
i 

 

 

 

 

 

 

Het Enschedese inburgeringsbeleid 

langs de eigen meetlat 

 

 



ii 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

Het Enschedese inburgeringsbeleid langs de eigen meetlat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 februari 2012 

Universiteit Twente 

Institute of Governance Studies 

Dr. J.S. Svensson 

Prof. Dr. S. Saharso 



iv 

 



v 

 

Voorwoord 

In 2007 is in Enschede een nieuw inburgeringsprogramma van start gegaan, een inburgerings-

programma met ambitie. Waar gemeenten in Nederland zich vaak maar matig inspannen om de 

inburgering van migranten te bevorderen heeft Enschede een omvangrijk programma ontwikkeld 

waarin verschillende geldstromen worden gecombineerd om in de inburgering meetbare resultaten 

te bereiken. Daarbij getuigde Enschede van een zekere durf. Aansluitend op de besluitvorming over 

de inrichting van het inburgeringsprogramma is namelijk gekozen voor het laten uitvoeren van een 

objectief onderzoek naar de resultaten ervan. 

In dit rapport doen wij verslag van dit door de gemeente zelf geïnitieerde onderzoek en van 

de bereikte resultaten. Het is een onderzoek geweest dat wat de uitvoering betreft zeker niet 

meeviel, maar waarbij we veel steun hebben gehad van mensen binnen en buiten de gemeente. 

Daarvan willen we hier enkelen expliciet bedanken.  

In de eerste plaats zijn dat Nynke Simons en Annelies van Ooijen van Taal en Inburgering  die 

vanuit de gemeente de gegevensverzameling coördineerden en bewaakten. Zonder hun grote inzet, 

die verder ging dan redelijkerwijs van hen verwacht mocht worden, was dit onderzoek niet succesvol 

afgerond.  

 Daarnaast gaat speciale dank uit naar iedereen die ons verder bij de dataverzameling heeft 

geholpen waarvan we in het bijzonder willen noemen Margreet Plat van Taal en Inburgering,  Hettie 

van Vliet van DCW en de afstudeerders en studentassistenten van de universiteit die bij dit 

onderzoek betrokken waren: Ahmet Celik, Annemiek van der Velde, Arjan Baan, Frederik Busche, 

Marie Plinke en Wiebe Penterman. 

Tevens bedanken we Anne Oude-Nijeweme, Ger Gankema en Tonnie van Brummen die 

vanuit de gemeente de projectleiding en de prettige begeleiding op zich namen. 

Ten slotte bedanken we alle inburgeraars die aan dit onderzoek meewerkten door deelname 

aan de enquêtes en de individuele interviews. 

 

Enschede, 22 februari 2012, 

Jörgen Svensson en Sawitri Saharso 
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1. Inleiding 

Gemeentelijk beleid kan niet uitsluitend worden verantwoord door te verwijzen naar personele en 

financiële inspanningen op verschillende beleidsterreinen. Waar mogelijk hebben gemeenten ook 

een verantwoordelijkheid voor het in kaart brengen van gerealiseerde outputs en bereikte 

resultaten. Dit geldt ook voor sectoren waarin de meting van dergelijke resultaten traditioneel lastig 

is, zoals op het terrein van de inburgering van migranten.  

 

Dit onderzoek is bedoeld om aan deze verantwoordelijkheid invulling te geven. Het legt het in 

Enschede gevoerde inburgeringsbeleid langs de Enschedese integratiemeetlat, een instrument dat in 

de afgelopen jaren in samenwerking met de gemeente Münster is ontwikkeld. Deze integratie-

meetlat omvat een set van indicatoren die het mogelijk maakt een geobjectiveerd beeld te verkrijgen 

van de doeltreffendheid van de inburgeringstrajecten die in Enschede worden aangeboden.  

 

Dit onderzoek onderscheidt zich van eerder onderzoek naar de effecten van inburgeringsbeleid. In 

andere studies is voornamelijk gekeken naar het aantal deelnemers aan een inburgeringstraject dat het 

traject heeft afgesloten met een diploma (bijvoorbeeld Significant, 2010), daarmee is echter niet 

vastgesteld of het eigenlijke doel integratie in de samenleving daadwerkelijk is bereikt. De 

gemeente Enschede wil juist weten hoe het staat met de integratie van migranten die een 

inburgeringstraject hebben gevolgd. Zijn zij meer geïntegreerd dan voordat ze aan het traject 

begonnen? 

 

Door toepassing van de integratiemeetlat wordt een antwoord gezocht op de probleemstelling die in 

dit onderzoek centraal staat: 

 

In hoeverre is het nieuwe Enschedese inburgeringsbeleid effectief? 

 

Om tot een ordelijke beantwoording van deze probleemstelling te komen worden in dit onderzoek 

achtereenvolgens de volgende deelvragen beantwoord: 

1. Wat is de inhoud van het Enschedese inburgeringsbeleid en op welke wijze wordt dit beleid 

uitgevoerd? 

2. In hoeverre leidt het Enschedese inburgeringsbeleid als geheel tot meetbare resultaten? 

3. In hoeverre leiden onderscheiden onderdelen van het Enschedese beleid – met name de 

verschillende inburgeringstrajecten en het loodsenprogramma – tot meetbare resultaten? 
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4. In hoeverre verschillen de resultaten voor verschillende categorieën van inburgeraars? 

5. Hoe oordelen de deelnemers zelf over het inburgeringsbeleid? 

 

Deze rapportage is gericht op het beantwoorden van deze vragen. Daartoe wordt eerst ingegaan op 

het object van onderzoek, het inburgeringsbeleid van de gemeente Enschede (hoofdstuk 2) en de 

methode van onderzoek die is gehanteerd (hoofdstuk 3). Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de 

resultaten van een voormeting gepresenteerd die onder meer een indruk geven van de verschillen in 

instroom in de onderscheiden inburgeringstrajecten. Daarna volgen de resultaten van de eindmeting, 

die een kwantitatief inzicht geven in de bereikte mate van inburgering (hoofdstuk 5) en de resultaten 

van een kwalitatieve studie ter beantwoording van de laatste onderzoeksvraag (hoofdstuk 6). Tot slot 

volgen de conclusie en aanbevelingen. 
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2. Object van onderzoek: het Enschedese inburgeringsbeleid 

 

Het onderzoek richt zich op het Enschedese inburgeringsbeleid, zoals dat vorm heeft gekregen na het 

in werking treden in januari 2007 van de Wet Inburgering (WI). Onder deze wet hebben de 

gemeenten een nieuwe rol gekregen in het realiseren van een inburgeringsvoorziening van 

overheidswege, gericht op het behalen van het inburgeringsexamen. De gemeenten ontvangen 

hiervoor vanuit het Rijk aanvullende financiële middelen. 

 

Binnen de kaders die de WI heeft de gemeente Enschede per 13 maart 2007 het eigen beleid 

vastgesteld. Dit beleid houdt met name in (bron: Bestek WI 2007): 

• Een activerende aanpak vanuit de overtuiging dat inburgering vooral zin en meerwaarde heeft 

als dit gepaard gaat met participatie in de samenleving. Inburgeraars moeten dan ook met 

behulp van praktijkopdrachten erop uit in de Enschedese samenleving en nemen daar door 

middel van stages en (vrijwilligers)werk intensief aan deel. 

• Maatwerk leveren bij de invulling van het aanbod, rekening houdend met het niveau, ervaring 

en mogelijkheden van de inburgeraar. 

• Toeleiding van inburgeraars waarvoor dit relevant is naar het taalniveau B1. Enschede beoogt 

hiermee een meer duurzame participatie in de samenleving te waarborgen, doordat een hoger 

taalniveau dan voor de WI vereist een betere inpassing in de (vrijwilligers)werksituatie en/of 

eventuele vervolgopleidingen mogelijk maakt. 

• Inburgeraars met bijstand krijgen in beginsel een reïntegratietraject aangeboden gericht op het 

verkrijgen van werk en het behalen van het inburgeringexamen.  

• Inburgeraars zonder bijstand krijgen in beginsel een inburgeringstraject met profiel OGO 

(opvoeding, gezondheid en onderwijs) aangeboden gericht op het behalen van het 

inburgeringsexamen en op participatie in de samenleving door het uitvoeren van 

vrijwilligerswerk. 

• Inburgeraars die gebruik maken van het gemeentelijk aanbod kunnen gebruik maken van de 

gemeentelijke faciliteiten voor kinderopvang. 

• Prioritering binnen de doelgroep inburgeringsplichtigen voor het gemeentelijke aanbod op 

grond van: 

1. Statushouders asiel; 

2.  Personen met een uitkering, mits ze een reïntegratievoorziening naar werk moeten volgen; 

3.  Ouders met een opvoedkundige taak, eerst degenen met de jongste kinderen.  
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De inburgeringsinspanningen van Enschede zijn georganiseerd in de vorm van zogenoemde 

Inburgeringstrajecten, met in aanvulling daarop een (integratie)loodsenprogramma. Beide 

inspanningen worden hieronder nader toegelicht. 

 

2.1. De inburgeringstrajecten 

De Enschedese inburgeringstrajecten betreffen verschillende pakketten van activiteiten bedoeld voor 

verschillende typen migranten met verschillende inburgeringsbehoeften. Zo is er een alfabetiserings-

traject, maar zijn er ook trajecten die zich richten op een hoger dan voor het inburgeringsexamen 

strikt noodzakelijke taalniveau. Daarnaast zijn er trajecten die zich vooral richten op het bereiken van 

betaald werk, terwijl andere trajecten zich richten op het profiel opvoeding, gezondheid en onderwijs 

(OGO). Deze verschillende trajecten worden door enkele geselecteerde trajectaanbieders 

aangeboden. 

