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Mijn Routekaart Inburgering

START

AZC
Stap 4:
Ik maak een persoonlijk 
Plan Inburgering en 
Participatie (PIP)

Stap 1:
Ik ben in het AZC
•
•
•
•
•
•
•

Hier krijg ik onderdak en eten.
Ik heb een casemanager van het COA.
Ik vraag mijn DigiD aan.
Ik krijg een bankrekeningnummer.
Ik doe mee aan de voorinburgering van het COA.
Ik leer al een beetje de Nederlandse taal.
Ik krijg kennis van Nederland en de
maatschappij.
• Ik hoor waar ik ga wonen in Zaanstad.
• Ik leer de Begeleider Inburgering van de
gemeente Zaanstad kennen.

PIP

• Ik maak een PIP.
• Samen met mijn Begeleider Inburgering.
• Daarin staat welke leerroute ik doe en op welk
niveau ik Nederlands ga leren.
• Daarin staat welke activiteiten en cursussen ik
ga doen.
• Daarvoor zijn een paar gesprekken nodig.
• Het plan is klaar binnen 10 weken na mijn
aankomst in Zaanstad.
• Het plan komt in het systeem van de gemeente.
Ik moet afspraken nakomen in mijn PIP.
Als ik niet kom bij een afspraak, dan krijg
ik een boete. Dit kost geld.

Stap 2:
Ik kom naar Zaanstad
• Zaanstad betaalt minimaal 6 maanden mijn
huur, zorgverzekering en energiekosten.
• Dat gaat af van mijn uitkering.
• Wat over is, krijg ik op mijn bankrekening.
• Dat gaat via de Kredietbank Nederland.
• Ik krijg een uitnodiging voor de start van mijn
inburgering.
• Ik bereid de Brede Intake voor.
• Vluchtelingenwerk helpt mij (maximaal
18 maanden) met praktische zaken.
Zoals huur, uitkering, tandarts,
huisarts en omgaan met geld.

Stap 5:
Ik krijg les in taal en 
hoe de maatschappij werkt

Stap 3:
Ik krijg een Brede Intake
• Ik krijg een uitnodiging voor de Brede Intake.
• Dat zijn een toets en gesprekken met de
Begeleider Inburgering.
• Ik doe een test en dan weet ik welk taal- en
leerniveau ik heb.
• Ik weet dan welke leerroute ik kan volgen.
• Ik heb een gesprek met mijn Begeleider
Inburgering over:
Meedoen met werk, welke taal en
leerroute ik ga doen, vragen over mijn
eigen situatie, gezondheid en gezin, post
en administratie en leren omgaan met
financiën.

• Spreek ik een beetje Nederlands, dan doe ik
(onbetaald) werk.
• Ik ga naar school op mijn eigen niveau.
• Ik volg een cursus Eurowijzer om mijn financiën
te leren regelen.
• Ik haal mijn Participatieverklaring (binnen 1 jaar).
• Die bestaat uit excursies en bijeenkomsten.
Ik moet dit allemaal doen.
Ik moet binnen 3 jaar mijn diploma halen.

Stap 6:
Ik burger in en krijg
maatschappelijke begeleiding
• Ik heb regelmatig contact met mijn Begeleider
Inburgering.
• Ik volg een leerroute en ga naar school.
• Ik heb een taalbuddy van de taalschool.
• Ik heb contact met Vluchtelingenwerk.
• Ik leer mijn buurt kennen.
• Ik volg cursus Mindfit bij Vluchtelingenwerk.
Ik moet dit allemaal doen. Alleen Mindfit is
niet verplicht.

Stap 7:
Ik kan alles zelf regelen
(na maximaal 3 jaar)
• Ik heb mijn inburgeringsdiploma.
• Kan met geld omgaan en weet hoe het hier
werkt.
• Ik kan mijn administratie doen.
• Ik weet waar ik hulp kan vragen. Over school,
werk, administratie, gezin, gezondheid.
• Ik neem afscheid van mijn Begeleider
Inburgering.

Welke nieuwkomer ben jij?

