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 Rotterdam, 22 januari 2019 
 
  
 Geachte heer Wijbenga,  
 

Met genoegen bieden wij u bijgaand ons advies ‘Bij de les’ aan .   
 

Het Burgerpanel heeft zich de afgelopen maanden verdiept in het Rotterdamse inburgeringsproces en in het 
bijzonder de taaltrajecten die zijn ingericht voor nieuw- en oudkomers. Wij vroegen ons af in hoeverre de 
gemeente verantwoordelijk is of kan zijn voor het wel of niet slagen van een taaltraject? Tegelijkertijd met onze 
vragen, lezen wij de nieuwe Rotterdamse Aanpak Statushouders (RAS) en die geeft hoop. Er wordt meer 
maatwerk en meer begeleiding beloofd. Ook de opzet van Het Centraal Inburgeringspunt is een veel belovende 
stap in de goede richting. 
 
Toch is het Burgerpanel Rotterdam van mening dat in de nieuwe aanpak te zeer het zwaartepunt wordt gelegd 
op werk, arbeidsmarkt en mensen uit de bijstand krijgen. Hoewel belangrijk, hecht het Burgerpanel eraan te 
benadrukken dat de focus primair zou moeten liggen op het verwerven van taalvaardigheid, wat zou kunnen in 
samenhang met werk. Taal is wat ons betreft de basis voor succesvolle participatie op alle facetten van 
samenleven. Om de taaltrajecten te laten slagen is continue monitoring, bijsturing en ruimte in budget 
noodzakelijk. Dit stelt hoge eisen aan de gemeente om deze rol met kwaliteit te kunnen vervullen. Meer dan nu 
is voorzien.  
 
In ons advies leest u onze ideeën om het taaltraject te laten slagen. We zijn benieuwd in hoeverre u onze 
adviezen ter harte neemt en kijken dan ook uit naar een reactie van uw kant. Voor de volledigheid sturen we 
deze brief en ons advies ook naar uw collega-wethouder Judith Bokhove en beleidsadviseur Jeanelle Breemer.  

 
 
            Met vriendelijke groet,  
              namens het Burgerpanel Rotterdam, 
 
 
 
 
 
 Herman Groeneveld 
 Voorzitter Burgerpanel Rotterdam 
 
  
 
 
              CC: Laila Na’lawi  (cluster Dienstverlening), Judith Bokhove (wethouder Taal), Jeanelle Breemer (beleidsadviseur Inburgeren) 
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Voorwoord 
Bij het Burgerpanel Rotterdam rijzen op enig moment vragen over de effectiviteit van het huidige 
inburgeringsbeleid en in het bijzonder de invulling van de taaltrajecten in Rotterdam. Ongeveer 
gelijktijdig wordt door zowel de minister als het Rotterdamse college van B&W nieuw beleid 
aangekondigd en trekt het onderwerp brede aandacht. 
  
Een andere invulling van de taaltrajecten is nodig om te zorgen voor een groter slagingspercentage. 
Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het slagingspercentage slechts 39% is. De 
inburgeraar moet bij de les gehaald worden. De gemeente als verantwoordelijke voor het 
inburgeringsvraagstuk moet hen bij de les houden. Aanbieders van taalcursussen moeten bij de les 
blijven. ‘Bij de Les’ is daarmee het motto van deze rapportage geworden. 
 
Het rapport is voorbereid door een werkgroep van 5 panelleden en daarna besproken in een 
redactiecommissie en het dagelijks bestuur van het Burgerpanel Rotterdam. We hopen van harte dat 
onze adviezen bijdragen aan een effectievere invulling van het taalbeleid van Nieuwe 
Rotterdammers en daarmee indirect een grotere participatie in onze Rotterdamse samenleving. 

Probleemstelling 
Een collega panellid begeleidt een Congolese mevrouw in haar taaltraject als onderdeel van 
inburgering. De vrouw ontvangt brieven van de gemeente die onbegrijpelijk voor haar zijn. De 
opsteller van de brief over het inburgeringsexamen heeft 1½ A4 nodig om duidelijk te maken dat 
deelname aan taalonderwijs verplicht is en gebruikt teksten, die ook voor een geboren en getogen 
Rotterdammer ontoegankelijk zijn. En dat bij een vrouw, die bezig is met alfabetiseren. Bij een 
assessment krijgt ze A1 voor spreken en A0 voor de andere vaardigheden. Daardoor kan ze niet 
doorstromen naar een officiële taalles1.  
 