 

Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op de werking van de drie typen trajecten die de grootste 

deelnemersaantallen kennen en die binnen de gemeente worden aangeduid met de naam van de 

aanbieder en het onderliggende aanbestedingscontract:  

• Workstep,  

• IVIO perceel 1, 

• IVIO perceel 2. 

  

Het inburgeringstraject Workstep is gericht op werk en is in het bijzonder bedoeld voor 

uitkeringsgerechtigde inburgeraars. Dit traject werd tot eind 2011 verzorgd door een organisatie-

onderdeel van de gemeentelijke Dienst Complementaire Werkvoorziening-Arbeidsontwikkeling en 

Plaatsing (DCW-AOP). Het traject kent als doelstellingen (bron: offerte Workstep): 

1. Behalen van het inburgeringexamen conform de eisen van de Wet Inburgering, of het 

verkrijgen van een vrijstelling hiervoor. 

2. Bevorderen van de uitstroom uit de uitkering ‘via de kortste weg naar werk’. 

3. Aanbieden van Nederlands t/m het niveau B1 voor die deelnemers waarvoor dit relevant is. 

4. Maatwerk bieden aan de inburgeraar naar opbouw, inhoud en rooster (bijvoorbeeld indien 

nodig avondaanbod). 

 

Het Workstep-traject is innovatief in de zin dat niet alleen taalcursussen worden aangeboden, maar 

dat die cursussen worden gecombineerd met een op activering gerichte aanpak, waarbij de cursisten 

werkervaring opdoen in de vorm van (vooral) stages. De precieze inrichting van individuele trajecten 
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geschiedt bij Workstep aan de hand van een menukaart, waaruit voor de verschillende fasen van het 

traject een passende keuze kan worden gemaakt, afgestemd op de persoonlijke wensen van de 

inburgeraar. Zo kan een week bijvoorbeeld de volgende indeling hebben (tabel 2.1). 

 

Tabel 2.1 Voorbeeld samenstelling trajectweek Workstep (bron: offerte Workstep) 

Lessen volgens lesmethode KleurRijker (groepslessen) 9 uur  

Vaardigheidstrainingen  3 uur 

Grammaticalessen  2 uur  

E-learning lesmethode KleurRijker 8 uur 

Praktijkopdracht 3 uur 

Stage / Werk 10 uur 

Coaching door trajectbegeleider 1 uur 

Totaal uren per week 36 uur 

 

De totale onderwijslast van de Workstep-trajecten, in de vorm van e-learning en groepslessen, is 

afhankelijk van zowel het beginniveau van de inburgeraar als het beoogde eindniveau (doorgaans A2 

of B1) en bedraagt maximaal 480 tot maximaal 740 uur. Het streven is daarbij dat het inburgering-

diploma binnen 1,5 jaar wordt behaald, terwijl de overige doelstellingen binnen maximaal 3 jaar 

moeten worden bereikt.  

 

IVIO perceel 1 is een traject dat op hoofdlijnen door de gemeente Enschede is gedefinieerd en na 

een openbare aanbesteding in 2007 is gegund aan het bedrijf IVIO-integratie uit Almere. Het 

inburgeringstraject is gericht op het behalen van het inburgeringsexamen met profiel OGO 

(opvoeding, gezondheid en onderwijs), in combinatie met participatie in de samenleving door middel 

van een optionele taalstage. Het is bedoeld voor kandidaten met een OGO-profiel die niet in staat 

worden geacht om binnen een trajectperiode van 2 jaar het B1 niveau te behalen. Het traject kent een 

eveneens maximale duur van 3 jaar, waarbinnen het WI-examen behaald dient te worden. 

 

 Voordat de inburgeraar bij IVIO aan de slag gaat, wordt een individueel trajectplan opgesteld 

met individuele doelen en afspraken. Dit omvat: 

• doel van het inburgeringstraject; 

• individuele doelen van de inburgeraar; 

• onderdelen van het inburgeringstraject; 

• samenstelling examenonderdelen (combinatie portfolio en/of assessments); 

• rechten en verplichtingen van de deelnemende partijen; 
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• gevolgen verbonden aan niet-nakoming van de overeenkomst. 

 

Met behulp van dit trajectplan kan een cursist instromen in een geschikte groep. Binnen de IVIO-

trajecten wordt gewerkt met lopende groepen die met de in- en uitstroom van cursisten van 

samenstelling veranderen. Nieuwe cursisten worden in voor hen bestaande groepen geplaatst. 

Cursisten die het traject hebben afgerond stromen uit. Cursisten die gezien hun niveau beter in een 

andere groep op hun plaats zijn kunnen tussentijds overstappen. Om ook bij wisseling van groep 

(en/of docent) de vorderingen op individueel niveau te kunnen bijhouden, wordt gebruik gemaakt 

van een leerlingvolgsysteem.  

  

Het IVIO perceel 1 traject bereidt de inburgeraar voor op het inburgeringsexamen en wordt 

aangepast op het individuele niveau van de inburgeraar. Het traject bestaat uit groepsbijeenkomsten 

en uit e-learning activiteiten, waarbij het aantal in te zetten uren afhangt van het beginniveau en de 

leerbaarheid van de deelnemer. Daarnaast omvat het traject een optionele taalwerkstage (figuur 

2.1). 

 

 

Figuur 2.1 Voorbeeld samenstelling inburgeringstraject IVIO perceel 1 (bron: offerte IVIO) 

 

 

IVIO perceel 2 is een sterk vergelijkbaar traject dat in dezelfde openbare aanbestedingsronde 

eveneens aan IVIO-integratie is gegund. Het belangrijkste verschil met perceel 1 is dat binnen perceel 

2 in aansluiting op het inburgeringsexamen wordt gestreefd naar het behalen van het hogere 

taalniveau B1 c.q. Staatsexamen  (figuur 2.2). 
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Figuur 2.2 Voorbeeld samenstelling inburgeringstraject IVIO perceel 2 (bron: offerte IVIO) 

 

In de jaren 2009 en 2010 zijn bij Workstep respectievelijk 261 en 129 inburgeraars met een traject 

gestart en bij IVIO zijn dat er respectievelijk 438 en 381 voor beide trajecten tezamen. 

 

2.2. Het loodsenprogramma 

In aanvulling op de verschillende inburgeringstrajecten kent het Enschedese inburgeringsbeleid een 

zogenoemd loodsenprogramma dat is ontwikkeld op basis van een soortgelijk programma dat eerder 

in Münster, Duitsland, werd ontwikkeld. Dit loodsenprogramma heeft tot doel: 

1. Het verhogen van de effectiviteit van het inburgeringprogramma;  

2. De vergroting van de sociale cohesie door mensen met verschillende achtergronden met elkaar 

kennis te laten maken; 

3. Het onderstrepen van de betrokkenheid van de Enschedese samenleving bij de inburgering.  

 

In de kern betreft het Enschedese loodsenprogramma de inzet in de inburgering van Enschedese 

vrijwilligers als zogenoemde integratieloods, om gedurende de eerste 12 weken van het 

inburgeringstraject aanvullende, individuele begeleiding te bieden. Deze begeleiding kan 

bijvoorbeeld bestaan uit individuele ondersteuning en begeleiding bij het wegwijs worden in de 

Enschedese samenleving en bij de deelname aan maatschappelijke activiteiten. Daarnaast kan de 

loods persoonlijke gesprekken met de inburgeraar voeren om zo de Nederlandse taal met hem of 

haar te oefenen en om individuele aandacht te geven aan praktische problemen die bij de 

inburgering worden ervaren. 

 

De uitvoering van dit loodsenprogramma is door de gemeente uitbesteed aan de stichting 

Alifa, een welzijnsorganisatie die zich richt op maatschappelijke ondersteuning en persoonlijke 
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ontwikkeling en die beschikt over een steunpunt vrijwilligers. De gemeente kan inburgeraars 

waarvoor dit wenselijk is – en die dit ook zelf willen – bij Alifa aanmelden. Alifa zorgt dan voor een 

koppeling van de inburgeraar aan een voor hem of haar geschikte loods en voor de verdere 

totstandkoming en begeleiding van een passend loodsenprogramma. Daartoe worden in 

driegesprekken (inburgeraar, loods, medewerker Alifa) afspraken gemaakt, die door Alifa worden 

bewaakt. Daarnaast investeert Alifa in de selectie, opleiding en verdere ontwikkeling van de loodsen.  

 De deelname aan het loodsenprogramma is voor de inburgeraar overigens niet vrijblijvend. 

Bij deelname aan het loodsenprogramma gaat deze een geformaliseerde inspanningsverplichting ten 

opzichte van de loods aan.  

 

2.3. Toeleiding van de deelnemers en trajectbewaking 

 

De toeleiding van potentiële deelnemers naar de trajecten en loodsen wordt verzorgd door de 

gemeentelijke afdeling Taal & Inburgering (T&I).  

T&I gaat uit van de achtergrond van de deelnemer, de beschikbare dossierkennis en van de 

resultaten van de door T&I afgenomen intaketoets TIWI (Toolkit Intake Wet Inburgering van Bureau 

ICE). Op basis hiervan geeft T&I een indicatie van het gewenste inburgeringstraject naar duur en 

inhoud. Dit advies wordt vervolgens door de trajectaanbieder gebruikt om te komen tot een 

trajectplan waarin, met ruimte voor individueel maatwerk, een nadere invulling wordt gegeven aan 

de opbouw, intensiteit en duur van het traject. Dit trajectplan dient wederom te worden 

goedgekeurd door T&I, alvorens het traject daadwerkelijk kan beginnen.  

