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Leeswijzer 
In onderstaande tekst wordt stap voor stap uitleg gegeven over het Taalverwering & 
Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen (TOV) van de gemeente Amsterdam. Eerst wordt 
uiteengezet wat de aanleiding is geweest voor dit programma, daarna wordt aandacht gegeven 
aan de inhoud van het programma en hoe TOV georganiseerd wordt. Dit handboek eindigt met 
de ontwikkeling en toekomst van TOV.  

 
1.1 Hoe is TOV tot stand gekomen? 
Toenemende instroom vluchtelingen en aanpassing Wet Inburgering leidden tot 
opstart TOV. 
 
De gemeente Amsterdam voert al sinds het midden van de jaren 2000 gericht beleid om de 
integratie van vluchtelingen in de stad te bevorderen. Het doel van het gemeentelijk beleid is om 
vluchtelingen effectief en efficiënt te begeleiden naar zelfstandigheid.  De gemeente heeft de 
ambitie om voor iedere vluchteling een doorgaande lijn van begeleiding te realiseren, vanaf het 
moment van aankomst en met duurzame integratie, werk en opleiding en participatie,  zodat zij 
zich zo snel mogelijk Amsterdammer voelen en zo snel mogelijk meedoen.  
 
In die periode hebben zich circa 250 tot 300 volwassen vluchtelingen per jaar in Amsterdam 
(vanuit asielzoekerscentra) gevestigd. Dit aantal is sinds 2015 sterk toegenomen. Door met name 
de onrust in Syrië en Eritrea en een inhaalslag op de huisvestingstaakstelling is in 2016 en 2017 
een jaarlijkse instroom van ongeveer 2000 volwassen vluchtelingen gerealiseerd. Vluchtelingen 
beginnen hun nieuwe start vrijwel allemaal met een bijstandsuitkering. Amsterdam ziet hen op 
dat moment als een kwetsbare groep zonder Nederlands netwerk met allerhande zorgen 
(vestiging, inkomen, inburgeringsplicht, gezondheid / zorg, schulden, familie in buitenland en 
oorlogstrauma’s). Ervaring leert dat het juist voor hen erg belangrijk is om snel met taal te starten 
om zo aan een nieuwe en kansrijke toekomst te beginnen. 
 
Met de aanpassing van de Wet Inburgering per 1 januari 2013 is de gemeente haar regierol kwijt 
op het gebied van taal en inburgering van nieuwkomers. Verplichte inburgeraars moeten op eigen 
kracht een geschikt taal- en inburgeringsaanbod zoeken. Bij onvoldoende financiële middelen 
kunnen zij hiervoor een lening afsluiten bij het Rijk (i.c. DUO). Een gevolg van dit rijksbeleid blijkt 
te zijn dat statushouders zich de taal niet snel genoeg eigen maken omdat mensen, door 
omstandigheden te laat beginnen en de zwaarte van de gevraagde inspanning onderschatten.  De 
gemeente Amsterdam heeft daarom medio 2013 het TOV programma opgezet om zo bij te 
dragen aan een snelle inburgering. De klantmanagers bieden vluchtelingen ondersteuning bij het 
maken van de keuze voor een taalaanbieder. De gemeente Amsterdam zet daarnaast in op 
begeleiding naar werk of opleiding parallel aan de inburgering.  
 
De gemeente Amsterdam voorzag een groot risico voor vluchtelingen omdat zij weinig kennis 
hebben van de Nederlandse samenleving, de taal niet spreken, geen sociaal netwerk hebben en 
niet op de hoogte zijn van hun rechten en plichten in Nederland. Re-integratie-activiteiten lopen 
vaak vast als gevolg van onvoldoende taalkennis. Pas na drie jaar worden de problemen expliciet 
als de inburgeringstermijn verloopt. Om dit te voorkomen, ondersteunt Amsterdam vluchtelingen 
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in die belangrijke eerste oriëntatiefase direct na vestiging en fungeert als vliegwiel voor een goede 
start richting inburgering en zelfstandigheid.  
 
