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3 onderzoeksopzet aanbesteding inburgering 

1�inleiding 
 

1-1� aanleiding 

In  h et onderzoeksp lan  2010 h eeft de reken kam er een  m eerjarig onderzoek opgenom en  

n aar de effectiviteit van  in bu rgerin gstrajecten . D it onderzoek kw am  m ede voort u it 

een  m otie van  h et raadslid S�ren sen  u it 2007. In  2007 bleek de m otie n og n iet 

u itvoerbaar. D e in bu rgerin gstrajecten  w aren  toen  n et gestart, w aardoor de effectiviteit 

n iet kon  w orden  vastgesteld. D e reken kam er h eeft vervolgen s op  15 septem ber 2010 

een  onderzoeksopzet n aar de raad gestuurd, w aarin  zij aan geeft een  m eerjarig 

onderzoek n aar de effectiviteit van  in bu rgerin gstrajecten  op  de participatie van  

in bu rgeraars te starten . M et de aan gekondigde rijksbezu in igin gen  op  de in bu rgerin g in  

h et vooru itzich t, vond de reken kam er h et ech ter n iet m eer zin vol h aar voorgenom en  

onderzoek voort te zetten . D it h eeft ze de raad per brief van  21 oktober 2010 laten  

w eten .  

 

Een  onderdeel van  de opzet u it 2010 kw am  voort u it een  m otie van  h et raadslid 

Fäh m el u it 2010, w aarin  de raad de reken kam er verzoch t ook specifiek aandach t te 

besteden  aan  de aan bestedin g en  de kw aliteit van  in bu rgerin gstrajecten . D e m otie is 

in gediend n aar aan leidin g van  sign alen  van  versch illende betrokken en  dat de 

kw aliteit van  de in bu rgerin gstrajecten  n iet goed zou  zijn . H et gin g onder m eer om  

sign alen  over de kw alificaties van  docen ten  en  klach ten  van  in bu rgeraars over de 

kw aliteit van  de trajecten .  

 

In  de vergaderin g van  de com m issie M V SP van  1 decem ber 2010 verzoch t de raad de 

reken kam er h et sch rappen  van  een  onderzoek n aar de aan bestedin g en  de kw aliteit 

van  de trajecten  (zoals verzoch t in  de m otie Fäh m el) te h eroverw egen . D e reken kam er 

h eeft h ier gevolg aan  gegeven  en  besloten  dit deel van  h et onderzoek alsn og u it te 

voeren  en  op  te n em en  in  h aar onderzoeksp lan  voor 2011. Z ij h eeft dit per brief van  16 

decem ber 2010 aan  de raad laten  w eten . D eze onderzoeksopzet betreft daarom  alleen  

een  onderzoek n aar de aan bestedin g van  in bu rgerin gstrajecten . 

 

1-2� leesw ijzer 

In  deze onderzoeksopzet w ordt eerst een  korte w eergave gegeven  van  h et 

Rotterdam se beleid en  h et proces van  in bu rgerin g.  V ervolgen s w ordt er aandach t 

besteed aan  de doel- en  vraagstellin g van  h et onderzoek. In  paragraaf 4 w ordt de 

onderzoeksaan pak besch reven , w aarbij ook een  aan tal norm en  die zu llen  w orden  

geh an teerd w ordt genoem d. T ot slot is er aandach t voor de p lan n in g en  organ isatie.  
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2�beleid en proces inbu rgering 
2-1� inbu rgering in R otterdam  

N iet alle Rotterdam m ers h ebben  voldoende ken n is van  de N ederlandse taal en  

sam en levin g om  h ierin  goed te ku n n en  participeren . O m  m en sen  ken n is te laten  

opdoen  van  de N ederlandse taal en  sam en levin g biedt de gem een te 

in bu rgerin gstrajecten  aan . D eze trajecten  bestaan  u it een  taalcu rsus, m aar bieden  ook 

ken n is van  de N ederlandse sam en levin g. Zo ku n n en  vragen  w orden  beh andeld als 

‘w aar m oet ik n aartoe als ik ziek ben ?’ en  ‘h oe vin d ik een  baan ?’.� H et u iteindelijke 

doel van  in bu rgerin g is een  grotere participatie in  de sam en levin g, als opvoeder, 

vrijw illiger of in  betaald w erk. D e trajecten  bevatten  daarom  n aast een  taaldeel ook 

een  participatiedeel, gerich t op  w erk of andere vorm en  van  participatie. H et kan  

h ierbij gaan  om  w erk, m aar ook om  h et deeln em en  aan  sociale activiteiten  of 

vrijw illigersw erk. 