Om de start van het traject te bespoedigen dient T&I ervoor te zorgen dat eventueel 

noodzakelijke kinderopvang tijdig wordt geregeld, terwijl de trajectaanbieder ervoor dient te zorgen 

dat de inburgeraar binnen 8 weken na aanmelding door T&I met het traject kan starten. 
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3. Methode van onderzoek 

Dit onderzoek is in de eerste plaats gericht op een kwantitatieve vaststelling – aan de hand van 

indicatoren – van de met het Enschedese inburgeringsbeleid bereikte resultaten. In aanvulling 

daarop vindt ook kwalitatief onderzoek plaats dat deels door afstudeerders van de Universiteit 

Twente wordt uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven op welke wijze het 

kwantitatieve onderzoek op hoofdlijnen is opgezet, welke indicatoren voor inburgering worden 

gehanteerd, welke beleids- en achtergrondsvariabelen worden onderscheiden en op welke wijze de 

metingen zijn uitgevoerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de gemeten 

variabelen en hun verdeling ten tijde van de voormeting.  

 

3.1. Opzet van het kwantitatieve onderzoek 

 

Het kwantitatieve onderzoek is er op gericht de resultaten van het Enschedese inburgeringsbeleid 

objectief vast te stellen.  

Dit impliceert in de eerste plaats dat in dit onderzoek wordt gestreefd naar een 

geobjectiveerde meting van inburgering. Dit zal in dit onderzoek gebeuren door middel van een 

aantal gekwantificeerde indicatoren. Waar kwalitatief onderzoek altijd veel ruimte laat aan de 

interpretatie van bevindingen, biedt kwantitatief onderzoek de mogelijkheid een dergelijke 

subjectiviteit terug te dringen en resultaten eenduidiger vast te stellen. Op deze wijze ontstaat een 

meer geobjectiveerd beeld van de waar te nemen ontwikkelingen, met een grotere nauwkeurigheid 

en betrouwbaarheid. 

In de tweede plaats is het voor een beleidsevaluatie wenselijk dat deze kwantitatief gemeten 

ontwikkelingen overtuigend kunnen worden verbonden aan het gevoerde beleid. Deze tweede eis 

vraagt idealiter om een gerandomiseerd wetenschappelijk experiment, waarin personen aselect aan 

experimentele en controlegroepen worden toegewezen. Dit laatste bleek wat betreft de toewijzing 

van migranten aan inburgeringstrajecten en controlegroepen echter niet mogelijk. Het bestaande 

nationale en gemeentelijke beleid dicteerde dat migranten die in de onderzoekperiode voor 

inburgering in aanmerking kwamen ook daadwerkelijk aan een voor hen geschikt geacht 

inburgeringstraject werden toegewezen.  

Daarom wordt in dit onderzoek volstaan met een zogenoemde voor- en eindmeting, zonder 

controle groep. Hierbij wordt zowel aan het begin als aan het einde van het inburgeringstraject de 

mate van inburgering van de individuele inburgeraars vastgesteld en wordt de veronderstelling 
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gehanteerd dat het verschil in de mate van inburgering in belangrijke mate aan het gevoerde beleid 

is toe te schrijven. 

  

3.2. De indicatoren van inburgering 

Aan dit onderzoek ligt de veronderstelling ten grondslag dat het mogelijk is de mate van integratie 

van migranten te meten. Voor de meting van het verloop van de integratie van migranten wordt, in 

navolging van het werk van Dagevos (2001) en Esser (2004), uitgegaan van een meerdimensionaal 

begrip van integratie. We onderscheiden de volgende dimensies: acculturatie, positionering, interactie 

en identificatie. In aansluiting op deze dimensies is in eerder onderzoek door de Universiteit Twente 

en de Westfälische Wilhelms universiteit Münster een set empirische indicatoren ontwikkeld die als 

(mede)afhankelijk van dat beleid worden beschouwd (zie Michalowski et al 2006; Seveker et al, 

2008). De achterliggende gedachte is daarbij dat A) integratie een complex en meerjarig proces is, 

waarbij B) de ontwikkeling van verschillende aspecten van integratie niet automatisch gelijktijdig 

plaatsvinden en waarbij C) deze verschillende aspecten van integratie elkaar in de loop der tijd op 

complexe wijze kunnen beïnvloeden.  

Deze indicatorenset is, op basis van dit voorgaande onderzoek en de zich ontwikkelende inzichten, in 

overleg met de opdrachtgever verder ontwikkeld en aangepast en omvat in het huidige onderzoek de 

volgende indicatoren, die op het niveau van de individuele inburgeraar worden vastgesteld: 

 

Op de dimensie (ac)culturatie: 

1. Kennis van de Nederlandse taal 

2. Kennis van de Nederlandse samenleving 

 

Op de dimensie positionering: 

3. Deelname aan de arbeidsmarkt en overige maatschappelijke activiteiten  

4. Economische zelfstandigheid (geen uitkering) 

 

Op de dimensie interactie: 

5. Lidmaatschap van verenigingen en organisaties  

6. Onderhouden van informele contacten met autochtone Nederlanders 

 

Op de dimensie identificatie: 

7. Identificatie met Nederland en met Enschede 

8. Oriëntatie op Nederlandstalige media 



11 

 

9. Het onderschrijven van westerse (liberale) waarden 

10. De eigen beoordeling van de kwaliteit van het eigen leven in Nederland 

 

Voor elk van deze tien indicatoren geldt dat zij voor de individuele inburgeraar op een controleerbare 

en reproduceerbare wijze worden vastgesteld, op een waarde tussen 0 en 100. Grotendeels gebeurt 

dit op basis van antwoorden van migranten zelf op vragen die hem of haar aan het begin en aan het 

einde van het traject in een vragenlijst zijn voorgelegd (zie bijlage). Daarnaast worden enkele 

indicatoren vastgesteld aan de hand van door de gemeente te verzamelen gegevens  

Hoewel de absolute score op elk van de indicatoren als tamelijk arbitrair kan worden 

beschouwd, is het in het onderzoek vooral de vraag of en in welke mate de inburgeraars gedurende 

de onderzoeksperiode, onder invloed van de inburgeringstrajecten en het loodsenprogramma, een 

voortgang op deze indicatoren tentoonspreiden.  

 

3.3. Beleidsvariabelen: inburgeringsactiviteiten 

Waar het onderzoek zicht richt op de meting van de effectiviteit van het Enschedese beleid en dit 

beleid tot uitdrukking komt in zowel de inburgeringstrajecten als het loodsenprogramma, worden in 

dit onderzoek twee onafhankelijke beleidsvariabelen onderscheiden. Het type traject dat is gevolgd 

vormt de belangrijkste onafhankelijke variabele. De vraag is daarbij of en in hoeverre de 

inburgeringsresultaten van de drie onderscheiden trajecten – Workstep, IVIO perceel 1 en IVIO 

perceel 2 – verschillen. De deelname aan het loodsenprogramma – al dan niet – vormt de tweede 

onafhankelijke variabele. De vraag is daarbij of en in hoeverre de inburgeringsresultaten van 

deelnemers aan het loodsenprogramma beter zijn dan van niet-deelnemers. 

 

3.4. Achtergrond- en intermediërende variabelen 

In het onderzoek wordt daarnaast aandacht besteed aan de mogelijke (en aannemelijke) 

beïnvloeding van de inburgeringsresultaten door zogenoemde achtergrond- en intermediërende 

variabelen. Dit zijn variabelen die de (gemeten) effectiviteit van de inburgeringsactiviteiten kunnen 

bevorderen of afremmen. Mede op grond van het eerder onderzoek in Enschede en Münster worden 

wat dit betreft de volgende variabelen onderscheiden: 

1. Geslacht 

2. Leeftijd 

3. Opleidingsniveau van de migrant (bij aanvang van het traject); 

4. Gezondheid (gezondheidsbeperkingen) 
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5. Land/regio van herkomst (en daarmee de vraag of de migrant in Nederland contacten kan 

onderhouden met een grotere gemeenschap van landgenoten) 

6. Gezinssamenstelling 

7. Etnische achtergrond eventuele partner  

8. Aantal jaren in NL, oud of nieuwkomer 

9. Inburgeringsplicht 

10. Reden van migratie naar Nederland: is de migrant naar Nederland gekomen als vluchteling, 

als gezinshereniger of gezinsvormer of om andere reden?  

 

Voor elk van deze intermediërende variabelen is duidelijk dat zij de inburgering en de effectiviteit van 

de aangeboden inburgeringstrajecten positief dan wel negatief kunnen beïnvloeden. Zo zal de mate 

waarin inburgeraars profiteren van het in de trajecten aangeboden onderwijs mogelijk afhangen van 

variabelen als het opleidingsniveau dat de inburgeraar bij aanvang heeft en zal de kans op werk voor 

een inburgeraar ook afhangen van zijn of haar gezondheid. 

Daarnaast geldt dat sommige van deze variabelen relevant zijn omdat ze het mogelijk maken 

de resultaten van de inburgering uit te splitsen naar voor in het beleid onderscheiden groepen, zoals 

vluchtelingen, werkzoekenden en migranten met een opvoedkundige taak. 

 

3.5. Praktische uitvoering van het onderzoek 

Voor de praktische uitvoering van het onderzoek is in samenspraak met de opdrachtgever 

aanvankelijk de volgende aanpak gekozen.  

