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Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij 
Informatie voor de vergunninghouders 
 

 

U hebt een vergunning gekregen en binnenkort verhuist u naar een woning in een 

gemeente.  Waarschijnlijk hebt u veel vragen  over de  woningprocedure en wilt u 

weten wat  u allemaal te wachten staat de eerste maanden in de gemeente.  

 

Deze folder geeft  u beknopte informatie over de training Kennis van de Nederlandse 

Maatschappij (KNM). Deze training maakt onderdeel uit van het programma 

Voorbereiden op inburgeren dat het COA u aanbiedt.  

Daarnaast treft u hier informatie over 6 belangrijke onderwerpen die tijdens de KNM-

training aan bod komen: 

 Eigen verantwoordelijkheid; 

 Praktische regelzaken voor de verhuizing naar de gemeente; 

 Wonen in Nederland; 

 Werk en inkomen; 

 Inburgeringsplicht; 

 Gezondheidszorg in Nederland. 

 

Waarom is het belangrijk om al bij het COA met de voorbereiding op inburgering 

te beginnen? 

 

In het azc hebt u misschien veel tijd. Het voorbereiden op de inburgering  in de 

Nederlandse samenleving is dan een zinvolle dagbesteding, die u niets kost en waar u 

later profijt van hebt. Als u bij het COA al begint, dan spreekt u al een beetje Nederlands 

wanneer u naar de gemeente verhuist. U bent dan ook al bekend met verschillende 

instanties waarmee u te maken krijgt. U weet welke stappen u moet ondernemen en bent 

goed voorbereid op de eerste paar maanden van uw verblijf in de gemeente. 

 

Wat doet het COA voor u? 

 

Het COA wil u op weg helpen door u te leren hoe u zelf de meest belangrijke zaken 

moet regelen. Vergunninghouders hebben vaak praktische informatie over Nederland 

nodig. Bijvoorbeeld over gezondheidszorg,  werk, inkomen, wonen en omgangsvormen  

in Nederland. En ook over de verplichting die elke nieuwkomer heeft: het inburgeren. 

Dankzij de training Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) van het COA heeft 

u straks voldoende praktische kennis en kunt u uw verblijf in de gemeente voorbereiden.  

 

Eigen verantwoordelijkheid 

 

Een Nederlander regelt zijn eigen zaken. Dat is een belangrijk uitgangspunt in de 

Nederlandse samenleving. Begrippen als eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief 

zijn belangrijk voor Nederlanders. In de KNM-training van het COA vormen deze twee 

begrippen dan ook de rode draad. 
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Praktische zaken voor de verhuizing naar de gemeente 

 

Het COA zoekt voor u naar een passende woning in de regio van het azc waar u nu 

woont. Zodra een geschikte woning voor u beschikbaar is, tekent u een huurcontract bij 

een woningcorporatie. Na de ondertekening van het huurcontract hebt u nog twee weken 

de tijd om uw verhuizing te regelen.  

Een aantal zaken moet u geregeld hebben nog voordat de woning beschikbaar is. Zonder 

deze zaken is uw verhuizing zo goed als onmogelijk: 

 

Identiteitsbewijs (verblijfsdocument) 

Hebt u al een geldig verblijfsdocument? Iedereen vanaf 14 jaar moet in het bezit zijn van 

een geldig identiteitsbewijs. De politie kan u vragen om uw legitimatie te tonen. Als u 

geen identiteitsbewijs kunt laten zien, loopt u het risico dat u mee moet naar het 

politiebureau. Daar wordt dan uw identiteit gecontroleerd. Ook kunt u een boete krijgen 

als u geen identiteitsbewijs kunt laten zien. 

 

Werkgevers moeten de identiteit van hun werknemers controleren. Als u ergens gaat 

werken, bent u daarom verplicht om een geldig identiteitsbewijs te laten zien. Ook 

voordat u medische zorg ontvangt, moet u zich legitimeren. De identificatieplicht in de 

zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Zorg er daarom 

voor dat u en uw minderjarige kinderen zo snel mogelijk in het bezit zijn van een geldig 

verblijfsdocument. De instructies hierover krijgt u van de COA- medewerkers op het 

azc. 

 

Inschrijving in BRP  en burgerservicenummer 

Bent u al ingeschreven in de gemeente waar u woont? U moet als inwoner van 

Nederland geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast dient u 

een burgerservicenummer (BSN) te hebben. Het BSN is een uniek persoonsnummer 

voor iedereen die ingeschreven staat in BRP. Dit nummer hebt u nodig om te kunnen 

werken. Maar ook voor alle aanvragen die u bij overheidsinstellingen doet zoals 

kinderbijslag en huurtoeslag. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder BRP-

inschrijving. 