 

D e gem een te biedt de in bu rgerin gstrajecten  n iet zelf aan . D eze zijn  u itbesteed aan  

versch illende aan bieders. D e eerste aan bestedin g voor in bu rgerin g is gedaan  in  2007. 

D e overeen kom sten  die op  basis van  die aan bestedin g m et versch illende aan bieders 

zijn  afgesloten  zijn  afgelopen  of lopen  u iterlijk m edio 2011 af.�� 

 

Ein d 2009 h eeft de aan bestedin g p laatsgevonden  voor trajecten  die per 1 jan uari 2010 

begin n en . D e n ieu w e aan bieders, O overbruggen , A lbeda, A gen s, FourstaR  en  

N ieu w land, zijn  van  start gegaan  voor een  periode van  drie jaar.��B ij de n ieu w e 

aan bestedin g is m eer dan  bij de aan bestedin g in  2007 in gezet op  h et bereiken  van  

resu ltaten  m et betrekkin g tot m aatsch appelijke participatie aan  h et ein d van  h et 

in bu rgerin gstraject.�Elk traject bevat een  taaldeel en  een  participatiedeel.� O m  de 

kw aliteit van  de trajecten  te ku n n en  beoordelen  is in zich t in  h et proces n odig.  

2-2� proces van inbu rgering 

In burgerin g ken t versch illen de stappen . H et proces is w eergegeven  in  figu u r 2-1.  
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Een  in bu rgeraar kom t bij de gem een te terech t op  eigen initiatief of door middel van 

w erving. In bu rgeraars w orden  gew orven  door diverse organ isaties, zoals gem een telijke 

dien sten , aan bieders van  trajecten  en  w elzijn sin stellin gen .  

 

D e w ervin g vin dt op  versch illende m an ieren  p laats. H et C en traal In burgerin gsLoket 

(C IL) voert de w ervin g onder m eer u it door h et oproepen  van  alle in bu rgeraars van u it 

h et Bestand Poten tieel In burgerin gsp lich tigen  (BPI).��A ndere in strum en ten  die w orden  

in gezet om  m en sen  te w erven  zijn  bijvoorbeeld een  in troductiecursus op  

laagdrem pelige p lekken  in  de w ijken  (om  de stap  om  zich  aan  te m elden  te verklein en ) 

en  h et flyeren  op  m arkten .  

 

N adat in bu rgeraars zijn  gew orven  vin dt er een  intake p laats. V oor 

u itkerin gsgerech tigden  w ordt dit gedaan  door de klan tm anagers van  de W erkp lein en , 

onderdeel van  SoZaW e. B ij andere in bu rgeraars w ordt dit gedaan  door h et C IL, ook 

onderdeel van  SoZaW e. B ij de in take w ordt vastgesteld of iem and in bu rgerin gsp lich tig 

is of vrijw illig w il in bu rgeren  en  w ordt bepaald w elk traject h et m eest passend is.� H et 

m eest passende traject w ordt bepaald aan  de h and van  een  taaltoets. D eze w ordt 

afgenom en  door een  taalleertoetsaan bieder. D it zijn  sin ds de n ieu w e aan bestedin g 

A lsare en  stich tin g de M eeuw . D e taalleertoetsen  zijn  apart aan besteed, h etgeen  

beteken t dat de taalleertoetsaan bieder alleen  de taalleertoets afn eem t en  n iet h et 

traject aan biedt. O p  basis van  de taalleertoets en  h et in takegesprek w orden  h et soort 

traject en  de duur van  h et traject bepaald. T rajecten  ku n n en  3, 6 of 12 m aanden  

duren .��T even s w ordt in  de in takefase m et elke in bu rgeraar een  participatiedoel 

