
Statushouders in Brabant
Wat valt op?
2014 - 2016* 

Tot de statushouders rekenen we alle personen die een ver-

blijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben 

ontvangen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook 

nareizigers van statushouders ontvangen een (afgeleide) asiel-

vergunning en behoren in dit onderzoek tot de statushouders. 
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Aantal statushouders
in Brabant

Aantal statushouders 
in Nederland

Het aandeel minderjarige 
statushouders in Brabant groeit

Aantal statushouders 25-34 
jaar in Brabant neemt af

Veruit de meeste
statushouders in 
Brabant komen uit Syrië

Minderjarigen volgen 
vrijwel allemaal 
onderwijs 
Van de 18 t/m 22 jarigen is dit 

nog maar ongeveer een derde 

deel. Statushouders uit Eritrea 

volgen in mindere mate 

onderwijs dan statushouders 

uit andere landen.

Ze maken vrijwel geen gebruik van 

geboortezorg en mondzorg.

Statushouders maken in zeer 
grote mate gebruik van de 
gezondheidszorg in vergelijking 
met Nederlanders.

Statushouders uit  
Afghanistan hebben  
veel vaker werk dan  
die uit andere landen
(wat niet betekent dat ze niet 

meer afhankelijk zijn van 

een uitkering). 2½  jaar na het 

verkrijgen van de vergunning 

heeft 31% van de Afghaanse 

statushouders werk. Van de 

totale groep is dit 11%. 

Naarmate statushouders langer in 
Nederland verblijven stijgt hun 
inkomen (licht). 

Na 2½ jaar heeft slechts 5% 
het examen gehaald. Volgens de 
Wet inburgering zou na drie jaar 
iedereen van 18 jaar en ouder 
het diploma moeten hebben.
Statushouders zijn zelf  verantwoordelijk 

voor hun inburgeringstraject.  

Het aantal mannen dat verdacht 
wordt van een misdrijf is onder 
statushouders laag (circa 2,5%). 
Dit is zelfs iets minder dan onder de hele 

mannelijke bevolking en ruim lager in 

vergelijking tot alle mannen met een niet-

westerse achtergrond.

In Noord-Brabant wonen 
minder statushouders, 
in vergelijking met het 
midden van het land. 
De meest populaire 
plaatsen in Noord-Brabant 
zijn Oisterwijk, Zundert 
en Halderberge.
In de tweede maand na het ver-

laten van de COA wonen status-

houders nog vaak in de gemeente 

waar de COA was. Na 12 maanden 

trekken statushouders naar wat 

meer verstedelijkte gebieden.

44%

50%

82%
Huisarts

Farmacie

Ziekenhuis

van de statushouders is 2½ jaar na het verkrijgen van 
de vergunning nog afhankelijk van een uitkering. 86% 

*dit zijn de meest recente gegevens van Brabant, deze gegevens komen uit Cohortstudie asiel van CBS



De cijfers en de dagelijkse praktijk
van de inburgeraar
2014 - 2016

De cijfers en de dagelijkse 
praktijk van de inburgeraar
Voor de dagelijkse praktijk van statushouders en van mensen 

die met statushouders werken (betaald dan wel vrijwillig) staat 

een grote verandering op stapel; de nieuwe inburgeringswet. 

Het huidige inburgeringsstelsel wordt vervangen omdat het 

niet voldoet. Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees 

constateerde dit zelf begin dit jaar in een kamerbrief1.

“Inburgeraars doen te lang over hun inburgering en het stelsel 

prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse 

taal te leren. De verbinding met participatie wordt onvoldoende 

gemaakt, onder andere omdat nieuwkomers zich allereerst richten 

op hun inburgeringsplicht. De doorgaande lijn tussen de asielopvang 

en verdere inburgering bij gemeenten verloopt onvoldoende soepel. 

Inburgeraars zijn kwetsbaar op een vrije markt waar fraude 

voorkomt door instellingen die misbruik maken van de mogelijkheden 

die het leenstelsel ze biedt. Hervorming is dus broodnodig.”

Alle reden dus voor een herziening. 

De nieuwe wet gaat per 1 januari 2021 in. 

Veranderingen in het inburgeringstraject
Wat zijn de meest ingrijpende veranderingen als het gaat over 

taalonderwijs?

1. B1-route Het niveau van het inburgeringsexamen gaat 

omhoog van A2 naar B1. Als gedurende het traject blijkt 

dat de B1-route te hoog gegrepen is, kan het traject 

afgeschaald worden naar een A2-route.

2. Onderwijsroute Naast de B1-route is er straks ook de 

onderwijsroute. Wie de onderwijsroute volgt, gaat daarna 

een opleiding op ten minste mbo-niveau 2 doen. 

3. Z-route Dit is de zelfredzaamheidsroute. Voor wie de 

 B1- en onderwijsroute te hoog gegrepen zijn. 

Aan het begin van het traject krijgt elke statushouder een 

brede intake (een uitgebreide intake met onder meer een 

leerbaarheidstoets die naar een gepaste leer-werkroute 

verwijst) en een persoonlijk inburgeringsplan (PIP). Ook moeten 

volwassen statushouders naast hun inburgeringstraject zo snel 

mogelijk aan het werk geholpen worden. 

Het is van groot belang voor zowel de statushouders als de 

maatschappij als geheel dat de nieuwe inburgeringswet wél 

succesvol wordt. Hoe kunnen we de cijfers uit het onderzoek 

gebruiken om ons goed voor te bereiden op de veranderingen 

die de nieuwe wet met zich meebrengt?