Ongeveer gelijktijdig maakt het kabinet bekend, dat de verplichte inburgering voor nieuwkomers in 
2020 verandert en presenteert de gemeente Rotterdam de nota ‘Rotterdamse Aanpak Statushouders 
2019-2022 (verder RAS)’. Volgens de plannen wordt de rol van de gemeente groter en vermindert de 
nadruk op zelfredzaamheid van de gemiddeld 1000 inburgeraars per jaar.   
 
Het college van B&W (2) kondigt de nieuwe aanpak aan met als belangrijk uitgangspunt: 
‘statushouders met meer maatwerk en intensiteit naar werk begeleiden’. Verderop in deze brief 
wordt geconcludeerd dat ‘zelfs na een succesvolle inburgering het taalniveau vaak nog te laag is om 
kansen op de arbeidsmarkt echt te vergroten’. Nieuw is meer individuele aanpak en maatwerk die 
‘sterk activerend blijven en gericht  op taalverwerving en participatie’.  

                                                           
1 A0-niveau: Iemand begint op niveau A0 als absolute beginner. Hij of zij heeft nog geen kennis van de 
Nederlandse taal. A1-niveau is het laagste niveau. De taalgebruiker gebruikt en begrijpt vooral korte, 
eenvoudige en bekende woorden en (standaard)zinnen. Over zichzelf, familie en directe omgeving. Spreken 
gaat in losse woorden en eenvoudige zinnen. Teksten moeten kort zijn. Mensen moeten langzaam en duidelijk  
spreken en willen helpen. Een taalgebruiker op niveau A1 kent ± 1000 woorden. 
2 brief van 13 oktober 2018 
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Vraagstelling 
In deze rapportage gaat het Burgerpanel Rotterdam (3) op zoek naar antwoord op de vraag of het 
voorgestelde Rotterdamse beleid (RAS) voorziet in toereikende taalvaardigheid van Nieuwe 
Rotterdammers en van nieuwkomers die eerder dan 2013 naar de stad zijn gekomen. 
Toereikend is: Men kan de taal spreken en lezen/schrijven op A2-niveau.  

Wijze van aanpak 
Om zicht te krijgen op het taalaspect van inburgering hebben wij ons georiënteerd door middel van 
gesprekken en het lezen van stukken en luisteren in onze werk-woonomgeving.  Wij namen de 
Rotterdamse Aanpak Statushouders 2019-2022 (RAS) als uitgangspunt. Andere bronnen gebruikten 
wij om onze opinie te vormen en aan te scherpen.  Voor een impressie van onze bronnen verwijzen 
wij naar de bijlage 1. Verder hebben wij gesproken met Jeanelle Breemer (gemeente Rotterdam), 
verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding voor inburgeraars, senior beleidsadviseur 
Ronald Derks (gemeente Rotterdam), communicatie adviseur Katja Meertens van Stichting Nieuw 
Thuis Rotterdam. En van het Albeda hebben we gesproken met Annette van der Kaaij (manager 
educatie) en Geert Wiegers (docent educatie). Ondanks vele verschillende pogingen is het ons niet 
gelukt met een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk Rotterdam te spreken. Wij hopen van 
harte dat inburgeraars gemakkelijker in contact komen met Vluchtelingenwerk dan dat wij hebben 
ervaren.  

Bevindingen en constateringen 

Huidig Inburgeringsbeleid 
Breed gedeeld wordt de mening, dat het huidige inburgeringsbeleid op het gebied van taal te kort 
schiet. Het is te vrijblijvend en teveel afhankelijk van de zelfredzaamheid van de inburgeraars. Er 
komen mensen op verkeerde cursussen terecht of bij bureaus die onvoldoende zicht hebben op de 
mogelijkheden van de cursist. Budgetten zijn leidend en tevens een blok aan het financiële been van 
inburgeraars als doelstellingen niet worden behaald. Een inburgeraar kan met een schuld blijven 
zitten terwijl de inburgeraar bijvoorbeeld juist meer les of begeleiding nodig had omdat zijn/haar 
niveau niet toereikend was.  
 