(bijvoorbeeld een  betaalde baan  vin den ) afgesproken . D e afspraken  w orden  vastgelegd 

in  een  in bu rgerin gsovereen kom st die door zow el de taalaan bieder als de in bu rgeraar 

getekend w ordt. D e gem een te, in  praktijk h et C IL, accordeert de overeen kom st.  
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O p  basis van  de in take start een  in bu rgeraar m et een  inburgeringstraject. Elk traject 

bestaat u it een  taal- en  een  participatiedeel. Een  traject kan  versch illende vorm en  

h ebben , zoals een  staatsexam en traject of een  alfabetiserin gstraject. Er zijn  bij de 

aan bestedin g 2009 drie versch illende typen  trajecten  aan besteed en  gegund:  

�� trajecten  m et w erk als ein ddoel;  

�� trajecten  m et m aatsch appelijke participatie als ein ddoel; 

�� trajecten  voor w erkenden .  

B in n en  de trajecten  ku n n en  onderdelen  w orden  aan gepast aan  de situatie van  de 

in dividuele in bu rgeraar. D e in bu rgerin gstrajecten  zijn  gegund aan  versch illende 

aan bieders, ook w el taalaan bieders genoem d. D e taalaan bieder h eeft h et m eeste 

con tact m et de in bu rgeraar gedurende h et geh ele in bu rgerin gsproces.  

 

A an  h et ein d van  h et in bu rgerin gstraject legt de in bu rgeraar een  inburgeringsexam en af 

en  teven s w ordt dan  gekeken  of h et vooraf bepaalde participatiedoel is beh aald.  

 

N a afloop  van  h et traject kan  iem and ervoor kiezen  om  dit een  vervolg te geven  door 

aanvu llende m odu les of andere cu rsussen  te volgen . D e taalaan bieders ku n n en  ook n a 

h et traject de in bu rgeraar n og h elpen  m et h et participatiedeel. H iervoor krijgen  de 

aan bieders fin an ciële m iddelen  van  de gem een te.  

 

2-3� financiële om vang 

H et in bu rgerin gsbudget voor 2010 is w eergegeven  in  tabel 2-1. 
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In  tabel 4-1 zijn  de baten  en  lasten  van  de in bu rgerin g 2010 w eergegeven .  D e totale 

lasten  zijn  € 55,1 m iljoen . D it geld w ordt aan  versch illende onderdelen  van  

in bu rgerin g u itgegeven . G rofw eg gaat h et om  kosten  voor trajecten  (€ 46 m iljoen ) en  

u itvoerin gskosten  (€ 9,1 m iljoen ).  

 

D e baten  kom en  voor h et grootste deel van  h et rijk, afgerond € 40,7 m iljoen  eu ro. D e 

gem een te draagt zelf € 18 m iljoen  bij. O nderdeel van  dit bedrag is een  bon us van  h et 

rijk van  € 5,3 m iljoen  (h et saldo van  de baten  en  lasten  van  h et rijk). D e gem een te 

krijgt deze bon us pas w an n eer de taakstellin g van  6.500 trajecten  w ordt gerealiseerd. 

D e kosten  voor de gem een te zijn  gem iddeld � 6.300,- per traject. O p  h et m om en t van  

sch rijven  is de bijdrage van  het rijk aan  de gem een te on geveer � 5.300 eu ro per traject. 

 

O p  26 oktober 2010 h eeft de w ethouder n aar aan leidin g van  raadsvragen  in form atie 

gegeven  over h et in bu rgerin gsbudget voor de toekom st  H ierbij is aan gegeven  dat er 
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vanaf 2014 geen  m iddelen  van  h et rijk m eer zouden  kom en  voor in bu rgerin g. 

In burgerin g zou  vanaf die datum  de veran tw oordelijkh eid van  de in bu rgeraar w orden .  

