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Stichting Mooi! in Den Haag start binnenkort.

Aanpak bij
inburgeren
werkt niet
Anders inburgeren is nodig.
En we weten
ook hoe het
veel beter kan:
door aan te
sluiten bij het
dagelijks leven
van nieuwkomers.
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Meer informatie: www.themis-participatie.nl

H

et gaat niet goed in Nederland met het inburgeren van nieuwe landgenoten. Sinds de nieuwe Wet
op de inburgering, in
2013, heeft nog niet de helft van de
nieuwkomers binnen de verplichte drie
jaar het inburgeringsexamen gehaald.
Nu wijst een onderzoek van het EenVandaag opiniepanel (29 -09) onder
vluchtelingen uit dat zij zelf ook ontevreden zijn over het aanbod.
De pijnpunten van het beleid komen
er scherp in naar voren. Zie alleen al de
eis aan inburgeraars om zelf een geschikte cursus te zoeken en de pittige
sancties als ze niet slagen. Aan de aanpak van de cursussen worden geen duidelijke pedagogische eisen gesteld. De
markt heeft vrij spel door het bestedingsbedrag van 10.000 euro per persoon. “Wij hoeven geen cursus te zoeken, zij vinden ons”, staat in het panelonderzoek. De laagstopgeleiden worden nauwelijks bediend: te veel risico,
te weinig winst.
De oplossingen worden nu gezocht
in aanscherping van hetzelfde beleid
dat uitgaat van foutieve vooronderstellingen. Het vereiste keurmerk voor cursusaanbieders, Blik op werk, laat de
kern van de zaak onbesproken, namelijk de vraag waarom mensen iets leren
en hoe je dat aanpakt. Nu wordt mensen verteld wat ze moeten leren, met
grote nadruk op taalverwerving en op
het naleven van ‘onze’ normen en vooral waarden. Maar zo werkt het niet.
Neem bijvoorbeeld een nauwelijks

VOOR AL UW VRAGEN
WWW.TROUW.NL/SERVICE
Adres: Trouw,
Jacob Bontiusplaats 9,
1018 LL Amsterdam of via
telefoonnummer 020-5629444
Bezorgklachten: ga naar
www.trouw.nl/bezorging, bel het
telefoonnummer: 088-0561599
(ma-vr van 7.00-12.00 uur, zat van
8.00-12.00 uur), of via twitter
@webcare_trouw
Gaat u op vakantie of verhuizen?
U kunt dit doorgeven aan
lezersservice: www.trouw.nl/service
of via twitter of via het
telefoonnummer 088-0561588
Redactie: redactie@trouw.nl of
secretariaat@trouw.nl. U kunt een
opinieartikel opsturen naar
opinie@trouw.nl, een lezersbrief
naar lezers@trouw.nl
Website: www.trouw.nl
Volg Trouw ook op Twitter: via
@trouw of Facebook:
www.facebook.com/trouw.nl
Familieberichten:
www.familieberichtenonline.nl of
per mail familieberichtentrouw
@persgroep.nl of telefonisch
088-5722889 (ma-vr van
9.00-15.00 uur, zondag van

16.00-18.00 uur). Vermeld svp altijd
een telefoonnummer waarop u
bereikbaar bent.
Advertenties:
www.persgroepadvertising.nl
of via telefoonnummer
088-5722888.
Een mini plaatsen kan via
rubrieken@persgroep.nl
Auteursrechten: Alle
auteursrechten en databankrechten
van deze uitgave worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Deze
rechten berusten bij Trouw, cq de
makers. Zie voor de volledige tekst:
www.trouw.nl/service
Privacy: De Persgroep legt van
abonnees de gegevens vast voor
de uitvoering van de
abonnementsovereenkomst. Ook
kunnen deze gegevens worden
gebruikt om u te informeren over
relevante diensten en producten van
Persgroep Nederland. Als u op deze
informatie geen prijs stelt, dan kunt
u een formulier aanvragen bij
Klantenservice Trouw, postbus 859,
1000AW, Amsterdam.
Zie voor volledige tekst:
www.trouw.nl/service

Grote nadruk ligt op de
taalverwerving, maar
zo werkt het niet

Asielzoekers leren schaatsen op de Haagse Uithof tijdens een speciale koek-en-zopiemiddag. FOTO ANP

geschoolde moeder met een Arabische
achtergrond. Ze heeft zorgen: over het
opgroeien van haar kinderen in een
vreemde cultuur, over het bewaken van
haar reputatie en ruzies daarover thuis
met man en schoonmoeder, over psychosomatische klachten als gevolg van
constante stress, die haar zelfvertrouwen ondermijnen.
Voor haar is een inburgeringscursus
zoals die nu bestaat – met klassikaal
taalonderwijs – een brug te ver. Maar
een cursus, die ingaat op haar zorgen en
die haar verder zou helpen door een
weloverwogen leertraject, zorgt aantoonbaar voor méér zelfvertrouwen,
beter leervermogen, taalverwerving en
participatie. Het nadruk leggen op taalverwerving en dan verwachten dat inburgering vanzelf plaatsvindt is te kortzichtig. In veel cursussen gaat het vaak
om urenlang oefenen op woorden en

klanken. Dat is vanuit pedagogisch perspectief domweg ineffectief, zelfs bij de
meest welwillende inburgeraar, en zeker bij laag- en niet-geschoolden. Daarnaast is de leerstof te weinig op de
maatschappij en de eigen situatie gericht.

