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Beste cursist, 

 

We heten je van harte welkom bij Vonk!  

Sinds 1 augustus 2022 is dat de naam van de school die is ontstaan door een fusie van het 

Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland. Beide scholen verzorgden al jaren goed 

onderwijs in de regio en vanaf nu doen we dat samen als Vonk. 

 

In deze gids vind je veel informatie over het onderwijs, de examinering en de gang van zaken 

op school, zodat je je snel thuis voelt en weet wat we van elkaar mogen verwachten. We 

wensen je een hele fijne tijd bij Vonk! 

 

Je vindt in de studiegids informatie over:  

 

• Wat je gaat leren; 

• Hoe je gaat leren; 

• Hoe jouw opleiding in elkaar zit; 

• Wat jij moet doen om het diploma te behalen (examenreglement); 

• Wat wij zullen doen om je daarbij te helpen. 

 

Aan het begin van je opleiding krijg je een coach toegewezen. Hij of zij begeleidt je tijdens de 

opleiding en neemt ook deze studiegids met je door. Alle vragen die je hebt, kun je aan hem of 

haar stellen. Daarna kan je dit document als naslagwerk gebruiken.  

 

Gaat er iets mis? Gaat iets anders dan verwacht? Laat het ons dan weten! Wij zullen onze 

uiterste best doen om op te lossen wat er niet goed is gegaan.  

 

We wensen je heel veel succes met deze opleiding! 

 

Opleidingsmanager en coördinator afdeling Educatie, 

Diane Paauwe 

Eveline van Daele 
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1. Inburgeren bij Vonk 

 

1.1 Missie 
 

Doel van onze trajecten is bijdragen aan het zelfstandiger functioneren van de cursist in de 

maatschappij, door middel van het vergroten van de basisvaardigheden. We begeleiden de 

cursist om eigenaar te worden van zijn/haar eigen leerproces. 

We zorgen voor een veilige sfeer in de klas en een goede relatie met de cursist. Dit zijn 

voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. 

 

1.2 Visie 
 

Onderwijs geven is niet alleen het overbrengen van kennis, maar ook tijd en gelegenheid 

geven om vaardigheden op te doen. We doen dat door: 

 

1. een veilige sfeer te scheppen en de groep te benaderen met humor, respect en 

ontspannenheid 

2. een goede relatie met de cursisten op te bouwen, omdat dit de basis vormt voor leren 

en coachen.  

3. onderwijs op maat te geven, zodat elke cursist zich kan ontplooien op zijn/haar eigen 

niveau. 

4. de autonomie van de cursist te bevorderen. 

a. aansluiten bij de belevingswereld van cursisten 

b. zelfevaluatie en reflectie inbouwen  

c. een goede overgang van docent gestuurd naar cursist gestuurd onderwijs 

5. cursisten uitdagende opdrachten te geven. 

6. cursisten te leren samenwerken en van elkaar te laten leren. 

7. te zorgen voor een inspirerende leeromgeving 

a. ruimte om te communiceren 

b. ruimte om in groepjes taken uit te voeren 

c. regelmatig buitenschoolse opdrachten laten uitvoeren 

8. differentiatie toe te passen en aan te sluiten bij de verschillende leerstijlen 

9. duidelijk te communiceren over hoe het onderwijs georganiseerd is. 

10. de cursisten zoveel mogelijk in aanraking te laten komen met de Nederlandse taal. We 

zetten een steuntaal in uit oogpunt van efficiëntie en effectiviteit 

11. taal en cultuur te integreren in ons onderwijs. 