1. Het onderzoek zou zich richten op de eerste 350 personen die vanaf eind 2009 door de 

afdeling taal- en inburgering aan de verschillende trajecten zouden worden toegewezen; 

2. Met die toewijzing zouden tevens de beide beleidsvariabelen worden vastgesteld, te weten 

het traject waaraan de persoon werd toegewezen en het al dan niet aanvullend op dat 

traject aanbieden van een integratieloods. Hierbij was aanvankelijk de afspraak dat deze 

loodstoewijzing door de intakers aselect zou plaatsvinden om zo ten dele de condities van 

een wetenschappelijk experiment te realiseren; 

3. Bij deze intake zou tevens, op een intakeformulier, een deel van de achtergrondkenmerken 

en gegevens voor de indicatoren worden geregistreerd, zoals geslacht en geboortedatum, 

maar ook het aantal uren betaald werk op het moment van intake; 

4. Vervolgens zouden zou de inburgeraars zelf worden gevraagd, om bij de daadwerkelijke 

aanvang van het traject bij de trajectaanbieder, een vragenlijst in te vullen met een groot 

aantal voor de vaststelling van de indicatoren noodzakelijke vragen; 
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5. Aanvullend daarop zouden, ook ten behoeve van de voormeting, nog diverse aanvullende 

gegevens aan de gemeentelijke administratie worden onttrokken, om op deze wijze te 

voorkomen dat de inburgeraars, de intake en de trajectaanbieders onnodig zouden worden 

belast. 

6. Voor de eindmeting zou opnieuw een vragenlijst bij de inburgeraars worden afgenomen en 

zouden wederom enkele gegevens aan de administratie van de gemeente worden 

onttrokken om op deze wijze de mate van inburgering opnieuw vast te kunnen stellen. 

 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek werd echter geconstateerd dat deze aanvankelijk 

voorgenomen aanpak niet goed werkte, omdat verschillende problemen optraden: 

1. Er bleken tussen de gemeente en de trajectaanbieders geen goede afspraken te zijn gemaakt 

over de noodzakelijke inzet van de trajectaanbieders in het onderzoek; 

2. De werkwijze van IVIO, waarin nieuwe inburgeraars in reeds bestaande groepen werden 

opgenomen maakte het lastig om de voormetingsvragenlijst klassikaal af te nemen; 

3. Er bleek een grote discrepantie te bestaan tussen de personen die door Taal en Inburgering 

als nieuwe inburgeraars werden gemeld en de personen die daadwerkelijk als starters bij de 

trajectaanbieders werden aangetroffen. Onderzoek wees uit dat hieraan een grote variëteit 

van oorzaken ten grondslag lag, waaronder: onvolledigheid in de aanmelding door Taal en 

Inburgering van de gestarte trajecten voor het onderzoek, inburgeraars die wel door T&I 

waren aangemeld maar die op het moment van de voormeting nog niet met het betreffende 

traject waren gestart en een meer dan incidentele afwezigheid van inburgeraars op 

momenten dat in de klassen bij de trajectaanbieders de voormeting werd afgenomen.  

 

Om deze reden is uiteindelijk tot de volgende wijzigingen besloten: 

1. In plaats van de trajectaanmelding door Taal en Inburgering als moment van selectie van 

inburgeraars voor het onderzoek te nemen, werden voor het onderzoek die personen 

geselecteerd die op een aantal enquêtemomenten als starters in de klassen van IVIO en 

Workstep werden aangetroffen. 

2. Wanneer deze personen eenmaal een enquête hadden ingevuld, werden door medewerkers 

van de afdeling T&I de bij die enquête behorende verdere gegevens verzameld op basis van 

de bij de gemeente aanwezige registraties. 

Deze werkwijze bleek beter te werken, maar had als belangrijk nadeel dat hiermee geen zicht meer 

kon worden verkregen op de uitval die mogelijk tussen trajectaanmelding en daadwerkelijke 

trajectaanvang plaatsvond. Bovendien impliceerde de nieuwe aanpak dat ook de aselecte toewijzing 

van integratieloodsen niet volledig kon worden doorgezet.  
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3.6. Respons en gemeten variabelen 

Uiteindelijk werd met de aangepaste werkwijze voor de voormeting de beginsituatie van 315 

inburgeraars in kaart gebracht. Dat wil zeggen, voor zover mogelijk zijn voor elk van deze personen 

de beleidsvariabelen (traject en loodsenprogramma) en de diverse achtergrondgegevens verzameld, 

alsmede de aanvangspositie op elk van de inburgeringsindicatoren. In de tabellen 3.1 tot en met 3.3 

wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste variabelen. 

 

Tabel 3.1: Verdeling van respondenten over de trajecten en over het loodsenprogramma 

 

Aantal 

respondenten Percentage 

Trajecten   

Workstep 95 30,2% 

IVIO perceel 1 105 33,3% 

IVIO perceel 2 115 36,5% 

   

Deelname loodsenprogramma   

Aselecte aanbieding loods (experiment)   

- Aangeboden, geaccepteerd 18 5,7% 

- Aangeboden, geweigerd 30 9,5% 

- Niet aangeboden 25 7,9% 

Geen aselecte aanbieding   

- Loods 17 5,4% 

- Geen loods  224 71,1% 

- Onbekend 1 0,3% 

   

Totaal 315 100,0% 
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Tabel 3.2 Verdelingen van relevant geachte achtergrondkenmerken 

 

Aantal 

respondenten Percentage 

   

Geslacht   

Man 124 40,7% 

Vrouw 181 59,3% 

   

Leeftijd   

Tot 20 jaar 5 1,6% 

20 tot 30 jaar 100 31,7% 

30 tot 40 jaar 118 37,5% 

40 tot 50 jaar 72 22,9% 

Ouder dan 50 jaar 20 6,3% 

   

Opleiding   

Basisschool niet afgerond 22 7,3% 

Basisschool 74 24,7% 

Lager beroepsonderwijs 26 8,7% 

Middelbaar onderwijs 69 23,0% 

MBO 41 13,7% 

HBO 30 10,0% 

Universitair 38 12,7% 

   

Gezinsverband  

Alleen wonend 41 13,0% 

Met partner zonder kinderen 86 27,3% 

Met partner en kinderen 128 40,6% 

Zonder partner met kinderen 28 8,9% 

Inwonend bij ouders 13 4,1% 

Kamerbewoner 19 6,0% 

   

Land van herkomst  

Turkije 79 25,1% 

Syrië 27 8,6% 

Anders, westers 114 36,2% 

Anders, niet westers 95 30,2% 
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Tabel 3.3: Gemeten indicatoren van inburgering en verdeling bij aanvang van het traject 

 

 n 

Cronb.  

Alpha Min Max Gem. St.dev 

1 
Taal 

(B1 t/m B5) 
315 .869 0 100 48 27 

2 
Kennis van NL 

(N1 t/m N10) 
315 .687 0 100 45 23 

3 

Deelname arbeidsmarkt (incl. 

vrijwilligerswerk) 

(intake, gemeentelijke administratie) 

315 n.v.t. 0 100 19 37 

4 
Economisch zelfstandig 

(intake, gemeentelijke administratie) 
314 n.v.t. 0 100 69 44 

5 
Participatie in verenigingen 

(E10 t/m E13) 
313 n.v.t. 0 100 27 23 

6 
Informele contacten met Nederlanders 

(C1 t/m C3 icm D3, D7 en D11) 
315 .770 0 100 51 27 

7 
Oriëntatie op NL 

(F1, F2, F5, F7) 
314 .747 20** 100 77 19 

8 
Oriëntatie op NL media 

(E7, E8, E9) 
302 .640 0 100 47 31 

9 
Onderschrijven westerse waarden 

(K2 t/m K9) 
300 .828 0 100 30 22 

10 
Tevredenheid met leven in NL 

(L1 t/m L7) 
308 .845 0 100 74 18 

* voor bepaling van de mate van inburgering op de indicator deelname aan arbeidsmarkt is een 

werkweek van 40 uur gelijk gesteld aan 100 procent.  

** hoewel de laagst mogelijke score gelijk is aan 0, blijkt geen van de inburgeraars deze laagste score 

te hebben. 

Overall schaalbetrouwbaarheid indicatoren 1 t/m 10: .479 
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4. Resultaten voormeting 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de voormeting gepresenteerd. In paragraaf 4.1 kijken we 

eerst naar de achtergronden van de deelnemers en de mate waarin die achtergronden voor de drie 

onderscheiden trajecten verschillen. Daarna komen in paragraaf 4.2 de resultaten van de voormeting 

aan bod, waarbij het gaat om de vraag in hoeverre de inburgeraars bij aanvang van de drie trajecten 

al zijn ingeburgerd in termen van de in dit onderzoek onderscheiden indicatoren van inburgering. 

 

4.1. Trajecten en achtergronden van de inburgeraars 
 

Zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven, zijn bij de voormeting de gegevens van in totaal 315 

met een traject startende inburgeraars verzameld. 

De eerste vraag die nu aandacht verdient is in hoeverre er voor deze trajecten sprake is van 

significante verschillen in voor inburgering relevante persoonskenmerken. De tabellen 4.1, 4.2 en 4.3 

geven hierover uitsluitsel. Zoals uit de drie tabellen is af te lezen, verschilt de instroom in de drie 

trajecten op vrijwel alle relevante variabelen.  

In de eerste plaats zijn er tussen de drie trajecten duidelijke verschillen in de instroom wat 

betreft geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (tabel 4.1). In de op werk gerichte trajecten bij 

Workstep blijkt bijna driekwart van de deelnemers man en zijn vooral de wat oudere mannen met 

een lager opleidingsniveau oververtegenwoordigd. Bij de beide trajecten van IVIO bestaat de 

instroom juist voor het grootste deel uit wat jongere vrouwen, waarbij perceel 2 begrijpelijkerwijs de 

wat hoger opgeleiden aantrekt. Opvallend, maar deels verklaarbaar uit de andere leeftijdsverdeling is 

daarnaast dat juist Workstep met de trajecten gericht op arbeid relatief veel personen met 

lichamelijke beperkingen aantrekt. 