De huidige keuzevrijheid voor inburgeraars werkt niet, onder meer doordat nieuwkomers hun eigen 
belangen en behoeften niet weten te benoemen, niet gewend zijn hun eigen weg te vinden, laat 
staan een weg te vinden in de veelheid van aanbieders en niveaus van taallessen. En, vaker dan 
verwacht, met een achtergrond van laaggeletterdheid.  
 
In meerdere rapportages lezen we dat aanbieders van taalcursussen niet altijd over de juiste 
professie beschikken om de verwachtingen waar te kunnen maken. Keuzes worden meer bepaald 
door het startniveau van de nieuwkomer en budgetten, dan door wat voor succesvolle participatie 
vereist is. Vervolgens worden de vorderingen op taalgebied niet gemonitord en ook niet hoe de 
nieuwkomer zich op maatschappelijk vlak ontwikkelt.  
 
De Nationale Ombudsman ( NOM) is uitermate kritisch: Burgers missen dienstverlening op maat. De 
overheid vraagt veel van inburgeraars en faciliteert te weinig. Inburgeraars die nu inburgeren of die 
dat de komende tijd nog doen onder het huidige falende stelsel kunnen geen goede start maken.  

                                                           
3 Het Burgerpanel Rotterdam wordt verder in de rapportage aangehaald als BP en ook met wij en ons.  
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Ook Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) bevestigt dit en geeft aan dat mensen die nu een 
programma volgen, kans hebben om met een grote schuld te blijven zitten als niet aan de huidige 
inburgeringseisen wordt voldaan. Dit geeft hen een valse start bij het opbouwen van hun bestaan in 
Rotterdam.  
 

Nieuw beleid: RAS  
In de Rotterdamse Aanpak Statushouders 2019-2022(RAS) en aanbiedingsbrief (4) zien we een aantal 
pluspunten voor het bevorderen van de taalintegratie: 
• vergroten van de doelgroep van 2016 naar 2013 
• deskundigheidsbevordering van betrokken ambtenaren, wijkteams en vrijwilligers 
• informatievoorziening zoals routekaart en overzicht onderwijssysteem, actuele sociale kaart 
• vaste consulent 
• warme overdracht naar wijkteams 
• een grotere focus op taal 
• maatwerk m.b.t. intake, assessment modules, gewenst en haalbaar taalniveau, route scholing en 

werk, ondersteuning  
 

In het gesprek met Jeanelle Breemer kwam naar voren dat de gemeente inmiddels heeft besloten in 
2019 een Centraal Punt Inburgering op te zetten waar de regie voor de inburgeraars komt te liggen. 
Vluchtelingenwerk krijgt een meer praktische rol bij regelzaken en blijft workshops voor het 
participatieverklaringstraject verzorgen. 
 
We zien de volgende minpunten: 
• sterke focus op bijstandsgerechtigden en niet op overige inburgeraars; 
• nog steeds veel verschillende gezichten voordat de vaste consulent aan zet is, nl. stap 5 in het 

schema Nieuwe Rotterdammers op Koers (zie bijlage 2); 
• onduidelijk is wie wanneer welke informatie in welke vorm levert; 
• de financiering van een schakeljaar of opleiding (RAS p.24); 
• hoe zorgt de gemeente ervoor dat brieven op maat zijn, zowel inhoudelijk als in fasering;  
• hoe gaat de gemeente een statushouder ‘zo nodig’ met dwang en drang bewegen om een 

passend taaltraject te kiezen (RAS p.9)? 
• hoe wordt de pool met deskundige mensen gevormd en behouden, ook in tijden van 

schommelingen? 
• Hoe worden oudkomers en de niet-inburgeringsplichtigen in Rotterdam, die de taal niet 

beheersen, ondersteund? Komt dit aan de orde in het plan Integratie en Samenleven? 
 
Het Centraal Punt Inburgering is een hoopgevende stap in de goede richting. Om ervoor te zorgen 
dat deze groep haar werk goed kan doen, moet wel voldaan worden aan een groot aantal 
voorwaarden:  

• bemensing , zowel voldoende in aantal als voldoende geschoold voor het ingewikkelde 
takenpakket; 

• taakomvang,  80 inburgeraars per fte is ons inziens teveel om persoonlijk betrokken te 
kunnen zijn; 

• opbouwen en onderhouden van kennis en ervoor zorgen dat kennis/contacten worden 
vastgehouden. 