In  tabel 2-2 zijn  de budgetten  voor Rotterdam  van u it h et rijk per jaar w eergegeven .  
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H et budget voor 2010 u it tabel 2-2 versch ilt van  h et budget in  2-1. D e cijfers u it tabel 2-

1 zijn  van  een  eerder m om en t dan  die u it 2-2 en  h et versch il w ordt w aarsch ijn lijk 

veroorzaakt door een  aan passin g in  h et budget.   

3�doel- en vraagstelling 
D e reken kam er beoogt m et dit onderzoek: 

�� te oordelen  over een  even tuele veranderin g van  kw aliteit van  de aan bieders van  

in bu rgerin gstrajecten  door versch u ivin gen  in  de gu n n in gscriteria en  

kw aliteitscriteria;  

�� te oordelen  over de m ate w aarin  de in  de aan bestedin g gestelde kw aliteitscriteria 

w aarborgen  dat in bu rgerin gstrajecten  bijdragen  aan  een  grotere participatie van  

in bu rgeraars in  de sam en levin g; 

�� te oordelen  over de kw aliteit van  de in bu rgerin gstrajecten  in  h et lich t van  de 

aan bestedin g. 

 

D e cen trale onderzoeksvraag van  onderzoek lu idt als volgt: 

In  h oeverre w aarborgen  de in  de aan bestedin g gestelde kw aliteitscriteria dat de 

in bu rgerin gstrajecten  bijdragen  aan  een  grotere participatie van  in bu rgeraars in  de 

sam en levin g en  voldoen  deze in bu rgerin gstrajecten  aan  de kw aliteitscriteria?  

 

D e cen trale onderzoeksvraag is u itgew erkt in  de volgende deelvragen : 

1� O p  basis van  w elke criteria zijn  de trajecten  aan  de h u idige aan bieders gegund en  

w ijkt dit af van  de vorige aanbestedin g?  

2� W elke kw aliteitscriteria h eeft de gem een te bij de aan bestedin g aan  aan bieders van  

in bu rgerin gstrajecten  gesteld en  in  w elk opzich t w ijken  deze af van  de vorige 

aan bestedin g? 

3� W aarborgen  deze criteria dat de in bu rgerin gstrajecten  bijdragen  aan  een  grotere 

participatie van  in bu rgeraars in  de sam en levin g? 

4� Z ijn  de criteria opgenom en  in  de overeen kom sten  m et de aan bieders? 

5� V oldoen  de in bu rgerin gstrajecten  aan  de kw aliteitscriteria? 
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D e laatste onderzoeksvraag w ordt bean tw oord aan  de h and van  een  review . D it w ordt 

in  paragraaf 4 verder toegelich t.  

 

4�onderzoeksaanpak 
4-1� onderzoeksm eth oden 

V oor bean tw oordin g van  onderzoeksvragen  1 t/m  4 w orden  versch illende 

onderzoeksm ethoden  geh an teerd. A an vu llend w orden  voor h et bean tw oorden  van  de 

onderzoeksvragen  versch illende docum en ten  geraadp leegd. H ierbij valt te den ken  

aan : 

�� docum en tatie in zake de h u idige en  vorige aan bestedin g; 

�� rapportages van  de kw aliteitsgroep  in bu rgerin g; 

�� vakliteratuur en  onderzoeksrapporten . 

D e docum en tatie u it de vorige aan bestedin g (2007) w ordt gebru ikt voor de 

bean tw oordin g van  de eerste onderzoeksvraag en  h et tw eede deel van  de tw eede 

vraag. D eze zijn  opgenom en  om  een  in dicatie te ku n n en  geven  of de kw aliteit van  de 

aan bieders van  in bu rgerin gstrajecten  is veranderd ten  opzich te van  de vorige 

aan bestedin g.  

 

V oor h et onderzoek zu llen  onder m eer w orden  geïn terview d: 

�� de veran tw oordelijk w ethouder; 

�� am btenaren  van  JO S en  de Servicedien st die betrokken  zijn  gew eest bij de 

aan bestedin g van  de in bu rgerin gtrajecten . 