In tabel 4.1 is daarnaast af te lezen dat er duidelijke verbanden bestaan tussen het 

trajecttype en het gezinsverband waarin de inburgeraar leeft. Alleenstaanden (alleenwonenden, 

kamerbewoners en ook bij hun ouders inwonende jongeren) zijn significant vaker bij Workstep te 

vinden. Inburgeraars die een gezinsverband met een partner vormen vinden we juist vaker bij IVIO.  

De voor de hand liggende verklaring voor deze verschillen in het gezinsverband lijkt vooral de 

aan- dan wel afwezigheid van een partnerinkomen en daarmee het al dan niet bestaan van bijstands-

afhankelijkheid. Bij inburgeraars met een verdienende partner speelt bijstandsafhankelijkheid geen 

rol in de trajectkeuze en wordt – vooral bij jongere vrouwen – kennelijk gemakkelijker voor het 

profiel OGO gekozen.  
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Een bevestiging van deze gedachte vinden we wanneer we de verschillen in migratie-

achtergrond van de deelnemers beschouwen (tabel 4.2). Hier zien we dat de instroom in de OGO 

trajecten van IVIO voor het overgrote deel bestaat uit relatief recent gearriveerde gezinsvormers en 

gezinsherenigers, terwijl de instroom in het op werk gerichte traject Workstep meer divers is. Bij de 

recent gearriveerde deelnemers aan de IVIO-trajecten is bovendien vaker sprake van een 

inburgeringsplicht, terwijl de instoom in het Worksteptraject vaker gerelateerd is aan bijstands-

afhankelijkheid (we komen hier in de volgende paragraaf op terug). 

Ten slotte zien we dat het niet doorzetten van de aselecte toewijzing aan het loodsen-

programma, heeft geresulteerd in twee bijzondere gevolgen. Op de eerste plaats blijkt na stopzetting 

van deze aselecte toewijzing niet alleen het aantal toewijzingen als geheel sterk te zijn teruggelopen 

(hetgeen reeds kon worden waargenomen in tabel 3.1). Op de tweede plaats zijn er, mede als gevolg 

van de geïntroduceerde selectiviteit in de toewijzing, maar ook als gevolg van het weigeren van 

loodsenbegeleiding, opvallende verschillen ontstaan tussen de 35 inburgeraars met loods en de 

overige 280 inburgeraars zonder loods. Vrouwen, vluchtelingen en ook hoger geschoolden blijken 

significant vaker gebruik te maken van het loodsenprogramma dan mannen, gezins- en 

arbeidsmigranten en lager geschoolden. 

Al met al is het duidelijk dat de verschillen in instroom in de drie trajecten groot zijn en dat 

dit gegeven de doelstellingen van die trajecten en de gecombineerde doelstellingen van het 

Enschedese inburgeringsbeleid goed is te verklaren. Vanuit het perspectief van emancipatie en 

sekse-segregatie kunnen echter ook vraagtekens worden geplaatst bij de duidelijk verschillende 

toedeling van mannen (vooral aan op werkgerichte trajecten) en vrouwen (vooral aan trajecten 

gericht op opvoeding, gezondheid en onderwijs) en bij de uiteindelijke verdeling van de loodsen over 

de verschillende categorieën van inburgeraars. 
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Tabel 4.1: Persoonskenmerken per trajecttype (n=315) 

 n Workstep 

IVIO 

perceel 1 

IVIO 

perceel 2 

Significantie 

(Chi-kw.)* 

      

Geslacht      

Man 124 74,7% 37,1% 20,9% .000 

Vrouw 181 25,3% 62,9% 79,1%  

      

Leeftijd      

Tot 20 jaar 5 3,2% 1,0% 0,9% .015 

20 tot 30 jaar 100 24,2% 29,5% 40,0%  

30 tot 40 jaar 118 31,6% 40,0% 40,0%  

40 tot 50 jaar 72 29,5% 25,7% 14,8%  

Ouder dan 50 jaar 20 11,6% 3,8% 4,3%  

      

Opleiding      

Basisschool niet afgerond 22 12,1% 8,1% 2,7% .000 

Basisschool 74 35,2% 28,3% 12,7%  

Lager beroepsonderwijs 26 14,3% 7,1% 5,5%  

Middelbaar onderwijs 69 20,9% 25,3% 22,7%  

MBO 41 7,7% 15,2% 17,3%  

HBO 30 5,5% 9,1% 14,5%  

Universitair 38 4,4% 7,1% 24,5%  

      

Gezinsverband      

Alleen wonend 41 25,3% 9,5% 6,1% .000 

Met partner zonder kinderen 86 14,7% 26,7% 38,3%  

Met partner en kinderen 128 32,6% 50,5% 38,3%  

Zonder partner met kinderen 28 9,5% 6,7% 10,4%  

Inwonend bij ouders 13 8,4% 2,9% 1,7%  

Kamerbewoner 19 9,5% 3,8% 5,2%  

      

Gezondheidbeperkingen     

Beperkingen 65 38,2% 16,8% 13,4% .000 

Geen beperkingen 231 61,8% 83,2% 86,6%  

      

Totaal 315 95 105 115  

 100% 30,2% 33,3% 36,5%  

* bij te lage verwachte celfrequenties zijn rijen samengenomen 
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Tabel 4.2: Migratieachtergrond per trajecttype (n=315) 

 Totaal Workstep 

IVIO 

perceel 1 

IVIO 

perceel 2 

Significantie 

(Chi-kw.)* 

      

Land van herkomst      

Turkije 79 22,1% 34,3% 19,1% .092 

Syrië 27 11,6% 4,8% 9,6%  

Anders, westers 114 34,7% 30,5% 42,6%  

Anders, niet westers 95 31,6% 30,5% 28,7%  

      

Reden van komst naar Nederland      

Vluchteling 44 29,8% 7,7% 7,1% .000 

Gezinsvorming 161 30,9% 56,7% 65,2%  

Gezinshereniging 26 8,5% 7,7% 8,9%  

Werk 58 25,5% 21,2% 10,7%  

Anders/onbekend 21 5,3% 6,7% 8,0%  

      

Jaar van aankomst in Nederland      

voor 1990 11 8,5% 1,9% 0,9% .008 

1990 t/m 1999 71 30,9% 20,2% 18,4%  

2000 t/m 2005 69 17,0% 29,8% 19,3%  

2005 t/m 2008 39 11,7% 12,5% 13,2%  

na 2008 122 31,9% 35,6% 48,2%  

      

Oud- of nieuwkomer      

Oudkomer 161 59,6% 53,8% 43,8% .069 

Nieuwkomer 149 40,4% 46,2% 56,3%  

      

Inburgeringsplichtig      

Ja 168 47,2% 62,7% 56,9% .094 

Nee 132 52,8% 37,3% 43,1%  

      

Totaal 315 95 105 115  

 100% 30,2% 33,3% 36,5%  

* bij te lage verwachte celfrequenties zijn rijen samengenomen 
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Tabel 4.3: Persoonskenmerken van cliënten met en zonder loods (n=315) 

 Loods Geen loods Significantie 

 n=35 n=280 (Chi-kw.)* 

Geslacht    

Man 25,7% 44,6% .023 

Vrouw 74,3% 55,4%  

    

Opleiding   

Basisschool niet afgerond 12,1% 6,7% .027 

Basisschool 24,2% 24,7%  

Lager beroepsonderwijs 3,0% 9,4%  

Middelbaar onderwijs 15,2% 24,0%  

MBO 6,1% 14,6%  

HBO 9,1% 10,1%  

Universitair 30,3% 10,5%  

    

Reden voor komst   

Vluchteling 28,6% 12,4% .015 

Gezinsvorming 48,6% 52,4%  

Gezinshereniging 8,6% 8,4%  

Werk 2,9% 20,7%  

Anders/onbekend 11,4% 6,2%  

 

 

4.2. Mate van inburgering bij instroom 

Waar we in de vorige paragraaf keken naar de stabiel geachte persoonskenmerken bij instroom, 

kijken we in deze paragraaf naar de indicatoren van inburgering waarop, zo is de verwachting, de 

inburgeraars zich gedurende de trajecten dienen te ontwikkelen. De vraag die bij de voormeting 

wordt gesteld is: hoe staan de inburgeraars er aan het begin van de verschillende traject voor? We 

kijken daartoe eerst naar de verschillen voor de drie trajecten (tabel 4.4) en daarna naar de 

verschillen in instroom in het loodsentraject (4.5). 

Wat betreft de mate van inburgering bij instroom in de drie trajecten, is er een aantal 

duidelijke statistische verschillen. Zoals verwacht mocht worden hebben de instromers in IVIO 

perceel 2 bij aanvang van het traject een significant hoger taalniveau en ook meer kennis van de 

Nederlandse samenleving. Bovendien zijn ze vaker – en vaak als partner – onafhankelijk van een 

uitkering en wat tevredener met hun leven in Nederland. De instromers bij Workstep zijn op deze 

variabelen minder ver ingeburgerd. Ze verrichten gemiddeld minder uren per week betaalde arbeid 
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en zijn meer afhankelijk van een uitkering (wat natuurlijk een belangrijke reden is om deze mensen in 

een op werk gericht traject te plaatsen). Daarnaast zijn de instromers bij Workstep wat actiever in 

het verenigingen, kerken en moskeeën, hetgeen allicht verband houdt met het hebben van meer 

vrije tijd.  