                                                           
4 brief van 13 oktober 2018 



 

 
6 

Conclusies 
Taal is een voorwaarde om volwaardig deel te nemen aan alle aspecten van het (samen-)leven in het 
Rotterdamse. Rotterdam zet met zijn RAS goede stappen in die richting. De voorgestelde aanpak kan 
een grote verbetering vormen ten opzichte van de huidige aanpak. Het is positief, dat Rotterdam de 
doelgroep verruimt van instroomjaar 2016 naar 2013. Dat gaat verder dan landelijk wordt 
voorgesteld, maar gaat in de ogen van het Burgerpanel nog niet ver genoeg.  

• Het Burgerpanel vindt, dat mensen die formeel vrijgesteld zijn van inburgeringsplicht of die om 
andere redenen niet aan het vereiste taalniveau voldoen, onder dezelfde condities moeten 
deelnemen aan programma’s voor taalvaardigheid.  

• Het leveren van maatwerk is niet goed gedefinieerd en vastgesteld. Maatwerk van het taaltraject 
vereist dat er, na het vaststellen van startniveau, voldoende gemonitord en bijgestuurd wordt. 
Immers de startsituatie kan een andere koers nemen gedurende het traject. Het tussentijds 
monitoren van het taaltraject en van de daarbij horende maatschappelijke ontwikkeling van de 
nieuwe Rotterdammer is een kritische succesfactor voor het slagen van het inburgeringstraject. 
Wij concluderen dat de gemeente onvoldoende in capaciteit en kwaliteit kan voorzien om op 
deze wijze de taaltrajecten te begeleiden.  

• Het eindresultaat moet leidend zijn, NIET de budgetten. Bijsturen verhoogt de kans van slagen 
van taaltrajecten.  

• De vraag of het probleem van het bereiken van het vereiste taalniveau opgelost wordt met het 
RAS kan derhalve niet met een volmondig ja worden beantwoord.  

Adviezen 
Ons advies is, dat Rotterdam met grote voortvarendheid uitvoering geeft aan haar nota Rotterdamse 
Aanpak Statushouders 2019 – 2022.  
 
Het Burgerpanel adviseert de gemeente: 
• Zorg voor consulenten die opgeleid zijn als NT2docent en die (vol-)macht hebben om het 

taaltraject te sturen en te monitoren. Een taaltraject heeft  alleen dan kans van slagen. Een 
taaltraject moet voorrang krijgen op de participatieplicht. Het Burgerpanel is bereid en in staat 
met u hier concrete invulling aan te geven. 

• Neem in de taak van de consulenten op dat zij continue in contact staan met de taaldocent van  
hun inburgeraars.  

• Verdeel de statushouders op taalniveau per consulent zodat de consulenten gemakkelijker zicht 
houden op de vorderingen van hun statushouders als zij met een of twee taaldocenten contact 
moeten houden. 

• Toets zelf de kwaliteit de taalscholen en verplicht deze periodiek te rapporteren aan het CPI. 
• Combineer taaltrajecten en werktrajecten, mits mogelijk en nuttig. 
• Zorg dat zij die niet participeren, zo nodig met drang en dwang deelnemen aan taalonderricht. 

Bepaal van tevoren mogelijke sancties/scenario’s. 
• Betrek ook de nieuwe Rotterdammers die geen formele inburgeringsplicht hebben bij het 

verwerven van taalvaardigheidsprogramma’s zoals Turkse nieuwkomers en gezinsherenigers.   
• Zorg voor communicatie vanuit de gemeente in klare taal en sluit aan bij hetgeen de ontvanger 

nodig heeft en kan bevatten. Niet elke boodschap is een wettekst of kostbaar contract. 
Creatievere oplossingen zijn noodzakelijk en denkbaar. Ook hier kan het Burgerpanel u in 
ondersteunen. 

Het Burgerpanel zal begin 2020 het onderwerp ‘inburgeren en taaltrajecten’ nogmaals onder de loep 
nemen en u zo nodig adviseren of uw beleid op koers is of niet.  
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Samenvatting 
Breed gedragen wordt de opvatting dat het huidige inburgeringsbeleid te vrijblijvend is en teveel 
afhankelijk van de zelfredzaamheid van de inburgeraars. Mensen komen op verkeerde taalcursussen 
terecht of bij slechte bureaus. Er wordt geen maatwerk geleverd. Samengevat met een citaat van de 
Nationale Ombudsman: ‘De overheid vraagt veel van inburgeraars en faciliteert te weinig, een 
gemiste kans’. 
 
