Het verbinden van praktijkgerichte inburgering en taalleren
Aanbod voor gemeenten - per type ondersteuning
Zoekt uw gemeente ondersteuning bij beleidsvorming en uitvoering van praktijkgerichte inburgering
en taalleren? Hieronder hebben we onze mogelijkheden voor u op een rij gezet.
Op deze pagina zijn de ondersteuningsmogelijkheden van het ITTA voor praktijkgerichte inburgering
en taalleren geordend op type ondersteuning:
1. Visievorming en beleidsontwikkeling
2. Begeleiden van overleg met taalaanbieders en ontwikkeling bestek
3. Deskundigheidsbevordering NT2 en inburgering voor beleidsambtenaren en klantmanagers
4. Verbinden en versterken van ketenpartners in de drie inburgeringsroutes
5. Inhuur voor begeleiding en ondersteuning bij beleid en uitvoering inburgering
1. Visievorming en beleidsontwikkeling
Wat is de visie van de gemeente op inburgering en op de invulling van de drie routes daarbinnen?
Wat doe je lokaal en wat regionaal? Hoe verbind je professioneel inburgeringsonderwijs met
vrijwilligersactiviteiten? Hoe zorg je voor taalontwikkeling in de praktijk? Hoe verbind je de
taalontwikkeling aan vervolgopleiding en/of (vrijwilligers)werk? Hoe verbind je de inburgering met
het brede sociale domein? Deze en andere vragen helpen om vorm te geven aan de visie en beleid
voor de inburgering? Verkenning in de (arbeidsmarkt)regio is noodzakelijk om zowel het regionale als
het lokale beleid vorm te geven.
Aanbod
Een Action Lab op maat voor samenwerkende gemeenten, via kennisuitbreiding, kennisdelen en
samenwerken komen tot een beleids- en uitvoeringsagenda met afspraken over regionale
samenwerking te bereiken in circa drie bijeenkomsten van 09.30 uur tot 17.00 uur over een periode
van enkele weken.
Product
- Praktische kennis en ervaring over vluchtelingen en toeleiding naar arbeidsmarkt, de relatie naar
het sociaal domein, diepe kennis over wat er werkt en niet werkt in inburgering, wat er nodig is
om een gewenst resultaat in samenwerking met de interne en externe organisaties te bereiken.
- Een product waarmee de gemeenten en hun partners mee verder kunnen in de voorbereiding op
een goede inburgering.
Deze dienstverlening voeren Bas Schuiling consultancy en Nel Buis van jb Lorenz en ITTA-UvA BV
gezamenlijk uit.
2. Begeleiden van overleg met de taalaanbieders en ontwikkeling bestek
Vroegtijdig overleg met de taalaanbieders is van belang. Wat hebben zij te bieden in de verlengde
intake, de B1 route, de onderwijsroute en de Z-route? Wat verwacht u van hen, bijvoorbeeld op het
gebied van rapportage, samenwerking met vrijwilligers, inbedding van praktijkopdrachten in het
onderwijs, etc. Welke kwaliteitscriteria stelt u? Dit overleg kan in combinatie met visie en beleid de
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opmaat zijn voor de ontwikkeling van een bestek. Het bestek is de kans om alle inhoudelijke,
praktische en didactische aandachtspunten en kwaliteitscriteria te borgen.
Analyse en invulling
 Inzet en gewenste opbrengst bepalen voor gesprekken met taalaanbieders.
 Gesprekken voeren met taalaanbieders.
 Ontwikkeling bestek.
Product
U heeft goed contact met alle taalaanbieders en zicht op hun specifieke kwaliteiten. In het bestek zijn
de aandachtspunten die voor uw gemeenten van belang zijn opgenomen. Met dit bestek stuurt u de
uitvoering op resultaat, inhoud, didactiek, kwaliteit en samenwerking.

3. Deskundigheidsbevordering NT2 en inburgering voor beleidsambtenaren en klantmanagers bij
gemeenten en/of in de arbeidsmarktregio
Deskundigheidsbevordering is maatwerk en kan gericht zijn op kenmerken van onderwijs
inburgering/NT2, verbinden van formeel, nonformeel en informeel leren, praktijkgericht taalleren,
interculturele communicatie, taalleren en (vrijwillligers)werk en taalleren en arbeidsmarkttoeleiding.
Mogelijke invulling:
 Kennis en inzicht in taalniveaus
 Communiceren op een laag taalniveau
 Interculturele communicatie
 Praktijkgericht taalleren
 Verbinden van formeel en nonformeel leren
 Succesfactoren van NT2 onderwijs
Product
Deskundige klantmanagers, arbeidsmarkttoeleiders en andere ambtenaren.

4. Verbinden en versterken van ketenpartners in de drie inburgeringsroutes
Bij succesvolle inburgering is samenwerking essentieel. In deze samenwerking spelen onder meer
gemeenten, taalaanbieders, ROC’s, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, arbeidsmarktoeleiding en
werkgevers een rol. Maar ook de scholen van de kinderen, de gezondheidszorg, de
woningbouwvereniging, de sportverenigingen en/of muziekscholen en indien aan de orde de
schuldhulpverlening kunnen betrokken worden. Een integrale aanpak vergroot de kans op
succesvolle inburgering. Met name de onderwijs route – met mbo, hbo of wo- en de z-route – met
welzijnswerk, verenigingsleven en vrijwilligerswerk – vragen om een intensieve relatie met alle
ketenpartners.
Analyse
 Per route in kaart brengen van de ketenpartners
 Samenwerking tussen ketenpartners tot stand brengen
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Product
U heeft een goed beeld van de ketenpartners per inburgeringsroute en van hun specifieke kennis en
inbreng. De samenwerking en het overleg met de partners is opgestart en gericht op duurzame
samenwerking.

5. Inhuur voor begeleiding en ondersteuning bij beleid en uitvoering inburgering
Het ITTA UvA is ook beschikbaar voor inhuur om de beleidsvorming en voorbereiding van de
uitvoering binnen uw gemeente vorm te geven en het politieke proces richting besluitvorming te
ondersteunen.
Wij bieden een schat aan ervaring op het gebied van inburgering/NT2, toetsing en examinering,
praktijkgericht leren en verbinden van formeel, nonformeel en informeel leren. We koppelen deze
ervaring aan kennis en ervaring met procesbegeleiding, beleid en bestuur en aan ervaring met
adviestrajecten en trainingen.

Wie kan u ondersteunen?
Het ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal. Onze visie is dat je
taalleert vóór, dóór en met de praktijk. Taalontwikkeling gaat sneller en effectiever als het
taalonderwijs geïntegreerd is in de dagelijkse praktijk. Deze werkwijze garandeert een uitdagende,
ondersteunende en stimulerende leeromgeving. Al onze inspanningen gaan uit van deze overtuiging.
Nieuwkomers aan de Slag is een samenwerkingsverband waarvan ook ITTA deel uitmaakt. De
partners bundelen kennis van en ervaring met het brede sociaal domein en inburgering. Denk aan
kennis van onderzoeksinstrumenten, taalvraagstukken, arbeidsmarkt-toeleiding, participatie van
vrouwen, brede en verlengde intake, interculturele communicatie en gezondheid.
Drs. Elwine Halewijn (elwine.halewijn@itta.uva.nl / elwine@nieuwkomersaandeslag.nl)
Elwine is gespecialiseerd in tweede taalverwerving bij volwassenen, met name inburgering.
Elwine voert reeds 30 jaar projecten uit op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau, gericht
op taalleren in het kader van arbeidsmarkttoeleiding, communicatie op werkvloer,
ouderbetrokkenheid, gezondheid, zelfstandig ondernemerschap e.d.
Drs. Jacqueline de Maa (jacqueline.demaa@itta.uva.nl / jacqueline@nieuwkomersaandeslag.nl)
Jacqueline de Maa is gespecialiseerd in tweede taalverwerving in inburgering, bij
ouderbetrokkenheid en in het (beroeps)onderwijs. Jacqueline adviseert en begeleidt
gemeenten, (school)besturen en docententeams en ontwikkelt lesmateriaal.
Zij is tussen 2014 – 2018 als wethouder actief geweest, met als portefeuille o.a. Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en het overkoepelende deel van het sociaal domein.
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