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ONDERWERP 
Inburgering – hoe kan het beter? 

 

Geachte heer Koolmees, 

 

De mededeling in de media dat uw ministerie het inburgeringsbeleid de komende tijd wil 
gaan herzien stemt ons hoopvol. Begin vorig jaar al luidden wij gezamenlijk met o.a. de 
VSNU en het UAF bij toenmalig formateur mevrouw Schippers de noodklok over 
misstanden in het inburgeringsbeleid. Als branchevereniging Nederlandse en Vlaamse 
Universitaire Talencentra (NUT) bundelen wij expertise en delen wij kennis met name op 
het gebied van taal en taalbeleid voor hoogopgeleiden. Een aantal van onze 26 leden 
verzorgt NT2-trajecten voor hoogopgeleide inburgeraars. 
 
Met deze brief willen we graag kort onze visie op het huidige beleid met u delen en een 
aantal aanbevelingen doen voor een beter inburgeringsbeleid. 
 
Er gaat in de organisatie rondom de inburgering en het toezicht op de inburgering nogal 
wat mis. Veel inburgeraars voldoen niet binnen de gestelde tijd aan de 
inburgeringsplicht. In een enkel geval komt dit door eigen toedoen, maar meestal wordt 
het veroorzaakt door zaken als een slechte informatievoorziening over de inburgering, 
een vertraagde start met een inburgeringscursus door lang verblijf in een AZC en 
onacceptabel lange wachttijden voor de inburgeringsexamens bij DUO (aanmelding en 
uitslag). Zo moet onze doelgroep, de hogeropgeleide nieuwkomers, tegenwoordig 
ongeveer 16 weken wachten op het eindgesprek voor het examen Oriëntatie op de 
Nederlandse Arbeidsmarkt. Ook zijn er een aantal taalaanbieders op de 
inburgeringsmarkt verschenen die kwalitatief geen goed NT2-onderwijs bieden, regels 
overtreden en/of frauderen. 
 
Daarnaast ademt het huidige inburgeringsbeleid argwaan, onder meer door de invoering 
van boetes en de dreiging van het verliezen van de verblijfsvergunning als de 
nieuwkomer niet op tijd voor alle examens slaagt, of niet kan bewijzen dat hij/zij zich 
voldoende heeft ingespannen. Hierdoor is het voldoen aan de inburgeringsplicht voor veel 
nieuwkomers hét doel van het inburgeringstraject geworden, terwijl de inburgering 
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slechts een middel hoort te zijn om de nieuwkomer te ondersteunen bij de integratie in 
ons land. Doordat tegenwoordig de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de 
nieuwkomer zelf ligt, moet hij/zij vaak alleen, of met hulp van bekenden of vrijwilligers 
een keuze maken voor een school. Deze keuze is begrijpelijkerwijs vaak meer gericht op 
zaken als lestijden, de reisafstand tot de school en het al dan niet ontvangen van een 
‘gratis’ laptop, dan op de mogelijkheden voor doorstroom naar opleiding of werk 
(eventueel in een duaal traject) en goede integratie. Bovendien kunnen scholen 
aansturen op het afleggen van examens op een bepaald (lager) niveau, om hun 
slagingspercentages te beïnvloeden. We kunnen dus concluderen dat de invoering van 
deze verantwoordelijkheid voor nieuwkomers, van analfabeten tot hogeropgeleiden, te 
groot is en niet het gewenste effect heeft.  
 
Naar aanleiding van bovenstaande constateringen delen wij graag een aantal 
aanbevelingen voor het nieuw te formuleren inburgeringsbeleid met u. 

• De verantwoordelijkheid voor de inburgering blijft bij de inburgeraar liggen, maar 
de gemeente krijgt een regiefunctie en daarmee de mogelijkheid om sturing te 
geven aan het inburgeringstraject en in te grijpen bij problemen. De trajecten 
worden nog steeds op individuele basis gefinancierd via de DUO-lening en de 
kwartaallimiet wordt voor hogeropgeleiden opgerekt, zodat er trajecten op maat 
kunnen worden aangeboden en er snel geanticipeerd kan worden op 
ontwikkelingen in de behoefte en het aanbod. Gemeentes en het COA houden 
hierbij kwaliteit hoog in het vaandel en gaan in gesprek met taalaanbieders over 
de aansluiting van het aanbod bij de behoefte. Zo bieden de talencentra van 
Nederlandse hogescholen en universiteiten passende trajecten voor snel-lerende 
inburgeraars, waarbij het wenselijk is om op korte termijn een deel van de 
trajecten richting Staatsexamen II te intensiveren. Bovendien kunnen 
inburgeraars zich in deze omgeving goed oriënteren op de mogelijkheden voor 
een studie of werk op eigen niveau en deelnemen aan schakeltrajecten richting 
hbo en wo. Dit alles versnelt het integratieproces enorm.  