Om de verschillende instrumenten van de gemeente voor vluchtelingen op elkaar aan te laten 
sluiten zodat een doorlopende leer- en ontwikkellijn ontstaat, is destijds een aanvraag voor een 
AMIF-subsidie (Europese Migratiefondsen) ingediend om de aanpak van Aankomst tot 
Zelfstandigheid te ontwikkelen. Deze aanvraag is gehonoreerd. Het is van groot belang om 
vluchtelingen direct vanaf hun aankomst in Amsterdam te activeren. Het Taalverwering & 
Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen (ontwikkeld mede met een subsidie uit het Europees 
Vluchtelingenfonds) is daarom een essentieel onderdeel van de doorlopende leer- en 
ontwikkellijn. Zonder gedegen start is het moeilijk om op een later moment de vluchteling te 
activeren. 
 
In verband met de hogere instroom van vluchtelingen, het accent op een duale aanpak waarbij 
vluchtelingen parallel aan hun inburgering snel aan het werk gaan en de ervaringen die opgedaan 
zijn in de afgelopen jaren zijn aanpassingen nodig op het huidige programma en is de uitvoering 
van het programma opnieuw aanbesteed.  
 
Naar aanleiding van het regeerakkoord zijn er inmiddels concrete plannen (brief veranderopgave 
inburgering door van minister Koolmees d.d. 2 juli 2018) de regie op de inburgering naar de 
gemeenten terug te brengen, maar de realisatie daarvan zal, gelet op het feit dat er een 
wetswijziging nodig is en deze wetswijziging pas op zijn vroegst per 1 juli 2020 in kan gaan, nog 
geruime tijd op zich laten wachten.  
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1.2 Wat is TOV? 
In deze paragraaf wordt uiteengezet wat TOV inhoudt. Hierbij wordt ingegaan op 
de doelgroep, de doelen en omvang van het programma en het beoogde 
eindresultaat.  
 
TOV wordt ingezet gedurende de eerste drie maanden na vestiging in Amsterdam. Het 
programma stelt nieuwe vluchtelingen in staat om vanuit de eigen kracht regie op het leven te 
herpakken en zich in te zetten voor taalverwerving en de weg naar werk (direct of via een 
opleiding). TOV is een verplichte training van twee tot vier weken die alle vluchtelingen 
doorlopen. De lessen bestaan uit groepsinstructie en omvatten vier modules die de vluchteling 
wegwijs maken in Nederland.  
 
Doel van het programma is vluchtelingen kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving 
en Amsterdam zodat zij zich vrijer kunnen bewegen richting werk, inburgering en/of opleiding.  
Hierdoor worden zelfredzaamheid en zelfvertrouwen vergroot.  
 
Doelgroep 
 
De doelgroep van TOV bestaat uit volwassen (vanaf 18 jaar) vluchtelingen die: 

• na 1 januari 2016 een verblijfsvergunning hebben ontvangen; 

• zich voor het eerst vestigen in de gemeente Amsterdam, in of direct vanuit het AZC; 
 
Omvang programma 
 
Het programma is verplicht voor alle nieuwe vluchtelingen die zich voor het eerst vestigen in de 
gemeente Amsterdam.  
De instroom van het aantal vluchtelingen in Amsterdam fluctueert per jaar. Vanaf 2015 is er 
sprake van een grote stijging in het aantal vluchtelingen dat zich in Amsterdam vestigt. Voor 2018 
verwachten wij 1100 vluchtelingen te huisvesten. Ter indicatie van de omvang van de opdracht 
gaat de gemeente er dus vanuit dat er in 2018 en 2019 ongeveer 1100 vluchtelingen per jaar in 
aanmerking komen voor TOV. De aantallen kunnen per maand sterk variëren, afhankelijk van het 
beschikbare woningaanbod en de politieke ontwikkelingen. De aantallen kunnen in de praktijk 
hoger of lager uitvallen.  
 
Scores op deelname opnemen 
 
Hoofdlijnen programma 
 
Direct na vestiging in Amsterdam wordt de klant aangemeld op het Taalverwerving & 
Oriëntatieprogramma.  
 
Het TOV-programma bestaat uit een aantal onderdelen: 

• Participatieverklaring (verplicht): gericht op cultuur, normen en waarden. De vluchteling 
ondertekent de participatieverklaring. 
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• Gezond inburgeren (verplicht): instructie over het gezondheidssysteem, preventie en 
eigen gezondheid. 

• Oriëntatie op de stad (niet verplicht): diverse activiteiten op locatie in Amsterdam, 
informatie over inburgering, het educatieve netwerk en interculturele communicatie. 

• Taal- en leerbaarheidstoets (verplicht wanneer er geen assessment is doorlopen): 
inventariseren van taalvaardigheden en leerbaarheid.   

