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Geachte dames en heren, 

 

Met deze memo informeer ik u over het volgende:  

 

Het inburgeringsinstituut TCI Compiti wordt verdacht van fraude met overheidsgelden en 

valsheid in geschrifte. Locaties van TCI Compiti zijn inmiddels gesloten. Op 14 juli jl. ontvingen wij 

van Blik op Werk (het instituut dat het keurmerk voor inburgeringsinstituten afgeeft), dat ook 

statushouders uit de Gemeente Schagen als studenten van TCI Compiti stonden ingeschreven.  

Niet bekend is om hoeveel statushouders het gaat. Door het wijkteam wordt ingezet op het 

identificeren van de betrokken statushouders, zodat bepaald kan worden of, en welke extra 

ondersteuning ingezet dient te worden t.b.v. het inburgeringstraject.  

 

Aanleiding 

De Recherche Inspectie SZW heeft invallen gedaan bij twee inburgeringsinstituten waaronder TCI 

Compiti. Deze worden o.a. verdacht van fraude met overheidsgelden en valsheid in geschrifte 

(bericht op site SZW).  Het onderzoek van de Inspectie SZW blijkt mede aangezwengeld te zijn 

door een artikel in de Volkskrant (link naar artikel).  

 

Verantwoordelijkheid gemeente en aanpak  

Inburgeraars zijn binnen de geldende wetgeving zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij 

een inburgeringsinstituut. Vluchtelingenwerk in Schagen biedt ondersteuning aan bij de 

aanmelding bij een taalinstituut, maar zij hoeven daar geen gebruik van te maken.  

Hiermee zijn zij kwetsbaar voor frauderende taalscholen. Daarom gaat dit met de nieuwe wet 

per 1 juli 2021 veranderen en worden de gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van de 

taallessen. Op dit moment heeft de gemeente die taak niet en daardoor ook niet voor de hele 

groep inburgeraars in beeld of en welke taalinstituut wordt bezocht.  

 

Hoewel de gemeente nu nog geen formele taak heeft t.a.v. de inburgeringstrajecten, heeft het 

Rijk de gemeenten verzocht om in aanloop naar de nieuwe wet, al meer in te gaan zetten op de 

huidige groep inburgeraars (‘de Ondertussengroep’). Zij heeft hiervoor ook extra middelen 

beschikbaar gesteld. Er is verzocht vooral aandacht te hebben voor de groep inburgeraars die 

nagenoeg het maximale leenbedrag hebben bereikt, maar nog wel inburgeringsplichtig zijn; de 

zogenaamde ELIP (Einde lening). De inzet op de Ondertussengroep en de ELIP  zal onderdeel zijn 

de voorbereidingen op de nieuwe wet Inburgering.  

 

De statushouders die bij TCI Compiti de inburgering hebben gevolgd vallen dus onder de 

Ondertussengroep. Het is het reëel om te verwachten dat een (aanzienlijk) deel van hun DUO- 
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gelden inmiddels verdwenen is, zonder dat daar kwalitatief taalonderwijs tegenover heeft 

gestaan, waardoor ze waarschijnlijk inmiddels tot de ELIP-groep behoren.  

 

Vanuit het wijkteam wordt ingezet op het identificeren van de betrokken statushouders. In het 

kader van het project Voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering en de inzet op de 

ondertussengroep en ELIP-groep zal  bepaald dienen te worden of-  en welke extra 

ondersteuning wordt ingezet t.b.v. het inburgeringstraject. Bij de aanpak hierbij zal worden 

opgetrokken met de met de gemeente Hoorn en daarnaast mogelijk ook andere gemeenten, 

waarvan eveneens statushouders student waren bij TCI Compiti.  

 

 

 

 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 