 

1.3 Doelgroepen 
 
We bieden onderwijs aan statushouders met een inburgeringsplicht en zelfmelders met een 
inburgeringsplicht.  
Ook bieden we onderwijs aan inburgeraars die worden aangemeld via de gemeente.  
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1.4 Aanbod en groepsgrootte 
 
We bieden de volgende onderdelen aan: 

Aanbod Bedoeld voor Groepsgrootte  

Alfabetisering en Z-route Analfabeten, anders analfabeten t/m A1 
Z-route*  

Maximaal 12  
 

NT2 en B1-route Niveau A0 – A1 
Niveau A1-A2 
Staatsexamen B1 en B2 
B1-route* 

Maximaal 20 

KNM Kennis van de Nederlandse Maatschappij  Maximaal 20 

ONA Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Maximaal 20 

*Vanaf januari 2022 
Voor een groep die uit een combinatie van cursisten uit bovengenoemde groepen bestaat 
geldt een maximale groepsgrootte waarbij de groep met het laagste aantal cursisten leidend 
is. 
 

 1.5 Groepsindeling 
 
Mede door de constante instroom  en afhankelijk van de potentie en voortgang van de 
individuele cursisten verandert de groep gedurende het schooljaar. De individuele voortgang 
wordt getoetst en er wordt gewerkt naar het hoogst haalbare niveau per individu.  
 
Binnen de groep wordt gedifferentieerd. Cursisten worden gedurende het jaar geplaatst in een 
groep waar men het meest tot hun recht komt.  
 
Cursisten die worden aangemeld door de gemeente (Samen Inburgeren Noordkop, SIN) 
doorlopen de eerste weken een oriëntatiefase. In deze fase ligt de nadruk op spreken en 
schoolse vaardigheden. Aan de hand van de bevindingen van de mogelijkheden en het niveau 
van de cursist, wordt de cursist in een passende niveaugroep geplaatst.  

2. Algemene informatie 

2.1 Opleidingsduur 
 

Hoe lang het inburgeren duurt is afhankelijk van de mogelijkheden van de cursist.  
Gemiddeld staat er zoveel tijd voor: 

• Alfabetisering: 600 uur 

• Z-route: 800 uur onderwijs, 800 uur participatie 

• NT2: gemiddeld 1,5 jaar (maximaal 3 jaar) 

• B1-route: gemiddeld 1,5 jaar (maximaal 3 jaar) 

• KNM: gemiddeld 55 uur 

• ONA: 64 uur 
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Het is soms mogelijk hierover korter of langer te doen. Dit hangt af van jouw inzet en de 
mogelijkheden hiervoor bij de opleiding, maar ook van wat je al kan of weet wanneer je met de 
opleiding start. Daarnaast wordt er overlegd met jouw begeleider van de gemeente. 
 

2.2 Studiebelasting – aantal lessen per week 
 
Wanneer je inburgert via een lening van DUO of wanneer je de inburgering zelf betaalt maken 
we afspraken over het aantal dagdelen dat je les krijgt. Dit wordt vastgelegd in een contract 
dat je ondertekent. Meestal zijn het 3 dagdelen les, 8,25 uur  per week op school.  
 
Wanneer je inburgert via de gemeente, het SIN (Samen Inburgeren Noordkop) krijg je ook 3 
dagdelen les, maar volg je verplicht daarnaast een programma om zo snel en zo goed 
mogelijk in te burgeren. Dit heet participeren. Je bent 32 uur (4 dagen) per week bezig met 
inburgeren.  
 

2.3 Huiswerk 
 
Natuurlijk krijg je ook huiswerk. Meestal in de vorm van te bestuderen lesstof of opdrachten 
die je zelfstandig moet maken. Je kunt dit thuis, maar ook op school doen. 
 

2.4 Zelfstandig werken  
 
Een deel van de tijd werk je zelfstandig of samen met andere cursisten aan projecten of 
opdrachten. Soms doe je dat in een lesruimte, op andere momenten doe je dat in het 
studiecentrum, alleen thuis of via online contact.  
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2.5 Leeractiviteiten  
 
Tijdens je opleiding krijg je te maken met verschillende leeractiviteiten. Je volgt een individueel 
programma in groepsverband. Je krijgt elke week een weektaak die afgestemd is op jouw 
leertempo. Tijdens het maken van die taak en na het afronden krijg je feedback van je docent. 
 
