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Ga in gesprek en ontdek waar de gemeente voor staat.  
Bijvoorbeeld:
•  Welke impact heeft de nieuwe wet op het Inburgeringsbeleid; gaat de 

gemeente dit opnieuw formuleren of wordt er alleen wat aangepast?
•  Hoever is de gemeente met het nieuwe beleid; in de idee-, concept-  

of uitrolfase?
•  Wat gaat de gemeente doen om het beleid vorm te geven; samenwerken 

met andere gemeenten, praten met deskundigen, komt er een speciaal 
team?

• Waar zet de gemeente het extra budget '2019-2020' voor in? 
•  Geeft het college van B&W hoge prioritering aan participatie en  

integratie van statushouders? Waar uit zich dat in? Wordt er aan  
een nieuwe beleidsnota gewerkt, wordt het sociaal domein op dit  
onderwerp gereorganiseerd?

Gemeente
•  De gemeente krijgt de regie over inburgering en  

taalverwerving voor de participatie en integratie van 
statushouders. 

•  De gemeente houdt met iedere inburgeraar een  
breed intakegesprek; dit levert een persoonlijk Plan 
Inburgering en Participatie (PIP) op.

•  In de PIP is aandacht voor inburgering, participatie, 
werk, zes maanden ontzorgen en begeleiding. Mogelijke 
onderdelen van PIP zijn o.a. taalmaatjestrajecten en  
digitale vaardigheden.

Laat zien wat de bibliotheek kan betekenen op 
bijvoorbeeld deze onderwerpen:
•  Non-formeel taal leren is noodzakelijk ter onder- 

steuning van formeel leren.
•  Aan iedere nieuwkomer wordt een taalvrijwilliger  

gekoppeld.
•  Digitale privacy en digi-veiligheid zijn belangrijk en  

moeten aandacht krijgen (o.a. deel van Digisterker).
•  Hoe organiseer je ook ná het inburgerexamen het 

onderhoud van taal en participatie?

Trek samen op met partners.
Leg je ideeën voor, ga samen het gesprek aan met  
de gemeente, met Vluchtelingenwerk, taalaanbieders,  
welzijnsorganisaties e.a.

Kom je er niet uit, wil je sparren? Probiblio helpt:  
e-mail: basisvaardigheden@probiblio.nl  
of ga naar: probiblio.nl/inburgering

Denk aan:
•  Taalcoaching door oefenen in het Taalcafé, de leesclub en met een  

taalmaatje.
•  Oefenen met taalprogramma’s op de computer.
•  Ondersteuning van digitale vaardigheden met oefenprogramma's en  

inloopspreekuur.
•  Digisterker voor vluchtelingen om de kennis van de (digitale) overheid  

en de informatievaardigheden te vergroten.
•  Aanbod en spreekuren van inburgerpartners als Vluchtelingenwerk,  

taalaanbieders, welzijnsorganisaties.
Bekijk ook het landelijke bibliotheekaanbod voor inburgeraars.

Inburgering  
•   Er komen vernieuwde leerroutes: Inburgeringsroute, 

onderwijsroute, Z-route.
•  De gemeente koopt de inburgeringscursussen in.
• De Taaleis wordt verhoogd naar B1.
•  Het leenstelsel wordt afgeschaft. Breng de bibliotheek op een brede manier  

naar voren:  
•  In het Taalhuis en met taalmaatjes worden er  

sociale contacten gelegd.
•  Gezinsbenadering, Voorleesexpress en leesplezier  

voor kinderen.
•  Walk&Talk, EVA en andere werkprogramma’s zijn 

ondersteunend aan participatie.
•  De bibliotheek is laagdrempelig, informeel, heel vaak 

open en iedereen is welkom.

Tussentijds beleid 2019-2020  
Er is er een overgangsperiode ingesteld, waarin extra  
geld, totaal €40 mln, voor gemeenten beschik- 
baar is. Met dit geld kan toegewerkt worden  
naar het nieuwe beleid en worden huidige  
inburgeraars ondersteund bij inburgering en  
taalverwerving.

De nieuwe wet Inburgering gaat op 1 januari 2021 in. De wet zet in op goede 
begeleiding en snelle integratie door werk en participatie. Hoe bereid jij de  
bibliotheek voor op de nieuwe wet Inburgering?

Stappenplan Inburgering: 
bereid je voor op de nieuwe wet
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