Tussen de personen die wel en die niet deelnemen aan het loodsentraject bestaan – mede 

als resultaat van de gedeeltelijke aselecte toewijzing – nauwelijks significante verschillen in de 

aanvangspositie op de indicatoren van inburgering. Uitgaande van de gedachte dat buiten de 

aselecte toewijzing loodsen vooral zullen zijn toegewezen aan personen met een wat mindere mate 

van inburgering, en daarmee samenhangend een eenzijdige statistische toetsing, kan wel worden 

vastgesteld dat de inburgeraars met loods op verschillende indicatoren een wat lagere beginniveau 

hebben: dit geldt vooral voor taal, het hebben van betaalde arbeid, economische zelfstandigheid en 

het onderhouden van sociale contacten met Nederlanders. 

Een en ander impliceert dat bij de analyse van de eindmeting niet kan worden uitgegaan van 

een experimentele setting met een aselecte loodstoewijzing en dat in die analyse met de verschillen 

in aanvangsniveau rekening moet worden gehouden. 

 

Tabel 4.4: gemiddelde scores op de indicatoren bij aanvang trajecten (n=315) 

 Workstep 

IVIO 

perceel 1 

IVIO 

perceel 2.  

 n=95 n=105 n=115 Significantie 

 Gem. Gem. Gem. (Anova) 

1 taal 45 46 54 .041 

2 kennis 42 41 52 .001 

3 werk (incl. vrijwilligers) 8 29 19 .000 

4 economisch zelfstandig 42 80 81 .000 

5 verenigingen 33 25 24 .010 

6 informeel contact 50 51 51 .960 

7 oriëntatie op NL 77 78 76 .882 

8 oriëntatie op NL-media 44 47 49 .515 

9 westerse waarden 27 29 32 .215 

10 Tevreden met leven NL 68 76 78 .000 
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Tabel 4.5: Gemiddelde scores op indicatoren uitgesplitst naar deelname aan loodsentraject (n=315) 

 Loods Geen loods Significantie 

 n=35 n=280 (Anova) 

1 taal 40 50 .057 

2 kennis 42 46 .418 

3 werk (incl. vrijwilligers) 8 20 .069 

4 economisch zelfstandig 57 70 .098 

5 verenigingen 29 27 .609 

6 informeel contact 43 52 .082 

7 oriëntatie op NL 76 77 .889 

8 oriëntatie op NL-media 45 47 .707 

9 westerse waarden 27 30 .440 

10 Tevreden met leven NL 77 74 .422 

 

4.3.  Conclusie 

De voormeting laat zien dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de instroom in de drie Enschedese 

inburgeringstrajecten, zowel wat betreft de achtergrondvariabelen van de personen als wat betreft 

hun aanvankelijke mate van inburgering.  

Enerzijds zien we verschillen in instroom die gezien de verschillende doelstellingen van de 

trajecten te verwachten zijn, zoals de instroom van uitkeringsafhankelijke inburgeraars in het traject 

Workstep en de instroom van hoger opgeleiden in het traject IVIO perceel 2.  

Anderzijds is ook sprake van verschillen die minder voor de hand lijken te liggen, zoals naar 

geslacht en gezinsvorm. Bij het op werk gerichte traject Workstep bestaat de instroom vooral uit 

mannen en alleenstaanden, terwijl de beide OGO-trajecten van IVIO grotendeels in gezinsverband 

levende vrouwen aantrekken. Door dit verschil in instroom kennen de drie trajecten vermoedelijk 

een geheel eigen dynamiek, hetgeen het bemoeilijkt om bij de eindmeting vergelijkende 

effectiviteitsoordelen te vellen.  

De verschillen tussen personen die wel en niet deelnemen aan de loodsentrajecten zijn duidelijk 

minder groot, maar toch ook van dien aard we ook hiermee in de uiteindelijke analyse rekening 

moeten houden. 
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5. Resultaten eindmeting 

Conform de opzet van het onderzoek volgde aan het einde van het inburgeringstraject een 

eindmeting waarbij, voor zover mogelijk, bij personen die aan de voormeting hadden deelgenomen 

een eindmeting werd afgenomen. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van deze eindmeting en de 

resultaten, waarbij achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

• een aantal bijzonderheden rond de uitvoering van de eindmeting, 

• de gemeten overall “inburgeringsresultaten” op de verschillende indicatoren, 

• de verschillen in inburgeringsresultaten voor de drie trajecten, 

• de invloed van het loodsentraject op het inburgeringsresultaat, 

• de verschillen in inburgeringsresultaten voor verschillende typen inburgeraars, 

• de trajectuitval. 

 

5.1. Bijzonderheden rond de eindmeting 

Waar in de voormeting al enigszins moest worden afgeweken van de oorspronkelijk voorgenomen 

projectaanpak, gold hetzelfde voor de eindmeting.  

Omdat de ervaringen bij de voormeting twijfel opriepen over de haalbaarheid van een 

eindmeting via de trajectaanbieders, werd de gegevensverzameling voor de eindmeting vrijwel 

volledig door de afdeling Taal en Inburgering gecoördineerd. Deze afdeling nodigde de inburgeraars 

rond het einde van hun traject uit voor een exitgesprek. Bij deze uitnodiging werd een vragenlijst 

meegestuurd die vooraf door de inburgeraar zelf kon worden ingevuld en tijdens het exitgesprek 

werd nog een aanvullend registratieformulier ingevuld, waarmee alle benodigde gegevens voor de 

eindmeting konden worden verzameld. 

Daarnaast leidden de vertraging in de voormeting en de langer dan verwachtte trajectduur 

ertoe dat bij wachten op de uiteindelijke trajectafronding de planperiode voor het onderzoeks-

periode ernstig overschreden zou worden. Om toch voldoende metingen te kunnen verzamelen werd 

daarop besloten ook inburgeraars in de analyse mee te nemen die het traject nog niet formeel 

hadden afgerond, maar die voor het einde van de onderzoeksperiode al wel een jaar of langer aan 

het traject deelnamen. Om dezelfde reden werd besloten de analyse naar trajectuitval anders dan 

gepland uit te voeren, namelijk door te kijken naar de gemeentelijke data over de trajectstatus van 

inburgeraars die al eerder met hun traject waren begonnen en vóór de datum van de eindmeting 

reeds anderhalf jaar of langer aan het traject hadden deelgenomen (zie paragraaf 5.6).  
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Respons 

Uiteindelijk leverde de gekozen aanpak op dat op de deadline, 1 december 2011, voor 138 van de 

315 in het onderzoek betrokken personen een eindmeting beschikbaar was. Daarbij gold echter dat 

deze eindmeting in een aantal gevallen onvolledig was, in de zin dat niet altijd de toegestuurde 

enquête was geretourneerd, en daarnaast een aantal deelnemers ondanks herhaalde uitnodigingen 

niet aan het exitgesprek had deelgenomen. Niettemin werd de hoeveelheid beschikbare gegevens al 

wel voldoende geacht om deze rapportage op te baseren. 

De tabel 5.1 biedt een overzicht van enkele relevante populatiegegevens van de betreffende 

deelnemers aan de eindmeting, per traject (voor zover beschikbaar). 

 

Tabel 5.1. Populatiegegevens eindmeting 

 Workstep IVIO perceel 1 IVIO perceel 2 Totaal 

     

Trajectduur tot 
nameting (dagen) 

529 590 627 587 

     

Behaald examen     

Inburgeringsexamen 11 14 8 33 

Staatsexamen 6 3 21 30 

Examen nog niet 
behaald 

11 18 15 44 

     

Plaats op 
participatieladder 

    

1 0 0 0 0 

2 4 1 1 6 

3 1 7 9 17 

4 6 4 5 15 

5 2 3 3 8 

6 9 13 19 41 

 

Analyse 

De analyse rond de eindmeting richtte zich met name op vraag welke ontwikkeling de inburgeraars 

sinds de voormeting hadden doorgemaakt, zoals dat tot uitdrukking kwam in de tien benoemde 

indicatoren van inburgering. Hierbij werd de statistische toetsing van verschillen in ontwikkeling 

uitgevoerd volgens de logica van ‘matched-pairs’, waarbij gebruik werd gemaakt van verschilscores 

(voor- en eindmeting) per indicator, per individu. Om deze verschillen begrijpelijk weer te geven is er 

in dit hoofdstuk voor gekozen de verschillen te visualiseren in de vorm van staafdiagrammen van de 
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gemiddelde scores van de voor- en eindmeting. Daarbij zijn bij de berekening van die gemiddelden 

alleen de individuen met gematchte voor- en nameting meegenomen. Als gevolg hiervan en als 

gevolg van het niet aselect kunnen zijn van de eindmeting (met name door de niet-aselecte 

trajectuitval), verschillen de in dit hoofdstuk weergegeven indicatorgemiddelden voor de voormeting 

van de indicatorgemiddelden die in het voorgaande hoofdstuk zijn weergegeven (die waren immers 

berekend over de hele onderzoekspopulatie van 315 personen).  

 

5.2.  Overall resultaten indicatorenmeting 

Hoe staan de deelnemers aan het Enschedese inburgeringsprogramma er rond het einde van hun 

inburgeringstraject voor wat betreft de verschillende indicatoren van inburgering? Deze vraag kan in 

algemene zin worden beantwoord aan de hand van de gemeten ontwikkeling op de tien indicatoren 

die is weergegeven in figuur 5.1. 

 Zoals mocht worden verwacht, laat de indicator “Nederlandse taal” de meest duidelijke 

ontwikkeling zien. Gemiddeld blijken de deelnemers aan de trajecten een aanzienlijke sprong in hun 

taalvaardigheid te hebben doorgemaakt.  