Er zijn klassikale en groepsinstructies. Je oefent in kleine groepen of zelfstandig. Daarnaast is 
er aandacht voor digitale vaardigheden en oefenen we met online lessen. We werken met 
rollenspelen en simulaties om vaardigheden te trainen. Ook word je individueel begeleid als dit 
past bij je leervraag, bijvoorbeeld als je de uitspraak van de Nederlandse taal moeilijk vindt. 
 
Er is ruimte voor projecten en excursies, we bezoeken bedrijven en er zijn gastlessen. 
 

2.6 Begeleiding en ondersteuning  
 

Als cursist heb je recht op goede persoonlijke begeleiding. Deze begeleiding wordt gegeven 
door een mentor. Je krijgt een mentor toegewezen en je maakt deel uit van een basisgroep. 
De mentor let op hoe het met je gaat op school, adviseert je tijdens je de inburgering en helpt 
je bij het plannen en organiseren van jouw inburgeringscursus. Afhankelijk van jouw behoefte 
en mogelijkheden geeft de mentor meer of minder sturing bij de begeleiding. 
De door jou behaalde resultaten, jouw houding, bewijzen van wat je kunt en jouw planning zijn 
belangrijke onderwerpen in de persoonlijke begeleiding. Ook voor vragen of problemen kan je  
terecht bij jouw coach. Zo nodig kan de mentor je doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de 
inburgeringscoördinator, Vluchtelingenwerk, Mee& de Wering, of andere vormen van 
begeleiding. 
 
De gemeente en Vonk hebben regelmatig overleg. Tijdens dat overleg wordt onder meer je 
studievoortgang besproken. Als je problemen hebt, je resultaten niet goed zijn of je veel 
verzuimt, bespreekt school dat met je contactpersoon van de gemeente.  
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3. Aanwezigheid 

Je zorgt ervoor dat je altijd in de les aanwezig bent. Het kan natuurlijk voorkomen dat je een 
keertje niet kunt komen. Hier hebben we wel regels voor. In de eerste fase oefenen we op 
school met het maken van afspraken en het sturen van een afbericht. Hoe lang de eerste fase 
duurt, is afhankelijk van de inburgeraar. Meestal is dat 4 tot 10 weken. 
 
Na de eerste fase gelden de volgende regels: 
Je bent 80% van de lessen aanwezig. 

 Als je niet kunt komen, stuur je een afbericht naar je mentor / docent. 
 Als je langdurig ziek bent, neem je een doktersverklaring mee. 
 Als je een afspraak in het ziekenhuis hebt, laat je de afspraak zien. 
 Als een kind ziek is, mag 1 van de ouders thuisblijven, niet allebei. 

 
Verder kun je het volgende verlof aanvragen. Dit is geoorloofd verzuim: 

• Zwangerschap: 10 weken voor en 10 weken na de bevalling 

• Verhuizing van AZC naar eerste woning: 1 week 

• Gezinshereniging: 1 week 

• Overlijden familieleden 1e en 2e graad 
 
Bij langdurige geoorloofde afwezigheid wordt het contract tijdelijk onderbroken, op pauze 
gezet. 
 
Als je meer dan 20% ongeoorloofd afwezig bent neemt de mentor van de groep contact met je 
op. De mentor overlegt met jou en jullie maken afspraken hoe je dit kunt verbeteren. 
Als dit niet verbetert volgt een gesprek met de inburgeringscoördinator.  
De inburgeringscoördinator neemt contact op met de maatschappelijke begeleiding 
(Vluchtelingenwerk) en/of de gemeenteconsulent.  
 
Je kunt dan een boete krijgen, dus laat het niet zo ver komen.  
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4. Inhoud en lesmethode 

4.1 Alfabetisering en Z-route 
 
Naast het aanleren van schoolse vaardigheden ligt de nadruk op praktische vaardigheden ter 
bevordering van participatie en zelfredzaamheid in de maatschappij.  
 