Wie zijn:

We hebben verschillende soorten nieuwkomers:
Asielstatushouders. Ik heb een status en ga inburgeren. Ik
start in het AZC. Ik neem alle stappen.
Gezinsmigranten. Ik heb in het land van herkomst een
taalexamen op A1 niveau gedaan. Ik ben naar Nederland
gekomen om bij mijn partner te wonen. Ik ben geen
na-reiziger of statushouder. Ik doe mee vanaf stap 3.
Hervestigers. Ik zit in een kwetsbare situatie. Ik kom direct
naar Zaanstad. Ik hoef niet eerst naar het AZC. Vijf
maanden voor aankomst regelen Vluchtelingenwerk, COA,
gemeente en de woningcorporatie de belangrijkste zaken
voor mij. Ik doe daarna mee vanaf stap 3.
Na-reizigers. Ik reis een familielid na die al asielstatus
houder is in Nederland. Dat kunnen partners, kinderen,
ouders of andere familie zijn. Ik doe mee vanaf stap 2.

Casemanager COA. Begeleider bij het COA.

Ik val onder de wet inburgering die geldig is tussen 2013 – 2021:
Ondertussen groep. Als het echt nodig is, krijg ik
begeleiding.
Elip groep. Ik zit in het laatste half
jaar van mijn inburgering. Het geld is
bijna op. Ik krijg hulp om mijn taal- en
inburgeringsexamen snel te halen.

Begeleider Inburgering. Jouw persoonlijke
Begeleider Inburgering bij de gemeente Zaanstad.
Gemeentelijk Team Inburgering. De Begeleiders
Inburgering werken hier. Ze begeleiden je bij alle stappen
van de inburgering (taal, opleiding, werk) en maken de
afspraken met jou.
Tolk. Helpt met vertalen, van het Nederlands in jouw taal.
Vluchtelingenwerk. Deze mensen helpen je om dingen te
regelen. Denk aan belasting, zorgverzekering of school
voor de kinderen. Ze leren je ook
om zelfstandig de weg te vinden in
de Nederlandse maatschappij.

Wat betekent:
Brede Intake. Je hebt een gesprek met jouw Begeleider
Inburgering over jouw persoonlijke situatie. Daarin zit ook een
toets. Die laat zien wat je taalniveau en je leerniveau zijn.
DigiD. Digitaal paspoort van de overheid. Om je identiteit te
controleren en een inlogcode om dingen te kunnen regelen.

Wat doen deze organisaties:
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Vangt
nieuwkomers als eerste op en begeleidt de plaatsing in
een gemeente. COA geeft een voorprogramma
inburgering.
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Bepaalt wie moet
inburgeren. Doet de centrale inburgeringsexamens voor
het taalonderwijs. Geeft een lening aan gezinsmigranten.
Jongerenloket. Voor jongeren tot 27 jaar.
Met vragen over leren, werken en inkomen.

Leerbaarheidstoets. Toets die laat zien hoe goed je taalniveau
en leerniveau is. Dit is een onderdeel van de Brede Intake.
Leerroutes. Je krijgt taalles die past bij jouw niveau. Er zijn drie
onderwijsroutes.
• B1 route. voor leren van de taal (B1) en een goede start van
(vrijwilligers)werk.
• De onderwijsroute. Je haalt zo snel mogelijk een Nederlands
schooldiploma. Vooral voor jongeren.
• De zelfredzaamheidsroute. Als je de andere routes niet
haalt. Je leert je te redden in de maatschappij.
Mindfit. Training om geestelijk gezond te zijn.

NL Training. Geeft taalles.

Ontzorgen. Minstens de eerste zes maanden betaalt
Zaanstad de huur, premie voor de zorgverzekering en
energielasten. Deze kosten gaan af van je uitkering.
De rest krijg je op je bankrekening. Dit loopt via de
Kredietbank Nederland.

Sociaal Wijkteam. Voor iedereen
met vragen of problemen rond:
welzijn, zorg, werk en inkomen, wonen en gezinsrelaties.

Participatieverklaring (PVT). Verplicht onderdeel van
inburgering. Kennismaking met Nederlandse waarden:
vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

Werkom. Helpt je vaardigheden te leren voor het vinden
van passend werk.

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. In dit plan
staan alle afspraken die je maakt om in te burgeren.

Kredietbank Nederland. Bank die
mensen helpt met schulden en
het betalen van vaste lasten.