Stevig inzetten op (non-formele) educatie 
De onderzoeksresultaten maken pijnlijk duidelijk dat het 

taalniveau van het huidige inburgeringsexamen (A2) bijzonder 

ambitieus is. Na 2,5 jaar in Nederland heeft nog maar 5% 

van het cohort 2014 het examen op A2-niveau behaald. En 

de inburgeringstermijn is drie jaar… Vanaf 2021 wordt het 

te behalen taalniveau B1; het taalniveau van de gemiddelde 

Nederlander. Er komt dus een flinke schep bovenop. 

Een belangrijke voorwaarde om de B1-taaleis haalbaar te laten 

zijn is simpelweg een goed en breed onderwijsaanbod. En 

dat hoeft niet alleen formeel onderwijs te zijn. Non-formele 

educatie (bijvoorbeeld een Taalcafé) kan een uitstekende 

aanvulling zijn op de formele educatie. Dat wat in de les 

geleerd wordt, kan verder geoefend worden tijdens de non-

formele educatie. Ook voor statushouders in de Z-route of de 

onderwijsroute kan non-formele educatie echt een plus zijn.

1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/15/

 kamerbrief-tussenstand-veranderopgave-inburgering

2. https://www.kis.nl/artikel/arbeidstoeleiding-vrouwelijke-statushouders-

 we-hebben-een-helikopterblik-nodig?utm_medium=email

3. Beeld kan iets vertekend zijn: Eritreeërs verblijven vanwege hun afkomst 

langer in het COA en hebben daardoor minder de tijd om kosten te maken in 

de basisverzekering.  

4. Ga voor meer informatie naar www.pharos.nl.
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Cubiss zet momenteel samen met de 
andere POI’s een traject op om samen met 
een aantal bibliotheken te komen tot een 
stappenplan voor nieuwe bibliotheken 
rondom de nieuwe inburgeringswet. 

Interesse om mee te doen of andere vragen rondom 

de nieuwe wet, neem contact op met Nieke Geschiere 

(n.geschiere@cubiss.nl of 06 - 51 83 04 25).

Taalniveau A1 Basiskennis van de taal, bekende dagelijkse 

uitdrukkingen en eenvoudige zinnen.

Taalniveau A2 Bekend met veelgebruikte uitdrukkingen en kan 

gesprekken voeren over alledaagse zaken.

Taalniveau B1 Kan eigen mening geven en kan ervaringen, gebeur-

tenissen, dromen en verwachtingen beschrijven

Formeel leren, systematisch en gestructureerd leren binnen een 

omgeving die ontworpen is om te leren, met als doel het behalen 

van erkende diploma’s of certificaten.

Non-formeel leren is niet gericht op het behalen van een erkend 

diploma of certificaat. De omgeving is niet per se ontworpen als 

leeromgeving. Denk bijvoorbeeld aan cursussen in een bibliotheek 

of wijkcentrum, of aan werkplekleren.

Ken uw doelgroep!
Door de brede intake en de PIP gaan gemeenten 

statushouders intensiever begeleiden. Ook doet de gemeente 

de inburgeraar een taalscholingsaanbod en wordt er gezocht 

naar mogelijkheden om de statushouder zo snel mogelijk aan 

het werk te laten gaan. Casemanagers inburgering van de 

gemeente (en hun collega’s) hebben een belangrijke rol in die 

begeleiding. 

Kennis van de doelgroep is dus nodig, evenals kennis van de 

verschillende groepen binnen de doelgroep. 

Uit de cijfers blijkt dat het aantal vrouwelijke asielzoekers 

in Brabant stijgt. Koppelen we dit aan het gegeven dat 

vrouwelijke statushouders minder snel dan mannelijke 

statushouders aan het werk komen2, dan biedt dat 

handvatten voor gerichte begeleiding.

In dit onderzoek springt de positie van Eritreeërs vaak in 

het oog. Ze maken het minst gebruik van zorg, ze verdienen 

het minste en ze volgen minder vaak onderwijs dan andere 

statushouders. Het behoeft geen uitleg dat bij deze groep de 

begeleiding in veel gevallen intensiever, langer of in ieder 

geval anders zal moeten zijn. Wees daarop voorbereid en zorg 

dat die begeleiding er op tijd is!

Zorggebruik
Tot slot: kijkend naar het thema ‘zorggebruik’ valt op dat 

statushouders in hun beginperiode in Nederland erg vaak 

de huisarts bezoeken. Tegelijkertijd maken ze nauwelijks 

gebruik van mondzorg, geboortezorg en hulpmiddelenzorg. 

En dat terwijl wel 95% van de onderzochte groep een 

basiszorgverzekering heeft afgesloten.  

In de rapportage staat ook beschreven dat Eritreeërs het 

minste gebruik maken van zorg3 en dat dit komt door 

cultuurverschillen, de taalbarrière en een gebrek aan kennis 

over gezondheidsproblemen en de gezondheidszorg. 

Om deze uitersten in zorggebruik terug te brengen is 

voorlichting belangrijk. Hier zou in het kader van het 
Uit: taalbrigade Uit: Volwassenenleren.nl

inburgeringsonderdeel KNM (Kennis van de Nederlandse 

Maatschappij) meer aandacht voor moeten zijn. Wanneer 

ga je in Nederland naar de huisarts? Hoe geef je aan dat je 

iets niet begrijpt? Voor welke zorg ben je verzekerd? Hoe is 

de geboortezorg in Nederland geregeld? Dit zijn stuk voor 

stuk onderwerpen waar met het oog op zorggebruik van 

statushouders duidelijke voorlichting over moet komen4. 

Dit biedt kansen voor statushouders én organisaties die de 

gemeente willen ontzorgen.

Werk aan de winkel dus! Niet alleen voor de statushouders 

en gemeenten, maar zeker ook voor de partners in het sociaal 

domein.


