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Geachte heer Loof,

ln uw brief van 8 september 2021 stelde u een aantal vragen over het voornemen
van Drentse onderwijsinstellingen om te stoppen met het aanbieden van in-
burgeringscursussen voor statushouders en andere nieuwkomers. Deze vragen
beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het feit dat Drentse onderwijsinstellingen overwegen of
zelfs al besloten hebben om per 'l januari - of eerder - te stoppen met het aan-
bieden van inburgeringsonderwijs?

Antwoord 1

Vraag 2
Bent u met ons van mening dat we er in onze provincie, en in gezamenlijkheid,
alles aan moeten doen om nieuwkomers en statushouders de gelegenheid moe-
ten bieden om kennis te nemen van de Nederlandse taal en gebruiken om zo-
doende snel ingeburgerd te raken?

Antwoord 2
Wijdelen uw mening dat nieuwkomers en statushouders maatschappelijk
mee moeten kunnen doen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een
goede inburgering en daaraan voorafgaand de beheersing van de
Nederlandse taal. ln het kader van onze Sociale Agenda 2020-2023 en het

Ja



onderdeel'ledereen doet mee' ondersteunen wij daarom het innovatie-
project van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Deze pilot is
bedoeld om nieuwkomers beter te begeleiden, zodat zij zich thuis gaan

voelen en ook echt mee kunnen doen in de Drentse samenleving. De

inkoop van taalcursussen rs onderdeelvan het project. De inhoud van de
pilot hebben wij met u gedeeld in onze brief d.d.2 juni 2020, kenmerk
23/s.3/2020001 196.

Vraag 3

Bent u als provinciaal bestuur bereid om uw contacten en netwerken in te zetten
om dit vraagstuk hoog op de agenda te krijgen bij de verantwoordelijke instan-

ties?

Vraag 4

En bent u als provinciaal bestuur bereid in overleg te treden met de Drentse
onderwijsinstellingen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om toch
inburgeringsonderwijs mogelijk te maken?

Antwoord vragen 3 en 4
De provincie Drenthe heeft geen taak met betrekking tot de Wet inbur-
gering. De regierol in de uitvoering van de inburgeríng en voor het
aanbod van inburgeringscursussen (taalonderwijs) ligt bij gemeenten. Zij
moeten ervoor zorg dragen dat de inburgeringscursussen kwalitatief
hoogwaardig zijn en bijdragen aan het zo snel mogelijk leren van de taal
om de kansen op werk te vergroten. Hoe gemeenten zorgen voor tijdig
inburgeringsaanbod is aan hen. De rol en invloed van de provincie op
deze discussie is dan ook beperkt.
Vanuit onze rol als makelaar, schakelaar en verbinder zijn wij bereid om
dit onderwerp te agenderen tijdens het portefeuillehoudersoverleg
Onderwijs en Cultuur van de Vereniging Drentse Gemeenten. ln het kader
van dit overleg zullen wij de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo
vragen hun ervaringen uit de lopende pilot te delen. Tevens zijn wij
bereid om samen met de gemeenten (indien zij hierom vragen) in gesprek

te gaan met het Rijk over een oplossing voor de financiële problematiek
ro nd i n bu rg eri ngso nd e rw ijs.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

wa.coll

, voorzitter , secretaris



    

 

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 

Mevr. J. Klijnsma 

Postbus 122 

9400 AC  ASSEN 

 
8 september 2021 
 

 
Betreft: Schriftelijke vragen (artikel 41) over stoppen inburgeringscursussen door 

onderwijsinstellingen in Drenthe 
 

Geachte voorzitter, 

 

Uit recente mediapublicaties vernemen wij dat Drentse onderwijsinstellingen overwegen te 

stoppen met inburgeringscursussen. Het Alfa College in Hoogeveen heeft dit al besloten. 

Als reden wordt opgevoerd de invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022. 

Nieuwkomers moeten dan meer en intensiever inburgeringsonderwijs gaan volgen en de 

kosten daarvan stijgen navenant. Deze kosten zijn niet op te brengen door de Drentse 

onderwijsinstellingen. 

Onze provincie wordt aan de ene kant benaderd en gevraagd om bij te dragen aan het tekort 

aan opvanglocaties terwijl aan de andere kant de mogelijkheden om in te burgeren en deel 

uit te gaan maken van de Nederlandse samenleving worden beperkt. 

De PvdA-fractie vindt dit bijzonder en niet acceptabel.  

De PvdA-fractie realiseert zich dat de rol en invloed van de provincie op deze discussie 

mogelijk beperkt zal zijn maar wil dit onderwerp toch aan de orde stellen en wij hebben 

daarover de volgende vragen: 

1. Bent u op de hoogte van het feit dat Drentse onderwijsinstellingen overwegen of 

zelfs al besloten hebben om per 1 januari – of eerder – te stoppen met het aanbieden 

van inburgeringsonderwijs? 

 

2. Bent u met ons van mening dat we er in onze provincie, en in gezamenlijkheid, alles 

aan moeten doen om nieuwkomers en statushouders de gelegenheid moeten bieden 



om kennis te nemen van de Nederlandse taal en gebruiken om zodoende snel 

ingeburgerd te raken? 

 

3. Bent u als provinciaal bestuur bereid om uw contacten en netwerken in te zetten om 

dit vraagstuk hoog op de agenda te krijgen bij de verantwoordelijke instanties? 

 

4. En bent u als provinciaal bestuur bereid in overleg te treden met de Drentse 

onderwijsinstellingen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om toch 

inburgeringsonderwijs mogelijk te maken? 

 

Alvast dank voor de beantwoording. 

Namens de fractie van de PvdA 

H. Loof 