 
De lessen worden in beginsel in het Nederlands gegeven, maar indien nodig kan de docent de 
les met Engels ondersteunen. Daarnaast worden deelnemers en trainers ondersteund door een 
Eigen Taalondersteuner (ETO). Dit zijn vrijwilligers die de taal van deelnemers spreken. Waar 
nodig leggen zij de opdrachten in de eigen taal uit. Een aantal ETO’s is afkomstig uit de groepen 
deelnemers die het TOV-programma eerder hebben afgerond. Zij doen dit naast hun eigen 
inburgeringscursus als duale activiteit. 
 
Binnen het programma van TOV wordt geen taalles gegeven. In het AZC wordt door het COA 
taallessen aangeboden en ook ontvangen statushouders waar nodig via de gemeente een 
intensief taaltraject gericht op de route naar werk of opleiding. TOV is gericht op taalverwerving 
(in de praktijk), waarbij rekening wordt gehouden met het taalniveau van de deelnemer. 
Taalverwerving is nodig om de modules begrijpelijk te maken voor de statushouders. Er zitten 
geen taallessen in het programma maar taalverwerving loopt als een rode draad door het 
programma heen.  
 
Participatieverklaring 
Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse en Amsterdamse 
kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via het traject laat Amsterdam 
de vluchteling  kennismaken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de 
Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een 
verklaring waarmee men verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse 
samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren. (3 dagdelen) 
 
Gezond inburgeren 
Het onderdeel Gezond inburgeren is ontwikkeld door Pharos1 en gaat over kennismaking met 
het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, voeding, middelengebruik, seksualiteit, huiselijk 
geweld, opvoedondersteuning, psychische gezondheid en persoonlijke hygiëne etc. (2 
dagdelen) 
 
Voor de ontwikkeling is input bij de vluchtelingen en professionals ingewonnen vanuit de 
lopende TOV trajecten. 

 

1 Pharos is een landelijk expertisecentrum dat een bijdrage levert aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Zij do et 

dit door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, 

praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professinals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk 

gaat. Bijvoorbeeld via onderzoek, advies, trainingen, workshops, bijeenkomsten en praktische publicaties; van handreikingen tot 

beeldverhalen. 

 

https://www.pharos.nl/over-pharos/medewerkers/
https://www.pharos.nl/training/
https://www.pharos.nl/agenda/
https://www.pharos.nl/kennisbank/
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Zowel de klantmanagers statushouders, als de consulenten van de maatschappelijke 
begeleiding als de trajectbegeleiders van TOV hebben een training ontvangen om de module 
Gezond inburgeren te kunnen aanbieden.  
 
Oriëntatie op de stad 
Oriëntatie op de stad bestaat uit 3 onderdelen: de buitenactiviteiten, informatie over 
inburgering en de leef-en leer lessen. De buitenactiviteiten bestaan uit diverse uitstapjes om zo 
kennis te maken met de (geschiedenis van de) stad. Statushouders krijgen voorlichting en 
informatie over de inburgeringsplicht. In de Leef- en Leerlessen wordt kennisgemaakt met het 
educatief netwerk voor alle Amsterdammers die beter willen leren lezen, schrijven, rekenen of 
internetten en er zijn verkeers- en computerlessen. (6 dagdelen) 
 
Taal- en leerbaarheidstoets 
Een toets waarbij wordt gekeken naar het taalniveau en de leerbaarheid van de statushouder (3 
dagdelen) 
 
Beoogde eindresultaat 
Het TOV programma laat vluchtelingen kennis nemen van de Nederlandse samenleving en 
Amsterdam en maakt vluchtelingen betrokken bij hun eigen proces naar zelfstandigheid. 
Vluchtelingen ondervinden dat het belangrijk is om mee te doen in de samenleving maar dat zij 
niet alles alleen hoeven te doen. De gemeente ondersteunt, maar ook hun nieuwe netwerk. De 
activiteiten vinden in groepsverband plaats waardoor de vluchteling een netwerk opbouwt. 
Tijdens de lessen leren vluchtelingen ook met welke vragen je waar terecht kunt. Ook wordt door 
middel van de taal- en leerbaarheidstoets en in samenwerking met de klantmanager 
ondersteuning geboden bij het vinden van een passend inburgeringsaanbod.  
Verder hebben vluchtelingen kennis over de Nederlandse cultuur en de samenleving, over de 
kernwaarden in Nederland en over hun eigen rechten en plichten. Vluchtelingen weten zich door 
de oriëntatie op de stad zelfstandig of met hulp te bewegen in de stad. Ze stellen een persoonlijke 
sociale kaart op. Hier staat bijvoorbeeld op waar de eigen huisarts en tandarts is, het buurthuis, 
organisaties die kunnen ondersteunen bij het oefenen van Nederlands, de bibliotheek etc. 
Bovendien hebben vluchtelingen kennis over de gezondheidszorg in Nederland.  
 