Er wordt gebruik gemaakt van de lesmethodes: 

• Diglin 

• Praat je mee 

• Beter lezen 

• Boekje erbij 

• Oefenen.nl 

• Zelf ontwikkeld lesmateriaal 
 
De inburgeraars via de gemeente (SIN) werken aan een portfolio waarin de voortgang wordt 
bijgehouden en bewijzen worden verzameld van de verschillende activiteiten (onderwijs, 
Eurowijzer, MAP, PVT, etc) 
 

4.2 Nederlands ERK-niveau A1, A2, B1 B2  
 
Je werkt aan de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, schrijven en gesprekken voeren. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van de lesmethodes: 

• Taalcompleet (A1, A2, B1) 

• Praat je mee 

• Nieuwsbegrip 

• Taalraps, taalriedels 

• Nederlands op niveau of Taalcompleet (B2) 
 
De inburgeraars via de gemeente (SIN) werken aan een portfolio waarin de voortgang wordt 
bijgehouden en bewijzen worden verzameld van de verschillende activiteiten (onderwijs, 
Eurowijzer, MAP, PVT, etc). 
 

4.3  Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) 
 
Het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij bereid je voor op volwaardige 
deelname aan de maatschappij en het goed kunnen functioneren in jouw beroep. De 
onderwerpen, die aan de orde komen bij KNM: 
 

• Nederland leren kennen; 

• De mensen in Nederland; 

• Gezondheid en gezondheidszorg; 

• Wonen; 

• Dienstverlening; 

• Opvoeding en onderwijs; 

• Werken; 

• Samenleven; 
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• De geschiedenis van Nederland; 

• Politiek in Nederland. 
 
Er wordt gewerkt het met boek: Kennis van de Nederlandse Maatschappij (Taalcompleet). 
 

4.4  Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) 
 
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) is sinds 2015 een verplicht onderdeel van 
het inburgeringsexamen. Samen met de examenonderdelen Kennis van de Nederlandse 
Maatschappij (KNM) en de participatieverklaring vormt ONA het gedeelte van het 
inburgeringsexamen dat niet over taal gaat, maar over de Nederlandse samenleving. 
 
Er wordt gewerkt met het boek: Nederlandse Arbeidsmarkt voor anderstaligen (Taalcompleet). 
 
Je kunt je opgeven voor de cursus ONA wanneer je thema 6 en 7 van het A2 boek hebt 
gemaakt en begrepen.  
Dit is een aparte cursus van 15 weken. 
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5. Examinering 

5.1 Examenplan  
 
Om de inburgering af te ronden, moet je slagen voor de vakken die in de vorige hoofdstukken 
zijn toegelicht. In overleg met jouw coach en de begeleider van de gemeente wordt bepaald of 
en wanneer je klaar bent voor deelname aan een examen(onderdeel). In deze paragraaf (het 
examenplan) is aangegeven uit welke examenonderdelen het examen bestaat en wat je moet 
doen om te slagen. 
 

5.1.1 Examenonderdelen 
 
Hierna volgt, per examenonderdeel (vak), een omschrijving. De volledige eindtermen vind je 
via de link in hoofdstuk 1 en in de bijlagen bij deze gids. 
 
Nederlands ERK-niveau A2, B1 of B2 

Examen / 

vaardigheid 

Examenvorm, locatie Examenduur  Resultaat* 

Luisteren Examen voor Nt2 bij 

DUO 

 

Digitaal, op de computer 

90 minuten Behaald (minimaal 500 

punten) 

Lezen 110 minuten Behaald (minimaal 500 

punten) 

Spreken 25 minuten Behaald (minimaal 500 

punten) 

Schrijven 100 minuten Behaald (minimaal 500 

punten) 

 

*Alle examens moeten worden behaald (eindresultaat voldoende).  

 

Heb je al veel uren cursus gevolgd en lukt het niet om alle examens op tijd te halen? 

Soms hoef je dan geen examens meer te doen.  

Dit heet ‘ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanningen (AGI)’. 

