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<Naam gemeente> 
<Adres> 

<Postcode + plaats> 
 

Datum brief: <datum> 
Kenmerk: <kenmerk> 

 
 
Onderwerp: Plan Inburgering en Participatie (PIP) 
  
Beste <mevrouw/meneer + achternaam>,  
  
U start met inburgeren. In deze brief leest u wat u moet doen.  
  
U gaat de Nederlandse taal leren 
U gaat de Nederlandse taal leren bij <naam taalschool>. Het adres is <adres>. De lessen beginnen op 
<datum>. De lessen zijn op <dag> van <tijd> tot <tijd> uur. U moet naar de lessen komen.  
  
U volgt een cursus over het leven en meedoen in Nederland 
U krijgt een cursus. <Hier concreet vermelden hoeveel uur per dag de cursus is, bijvoorbeeld 3 keer 4 
uur. En de data en plaats van de training>. Tijdens de cursus krijgt u informatie over het leven in 
Nederland. Bent u klaar met de cursus? Dan tekent u een brief. In die brief staat dat u informatie 
kreeg over het leven in Nederland. En dat u daar respect voor heeft. Dat is de participatieverklaring.  
  
U volgt ook een cursus over werk  
U krijgt een cursus over werk. <Hier concreet vermelden hoeveel uur per dag de cursus is, 
bijvoorbeeld 3 keer 4 uur. En de data en plaats van de training>. U leert meer over werken in 
Nederland. En u leert hoe u werk kunt vinden. U hoort nog van ons waar en wanneer de cursus is. 
We sturen u een brief hierover. U moet meedoen aan de cursus.  
Na de cursus krijgt u een gesprek. Het gesprek is verplicht.   
   
Wij bekijken hoe het met uw inburgering gaat   
We bespreken graag met u hoe het gaat met uw inburgering. Als het nodig is veranderen we de 
dingen die u moet doen voor uw inburgering (PIP). U bent verplicht om naar de gesprekken te 
komen. U hoort nog van ons waar en wanneer de gesprekken zijn. We sturen u een brief hierover.  
  
Bent u het niet eens met deze brief  
Dan kunt u bezwaar maken. U leest in de bijlage hoe u dit doet.  
  
Heeft u nog vragen 
Bel ons op <telefoonnummer>. Of mail naar <e-mailadres>. U kunt ons bellen op werkdagen tussen 
9.00 en 17.00 uur.  
  
Ik wens u veel succes met uw inburgering!  
  
Met vriendelijke groet,  
Namens burgemeester en wethouders van <naam gemeente>,  
  
  
<Naam medewerker> 
<Functie medewerker>  
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BIJLAGE  
  
Bent u het niet eens met deze brief  
Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken nadat wij u deze brief hebben verstuurd.  

De verzenddatum staat bovenaan deze brief.  

 

Stuur hiervoor uw bezwaar voor <datum> naar:  

<Naam gemeente> 

<Postbusnummer of antwoordnummer> 

<Postcode +plaats> 

 

In uw bezwaar moet staan: 

- uw naam 

- uw adres 

- uw handtekening 

- de datum 

- waarom u het niet eens bent met deze brief 

 
De regels die wij voor deze brief gebruikten 

- Wet Inburgering 2021  
- Participatiewet  
- <Regels van de gemeente die ook gebruikt zijn voor dit besluit> 

 
U vindt deze regels op lokaleregelgeving.overheid.nl en wetten.overheid.nl.  
  
 

http://lokaleregelgeving.overheid.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/