 
Succesfactoren 
 
Inhoudelijk 
 

• Herhaling is de sleutel voor succes. Door onderwerpen in verschillende lessen met een 
andere invalshoek te bespreken, beklijft de informatie beter. Ook binnen het aanbod van 
COA, de maatschappelijke begeleiding, uitgevoerd door VluchtelingenWerk West en 
Midden Nederland, en door de eigen klantmanagers worden onderwerpen (w.o. 
gezondheid, kennis over het gezondheidssysteem, hulp kunnen vinden bij organisaties, 
normen en waarden, financiële zelfredzaamheid)  herhaald aangeboden.  

• Door aandacht te besteden aan groepsbinding en veiligheid ontstaat groepsdynamiek: 



 

 

8 

 

o Door de binding in de groep is het aanwezigheidspercentage hoog. 
o De deelnemers leren veel van elkaar door de verschillen in nationaliteit, cultuur, 

sekse, etc. 
o Deelnemers durven elkaar aan te spreken. 

• Een goede verdeling tussen theorie en interactie is een sterke combinatie. 

• Het programma wordt ervaren als een veilige start richting inburgering en uiteindelijk 
richting werk. 

 
Begeleiding 
 

• Door persoonlijke aandacht door de trajectbegeleiders voelen deelnemers zich thuis in 
Nederland en in Amsterdam. 

• Cruciaal is het creëren van een veilige omgeving, omdat pas bij een gevoel van vertrouwen 
eventuele verborgen problemen aan het licht komen. 

 
Procesmatig en organisatorisch 
 

• Er is een goede samenwerking binnen de vluchtelingenketen (uitvoerder Implacement, 
VluchtelingenWerk, UAF en de verschillende gemeentelijke afdelingen) . Hierdoor is het 
bereik groot. 

• Vluchtelingen worden als aparte groep benaderd. 
 
 
Leerpunten 
 
Goede informatievoorziening 
 
TOV is een verplichte training die alle statushouders bij hun start in Amsterdam volgen. Het is 
van groot belang dat alle klantmanagers over voldoende informatie beschikken om 
vluchtelingen aan te kunnen melden voor het programma. Door de grote hoeveelheid 
klantmanagers en verschuivingen in de formatie bleek dit soms lastig te zijn. 
 
Taal 
 
Het programma wordt in principe in het Nederlands gegeven maar de docenten kunnen het ook 
in het Engels doen. Ook het lesmateriaal is in het Nederlands. Dit is voor veel statushouders niet 
makkelijk omdat zij alleen nog maar de taallessen Nederlands in het AZC hebben gevolgd.  De 
TOV lessen worden daarom begeleid door Eigen Taal Ondersteuners die de lessen vertalen naar 
de gewenste talen. Dit maakt, vanwege de samenstelling van de lessen waarbij alle 
nationaliteiten bij elkaar zitten, de lessen soms erg druk.  
 
Zicht op vervolg 
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Doordat deelnemers na TOV zelfstandig hun inburgering moeten inkopen, is het lastig dit te 
volgen. Om hier zicht op te houden bespreken de klantmanagers de voortgang met 
statushouders op de inburgering. 
 
 
Instroom  
 
Bij de opzet van het programma is ervoor gekozen om een flexibele instroom te creëren zodat 
nieuwe deelnemers niet hoeven te wachten tot de start van een nieuwe groep. Dit betekent dat 
de groepen divers samengesteld zijn voor wat betreft herkomst en opleidings- en taalniveau. Dit 
brengt met zich mee dat sommige onderwerpen binnen de TOV bij een deel van de deelnemers 
bekend is terwijl anderen meer toelichting nodig kunnen hebben.  
 