 

Meer informatie over de vrijstelling en 600 uur inspanning vind je hier: inburgeren.nl   

 

  

https://www.inburgeren.nl/minder-of-geen-examens/genoeg-uren-cursus-gedaan.jsp
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Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM)  

Onderwerpen Examenvorm, 
locatie 

Examenduur  Resultaat* 

Werk en inkomen 
Omgangsvormen, waarden en 
normen 
Wonen 
Gezondheid en gezondheidszorg 
Geschiedenis en geografie 
Instanties 
Staatsinrichting en rechtsstaat; en 
Onderwijs en opvoeding 

 
Examen bij DUO 
 
Digitaal, op de 
computer 

 
45 minuten 

 
Behaald / niet 
behaald 

*Het eindoordeel moet zijn ‘behaald’ om de slagen voor de opleiding. 

 

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) 

Onderwerpen Examenvorm Examenduur  Resultaat* 

Resultaatkaart 1: Beroepenoriëntatie 
Resultaatkaart 2: Realistisch 
beroepsbeeld 
Resultaatkaart 3: Je eigenschappen 
kennen 
Resultaatkaart 4: Beroepskansen 
Resultaatkaart 5: 
Beroepscompetenties 
Resultaatkaart 6: Netwerk opbouwen 
Resultaatkaart 7: Werk vinden 
Resultaatkaart 8: Werkcultuur 
 

 
Portfolio insturen 
bij DUO 
 
Digitaal, op de 
computer 
 
+  
64 uur cursus  
of  
Eindgesprek 
DUO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minuten 

 
Behaald / niet 
behaald 

*Het eindoordeel moet zijn ‘behaald’ om de slagen voor de opleiding. 
 
Als je minimaal 64 uur ONA-cursus hebt gevolgd of gaat volgen, hoef je alleen jouw porfolio 
op te sturen om ONA-examen te doen.  
Heb je geen cursus gedaan? Dan moet je een eindgesprek met DUO doen.  
Twee mensen van DUO stellen jou tijdens dit gesprek vragen over de resultaatkaarten die jij 
hebt ingevuld.  
Je kunt niet studeren voor dit gesprek, maar je kunt jezelf wel voorbereiden door jouw 
resultaatkaarten en bewijsdocumenten goed door te lezen voordat je naar het gesprek gaat. 
Dan kun je beter uitleggen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. 
 
Als je werkt / gewerkt hebt in Nederland, kun je misschien vrijstelling krijgen voor ONA. 

Voorwaarden: 
Je werkte in loondienst en 
Je hebt in de afgelopen 12 maanden minstens 6 maanden gewerkt en 
Je werkte minstens 48 uur per maand. 
Meer informatie over de vrijstelling voor ONA vind je hier: inburgeren.nl   
  

https://www.inburgeren.nl/minder-of-geen-examens/in-nederland-gewerkt.jsp
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5.1.2 Slaag-/zakregeling  
 
Je bent geslaagd voor de inburgering wanneer je voldoet aan onderstaande: 
 
 

Omschrijving Resultaat 

Nederlands ERK-niveau A2, B1 of B2 Examens DUO (vier 
vaardigheden) behaald, 
eindresultaat voldoende 

Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM) Examen DUO behaald, 
eindresultaat voldoende 

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) Portfolio goedgekeurd,  
verklaring 64 uur akkoord óf 
voldoende voor eindgesprek DUO 

Participatieverklaringstraject Behaald  

 
 

Begonnen met inburgeren tussen 1 oktober 2017 en 1 januari 2022 

U moet deze examens halen voor uw inburgering: 

• Lezen 
• Luisteren 
• Schrijven 
• Spreken 
• KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) 
• ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) 
• PVT (Participatieverklaringstraject), dit wordt niet op school gegeven.  

Begonnen met inburgeren tussen 1 januari 2015 en 1 oktober 2017 

U moet deze examens halen voor uw inburgering: 

• Lezen 
• Luisteren 
• Schrijven 
• Spreken 
• KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) 
• ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) 
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6. Veel gestelde vragen 

1. Kun je het inburgeringsexamen doen op B1-niveau? 

Dat kan alleen: 

- Als je binnen 30 schoolweken niveau A2 hebt gehaald voor luisteren, spreken, 
schrijven en lezen en je KNM al bent gestart en dit begrijpt.  

- En als je meer dan 80 procent aanwezig bent in de les . 
- En als je heel gemotiveerd bent. 
- En als de docent denkt dat niveau B1 haalbaar is. De docenten bepalen dit.  

 

2. Kun je naar de B1-groep gaan als je het inburgeringsdiploma hebt gehaald? 
 

Ja, dat kan. Je kunt dan bij ROC Vonk les krijgen in de B1-groep. Dit betaalt de gemeente. 
Je moet dan wel een inburgeringsdiploma hebben (spreken, luisteren, schrijven, lezen, ONA, 
KNM op A2 niveau). 

3. Kun je een Mbo-opleiding gaan doen als je het inburgeringsexamen op A2-niveau hebt 
gehaald? 
 

Voor het volgen van een Mbo-opleiding moet je minimaal niveau B1 hebben. 
Soms zijn er speciale opleidingen voor cursisten met A2-niveau, maar op dit moment is dat 
niet zo bij Vonk voor cursisten die ouder zijn dan 27 jaar.  
Mensen t/m 27 jaar kunnen met A2 de MBO-entree opleiding doen, niveau 1. 

 

 

7. Klachtenregeling 

Vonk wil graag onderwijs van een hoge kwaliteit te leveren in een sfeer waarin iedereen zich 

gerespecteerd en veilig voelt. Toch kan het gebeuren dat studenten ontevreden zijn over 

bepaalde situaties. Klagen mag dan, maar hoe en bij wie?  

 

Op de pagina’s hierna lichten we de twee soorten klachten toe, hoe de klachtenprocedure 

werkt en bij wie je terecht kunt met een klacht. 

 

Er zijn twee soorten klachten: 

1. algemene klachten 

Dit zijn klachten over de leerroute, de inhoud van het (taal)onderwijs, de organisatie ervan en 

de informatieverstrekking. 

2. klachten met betrekking tot sociale veiligheid 

Dit zijn klachten over ongewenste intimiteiten, geweld, racisme en andere vormen van 

discriminatie. 
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7.1 Algemene klachten 

 

Algemene klachten hebben betrekking op de leerroutes, de inhoud van het onderwijs, de 

participatie-activiteiten, de organisatie ervan en de informatieverstrekking door Agros, Fiolet 

taaltrainingen, MEE & de Wering, Probedrijven, ROC Kop van Noord-Holland en/of 

VluchtelingenWerk.  

Je kunt denken aan: 

• klachten over lesuitval of begeleiding, kwaliteit van lessen,  

• gebrek aan belangrijke informatie, niet tijdig beschikbaar zijn van belangrijke informatie, 

verkeerde informatie; 

• miscommunicatie met medewerkers, verkeerd gedrag van medewerkers, ongelijke 

behandeling van cursisten enzovoort. 

 

Wie kan er een algemene klacht indienen? 

Als inburgeraar kun je een klacht indienen. Als je zelf de Nederlandse taal nog niet zo goed 

begrijpt, mag je de hulp van een tolk of begeleider inschakelen. We gaan er vanuit dat je zelf 

altijd een actieve rol speelt in de behandeling van de klacht, ook als je deze met een tolk of 

begeleider indient.  

 

Probedrijven, Agros, MEE & de Wering, VluchtelingenWerk, ROC Kop van Noord-Holland en 

Fiolet taaltrainingen spannen zich samen in om klachten zorgvuldig en, indien gewenst of 

noodzakelijk, vertrouwelijk te behandelen.  

 

Ben je ontevreden over de gemeenten, neem dan contact op met een medewerker van de 

gemeente. Hij/zij kan je vertellen wie je verder kan helpen. 

 

Wat moet je doen als je een algemene klacht hebt?  

Allereerst gaan we er vanuit dat je in alle gevallen, voordat je jouw klacht formeel maakt, eerst 

zelf een poging doet om het probleem op te lossen.  

 

Ga altijd naar iemand bij de organisatie waar je ontevreden over bent.  

Een goed gesprek met degene op wie de klacht betrekking heeft, leidt vaak al tot een 

oplossing.  

 

Kom je er samen niet uit, vraag dan een gesprek aan met je coach of (als je coach degene is 

met wie je het probleem hebt) de participatiecoördinator, inburgeringscoördinator, een docent 

of medewerker naar keuze.  

 

Blijft een oplossing uit of vind je de oplossing niet bevredigend, vraag dan een gesprek aan bij 

de leidinggevende van de betreffende organisatie. Wie dat is, vind je in hoofdstuk 8 van deze 

studiegids. 

Als ook dit gesprek naar jouw oordeel niet tot resultaat leidt of tot onvoldoende resultaat, dan 

maak je je klacht formeel.   
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Het indienen van een formele algemene klacht 

Een formele klacht dien je in bij de klachtencommissie van de SIN. Deze klachtencommissie 

bestaat uit een medewerker van Probedrijven, Agros, MEE & de Wering, VluchtelingenWerk, 

VONK en van Fiolet taaltrainingen. Je hebt maximaal een jaar de tijd om je klacht in te dienen, 

maar hoe eerder je een klacht indient, hoe beter het is.  

Het is belangrijk dat de omschrijving van je klacht duidelijk is en dat degene die jouw klacht 

moet behandelen de juiste informatie krijgt. Dat wil zeggen: 

 

• geef je naam, geboortedatum en adresgegevens; 

• vertel precies wat je klacht is; 

• geef een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de situatie (de gedraging/de 

beslissing/de informatie enz.) waarop jouw klacht betrekking heeft; 

• geef aan waar en wanneer de situatie plaatsvond; 

• geef aan wie bij de situatie betrokken was en op welke manier; 

• vertel ook wat jij zelf al gedaan hebt om de klacht op te lossen; 

• geef aan wat de uitkomst is van het gesprek met de manager en waarom je daarover 

ontevreden bent.  

• Mail je klacht naar klachtindienen@rockopnh.nl 

 

Stappenplan voor de behandeling van een formele algemene klacht 

1. De klachtencommissie van de SIN stuurt je een ontvangstbevestiging per e-mail 

(binnen twee weken). De commissie neemt klachten altijd in behandeling. Belangrijk is 

wel dat de benodigde informatie in de klacht vermeld staat. 

2. Indien je klacht niet in behandeling wordt genomen, word je daarover uiterlijk binnen 

vier weken na de ontvangstdatum geïnformeerd. In de mail legt de klachtencommissie 

uit waarom je klacht niet in behandeling kan worden genomen. 

3. De klachtencommissie onderzoekt de klacht.  

4. Op basis van het onderzoek komt de klachtencommissie tot een uitspraak. Deze 

uitspraak mailt de commissie aan jou, binnen zes weken nadat je de klacht hebt 

ingediend. 

5. De  klachtencommissie stelt de betrokken organisatie (Probedrijven, Agros, MEE & de 

Wering, VluchtelingenWerk, VONK of Fiolet taaltrainingen) op de hoogte van de 

uitspraak. 

6. De secretaris van de klachtencommissie archiveert de gevoerde correspondentie, 

gespreksverslagen en andere belangrijke informatie op het centraal bureau van VONK. 

7. Indien in de uitspraak acties zijn opgenomen die door of namens Probedrijven, Agros, 

MEE & de Wering, VluchtelingenWerk, VONK of Fiolet taaltrainingen moeten worden 

uitgevoerd, ziet de klachtencommissie erop toe dat dit gebeurt.  

8. In principe is hiermee de klachtenprocedure beëindigd.  

 

  

mailto:klachtindienen@rockopnh.nl
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Wat kun je doen als je na afloop van de klachtenprocedure niet tevreden bent? 