Veilig leerklimaat
De kernvraag is daarom hoe een effectief leerproces op gang kan komen over
burgerschap en samenleven. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat het beste is om
aan te sluiten bij de lerenden zelf. Vorm
groepen van gelijk niveau en gelijke
sekse, zodat er een veilig leerklimaat is.
Geef cursussen op de eigen locatie en
werk met sociaal-agogisch begeleiders
met een soortgelijke herkomst, pas later met taaldocenten.
Begin in de eigen taal. Breng de zorgen en behoeften van hun dagelijks le-

ven in kaart, analyseer dan samen de
oorzaken en mogelijke oplossingen.
Door zo’n werkwijze raakt de lerende
sterk gemotiveerd, want dit gaat over
hem- of haarzelf. Mits goed begeleid en
gecombineerd met de juiste leerprikkels ontstaat de behoefte om meer te
begrijpen van de Nederlandse samenleving, en komt ook taal als vanzelfsprekend aan de orde.
Zorg daarom voor een wezenlijke
verandering van inburgeringscursussen, stel het pedagogische proces centraal, en investeer daarin. Zo is het mogelijk voor een inburgeraar om binnen
een jaar op het taalniveau te komen om
deel te nemen aan de samenleving. Met
als extra effect dat de deelnemers meer
zelfvertrouwen ontwikkelen en gemotiveerd raken om daadwerkelijk te participeren. Daarmee is zo’n cursus effectiever, maar vaak ook goedkoper.

Preventie bereikt veel meer mensen
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Weer veel aandacht in de krant voor
medische technologie. Een mobiele
hart-longmachine, verruiming van de
mogelijkheden voor ivf. Technologie
die kostbaar is en gericht op het leven
van één persoon. Aan de andere kant
tientallen doden in Aleppo, een ‘vrijheidsstrijd’ in Colombia die meer dan
200.000 doden heeft gekost.
Waar aan de ene kant kosten noch
moeite gespaard worden om één leven
te redden, accepteren we haast achteloos de dood van vele anderen. Helaas
zijn de mogelijkheden om als Nederlandse samenleving het leed op wereldniveau te verzachten, beperkt. Maar we
kunnen wel kritisch kijken hoe we in
dit land omgaan met ons geld.
En dan rijst het schaamrood je naar
de wangen als je ziet hoe er aangerommeld wordt met het pgb, waardoor veel
mensen in de verdrukking komen; met

het eigen risico waardoor mensen zorg
gaan mijden omdat ze die niet kunnen
betalen. Twee zieke vrouwen die zelf
een juridisch gevecht aangaan met de
tabaksindustrie, in plaats door de overheid beschermd te worden tegen de
macht van de tabakslobby. En dat vooral vanwege de effecten op de accijns
waarmee de schatkist werd gespekt.
Het is niet mogelijk en haast onzedelijk om het leed van de een te vergelijken met dat van een ander. Je kunt
het leed van een stel dat kinderloos
blijft niet vergelijken met het leed van
een stel dat kinderloos wordt door een
raketaanval of een roekeloze automobilist. Maar het is onze plicht na te denken hoe we in Nederland ons gezond-

We moeten kritisch kijken
naar hoe we omgaan met
ons geld voor zorg

heidszorgbudget inzetten. Moeten we
de ene patiënt, die mogelijk mede door
zijn levensstijl een hartinfarct krijgt,
met dure technologie in leven houden,
terwijl we door een halfslachtig preventiebeleid tientallen anderen opofferen
aan het verkeer, aan ﬁjnstof in de lucht
en verontreiniging in de bodem en het
grondwater. Het is tragisch om een geliefde te verliezen omdat er geen donornier beschikbaar is. Maar transplantatietechnologie is een kostbare en weinig eﬃciënte manier van gezondheidszorg. Je helpt er één patiënt mee, maar
met het bedrag wat daarmee gemoeid is
kun je ook voorkómen dat honderden
anderen nierpatiënt worden.
Medische technologie brengt (soms)
veel goeds, maar vooral voor een beperkte groep individuen en doet een
grote aanslag op het gezondheidszorgbudget. Preventie, voorlichting, heldere
keuzes waar het gaat om roken, milieuverontreiniging en ongezonde leefstijl
bereikt veel mensen en maakt helaas
maar een klein deel uit van onze gezondheidszorg-uitgaven.