De ontwikkeling in de kennis over Nederland blijkt wat minder groot, maar niettemin 

significant en positief. Hetzelfde geldt voor de mate van maatschappelijke activiteit en voor het 

onderschrijven van westerse liberale waarden. 

 Daarnaast zien we op de terreinen betaalde arbeid, economische zelfstandigheid, contact 

met Nederlanders, de gerichtheid op Nederlandse media en de kwaliteit van het leven in Nederland 

kleinere ontwikkelingen, die echter niet statistisch significant zijn en waaraan om die reden geen al te 

grote betekenis kan worden verbonden.  

 Een opvallende uitbijter wordt gevormd door de indicator “participatie in verenigingen”, die 

geen vooruitgang, maar juist een significante afname in die participatie laat zien. Mogelijk duidt deze 

teruggang erop dat de deelname aan het inburgeringstraject en de gestegen participatie in betaalde 

arbeid en vrijwilligerswerk de participatie in het verenigingsleven deels hebben verdrongen (zie ook 

de kwalitatieve analyse in hoofdstuk 6).  
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Significantieniveaus: *p<0.05, **p<0.01 ***p<0.001 

Figuur 5.1: ontwikkeling in indicatoren, alle trajecten (n=138) 

 

5.3. De resultaten van de drie trajecten vergeleken 

Om de resultaten voor de drie afzonderlijke inburgeringstrajecten te vergelijken worden in de figuren 

5.2 Tot 5.4 de resultaten per traject weergegeven.  

 Wanneer we allereerst kijken naar IVIO-perceel 1, dan zien we dat hier in overeenstemming 

met het algemene beeld een duidelijke toename is waar te nemen in de beheersing van de 

Nederlandse taal. Daarnaast is het contact met Nederlanders significant toegenomen en is er een 

duidelijke toename in het onderschrijven van westerse, liberale waarden. De participatie in het 

verenigingsleven blijkt, zoals hierboven al is beschreven, juist wat te zijn afgenomen, terwijl voor de 

overige indicatoren geen significante verschillen tussen voor- en eindmeting bestaan. 

 Voor IVIO-perceel 2 is dit beeld sterk vergelijkbaar. Ook hier is de stijging in het taalniveau 

het duidelijkst, waarbij moet worden opgemerkt dat deze winst op een hoger niveau wordt behaald. 

Het startniveau van de deelnemers aan dit traject is vrijwel gelijk aan het eindniveau van IVIO-

perceel 1 en het eindniveau voor perceel 2 ligt, in overeenstemming met de doelstellingen, een stuk 

hoger. Ook zien we voor perceel 2 een vergelijkbare veranderingen in de informele contacten met 

Nederlanders (toename) en in deelname in het verenigingsleven (afname). Wat betreft de kennis 

over Nederland is voor IVIO-perceel 2 sprake van een statistisch significante toename, waar dat bij 

IVIO-perceel 1 niet het geval was. Dit verschil tussen een wel en niet significante toename lijkt echter 

vooral toe te schrijven aan de wat kleinere steekproef die voor het eerste perceel beschikbaar is. De 

kleine, onverwachte, maar significante daling in de tevredenheid over het leven in Nederland kan 

analoog worden beschouwd. Ook hier speelt de grote van de steekproef wellicht een rol. In de 

overige indicatoren zijn geen significante ontwikkelingen waarneembaar. 
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Het Workstep-traject, ten slotte, laat een wat ander beeld zien. Weliswaar is ook hier sprake van 

een duidelijke stijging van de beheersing van de Nederlandse taal, die wat start- en eindniveau goed 

vergelijkbaar is met de ontwikkeling voor IVIO perceel 1. In lijn met de doelstellingen van het 

Workstep-traject, en anders dan bij IVIO, zien we hier echter een significante toename in de 

participatie in betaalde arbeid en in vormen van onbetaalde maatschappelijke activiteit (met name 

vrijwilligerswerk). In de informele contacten met Nederlanders en in de overige indicatoren zijn bij 

Workstep geen significante ontwikkelingen waarneembaar. 

 

 
Significantieniveaus: *p<0.05, **p<0.01 ***p<0.001 

Figuur 5.2: ontwikkeling in indicatoren, IVIO perceel 1 (n=32-44) 
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Significantieniveaus: *p<0.05, **p<0.01 ***p<0.001 

Figuur 5.3: ontwikkeling in indicatoren, IVIO perceel 2 (n=41-52) 

 

 
Significantieniveaus: *p<0.05, **p<0.01 ***p<0.001 

Figuur 5.4: ontwikkeling in indicatoren, Workstep (n=24-33). 

 

5.4.  Wat is het meetbare resultaat van het loodsenprogramma? 

Voor een beschouwing van de effectiviteit van het loodsenprogramma wordt een vergelijking 

gemaakt tussen de ontwikkeling van de deelnemers zonder loods (n=120) en die van de deelnemers 

met loods (n=15). Voor de deelnemers zonder loods verschillen de uitkomsten niet veel van de 
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eerder in figuur 5.1 al getoonde algemene ontwikkelingen. Ze vormen immers het leeuwendeel van 

deze populatie.  

Hoewel figuur 5.5 voor de groep met loods enkele duidelijke afwijkingen in de gemiddelde 

scores laat zien kunnen daar vooralsnog geen conclusies aan worden verbonden. Als gevolg van de 

combinatie van het kleine aantal deelnemers met loods dat aan de eindmeting heeft meegedaan en 

de grote spreiding in de verschillen tussen voor- en eindmeting, is er geen sprake van statistisch 

significante verschillen met de groep deelnemers zonder loods. 

 

 

Figuur 5.5: ontwikkeling in indicatoren, voor inburgeraars met een loods (n=12-15). 

 

5.5. Resultaten van de inburgering voor verschillende categorieën van 
deelnemers 

In eerder onderzoek werd vastgesteld dat de werking van inburgeringstrajecten voor verschillende 

categorieën van inburgeraars verschillend kan uitpakken (Seveker et al., 2008). Om na te gaan of 

hiervan onder het huidige inburgeringsbeleid ook sprake is, is een groot aantal analyses uitgevoerd 

naar statistische samenhangen tussen de in hoofdstuk 3 benoemde achtergrondkenmerken van de 

inburgeraars enerzijds en de gemeten ontwikkeling op de individuele inburgeringsindicatoren 

anderzijds. Deze analyses leverden slechts enkele significante verbanden op.  

De duidelijkste verbanden betreffen de samenhang in enerzijds de toename van het taalniveau 

en anderzijds de leeftijd van de inburgeraar en het aantal jaren dat deze in Nederlands is. Met name 

jonge inburgeraars die recent in Nederland zijn gearriveerd maken snel vorderingen in de beheersing 

van de Nederlandse taal. Bij ouderen en mensen die langer in Nederland zijn gaat dit duidelijk minder 

snel, hoewel ook voor hen de vordering in de taalvaardigheid gemiddeld genomen nog aanzienlijk is. 

Aangenomen moet worden dat deze verschillen in vordering niet zozeer aan een betere dan wel een 
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minder goede passendheid van de trajecten kan worden toegeschreven, maar veeleer onlosmakelijk 

is verbonden aan deze persoonskenmerken. Voor de jongeren die hier nieuw zijn is het vermoedelijk 

onder alle omstandigheden gemakkelijker om in korte tijd een aanzienlijke taalwinst te boeken. 

Daarnaast blijkt dat oudere oudkomers onder invloed van de trajecten iets positiever over hun 

leven in Nederland zijn gaan denken, terwijl (recente)nieuwkomers in de periode dat zij aan de 

trajecten deelnemen juist wat minder positief over Nederland zijn gaan denken. Ook hier kan worden 

betwijfeld of dit echt samenhangt met het volgen van het traject of dat de afname een meer 

algemene teleurstelling met het leven in Nederland – en met de nieuwe leefsituatie – weerspiegelt.  

Een soortgelijke opmerking kan worden gemaakt bij de observatie dat personen die als 

vluchteling naar Nederland zijn gekomen, zich gedurende het traject wat minder op een verder leven 

in Nederland zijn gaan oriënteren. 

Over het algemeen genomen kan worden geconcludeerd dat de verschillen in de werking van het 

inburgeringsprogramma voor de verschillende typen van inburgeraars zeker niet groot zijn.  

 

5.6. Trajectuitval  

Omdat een groot deel van de gegevens voor de eindmeting werden verzameld voordat alle trajecten 

afgesloten werden, kon aan de hand van deze eindmeting nog niet veel worden gezegd over de 

trajectuitval in de gekozen onderzoekspopulatie. Om hier toch enig zicht op te krijgen is een 

deelonderzoek op trajectuitval uitgevoerd naar een cohort van personen dat in 2009, voor 15 

oktober met de inburgering was gestart (zie ook Penterman, 2011).  

 De door Taal en Inburgering geadministreerde cijfers over dit cohort leverden 15 april 2011, 

dus anderhalf jaar na de start van het laatste van deze trajecten, het onderstaande beeld op (tabel 

5.2). De volgende zaken vallen daarbij op:  

• na anderhalf jaar – en in de meeste gevallen een aanzienlijk langere periode – is een groot 

deel van de trajecten 36 procent nog niet beëindigd; 

• het percentage trajectuitval (35,5 procent) ligt in deze periode hoger dan het percentage 

succesvol beëindigde trajecten (28,5 procent) . 

• Ziekte, intergemeentelijke verhuizingen en ook de combinatie van het inburgeringstraject 

met (inmiddels gevonden) werk vormen de belangrijkste redenen om het traject voortijdig te 

beëindigen, terwijl het veelbesproken probleem van een gebrek aan kinderopvang een 

duidelijk ondergeschikte rol speelt (allicht omdat Enschede dat goed heeft georganiseerd). 

