Taal bij
inburgering en
naturalisatie

Volwassen anderstalige leerders
kunnen een taalleervraag hebben
binnen het domein inburgering en
naturalisatie. Deze domeinkaart
biedt informatie over leerders en
hun leervragen en inspiratie voor
het organiseren van betekenisvolle
ondersteuning door vrijwilligers.

1-op-1
Hoe ziet 1-op-1
taalcoaching eruit?
De taalcoach heeft kennis van de
inburgeringsroutes en hoe je daarbij
het beste kunt ondersteunen.

Groepjes
Waar let je op bij het samenstellen van groepjes?
 Dat mensen met een stevige opleiding in het algemeen
sneller leren dan mensen met minder onderwijservaring
en/of opleiding, omdat ze meer studievaardigheden hebben.
 Dat de deelnemers van de onderwijsroute en reguliere
B1-route goed samen gaan in een groepje. Houd er wel
rekening mee dat binnen de onderwijsroute deelnemers
worden geplaatst die zowel een mbo2-opleiding kunnen gaan
volgen als deelnemers die zullen starten op de universiteit.
 Dat het taalniveau van de deelnemers in het groepje niet te
veel van elkaar verschilt.

Ondersteuning
Aan welke ondersteuning kun je denken? *

Leervragen
Aan welke leervragen kun je denken? *
 Inschrijven voor een examen bij DUO
 In gesprek met COA
 Taalexamens maken
 Staatsexamens Nt2 Programma I
 Staatsexamens Nt2 Programma II
 Inburgeringsexamen voorbereiden








Vrijwilligerswerk doen
Participatieverklaring tekenen
Verblijfsvergunning aanvragen
Paspoort aanvragen
Lening voor inburgering
Onderwijsroute volgen

 Een-op-een oefenen met een taalcoach voor het Staatsexamen Nt2 Lezen met voorbeeldexamens.
 Conversatiegroep in de bibliotheek waarin kennis wordt
gedeeld over de Nederlandse maatschappij.
 Schoolgesprekken oefenen in het taalcafé voor ouder en
kind, in het kader van de Z-route.
 Taalwandelingen door de stad in kleine groepjes, zoals bij
Bibliotheek Amstelland.
 Vragen beantwoorden tijdens het inburgerspreekuur.
* Dit is puur een selectie. Er zijn nog vele andere mogelijkheden.

Locaties

Aantallen
Aantal potentiele leerders

Waar komen deze mensen?

Inburgeringsplichtigen **
- Asiel

33.248

- Gezingsmigranten

18.196

- Overig ***

Gemeenten, sociale diensten, professionele aanbieders van
educatie en inburgering, werkgevers, verenigingen, zelforganisaties,
beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Lokale supermarkten.

1.539

** totalen vanaf 2013 tot 1 september 2020
*** (o.a. familieleden van kinderen onder het kinderpardon en geestelijk bedienaren)

Portretten

Totaal

52.983
Naturalisatie

“Ik komt uit Eritrea en ben net begonnen met inburgering. Het
liefst word ik actrice en speel ik in toneelstukken. In het buurtcentrum is een theatergroep, waar ook mensen zoals ik aan mogen
meedoen. We praten veel en repeteren voor een toneelstuk over
wonen in Nederland. Zo grappig om dan de verschillen te zien tussen
Eritrea en Nederland!” Milka (28)

NL

 Als je aanbod zou willen organiseren gericht op mensen
die willen naturaliseren, kijk dan nog eens breder naar
het aantal migranten in je gemeente. Denk bijvoorbeeld
aan de GI(I)PS- en MOE-landers, en mensen uit andere
EU-landen.
 Let op! Op dit moment is het nog niet duidelijk of
mensen die hun inburgeringsdiploma hebben gehaald op
taalniveau A2, dit diploma in de toekomst ook nog kunnen
gebruiken voor een naturalisatieverzoek. Het vereiste
taalniveau voor naturalisatie en hoe het beleid eruit zal
komen te zien, is op dit moment nog niet duidelijk.

“Wat was ik verliefd op Koen! We leerden elkaar kennen op mijn geliefde
Kreta en besloten al snel dat ik bij hem in Nederland zou gaan wonen.
Dat is inmiddels alweer 8 jaar geleden, en nu wil ik een Nederlands paspoort
gaan aanvragen. Ik moet mijn taalexamens gaan halen, en daarvoor maak ik
oefeningen op internet en ga ik elke week naar een taalgroepje in het buurtcentrum. Daar maken we oefenexamens. Gelukkig heb ik alle tijd.” Sophia (34)
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Ontwikkeld
door:
In de leeswijzer vindt u meer achtergrondinformatie over deze
domeinkaarten en de totstandkoming hiervan.

In opdracht
van:

