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Mijn stappenkaart Inburgering

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 Alkmaar, Bergen, 

Castricum, Dijk en Waard, Heiloo of Uitgeest.
• Ik leer de klantmanager Inburgering van mijn 

gemeente kennen.

Stap 2: Ik kom wonen in mijn 
gemeente

• De gemeente betaalt minimaal 6 maanden 
mijn huur, zorgverzekering en energiekosten.

• Dat gaat af van mijn uitkering.
• Wat over is, krijg ik op mijn bankrekening.
• 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 3:
Ik krijg een Brede intake

• Ik krijg een uitnodiging voor de Brede intake.
• Dit is een toets en zijn gesprekken met de 

klantmanager.
• Ik doe een test en dan weet ik welk taal- 

niveau en leerniveau ik heb.
• Ik weet dan welke leerroute ik kan volgen.
• Ik heb een gesprek 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.

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

• Ik maak een PIP.
• Dit doe ik samen met mijn klantmanager.
• Hierin staat welke leerroute ik doe en op 

welk niveau ik Nederlands ga leren.
• Hierin staat welke activiteiten en cursussen 

ik ga doen.
• Hier zijn een paar gesprekken voor nodig.
• Het plan is klaar binnen 10 weken na mijn 

aankomst in mijn gemeente.
• Het plan komt in het systeem van de 

gemeente.
Ik moet afspraken nakomen in mijn 
PIP. Als ik niet naar een afspraak kom, 
dan krijg ik een boete. Dit kost geld.

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

• Spreek ik een beetje Nederlands, dan doe ik
(onbetaald) werk.

• Ik ga naar school op mijn eigen niveau.
• Ik volg een cursus om mijn financiën te leren

regelen.
• Ik haal mijn Participatieverklaring binnen 1

jaar: deze bestaat uit excursies en
bijeenkomsten.

Ik moet dit allemaal doen. 
Ik moet binnen 3 jaar mijn diploma halen.

Stap 6: 
Ik burger in en ik krijg 
maatschappelijke begeleiding

• Ik heb regelmatig contact met mijn
klantmanager.

• Ik volg een leerroute en ga naar school.
• Ik heb een taalbuddy van de taalschool.
• Ik leer mijn buurt kennen.

Ik moet dit allemaal doen. 

Stap 7: 
Ik kan alles zelf regelen  
(na maximaal 3 jaar)

• Ik heb mijn inburgeringsdiploma.
• Kan met geld omgaan en ik 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.

Mijn gemeente
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