 

4-2� review : beantw oording vraag 5 

In  septem ber 2010 w erd de reken kam er du idelijk dat de dien st JO S voorn em en s w as 

aan  de K w aliteitsgroep  In burgerin g opdrach t te geven  voor een  visitatie van  de 

aan bieders van  de in bu rgerin gstrajecten . U it de offerte bleek dat de vraag die de raad 

per m otie aan  de reken kam er voorlegde, ook door JO S aan  de K w aliteitsgroep  w as 

voorgelegd. H ierdoor dreigen  tw ee in stan ties h etzelfde te gaan  onderzoeken . In  de 

com m issie M aatschappelijke O ndersteun in g, V olksgezondheid, Sociale Zaken  en  

Participatie (M V SP) van  1 decem ber 2010 is dit besproken . D e com m issie gaf daarbij 

aan  te h ech ten  aan  een  on afhan kelijk oordeel over de aan bestedin g in  relatie tot de 

kw aliteit van  de in bu rgerin gstrajecten . D e reken kam er h eeft n aar aan leidin g van  h et 

verzoek besloten  alsn og dit deel van  h et onderzoek u it te voeren . H et onderzoek w ordt 

w el zo in gevu ld dat een  dubbelin g van  onderzoeksw erkzaam h eden  w ordt voorkom en .  

  

H oew el de onderzoeken  van  de reken kam er en  de K w aliteitsgroep  In burgerin g n aar de 

kw aliteit van  de in bu rgerin gstrajecten  een  zeer grote overlap  ken n en , w orden  beide 

onder een  eigen  veran tw oordelijkh eid u itgevoerd. D e dien st JO S laat h et onderzoek in  

opdrach t van  B  en  W  u itvoeren  en  de reken kam er verrich t h et onderzoek op  verzoek 

van  de raad. O ok op  andere pu n ten  versch illen  beide onderzoeken . D e reken kam er zal 

n iet alleen  een  oordeel over de kw aliteit van  de trajecten  sec geven , m aar ook over de 

w ijze w aarop  de aan bestedin g w at betreft de in h oudelijke vereisten  aan  de aan bieders 

is in gerich t, ofw el de beoordelin g van  de kw aliteitscriteria. D it laatste m aakt geen  

onderdeel u it van  h et onderzoek van  JO S. 
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O m  dubbelin g van  onderzoeksw erkzaam h eden  te voorkom en  h eeft de reken kam er 

ervoor gekozen  voor een  deel van  h aar onderzoek te volstaan  m et een  review  op  h et 

w erk van  de kw aliteitsgroep  in  p laats van  een  volledig eigen  onderzoek. D e 

reken kam er is h iervoor w el afh an kelijk van  de on voorw aardelijke m edew erkin g van  

de K w aliteitsgroep  In burgerin g aan  de review .  

 

M och t u it de review  blijken  dat h et onderzoek van  de kw aliteitsgroep  n iet of n iet 

volledig an tw oord geeft op  de cen trale vraagstellin g, dan  kan  de reken kam er alsn og 

beslu iten  tot h et zelf verzam elen  van  gegeven s. D it is afh an kelijk van  de m ate w aarin  

de bevindin gen  van  de kw aliteitsgroep  n aar oordeel van  de reken kam er een  

on volledig of on ju ist oordeel over de kw aliteit van  de in burgerin gstrajecten  geven .  

 

4-3� norm en 

In  h et onderzoek zal de reken kam er n orm en  h an teren  ter beoordelin g van  de 

kw aliteitscriteria en  de kw aliteit van  de trajecten . V oor onderzoeksvraag 1 w orden  

geen  n orm en  geh an teerd, aan gezien  dit een  besch rijvende vraag is.  

 

H ieronder volgt per deelvraag een  aan tal n orm en  die geh an teerd zu llen  w orden . V oor 

deelvraag 5 zijn  er tw ee typen  n orm en : n orm en  die direct leiden  tot een  an tw oord op  

de onderzoeksvraag en  n orm en  in zake h et onderzoek van  de kw aliteitsgroep , de 

n orm en  voor de review .  

 

2� W elke kw aliteitscriteria h eeft de gem een te bij de aan bestedin g aan  aan bieders van  

in bu rgerin gstrajecten  gesteld en  in  w elk opzich t w ijken  deze af van  de vorige 

aan bestedin g? 

