
7

column
INBURGERING

Eind januari kwam de 

Algemene Rekenkamer 

met een rapport over de 

treurigstemmende resul-

taten van de inburgering 

van nieuwkomers. Van degenen die in 2013 

inburgeringsplichtig waren geworden, bleek 

slechts de helft binnen de gestelde termijn 

van drie jaar geslaagd voor de eindtoets. Het 

betrof ruim 60 procent van de gezinsmigran-

ten van buiten de EU en bijna 40 procent van 

de vluchtelingen. Degenen die niet binnen de 

gestelde termijn slagen, kunnen te maken krij-

gen met boetes en riskeren dat hun verblijfsti-

tel niet wordt verlengd. Dat klinkt niet bepaald 

verwelkomend. Onder de kabinetten Rutte I 

en II zijn de nieuwkomers verantwoordelijk 

gemaakt voor hun eigen inburgering. Dat be-

gon al bij minister Verdonk. Ik hoor het haar 

nog zeggen: “Ze hebben zelf de weg NAAR 

Nederland gevonden, dan moet het ook luk-

ken zelf de weg IN Nederland te vinden”.

Hoe onjuist is die gedachte gebleken! Sinds 

enige jaren moet een inburgeringsplichtige 

nieuwkomer zelf kiezen uit meer dan 160 par-

ticuliere aanbieders van cursussen. Hij of zij 

kan dan bij DUO een lening van duizenden 

euro’s afsluiten en moet zich vervolgens voor-

bereiden op niet minder dan zes toetsen, alle 

binnen drie jaar te halen. Hoogopgeleiden lukt 

dat meestal nog wel, maar voor laagopgelei-

den, laat staan voor (semi-)analfabeten, is dit 

veel te hoog gegrepen. Toch komen ook die 

naar Nederland, vooral als vluchteling. Geen 

wonder dat veel vluchtelingen zo’n slechte 

start hebben en dat zelfs na tien jaar nog niet 

de helft van hen aan het werk is, vaak aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt.

Ik pleit ervoor bij de komende kabinetsforma-

tie de inburgering opnieuw op de schop te ne-

men, ook al is dit voor de zoveelste keer. Laten 

de partijen die straks het nieuwe kabinet gaan 

vormen de zaak eindelijk eens serieus opbou-

wen. Dat betekent onder meer de gemeenten 

weer een regierol geven bij de inburgering, de 

cursussen koppelen aan stageplekken bij be-

drijven of andere instellingen, de prijs ervan 

aanzienlijk verlagen, en de eindverantwoor-

delijkheid voor de inburgering bij het ministe-

rie van OC&W leggen. Die hebben immers het 

meeste verstand van onderwijs. 
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