• Zodra een nieuwkomer een verblijfsstatus heeft doet hij/zij een assessment. Dit 
assessment bestaat uit testen en gesprekken in de moedertaal en is bedoeld om 
een beeld te krijgen van de zelfredzaamheid, competenties, leerbaarheid en 
eventuele belemmerende factoren. Hierbij moet ook rekening worden gehouden 
met culturele verschillen en de ambities en wensen van de nieuwkomer wat 
betreft opleiding en werk. Op basis van de uitkomsten wordt in overleg met de 
nieuwkomer en de gemeente waaraan hij/zij gekoppeld is een inburgeringstraject 
bepaald. De nieuwkomer krijgt informatie in eigen taal over de inburgering en het 
onderwijssysteem in Nederland, zodat hij/zij inzicht heeft in de keuze voor een 
bepaald traject. 
Nieuwkomers die geen aanspraak kunnen of willen maken DUO-lening en/of geen 
bijstand ontvangen (voornamelijk huwelijksmigranten en expats) worden 
vrijgesteld van het assessment en dragen zelf zorg voor het voldoen aan de 
inburgeringsplicht. 

• Het ingezette verbetertraject rond keurmerk Blik op Werk wordt voortgezet, 
waarbij de focus komt te liggen op de kwaliteit en niet op de administratieve last. 
Ook treedt Blik op Werk ferm op tegen keurmerkhouders en aspirant-
keurmerkhouders die kwalitatief ondermaats onderwijs bieden, frauderen en/of 
andere regels overtreden. 

• Er komt meer ruimte in de wetgeving én meer budget voor maatwerk en 
innovatieve (pilot)projecten gericht op doorstroom naar opleiding of werk binnen 
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de inburgering, waarbij duale trajecten veel mogelijkheden bieden. Gemeentes 
hebben er immers belang bij dat zoveel mogelijk nieuwkomers binnen een 
redelijke termijn starten met een opleiding of betaald werk. Naast het aanbieden 
van Nederlands als tweede taal kan ook gedacht worden aan taalcursussen Engels 
voor nieuwkomers die een Engelstalige studie zouden willen volgen. 

• De afname en beoordeling van examens door DUO wordt zodanig ingericht dat 
pieken goed opgevangen kunnen worden. Zo lopen wachttijden niet onnodig op en 
kunnen inburgeringstrajecten binnen normale termijnen worden doorlopen. Op 
basis van het aantal nieuwkomers kan prima worden vastgesteld wanneer er een 
dergelijke piek te verwachten valt en er dus meer locaties en/of beoordelaars 
nodig zijn. 

• De maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen wordt uitgevoerd door 
professionals en goed getrainde vrijwilligers, zoals Vluchtelingenwerk en 
Humanitas. Ze kunnen ook ondersteuning bieden bij het leren van Nederlands in 
de vorm van taalgerichte activiteiten, dienen echter zelf geen reguliere (betaalde) 
cursussen Nederlands aan te bieden. Ook is het van belang dat er (indien nodig) 
contact is tussen taalaanbieders en dergelijke maatschappelijke organisaties. 

Geachte heer Koolmees, graag gaan wij over bovenstaande met u en uw ministerie in 
gesprek. Uiteraard heeft u bij het inburgeringsbeleid rekening te houden met een veel 
bredere groep dan hoogopgeleide inburgeraars. Toch hopen wij met onze specifieke 
kennis en expertise rond die groep een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de 
vormgeving van een herzien en gedifferentieerd beleid. Daartoe zijn wij te allen tijde 
bereid. 
 
In afwachting van uw reactie, 
 

Hoogachtend, 

 
 

Sylvia van der Weerden   Anna Nysingh 
Voorzitter bestuur NUT   Themagroep NT2  

 

 

 
Kopie van deze brief is tevens verstuurd naar:  
- Vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
- Opinie@volkskrant.nl 
- Opinie@nrc.nl 
- Opinie@trouw.nl 
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