 

Bankrekening 

In Nederland heeft iedereen een bankrekening en een bijbehorende bankpas met 

pincode. De bank waar u een rekening wilt openen kunt u zelf kiezen. Zonder eigen 

bankrekening kunt u geen geld ontvangen zoals salaris, uitkering, kinderbijslag of 

andere toelagen. Om een rekeningnummer te openen moet u een geldig 

verblijfsdocument tonen en in het bezit zijn van uw BSN-nummer. Als u nog geen eigen 

bankrekening hebt, maak dan snel een afspraak bij de bank. Anders kunt u bij de 

gemeente geen inkomen ontvangen en zonder inkomen kunt u geen eten kopen en geen 

huur betalen. 

 

(vragen/opmerkingen) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Wonen in Nederland 

 

De sociale huurwoningen in Nederland worden verhuurd door woningcorporaties. 

Sociale huurwoningen zijn goedkope huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. 

Deze woningen zijn meestal eigendom van een woningcorporatie. Met een 

woningcorporatie tekent u een huurcontract. Vanaf dat moment bent u een huurder. Als 

huurder moet u de huur betalen en bent u verantwoordelijk voor de kleine reparaties, het 

schoonmaken van uw woning en onderhouden van de tuin. 

U zorgt zelf voor het verven of behangen van de muren, deuren en plafonds, de 

vloerbedekking, gordijnen en het meubilair. De woningcorporatie zorgt voor het groot 

onderhoud.  

 

Wonen in Nederland kost veel geld. Naast de huur en het onderhoud van uw woning 

betaalt u de kosten van nutsvoorzieningen; water, stroom en gas. Wilt u hiervoor niet 

veel geld uitgeven dan moet u zuinig omgaan met de nutsvoorzieningen. Meer tips 

hierover krijgt u van de COA-medewerker tijdens de training KNM. 

 

Nederland is een dichtbevolkt land, mensen van verschillende culturen wonen dicht 

naast elkaar.  Volgens de Nederlandse wet is iedereen gelijk, wat niet wil zeggen dat 

iedereen hetzelfde is.  Iedereen moet rekening houden met elkaar door geen overlast te 

bezorgen. 

 

(vragen/opmerkingen) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Werk en inkomen 

 

In Nederland moet iedereen in zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien door te 

werken. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Lukt dit niet, dan helpt de 

overheid u met werk zoeken.  

 

Zolang u geen werk hebt gevonden, ontvangt u een uitkering op basis van de Wet werk 

en bijstand (WWB). Met een bijstandsuitkering kunt u de periode totdat u  een baan 

vindt overbruggen. Uw bijstandsuitkering wordt betaald door alle mensen die in 

Nederland aan het werk zijn. Zij betalen namelijk belasting en premies. U bent verplicht 

om te zoeken naar alle soorten normaal werk. Ook naar banen die niet direct aansluiten 

bij uw opleiding en ervaring. Uw gemeente kan u hierbij helpen. Als de gemeente merkt 

dat u niet uw best doet om snel aan het werk te komen, dan kan de gemeente uw 

uitkering verlagen of zelfs stopzetten. 

 

Toeslagen 

Hebt u te weining  inkomen om alle vaste kosten te betalen dan kunt u recht hebben op 

een aantal toeslagen. De toeslagen zijn tegemoetkomingen in de kosten voor zorg, huur 

en kinderopvang. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van deze toeslagen, via 
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de website www.toeslagen.nl. Op deze site vindt u ook alle informatie over deze 

tegemoetkoming.  

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding 

van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan 

krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de Sociale 

Verzekeringsbang (SVB).  Zodra u een BSN-nummer heeft, vraagt u zelf de 

kinderbijslag voor uw kinderen aan. Het COA stopt met de uitbetaling van de financiële 

bijdrage voor uw kinderen drie maanden nadat u recht heeft op de kinderbijslag. Meer 

hierover kunt u lezen in de factsheet Kinderbijslag. 

 

Hebt u minderjarige kinderen en ontvangt u kinderbijslag? Dan hebt u in veel gevallen 

recht op het kindgebondenbudget. Het kindgebonden budget is een extra 

tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte van 

het kindgebonden budget wordt bepaald door het gezinsinkomen, het aantal kinderen en 

hun leeftijd. 

 

Om de toeslagen aan te vragen hebt u een DiGid-code nodig. Dit is een elektronische 

code en handtekening, die toegang biedt tot de website van overheidinstanties. U bent 

zelf verantwoordelijk om een DiGid-code aan te vragen. 

