kennis met mijn

Tijdens de leerroute volg ik ook de Module Arbeidsmarkt en

leraar op de taalschool. Ik krijg een leerplan. Hierin staat wanneer ik

Participatie (MAP) bij PERSPCT. De MAP is verplicht voor mijn inburgering.

naar school moet en welke lessen ik ga volgen.

In de MAP leer ik over:
• Wat ik kan worden in Nederland (beroepen).

Welke leerroutes zijn er allemaal?

• Hoe ik een goede werknemer ben in Nederland.

- B1-leerroute: De B1-route is gericht op het beheersen van de

• Welke banen er zijn in Nederland (beschikbaar werk).

Nederlandse taal op B1 niveau. Binnen de B1-leerroute kan het

• Hoe ik me kan ontwikkelen om een goede baan te krijgen.

onderdeel participatie op verschillende manieren ingevuld worden.

• Hoe ik werk kan vinden (solliciteren).

De gemeente overlegt samen met jou welke invulling het beste

• Welke normen en waarden er zijn bij Nederlandse werkgevers.

aansluit bij jouw kwaliteiten, mogelijkheden en wensen.

• Hoe ik een netwerk kan opbouwen, waardoor ik meer kans heb op

- Onderwijsroute: De onderwijsroute is gericht op het beheersen

een baan.

van de Nederlandse taal op minimaal niveau B1 en de instroom
in het regulier onderwijs (MBO, HBO of WO). Het doel van de

In de MAP ga ik ook oefenen in de praktijk. Dit duurt 40 uur in totaal.

onderwijsroute is dat je hierna een opleiding gaat volgen. Deze

Aan het einde van de MAP heb ik een gesprek met mijn consulent.

route is alleen voor jonge inburgeraars tot 30 jaar.

Ik laat zien of ik mijn doelen heb behaald, en dat ik 40 uur heb

- Z-Route: De Zelfredzaamheidsroute is gericht op het beheersen van

meegedaan aan het programma. Tijdens de leerroute volg ik ook het

de Nederlandse taal op minimaal A1 niveau en op het zelfstandig

Participatieverklaringstraject (PVT) bij maatschappelijke begeleiding. Het

kunnen meedoen aan de Nederlandse samenleving.

Participatieverklaringstraject is ook verplicht voor mijn inburgering. Hierin
maak ik kennis met de Nederlandse kernwaarden gelijkheid, vrijheid,
solidariteit en participatie. Ik maak ook een uitstapje dat in het teken staat
van één van de kernwaarden.

14 Nadat ik de leerroute helemaal heb afgerond en al de onderdelen
van mijn PIP heb uitgevoerd, ga ik mijn inburgeringsexamen doen.

15 Ik ben geslaagd voor mijn inburgeringsexamen en heb alle
onderdelen van mijn PIP goed uitgevoerd. Ik ben ingeburgerd!
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Het inburgeringstraject wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Hendrik-Ido-Ambacht