Het Rotterdamse college van B&W (5) komt met een nieuwe aanpak met als belangrijk uitgangspunt: 
‘statushouders met meer maatwerk en intensiteit naar werk begeleiden’. Verder meent het college, 
dat ‘zelfs na een succesvolle inburgering het taalniveau vaak nog te laag is om kansen op de 
arbeidsmarkt echt te vergroten’. B&W gaan verder dan het landelijk beleid door zich niet alleen te 
richten op statushouders die sinds 2016 in Rotterdam zijn, maar ook op hen, die vanaf 2013 in 
Rotterdam zijn ingestroomd. Nieuw is meer individuele aanpak en maatwerk die ‘sterk activerend 
blijft en gericht blijft op taalverwerving en participatie’. Het opzetten van het CIP is een veel 
belovende stap in de goede richting. 
 
Het Burgerpanel Rotterdam is van mening dat in de nieuwe aanpak te zeer het zwaartepunt wordt 
gelegd op werk, arbeidsmarkt en mensen uit de bijstand krijgen. Hoewel belangrijk, hecht het 
Burgerpanel eraan te benadrukken dat de focus primair zou moeten liggen op het verwerven van 
taalvaardigheid wat zou kunnen in samenhang met werk. Taal is de basis voor succesvolle 
participatie op alle facetten van samenleven. Vanuit die opvatting spreekt het Burgerpanel van een 
gemiste kans waar de nieuwe aanpak zich vooral lijkt te richten op asielzoekers met een 
verblijfsstatus. Het panel is van mening dat de aandacht zich zou moeten verbreden tot nieuwkomers 
die niet inburgeringsplichtig zijn en om die reden niet verplicht worden om de taal te leren. Om de 
taaltrajecten te laten slagen is continue monitoring, bijsturing en ruimte in budget noodzakelijk Dit 
stelt hoge eisen aan de gemeente om deze rol met kwaliteit te kunnen vervullen.  
Bovenal vraagt het Burgerpanel dus aandacht voor de taalprogramma’s en aandacht voor 
"inburgeraars”. 
 
  

                                                           
5 brief van 13 oktober 2018 
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Bijlage 1 – bronnen  

Mondelinge bronnen: 

Mevrouw Jeanelle Breemer, beleidsadviseur Inburgeren 
 
De heer Ronald Derks, senior beleidsadviseur van de gemeente Rotterdam 
 
Mevrouw Annette van der Kaay, manager educatie en de heer Geert Wiegers, docent educatie van 
het Albeda  
 
Mevrouw Katja Meertens van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) 
 

Andere bronnen: 
 

1.  ‘Schakelprogramma en Inburgering voor Statushouders’ van het Albeda College 
 

2. Stukken van de rijksoverheid ‘Nieuw-in-Nederland’ 
 

3. Brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer met zijn denkrichting 2020  
 

4. De Rotterdamse Aanpak Statushouders 2019-2022 (RAS) 
 

5.  ‘Een Valse Start’ een onderzoek naar behoorlijke inburgering door de Nationale Ombudsman 
(verder NOM)  

 
6. ‘Integratiebarometer 2018’ 

 
7. Evaluatie van de Wet Inburgering 2013 door bureau Significant 

 
8. Vluchtelingen en het Inburgeringsexamen, een onderzoek van de Universiteit Utrecht, juli 

2017 
 

9. Het VPRO tv-programma, Tegenlicht van 28 oktober 2018 
 

10. ‘Taal en Integratie’, factsheet gemeente Rotterdam 
 

11. ‘Met Taal Versta je Elkaar’, Beleidskader 2015-2019, gemeente Rotterdam 
 
Voorts vermelden wij twee artikelen uit het Algemeen Dagblad: een redactioneel commentaar van 
Hans van Soest: ‘Inburgering moet veel beter’ en een column van Özcan Akyol: ‘Taallessen’.  
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Bijlage 2 – stroomschema RAS  
 

 

 







 