 

(vragen/opmerkingen) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Inburgeringsplicht 

 

Het is nodig dat u de Nederlandse taal leert. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen of 

met de dokter te praten. Als u de taal kent en verstaat, kunt u contact maken met uw 

buren of met leraren en ouders op de school van uw kinderen. Als u Nederlands kunt 

lezen, kunt u de brieven van de instanties begrijpen. 

 

De overheid vindt dat de beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de 

Nederlandse samenleving essentieel is voor toelating tot en verblijf in Nederland. Als 

migranten ervoor kiezen naar Nederland te komen, mag van hen worden gevraagd dat zij 

actief deelnemen aan de samenleving. De regering vindt dat dit ook geldt voor mensen 

die asiel krijgen in Nederland. Het is dan ook in een wet vastgelegd dat iedereen die zich 

vestigt in Nederland moet voldoen aan de inburgeringspplicht. 

 

De inburgeringsplicht houdt in dat u binnen drie jaar na het verkrijgen van de 

verblijfsvergunning voor het inburgeringexamen moet slagen. Tijdens het examen moet 

u laten zien dat u voldoende Nederlands spreekt, leest en verstaat, dat u in Nederlands 

kunt schrijven en voldoende kennis hebt van de Nederlandse maatschappij. 

U moet uw inburgering zelf regelen en betalen. Als u niet voldoende geld hebt voor de 

inburgeringcursus en het examen dan kunt u geld lenen. Hoe dit exact werkt kunt u lezen 

op www.inburgeren.nl. 

 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.inburgeren.nl/
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(vragen/opmerkingen) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Gezondheidszorg 

 

De zorg in Nederland is geregeld in de zorgverzekeringswet. 

 

Basisverzekering en eigen risico 

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering te 

hebben. De basisverzekering is voor iedereen gelijk en dekt de kosten van bijvoorbeeld 

huisarts, ziekenhuis of apotheek. De Rijksoverheid bepaalt de inhoud van de 

basisverzekering. 

Voor de vergoeding uit de basisverzekering geldt voor alle volwassenen een eigen risico. 

Dit betekent dat u een deel van de ziektekosten zelf betaalt, uw verzekeraar vergoedt  de 

zorg tot dit bedrag niet. Dit eigen risico geldt niet voor alles binnen de basisverzekering. 

Uw bezoeken aan de huisarts, verloskundige hulp en kraamzorg vallen bijvoorbeeld 

buiten het eigen risico.  

 

Aanvullende verzekeringen 

Het basispakket vergoedt veel, maar niet alles. Als u behoefte hebt aan behandelingen, 

bij  bijvoorbeeld een tandarts of een fysiotherapeut, dan kunt u zich aanvullend 

verzekeren.  Het is natuurlijk wel zo dat de maandpremie die u moet betalen voor de 

zorgverzekering hierdoor flink kan stijgen. Een aanvullende zorgverzekering is niet 

verplicht. 

 

Eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg 

Als u zorg nodig hebt kunt u zonder beperking gebruik maken van de 

eerstelijnsgezondheidszorg. Dit kan een huisarts zijn, een tandarts, een psycholoog of 

algemeen maatschappelijk werk. De eerste lijn kan de meeste gezondheidsproblemen 

oplossen. Dat is goedkoper dan ziekenhuiszorg. 

 

U kunt alleen terecht bij de tweedelijnsgezondheidszorg (o.a. een gespecialiseerde arts in 

het ziekenhuis)  na verwijzing van uw huisarts. Als u ziek bent gaat u dus eerst naar uw 

huisarts en niet naar het ziekenhuis. Daarom is het van belang dat zodra u verhuisd bent 

naar uw woning in de gemeente u zelf een huisarts in de omgeving zoekt. 

 

Huisartsenpost en spoedeisende hulp 

Huisartsenposten zijn er voor acute vragen van patiënten buiten kantooruren en bieden 

medische zorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag. Contact met de 

huisartsenpost begint meestal per telefoon. Wanneer een telefonisch advies niet volstaat, 

komt een patiënt langs op de huisartsenpost. 

 

De spoedeisende hulppost is een gespecialiseerde ziekenhuisafdeling gericht op 

medische en verpleegkundige acute zorg. U kunt terecht bij de spoedeisende hulp nadat 
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u ergens onwel bent geworden of letsel hebt opgelopen en per ambulance naar de 

spoedeisende hulp wordt gebracht. Ook uw huisarts kan u verwijzen naar de 

spoedeisende hulp. Het is niet de bedoeling dat u op eigen initiatief naar de spoedeisende 

hulp gaat. Wie zich zonder verwijzing van een huisarts toch meldt bij de spoedeisende 

hulppost, moet een eigen bijdrage van € 50 betalen. 

 

(vragen/opmerkingen) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


