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Onder de loep

Inburgerings- en rijexamen: 
een vergelijking waard?

Verkeersregels zijn nuttig. Want wat zou er gebeuren als 
iedereen naar eigen inzicht links of rechts ging rijden en 
er geen voorrangsregels waren? Dat zelfde geldt voor re-
gels in het maatschappelijke - en dus ook het talige - ver-

keer. Het is handig om te weten of je elkaar bij het be-
groeten twee of drie zoenen geeft, een hand of juist geen 
hand. En wat je moet antwoorden op de vraag ‘Hoe gaat 

het ermee?’ Taal en verkeer hebben daarom misschien 
wel meer met elkaar te maken dan op het eerste gezicht 
lijkt. En, als we nog een stapje verder gaan: kunnen we 

bij het inburgeringsexamen iets leren van het rijexamen?

Wie zijn rijbewijs wil halen, meldt zich aan bij een rij-
school. De redenen om te leren autorijden zijn legio, 
maar iedereen moet een en hetzelfde examen afleggen. 
Of beter gezegd examens. Want eerst is er de theorie en 
pas als die met goed gevolg is afgelegd, mag je voor het 
praktijkexamen opgaan. Er zijn er die meteen de eerste 
keer slagen, maar meerdere keren opgaan voor het exa-
men is eerder regel dan uitzondering. En we weten alle-
maal: eenmaal in bezit van de felbegeerde roze kaart bete-
kent nog niet dat je ook echt kunt rijden; nee, dan begint 
het pas!

Theorie en praktijk
Het is grappig om te zien dat er tussen het rijexamen en 
het inburgeringsexamen zowel verschillen als overeen-
komsten bestaan. Wie zich bij een rijschool aanmeldt, 
kan via internet gemakkelijk te weten komen of de rijin-
structeur bevoegd is om les te geven en hoe groot het sla-
gingspercentage van de rijschool is. Een inburgeraar zal 
die informatie niet zo snel over zijn docent Nederlands 
en de taalaanbieder te weten komen. Wel hebben inbur-
gerings- en rijexamen met elkaar gemeen dat er een cen-
traal gedeelte is en een praktijkexamen. Zou het bij de 
inburgering nu ook niet, net als bij het rijexamen, een 
goed idee zijn dat eerst de ‘theorie’ gehaald moet zijn al-
vorens voor de praktijk te mogen opgaan? Een dergelijk 
voorstel is eerder door Jan Hulstijn geopperd. Hij veron-
derstelt een ‘Common Language Proficiency’ (COLP), 
een minimaal niveau van taalvaardigheid, bestaande uit 
een basiswoordenschat en het kunnen toepassen van een 
aantal elementaire grammaticaregels, waar geen enkele 
taalleerder omheen kan. Het zou wel eens heel efficiënt 
en economisch kunnen zijn om eerst na te gaan of taal-
leerders zich deze elementaire kennis hebben eigenge-
maakt, alvorens met hen verder te gaan. 

En of er daarbij onderscheid moet worden gemaakt tus-
sen verschillende profielen is ook nog maar de vraag. Bij 
het rijexamen gebeurt dat in ieder geval niet. Terwijl daar 
toch ook gedifferentieerd zou kunnen worden naar kan-
didaten die een rijbewijs willen halen om de kinderen 
naar school te brengen (OGO), vrijwilligerswerk te doen 
in het bejaardenhuis (maatschappelijke participatie) of om 
hun beroep uit te oefenen (werk en ondernemerschap). 
Omgekeerd zal de rijexaminator er prijs op stellen om de 
kandidaat zelf allerlei bijzondere verrichtingen te laten 
uitvoeren, zoals het achteruit inparkeren of de helling-
proef en zal hij geen genoegen nemen met een formulier 
van de buurman die beweert dat je heel goed achteruit 
kunt inparkeren of met een bewijs van de brugwachter 
dat je de hellingproef beheerst. Aan een portfolio, zoals 
we dat vanuit de inburgering kennen, heeft de rijexami-
nator geen boodschap. 

Kilometers maken
In die zin zouden we bij het inburgeringsexamen mis-
schien nog wat kunnen leren van de ervaringen bij het 
rijexamen: in de eerste plaats een met goed gevolg afge-
legd ‘theoretisch’ deel voordat een verder traject wordt 
ingezet; in de tweede plaats het afschaffen van de profie-
len en in de derde plaats een echt examen in plaats van 
een portfolio. Of het ooit zover komt is de vraag; waar 
we het waarschijnlijk eerder met elkaar over eens zullen 
zijn is dat voor beide trajecten geldt dat het pas echt be-
gint nadat het examen is behaald: dan moeten de kandida-
ten kilometers gaan maken, bij het autorijden in letterlijke 
en bij het gebruik van het Nederlands in figuurlijke zin.
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