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Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Inburgering
Inleiding * Via onder andere de media komen berichten tot ons dat het slagingspercentage 

voor het inburgeringsexamen zeer laag is. Via andere kanalen bereiken ons 
berichten dat voor de mensen die het betreft de toegang tot 
inburgering(sondersteuning) of opleidingen moeizaam verloopt. Daarnaast 
vernemen wij dat de inhoud van de examens niet goed aansluit en soms 
gewoonweg voorbij schiet aan de dagelijkse praktijk van het wonen en werken in 
Nederland.

Naar aanleiding van deze berichten hebben wij een aantal vragen waarbij graag 
gemiddelden, minimum en maximum vernemen (indien van toepassing):

Vragen

Vraag 1 * Hoeveel vluchtelingen, vergunning- en/of statushouders hebben zich in 2015, 
2016 en 2017 in Stichtse Vecht gevestigd?

Vraag 2 * Hoeveel van hen zijn geslaagd voor het inburgeringsexamen (onderverdeeld naar 
vestigingsjaar)?

Vraag 3 * Hoe lang doet men over een inburgeringscursus?

Vraag 4 * Hoe lang na vestiging schrijft men zich in voor een inburgeringscursus?

Vraag 5 * Hoe lang is de wachttijd na inschrijving?

Vraag 6 * Welke percentage slaagt voor het eerste inburgeringsexamen?

Vraag 7 * Welke organisaties verzorgen de inburgeringscursussen en -examens voor onze 
gemeente?
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Vraag 8 * Welke eisen ten aanzien worden er gesteld aan de inhoud en kwaliteit?

Vraag 9 * Hoe stelt de gemeente vast of de(ze) cursussen en examens aan de gestelde eisen 
voldoen?

Vraag 10 * Sluit de ondersteuning/begeleiding (door vrijwilligers en professionals of 
financieel) aan bij de behoefte?

Vraag 11 * Hoe tevreden zijn vluchtelingen, vergunning- en/of statushouders met deze 
ondersteuning/begeleiding?

Vraag 12 * Hoe tevreden zijn begeleiders (vrijwilligers en professionals) met (de 
ondersteuning vanuit) de gemeente?

 
Bijlagen
Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


