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Toelichting:
Het is gebleken dat statushouders die woonachtig zijn in Haarlem een studie voor IG verzorgende
betaald krijgen.
Zie: https://www.novacollege.nl/opleiding/verzorgende-ig/
Het lijkt zo te zijn dat statushouders die woonachtig zijn in Heemstede en een studie voor IG verzorgende volgen
hiervoor een lening moeten afsluiten bij DUO. Ook lijkt er in Heemstede per gezin slechts 1 persoon (de
“kansrijkste”) gestimuleerd wordt om een opleiding te volgen. Zodat een eveneens getalenteerde partner
gedwongen thuis blijft zitten.
Vraag 1
Klopt het dat in Heemstede woonachtige statushouders de studie IG verzorgende niet vergoed krijgen?
Antwoord:
Statushouders die woonachtig zijn in Heemstede kunnen de opleiding tot Verzorgende Individuele
Gezondheidszorg (IG) volgen nadat zij een voorschakeltraject hebben doorlopen. De gemeente vergoedt dit
voorschakeltraject.
Sprake is van een reguliere opleiding op MBO niveau, waarvoor studiefinanciering (voor mensen tot 30 jaar) of
“leven lang leren krediet”” (voor 30 +) kan worden verkregen. Dit geldt ook voor statushouders.
Het “leven lang leren krediet” is renteloos en hoeft pas na afronding van de studie te worden terugbetaald. De
gemeente betaalt voor statushouders boven de 30 jaar de kosten voor levensonderhoud en boekengeld, omdat
het “leven lang leren krediet” hier niet in voorziet. Omdat er sprake is van een opleiding met baangarantie mogen
zij twee jaar lang studeren met behoud van uitkering. Het derde jaar wordt er 4 dagen gewerkt en nog één dag
onderwijs gevolgd. Op dat moment ontvangt de statushouder voldoende inkomen zodat de uitkering kan worden
beëindigd.
Vraag 2
Kan de wethouder aangeven of, en zo ja welke, opleidingen voor statushouders er wel vergoed
worden door de gemeente Heemstede
Antwoord:
De gemeente heeft met het NOVA college een overeenkomst gesloten om voorschakeltrajecten vóór het MBO
onderwijs te betalen voor statushouders. Bedoeling is zoveel mogelijk jonge statushouders een startkwalificatie
te laten behalen. In overleg met de inburgeringsinstituten worden potentiële leerlingen voorgedragen voor een
schakeltraject van 20 weken.
Voor alle uitkeringsgerechtigden, dus ook voor statushouders, worden (korte) vakgerichte cursussen
(bijvoorbeeld VCA, Taxipas, Heftruckdiploma) vergoed wanneer daarmee uitzicht op een baan wordt verkregen.

Vraag 3
Mocht het zo zijn dat de studie IG verzorgende niet betaald wordt door de gemeente Heemstede, ziet de
wethouder dan kansen/mogelijkheden/budget om dit wel te gaan doen?
Antwoord:
Wanneer er, zoals i.c., voorliggende mogelijkheden zijn om kosten vergoed te krijgen worden
uitkeringsgerechtigden (ongeacht de afkomst) geacht daar gebruik van te maken.
Vraag 4
Klopt het dat er per wooneenheid statushouders slechts 1 (de “meest kansrijke”) verder wordt geholpen, of krijgt
iedere statushouder individueel een kans als hij/ zij voldoende capaciteiten heeft?
Antwoord:
Nee, dit klopt niet. Als statushouders potentie hebben en voldoende gemotiveerd zijn, worden zij begeleid bij
het vinden van werk door een re-integratiebureau of een consulent van de IASZ.
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