�� D e kw aliteitscriteria van  de m eest recen te aan bestedin g zorgen  op  pap ier voor een  

ten m in ste even  goede kw aliteit als de kw aliteitscriteria u it de vorige aan bestedin g. 

3� W aarborgen  deze criteria dat de in bu rgerin gstrajecten  bijdragen  aan  een  grotere 

participatie van  in bu rgeraars in  de sam en levin g? 

�� Bestaan  van  criteria: 

�� Er zijn  in  de aan bestedin gsbestekken  kw aliteitscriteria opgesteld voor de in h oud 

van  trajecten  voor alle doelgroepen  (rich tin g w erk, voor w erkenden , en  gerich t op  

m aatsch appelijke participatie). 

�� Er zijn  in  de aan bestedin gsbestekken  kw aliteitscriteria opgesteld voor alle 

onderdelen  van  in bu rgerin gstrajecten  (in take, h et taaldeel, h et participatiedeel en  

n azorg). 

�� Er zijn  in  de aan bestedin gsbestekken  kw aliteitscriteria opgesteld over de 

aan slu itin g tussen  deze versch illende onderdelen .  

�� In houd van  criteria: 

�� D e kw aliteitscriteria zijn  n iet strijdig m et elkaar. 

�� Er zijn  kw aliteitscriteria over de aan slu itin g tussen  de behoeften  en  

m ogelijkh eden  van  de in bu rgeraar op  gebied van  taal en  participatie en  h et traject 

dat voor h em /h aar w ordt gekozen .  

�� Er zijn  kw aliteitscriteria die een  goede aan slu itin g tu ssen  h et taaldeel en  h et 

participatiedeel bevorderen .  

�� H et is aan n em elijk dat de eisen  in  de kw aliteitscriteria leiden  tot trajecten  die een  

positieve bijdrage leveren  aan  de participatie van  in bu rgeraars in  de sam en levin g.  

4� Z ijn  de criteria opgenom en  in  de overeen kom sten  m et de aan bieders? 

�� D e kw aliteitscriteria zijn  opgenom en  in  de overeen kom sten  m et de aan bieders.  
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5� V oldoen  de in bu rgerin gstrajecten  aan  de kw aliteitscriteria? 

N orm en  in h oudelijk: 

�� U it de rapportage van  de kw aliteitsgroep  blijkt dat de in bu rgerin gtrajecten  

voldoen  aan  de kw aliteitscriteria.  

�� U it de rapportage van  de kw aliteitsgroep  blijkt dat aan bieders voldoen  aan  

even tuele eisen  die gesteld zijn  in  de overeen kom sten  tu ssen  de gem een te en  h en . 

 

N orm en  voor de review  

�� D e kw aliteitsgroep  is in  h aar onderzoek tot een  oordeel gekom en  over de criteria 

u it de aan bestedin g die relevan t zijn  voor participatie. 

�� Er is onderzoek gedaan  bij elke aan bieder. 

�� Er is onderzoek gedaan  n aar alle versch illende typen  trajecten , w aarbij zow el de 

opzet (cu rricu lu m ) als de w erkin g (toepassin g van  h et cu rricu lu m ) is bekeken . 

�� B ij h et onderzoek zijn  voldoende relevan te stakeholders betrokken  (in bu rgeraars, 

docen ten , begeleiders etc.). 

�� D e beoordelin g per criteriu m  is logisch  vertaald n aar een  totaalbeoordelin g.  

 

5�organisatie en p lanning 
5-1� organisatie  

H et onderzoek zal w orden  u itgevoerd door de volgende m edew erkers van  de 

Reken kam er Rotterdam : 

�� de h eer K ees de W aijer;  

�� m evrouw  José W esterm an ;  

�� de h eer Rolf W illem se (team leider). 

5-2� p lanning en procedu re 

D e u itvoerin g van  h et onderzoek start in  jan uari 2011 en  zal resu lteren  in  op  zijn  

vroegst een  pu blicatie in  h et voorjaar van  2011.  