Als je na de afhandeling van de klacht niet tevreden bent, dan kun je de klacht voorleggen aan 

de stichting Blik op Werk. Telefonisch is Blik op Werk te bereiken via: 030-3030645. Je kunt 

ook mailen naar klachten@ikwilinburgeren.nl óf je klacht indienen bij het College van Arbitrage 

van de Stichting Blik op Werk (postbus 2707, 3500 GS in Utrecht). 

 

7.2 Klachten met betrekking tot de sociale veiligheid 

 

Wij vinden sociale veiligheid erg belangrijk. Sociale veiligheid betekent dat je je veilig voelt, 

zowel geestelijk als lichamelijk. Als je door een ander of door anderen bedreigd wordt of 

geconfronteerd wordt met agressie, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie, dat kan ook 

via sociale media vorm krijgen, wordt jouw sociale veiligheid aangetast.   

 

Wanneer je te maken krijgt met een vorm van  ongewenst gedrag en je het lastig vindt de 
situatie zelf op te lossen, kun je bij de vertrouwenspersoon van de betreffende organisatie 
terecht voor hulp, ondersteuning en advies. In een vertrouwelijk gesprek wordt met jou 
overlegd of een informele oplossing mogelijk is. Wanneer dat niet het geval lijkt, informeert de 
vertrouwenspersoon je over de mogelijkheden om een klacht in te dienen.  De 
vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van je klacht. De procedure daarvoor is 
gelijk aan die van algemene klachten. 

De externe vertrouwenspersonen van VONK zijn: 

➢ Julia Jongert, te bereiken via jongert@devertrouwenspersoon.nl of via 088- 1119910. 
➢ Dominique Maas, te bereiken via maas@devertrouwenspersoon.nl of via 088- 1119910. 

De vertrouwenspersonen van de andere organisaties van SIN kun je opvragen via 
onderstaande telefoonnummers: 

• Agros:    telefoonnummer 072 - 512 66 16  

• Fiolet Taaltrainingen:  telefoonnummer 0299 - 373 280 

• MEE & de Wering:  telefoonnummer 088 - 007 50 00       

• Probedrijven:    telefoonnummer 0224 - 215 444 

• VluchtelingenWerk:   telefoonnummer 0229 - 218 777 

  

mailto:klachten@ikwilinburgeren.nl
mailto:jongert@devertrouwenspersoon.nl
mailto:maas@devertrouwenspersoon.nl
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8. Wie is wie 

 

Bij de start van dit schooljaar zijn de volgende personen werkzaam bij de inburgering van 

VONK: 

 

Functie Naam E-mailadres Telefoon 

Opleidingsmanager Diane Paauwe dpaauwe@rockopnh.nl 06 34345924 

Coördinator Eveline van Daele evandaele@rockopnh.nl 06 51821497 

Inburgeringscoördinator Jenny Klaver jbijleveld@rockopnh.nl 06 16008006 

Docent Annemieke Tjepkema 

Georgette Tavenier 

Karin van Rossum 

Kitty Mol 

Jenny Klaver 

Tineke Blok 

atjepkema@rockopnh.nl 

gtavenier@rockopnh.nl 

kvanrossum@rockopnh.nl 

kmol@rockopnh.nl 

jbijleveld@rockopnh.nl 

tblok@rockopnh.nl  

 

Mentor Annemieke Tjepkema: 
BASALF-AK, BASINBONA-

AK 

Georgette Tavenier:  
BASWI-AK 

Kitty Mol  
BASWI-BK 

Jenny Klaver  
BASWI-CK 

  

Onderwijsassistent Kevin Hoornsman   

Opleidingsassistente Hannie Janssen hjanssen@rockopnh.nl   

 

Je kunt ook altijd bellen naar het algemene nummer van VONK. Zij helpen je verder met het 

vinden van de juiste persoon: 0223-611237 

mailto:dpaauwe@rockopnh.nl
mailto:evandaele@rockopnh.nl
mailto:jbijleveld@rockopnh.nl
mailto:atjepkema@rockopnh.nl
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mailto:kmol@rockopnh.nl
mailto:jbijleveld@rockopnh.nl
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