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Goed en slecht nieuws

Om te beginnen het Jaarrapport integratie 2011. Het
goede nieuws is dat het opleidingsniveau onder migran
ten sneller stijgt dan onder autochtone Nederlanders,
waardoor hun opleidingsachterstand afneemt. Daar staat
tegenover dat niet-westerse leerlingen in het basisonderwijs nog een aanzienlijke taalachterstand hebben. Dat
geldt vooral voor leerlingen van Turkse afkomst. De pres
taties op het gebied van rekenen zijn veel beter. Een
verklaring voor dit verschil moet volgens de onderzoe
kers in het contact met de doeltaal worden gezocht. Mogelijk spreken kinderen van niet-westerse afkomst in hun
vrije tijd weinig Nederlands. Voor rekenen doet dat er
minder toe, maar voor de taalvaardigheid in het Nederlands des te meer. Extra aandacht voor taalvaardigheid in
het basisonderwijs blijft dus noodzakelijk.
Inburgering
Over de resultaten van de inburgering zijn de onderzoe
kers gematigd positief: gemeenten hebben de organisatie
behoorlijk op orde, het aantal deelnemers aan de inburgering is hoog, de deelnemers zijn tevreden en de inburgering draagt bij aan de verbetering van de vaardigheid in
het Nederlands. Zij zijn daarom minder tevreden over
het voornemen van de regering om de rol van gemeenten
bij de inburgering af te bouwen en de bekostiging bij de
migrant zelf te leggen. Het kwalijke gevolg hiervan laat
zich raden: sommigen zullen niet eens aan een inburge
ringstraject beginnen.
Slecht nieuws
Vervolgens het rapport Variatie in voor- en vroeg
schoolse educatie. De teneur hiervan is dat de kwaliteit
van de vve nogal te wensen overlaat, waardoor de ver
wachte resultaten tegenvallen. Naar mijn idee heeft dat
vooral te maken met het niet voldoen aan belangrijke
voorwaarden voor een effectieve vve, zoals de kwaliteit
van leidsters en programma’s. Van Bijsterveldt heeft laten
weten dit jaar 70 en volgend jaar 95 miljoen euro beschik
baar te stellen voor de verbetering van de vve. Dat is

En dan was er De staat van integratie, waarin Han
Entzinger en Paul Scheffer het integratiebeleid van Amsterdam en Rotterdam onder de loep hebben genomen.
Belangrijkste bevinding: het klassieke integratiebeleid,
gericht op etnische groepen, werkt niet meer. Migranten
verblijven minder lang in steden, die voor hen steeds
meer een tijdelijke verblijfplaats vormen. NRC Handelsblad kopte dan ook: ‘De allochtoon is veranderd. Nu het

beleid nog’. In de inleiding valt te lezen dat het rapport
Amsterdam en Rotterdam inspireert tot gezamenlijke activiteiten op het gebied van integratie. De Amsterdamse
wethouder Andrée van Es en de Rotterdamse Korrie
Louwes schrijven dat de twee steden ‘een fors offensief
op taalbeheersing’ willen beginnen. Dat klinkt veelbelovend. Er staan genoeg docenten Nt2 klaar om die uitdaging aan te gaan.
Folkert Kuiken
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Met een kabinet van een andere signatuur dan voorheen,
nieuwe bewindslieden en een kredietcrisis wordt Nederland behoorlijk opgeschud. In het afgelopen kwartaal
verscheen een aantal belangrijke rapporten waarin de
toestand van het land weer eens tegen het licht werd gehouden. Die publicaties bevatten zowel goed als slecht
nieuws. Wat zijn de conclusies van deze bevindingen en
wat zijn de gevolgen voor het onderwijs Nederlands (als
tweede taal)?

goed nieuws, al moeten we het precieze effect van deze
maatregel afwachten. Kort daarop kon een protest van
50.000 leerkrachten de door haar voorgestelde bezuini
gingen in het passend onderwijs helaas niet tegenhouden.
Die maatregel leidt tot minder ambulante begeleiders in
het onderwijs en grotere klassen, wat de kwaliteit van het
basisonderwijs niet ten goede komt. Slecht nieuws dus.
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