Je bent nooit te oud om te leren, toch?
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019
Constaterende dat:
• Er statushouders in Haarlem zijn met een hoge opleiding, zoals universitaire
docenten, artsen, advocaten en meer, waarbij hun diploma ook als HBO of hoger is
gewaardeerd in Nederland.
• Op 1 januari 2021 de nieuwe wet inburgering in gaat.
• Deze wet de regie voor de inburgering weer bij de gemeente legt.
• Vooruitlopend op de invoering van de wet het college al zoveel mogelijk in lijn met
de nieuwe wet wil werken.
Overwegende dat:
• De snelste en duurzaamste methode van inburgering voor statushouders bestaat uit
werk en (taal) onderwijs.
• Volwassen statushouders tussen de 18 en 30 jaar recht hebben op
studiefinanciering of een tegemoetkoming in de onderwijskosten middels UAF.
• Zij na hun dertigste jaar geen recht hebben op een tegemoetkoming en vaak worden
afgewezen voor een opleiding.
• Veel statushouders pas na hun dertigste in Nederland zijn gekomen of tijdens het
traject naar een verblijfsvergunning dertig zijn geworden.
• Navraag bij statushouders leert dat zij het liefste betaald werk willen doen (op
niveau) en ook initiatieven nemen om dit middels een opleiding te bereiken.
• Statushouders die werken geen uitkering nodig hebben en dit op termijn
kostenbesparend werkt aangezien het overgrote deel momenteel afhankelijk is van
een uitkering.
• Voorbeelden uit o.a. Amsterdam leren dat een versneld traject tot (om)scholing bij
statushouders boven de dertig vaak leidt tot betaald werk in o.a. onderwijs en zorg.
Verzoekt het College van B&W
• Onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het starten van een project naar
voorbeeld van o.a.de gemeente Amsterdam waarbij statushouders een versnelde
opleiding kunnen volgen in hun vakgebied zodat zij in Nederland aan het werk
kunnen gaan. Een voorbeeld is voor docenten de éénjarige opleiding tot
klassenassistent (reguliere opleiding duurt 4 jaar).
• Klantmanagers (en/of ambtenaren) die werken met statushouders op te leiden om
statushouders boven de dertig pro-actief te wijzen op mogelijkheden tot financiering
van een vervolgstudie bijvoorbeeld door het ‘leven lang leren’ traject.
• De raad actief te informeren over de voortgang.
En gaat over tot de orde van de dag
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