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Aanpak bij
inburgeren
werkt niet

Anders inbur-
geren is nodig.
En we weten
ook hoe het
veel beter kan:
door aan te
sluiten bij het
dagelijks leven
van nieuwko-
mers.

H et gaat niet goed in Ne-
derlandmet het inburge-
ren van nieuwe landgeno-
ten. Sinds de nieuweWet
op de inburgering, in

2013, heeft nog niet de helft van de
nieuwkomers binnen de verplichte drie
jaar het inburgeringsexamen gehaald.
Nuwijst een onderzoek van het Een-
Vandaag opiniepanel (29 -09) onder
vluchtelingen uit dat zij zelf ook onte-
vreden 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 ge-
schikte cursus te zoeken en de pittige
sancties als ze niet slagen. Aan de aan-
pak van de cursussenworden geen dui-
delijke pedagogische eisen gesteld. De
markt heeft vrij spel door het beste-
dingsbedrag van 10.000 euro per per-
soon. “Wij hoeven geen cursus te zoe-
ken, zij vinden ons”, staat in het panel-
onderzoek. De laagstopgeleidenwor-
den nauwelijks bediend: te veel risico,
te weinig winst.

De oplossingenworden nu gezocht
in aanscherping van hetzelfde beleid
dat uitgaat van foutieve vooronderstel-
lingen. Het vereiste keurmerk voor cur-
susaanbieders, Blik opwerk, laat de
kern van de zaak onbesproken, name-
lijk de vraag waarommensen iets leren
en hoe je dat aanpakt. Nuwordtmen-
sen verteld wat zemoeten leren,met
grote nadruk op taalverwerving en op
het naleven van ‘onze’ normen en voor-
al waarden.Maar zowerkt het niet.

Neem bijvoorbeeld een nauwelijks

geschooldemoedermet eenArabische
achtergrond. Ze heeft zorgen: over het
opgroeien van haar kinderen in een
vreemde cultuur, over het bewaken van
haar reputatie en ruzies daarover thuis
metman en schoonmoeder, over psy-
chosomatische klachten als gevolg van
constante stress, die haar zelfvertrou-
wen 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 aan-
toonbaar voorméér zelfvertrouwen,
beter leervermogen, taalverwerving en
participatie. Het nadruk leggen op taal-
verwerving en dan verwachten dat in-
burgering vanzelf plaatsvindt is te kort-
zichtig. In veel cursussen gaat het vaak
omurenlang oefenen opwoorden en

klanken. Dat is vanuit pedagogisch per-
spectief domweg ineffectief, zelfs bij de
meest welwillende inburgeraar, en ze-
ker bij laag- en niet-geschoolden. Daar-
naast is de leerstof te weinig op de
maatschappij en de eigen situatie ge-
richt.

Veilig leerklimaat
De kernvraag is daaromhoe een effec-
tief leerproces op gang kan komen over
burgerschap en samenleven. Uit ons ei-
gen 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
werkmet sociaal-agogisch begeleiders
met een soortgelijke herkomst, pas la-
termet taaldocenten.

Begin in de eigen taal. Breng de zor-
gen en behoeften van hun dagelijks le-

ven in kaart, analyseer dan samen de
oorzaken enmogelijke oplossingen.
Door zo’n werkwijze raakt de lerende
sterk gemotiveerd, want dit gaat over
hem- of haarzelf. Mits goed begeleid en
gecombineerdmet de juiste leerprik-
kels ontstaat de behoefte ommeer te
begrijpen van de Nederlandse samenle-
ving, en komt ook taal als vanzelfspre-
kend aan de orde.

Zorg daarom voor eenwezenlijke
verandering van inburgeringscursus-
sen, stel het pedagogische proces cen-
traal, en investeer daarin. Zo is hetmo-
gelijk 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 deelnemersmeer
zelfvertrouwen ontwikkelen en gemo-
tiveerd raken om daadwerkelijk te par-
ticiperen. Daarmee is zo’n cursus effec-
tiever, maar vaak ook goedkoper.
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Weer veel aandacht in de krant voor
medische technologie. Eenmobiele
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 inAleppo, een ‘vrij-
heidsstrijd’ in Colombia diemeer dan
200.000 doden heeft gekost.

Waar aan de ene kant kosten noch
moeite gespaard worden om één leven
te redden, accepterenwe haast achte-
loos de dood van vele anderen. Helaas
zijn demogelijkheden om als Neder-
landse samenleving het leed opwereld-
niveau te verzachten, beperkt. Maar we
kunnenwel kritisch kijken hoewe in
dit land omgaanmet ons geld.

En dan rijst het schaamrood je naar
dewangen als je ziet hoe er aangerom-
meldwordtmet het pgb, waardoor veel
mensen in de verdrukking komen;met

het eigen risico waardoormensen zorg
gaanmijden omdat ze die niet kunnen
betalen. Twee zieke vrouwen die zelf
een juridisch gevecht aangaanmet de
tabaksindustrie, in plaats door de over-
heid beschermd teworden tegen de
macht van de tabakslobby. En dat voor-
al vanwege de effecten op de accijns
waarmee de schatkist werd gespekt.

Het is nietmogelijk en haast onze-
delijk omhet leed van de een te verge-
lijkenmet dat van een ander. Je kunt
het leed van een stel dat kinderloos
blijft niet vergelijkenmet het leed van
een stel dat kinderloos wordt door een
raketaanval of een roekeloze automobi-
list. Maar het is onze plicht na te den-
ken hoewe in Nederland ons gezond-

heidszorgbudget inzetten.Moetenwe
de ene patiënt, diemogelijkmede door
zijn levensstijl een hartinfarct krijgt,
met dure technologie in leven houden,
terwijl we door een halfslachtig preven-
tiebeleid tientallen anderen opofferen
aan het verkeer, aan fijnstof in de lucht
en verontreiniging in de bodem en het
grondwater. Het is tragisch om een ge-
liefde te verliezen omdat er geen donor-
nier beschikbaar is. Maar transplanta-
tietechnologie is een kostbare enwei-
nig efficiëntemanier van gezondheids-
zorg. Je helpt er één patiëntmee,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 be-
perkte groep individuen en doet een
grote aanslag op het gezondheidszorg-
budget. Preventie, voorlichting, heldere
keuzes waar het gaat om roken,milieu-
verontreiniging en ongezonde leefstijl
bereikt veelmensen enmaakt helaas
maar een klein deel uit van onze ge-
zondheidszorg-uitgaven.
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Preventie bereikt veel meer mensen
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