
Bijlage 1 bij de raadsinformatiebrief met als onderwerp: inburgering 
 
In deze bijlage volgt de informatie over de inburgeraars in Ridderkerk. 
 
Als eerste volgt de tabel met de aantallen inburgeringsplichtigen. 
 

kwartaal 1e kw. 2010 2e kw. 2010 3e kw. 2010 4e kw. 2010 
aantallen BPI 183 170 164 109 
aantallen ISI 394 382 437 500 
 
Van de groep mensen die op dit moment in het BPI (Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen) staan, 
is nog niet met zekerheid vastgesteld of zij inburgeringsplichtig zijn. DUO1 heeft de gegevens van alle 
oudkomers, die vóór 1 januari 2007 in Nederland woonden en verblijfsrecht hadden en waarvan, op 
basis van de aanwezige (digitale) gegevens, niet kon worden vastgesteld dat ze niet 
inburgeringsplichtig waren, in dit bestand geplaatst. Tijdens het intakegesprek bij de gemeente wordt 
vastgesteld of zij inderdaad inburgeringsplichtig zijn. Het is de bedoeling dat het BPI uiteindelijk 
helemaal leeg raakt. De verwachting is dat het BPI eind april 2011 leeg is. 
 
Naast het BPI bestaat er het ISI (Informatie Systeem Inburgering). Hierin staan gegevens over de 
totale groep van oud- en nieuwkomers, die ingeburgerd zijn, met hun inburgering bezig zijn of 
vrijgesteld zijn van de inburgeringsplicht. In ISI wordt onderscheid gemaakt tussen een 'actief' deel en 
een 'definitief' deel.  
 
In het actieve deel staan personen, die inburgeringsplichtig zijn, tijdelijk niet inburgeringsplichtig zijn, 
vrijwillige inburgeraar zijn of op dit moment niet inburgeringsplichtig zijn, maar mogelijk in de toekomst 
inburgeringsplichtig kunnen worden. In het definitieve deel staan personen, die het 
inburgeringsexamen hebben gehaald, vertrokken zijn naar het buitenland (langer dan een jaar), 
geheel vrijgesteld zijn of overleden zijn. Als iemand in ISI definitief staat dan hoeft de gemeente niets 
meer met de gegevens te doen.  
 
De 500 inburgeringsplichtigen die op dit moment in het ISI (Informatie Systeem Inburgering) staan, 
kunnen als volgt worden uitgesplitst: 

- 283 mensen zijn of waren inburgeringsplichtig en volgen een cursus of opleiding, of zijn klaar 
met inburgeren (actief en definitief deel); 

- 62 mensen zijn niet inburgeringsplichtig (definitief deel); 
- van 155 mensen is de status nog onbekend, deze zullen nog onderzocht moeten worden; 
- van de 500 mensen zijn er 7 niet inburgeringsplichtig, maar inburgeringsbehoeftig (vrijwillige 

inburgeraar). 
 
Van de 283 mensen die in ISI staan, is de groep die inburgeringsplichtig is en wordt gehandhaafd in 
beeld bij de gemeente.  
 
De 62 mensen die niet inburgeringsplichtig zijn, zullen altijd in het ISI blijven staan. De gemeente hoeft 
met deze groep mensen echter niets te doen, omdat zij niet inburgeringsplichtig zijn. 
 
Totaal (BPI + ISI) moeten er (op 31-12-2010) nog 264 mensen onderzocht moeten worden. Deze 
mensen moeten nog op intakegesprek komen bij de gemeente. Als zij op intakegesprek zijn geweest 
bij de gemeente, zullen zij in het actieve deel van het ISI terecht komen, bij de huidige groep van 283 
mensen. Indien zij afkomstig waren uit het BPI, dan verdwijnen zij uit dit bestand. 
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Er zijn 63 mensen die als niet-inburgeringsplichtig zijn beoordeeld door de gemeente. Deze groep kan 
als volgt worden uitgesplitst: 
 
reden 1 2 3 4 5 6 7 8 
aantal 30 4 1 14 8 0 3 3 
 
Hieronder volgt een toelichting bij deze tabel: 

1. geheel vrijgesteld door gemeente;  
2. geheel ontheven door gemeente op basis van lichamelijke en psychische beperkingen; 
3. geheel ontheven op basis van niet in staat zijn examen af te leggen; 
4. valt volgens gemeente niet onder de werking van de wet; 
5. persoon is geheel vrijgesteld op A2 niveau op basis van oud- of nieuwkomerscertificaat; 
6. persoon is geheel vrijgesteld op deels A1, deels A2 niveau op basis van oud- of 

nieuwkomerscertificaat; 
7. afkomstig uit Europa; 
8. op basis van intakegesprek en werkgeversverklaring vrijgesteld. 

  
 
Wat betreft het de startdatum van de handhaving (het moment waarop iemand inburgeringsplichtig 
wordt, dit valt meestal samen met de datum van het intakegesprek), volgt hieronder een overzicht. 
 

jaar 2007 2008 2009 
1e kw. 
2010 

2e kw. 
2010 

3e kw. 
2010 

4e kw. 
2010 

2010 
totaal 

aantallen start 
handhaving 37 77 74 25 19 8 46 98 
 
 
Wat betreft de aantallen inburgeringsplichtigen op cursus en de aantallen die hun diploma hebben 
behaald tot en met het vierde kwartaal van 2010 volgt hieronder het overzicht. In dit overzicht zijn ook 
de cijfers voor 2010 in zijn geheel verwerkt. 
 
 

jaar 2007 2008 2009 
1 kw. 
2010 

2 kw. 
2010 

3 kw. 
2010 

4 kw. 
2010 

totaal 
2010  

aantallen op cursus (per jaar/kwartaal) 13 42 63 24 40 17 31 112  
aantallen inburgeringsexamen gehaald 0 11 26 15 10 20 18 63  
 
De gegevens in bovenstaande tabel wijken enigszins af van de gegevens die in de vorige brief 
stonden vermeld. De juiste gegevens staan in bovenstaande tabel vermeld. Afwijkingen kunnen onder 
andere ontstaan door bijvoorbeeld verhuizingen naar een andere gemeente of van een andere 
gemeente naar Ridderkerk.  
 
Een korte toelichting op de tabel: 

- in de eerste rij staan de aantallen mensen vermeld die per jaar (of kwartaal in 2010) zijn 
gestart met de cursus: datum start voorziening, zoals deze in het ISI staan geregistreerd; 

- in de laatste rij staan de aantallen mensen vermeld die per jaar (of kwartaal) hun 
inburgeringsexamen hebben behaald. Deze gegevens zijn ook afkomstig uit het ISI. 

 
 
 
 
 