 
Quotes 
 
“TOV was voor mij een fundament waarop ik verder kon bouwen” 
 
“Ik heb echte vrienden gemaakt in de groep” 
 
 “TOV heeft mij echt verder geholpen” 
 
 
Structurele inbedding 
 
De in 2016 gestarte Amsterdamse aanpak statushouder, waarin in een zo vroeg mogelijk 
stadium (waar mogelijk al in het AZC) gestart wordt met intensieve begeleiding door 
gespecialiseerde klantmanagers met een lage caseload (50 statushouders per klantmanager), 
blijkt succesvol in de praktijk. De klantmanagers kunnen naast het reguliere instrumentarium 
gebruik maken van specifieke instrumenten die de begeleiding van statushouders naar werk, 
scholing of andere vormen van participatie ondersteunen. Het gaat om de mogelijkheid van een 
assessment in het AZC, beroepsgericht taalonderwijs (Taalboost) en het Taalverwerving en 
Oriëntatieprogramma (TOV). 
Gezien het succes van het project is de gemeente bezig de methodiek structureel in te bedden 
in het reguliere proces.   
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1.3 Hoe wordt dit allemaal georganiseerd? 
In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe dit binnen de gemeente wordt 
georganiseerd en welke externe partners betrokken zijn.  
 
Implacement Projecten 
De uitvoering van het programma wordt op dit moment gedaan door Implacement Projecten. De 
inkoop is na een aanbesteding tot stand gekomen.  
 
Gemeente Amsterdam 
Binnen de gemeente Amsterdam is het programmateam Statushouders werkzaam. Het project 
TOV valt onder dit programmateam. De projectleider zorgt ervoor dat het project blijft draaien 
(vragen beantwoorden, afstemming met de uitvoerder van TOV en uitzetten van opdrachten).  In 
de ontwikkel en opstartfase werd het team ondersteund door een projectmedewerker. 
 
Financiën 
Een deel van het project (75%) wordt gefinancierd door middel van een AMIF subsidie (Europees 
Vluchtelingenfonds). De andere 25% wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Eén 
traject kost ongeveer 700 euro. De instroom is gebaseerd op de taakstelling huisvesting, dat is in 
2018 1100.   
 
 

1.4 Wat is in ontwikkeling? 
 

Vooruitlopend op de nieuwe inburgeringstaken die door het Rijk bij gemeenten worden belegd is 
Amsterdam gestart met de nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering voor statushouders waarbij 
de integratie van statushouders optimaal kan worden gerealiseerd, uitgaande van de huidige 
integrale Amsterdamse aanpak statushouders, de Wet inburgering en de Participatiewet. Er 
wordt een inburgerings- en integratiepakket ontwikkeld waarbij alle facetten die voor duurzame 
integratie van statushouders van belang zijn aan de orde komen. Daarbij hoort een gedegen 
klantbeeld, intensieve en innovatieve begeleiding naar werk, opleiding of participatie, duurzame 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, inburgering, taal, (voorkomen van) schulden, hulpverlening, 
gezondheid en sport.  
 
Doorontwikkeling is nodig omdat door het ontbreken van gemeentelijke regie op de inburgering 
de integratie en inburgering van  statushouders onvoldoende op elkaar afgestemd kunnen 
worden wat tot frustratie en vertraging leidt. Daarnaast is er door de veranderde instroom in de 
aanpak, met bijvoorbeeld veel nareizigers, veel aandacht nodig voor zorg, onderwijs, welzijn en 
sport, ondersteuning van kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen, de ondersteuning van 
LHBTI statushouders en Eritrese statushouder.  
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De ontwikkelfase van de nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering richt zich op de inburgering 
en doorontwikkeling van de werkwijze in de huidige aanpak waar TOV een onderdeel vanuit 
maakt.  
 
 

1.5 TOV in de toekomst? 
 

Op dit moment wordt TOV volledig uitbesteed. In de toekomst kan het zijn dat delen van 
uitvoering van TOV door de gemeente zelf gedaan wordt. Hier wordt nog uitgebreid onderzoek 
naar gedaan.  
 
 

1.6 Waar vind je meer informatie? 
 

Voor vragen kun je terecht bij de projectleider en/of uitvoerder van het programma: 
Projectleider: Corrine van der Hoeven  (corrine.van.der.hoeven@amsterdam.nl) 
Implacement: Nienke van Dongen (n.vandongen@implacement.nl) 
 

mailto:corrine.van.der.hoeven@amsterdam.nl
mailto:n.vandongen@implacement.nl