 

Daarnaast worden de verschillen in de trajectstatus (traject loopt nog, succesvol beëindigd, voortijdig 

beëindigd) niet zozeer verklaard door leeftijd, maar wel door geslacht en land van herkomst. 
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Mannen zijn vaker voortijdig gestopt, veelal in verband met het vinden van werk of van wege 

motivatieproblemen. Inburgeraars uit westerse landen kennen duidelijk vaker een succesvolle 

beëindiging dan inburgeraars uit niet-westerse landen en Syriërs en Marokkanen lijken minder snel 

voortijdig te stoppen dan inburgeraars uit Turkije, Iran en andere niet-westerse landen (tabel 5.3). 

 

Tabel 5.2 Trajectstatus na anderhalf jaar (cohort 1-1-2009 tot 15-10-2009) 

Type traject  

Trajectstatus IVIO perceel 1 IVIO perceel 2 Workstep Totaal 

70 76 61 207 Traject loopt nog 
36,6% 44,4% 28,6% 36,0% 

54 45 65 164 Succesvol beëindigd 
28,3% 26,3% 30,5% 28,5% 

67 50 87 204 Voortijdig beëindigd: 
35,1% 29,2% 40,8% 35,5% 

1 2 2 5 - geen kinderopvang 
0,5% 1,2% 0,9% 0,9% 

4 8 17 29 - geen motivatie 
2,1% 4,7% 8,0% ,1 

8 11 15 34 - intergemeentelijk 

verhuizing 4,2% 6,4% 7,0% 5,9% 

26 7 27 60 - ziekte en overlijden 
13,6% 4,1% 12,7% 10,4% 

8 12 13 33 - werk 
4,2% 7,0% 6,1% 5,7% 

7 2 1 10 - zwangerschap 
3,7% 1,2% 0,5% 1,7% 

13 8 12 33 - overig, onbekend 
6,8% 4,7% 5,6% 5,7% 

191 171 213 575 Totaal 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 5.3 Trajectstatus na anderhalf jaar naar land van herkomst (cohort 1-1-2009 tot 15-10-2009) 

 Trajectstatus  

 

Traject loopt 

nog 

Succesvol 

beëindigd 

Voortijdig 

beëindigd Totaal 

58 41 71 170 
Turkijë 

34% 24% 42% 100% 

21 12 8 41 
Syrië 

51% 29% 20% 100% 

13 10 9 32 
Marokko 

41% 31% 28% 100% 

11 5 10 26 
Irak 

42% 19% 39% 100% 

57 57 80 194 
Overig niet-westers 

29% 29% 41% 100% 

47 39 26 112 
Westers 

42% 35% 23% 100% 

207 164 204 575 
Totaal 

36% 29% 36% 100% 
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6. Ervaringen van de inburgeraars zelf 

Waar de voorgaande hoofdstukken vooral in het teken stonden van een formele, systematische en 

controleerbare evaluatie van het inburgeringstraject naar doelbereiking, was er reeds bij aanvang van 

dit project voor gekozen om ook een andersoortige evaluatie uit te voeren, namelijk naar de wijze 

waarom het inburgeringsbeleid door de deelnemers zelf wordt beleefd. Om hier achter te komen zijn 

in aanvulling op de kwantitatieve meting diverse aanvullende onderzoeken gedaan, waarbij vooral ook 

gebruik is gemaakt van kwalitatieve interviews. In dit hoofdstuk geven we eerst een overzicht van de 

verschillende projecten, die grotendeels door afstudeerders van de UT zijn uitgevoerd, om daarna de 

belangrijkste bevindingen samen te vatten. 

 

6.1. De afstudeerprojecten 
In totaal zijn rond de evaluatie vier afstudeerprojecten uitgevoerd, twee op bachelorniveau en twee op 

masterniveau. De afstudeerders hebben in het kader van hun afstudeeropdrachten steeds enigszins 

verschillende insteken gekozen en ze hebben daarbij zowel het beleid van de gemeente Enschede in 

beschouwing genomen als de uitvoering daarvan en ook de kwalitatieve ervaringen van enkele van de 

deelnemende inburgeraars.  

Annemiek van der Velde (2009) heeft voor haar masterthesis 11 inburgeraars met (6) en 

zonder (5) loods geïnterviewd. Degenen met loods zijn allen als vluchtelingen naar Nederland 

gekomen tussen 1993 en 2001. Een vrouw gaat een alfabetiseringsproject volgen, 3 vrouwen volgen 

een OGO inburgeringstraject en 2 mannen volgen een traject gericht op werk. Van de 5 inburgeraars 

zonder loods, allen vrouw, is er 1 in 1993 naar Nederland gekomen en de rest tussen 2003 en 2009. 

Vier zijn als huwelijksmigrant gekomen (waarvan 2 inmiddels weer gescheiden) en 1 is als vluchteling 

gekomen. Van deze 5 mensen volgen er 2 een OGO traject en 3 een traject gericht op werk.  

Marie Plinke (2009) heeft voor haar bachelorthesis 10 inburgeraars met (5) en zonder (5) 

loods gesproken. Niet vermeld is welk traject zij volgden. Degenen met loods zijn begin jaren 1990 als 

arbeidsmigrant naar Nederland gekomen (2 mannen), als huwelijkmigrant (2 vrouwen in 2004 en 

2009) en 1 vrouw kwam als gezinshereniger/student in 2009. Van degenen zonder loods kwamen er 2, 

mannen, in 1992 en 2001 naar Nederland voor werk, terwijl de andere 3, vrouwen, als 

huwelijksmigranten kwamen in 2009-2010. 

Ahmet Celik (2011) heeft 6 inburgeraars geïnterviewd, die het op werk gerichte 

inburgeringstraject volgen. Daarvan hebben 3 het traject al afgesloten, terwijl 3 anderen nog bezig 

waren. Het betrof 3 mannen en 3 vrouwen. Degenen die het traject al afgesloten hebben zijn allen in 

2008 naar Nederland gekomen, 2 als vluchteling, 1 voor een huwelijk. Van degenen die nog bezig zijn 

met het traject is 1, een vrouw, in 1992 als huwelijksmigrant gekomen. De andere 2, mannen, zijn in 

2002 en 2010 als vluchteling naar Nederland gekomen. 
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Frederik Busche tot slot heeft voor zijn bachelorthesis op het moment van schrijven 3 interviews 

gehouden met 3 vrouwen die nog bezig zijn met het inburgeringsprogramma. De eerste is in 1991 als 

vluchteling naar Nederland gekomen en volgt sinds 2009 het OGO-inburgeringsproject, de tweede is 

in 2008 in het kader van de gezinshereniging gekomen en volgt sinds 2010 eveneens een OGO-traject 

en de derde is in 2010 naar Nederland gekomen om bij haar dochter te wonen. Zij is geselecteerd voor 

het op werk gerichte traject. We beschrijven nu eerst de algemene ervaringen van de inburgeraars met 

het inburgeringstraject om daarna in te zoomen op hun ervaringen met het loodsenprogramma. 

 

6.2. Grote verschillen in achtergronden van inburgeraars 
Wat bij lezing van de verschillende individuele verhalen in de deelonderzoeken meteen opvalt zijn de 

enorme verschillen die tussen de inburgeraars bestaan. Die verschillen zijn niet alleen uit te drukken in 

de hiervoor al behandelde achtergrondvariabelen zoals leeftijd, man/vrouw, hoger/lager opgeleid en 

het wel of niet hebben van kinderen. In de praktijk gaat het om complexe werkelijkheden die alleen op 

individueel niveau goed te begrijpen zijn. Zo zijn er drie personen die een traject bij Workstep hebben 

gedaan. Een is een werkloze Petrochemisch ingenieur die weinig sociale contacten heeft en die tijdens 

zijn stage bij DCW in de kwekerij heeft gewerkt en nu vrijwilligerswerk in een buurtcentrum doet. 

Een tweede is een alleenstaande moeder uit China, die als belangrijkste probleem heeft dat ze niet 

goed met haar eigen inmiddels Nederlandstalige kinderen kan praten. Een derde persoon is Turkse en 

heeft binnen de eigen gemeenschap werk gevonden en daarbinnen bovendien veel sociale contacten. 

 Het is duidelijk dat deze personen alle drie behoefte hebben aan ondersteuning bij hun 

inburgering en bij het verwerven van de Nederlandse taal. Het is echter ook duidelijk dat wat dat voor 

elk van hen betekent sterk zal verschillen. Het zelfstandig leervermogen van de ingenieur ligt 

waarschijnlijk op een heel ander niveau dan dat van de vrouw die slechts een aantal jaren 

basisonderwijs in haar thuisland heeft genoten. De vraag kan daarom worden gesteld of ze inderdaad 

in hetzelfde lesprogramma passen.  

Hoewel de gemeente en de trajectaanbieders van begin af aan zeggen maatwerk na te streven 

en daar op papier ook van alles aan doen, komt in diverse interviews naar voren dat de praktijk van 

een divers aanbod aan de inburgeraars weerbarstiger is. Het tempo van de taallessen wordt regelmatig 

bekritiseerd, waarbij diverse inburgeraars aangeven dat het tempo te laag lag omdat de docent teveel 

aandacht moest besteden aan mensen in de klas die dreigden achter te blijven. Daarnaast doet de 

Iraakse ingenieur bij DCW toch eenzelfde soort kwekerijstage als zijn veel lager opgeleide 

medecursisten.  

De inburgeraars zijn dus niet altijd tevreden over afstemming van het niveau van de taallessen 

op hun behoeften, maar ze zijn op een klacht over één docent na, zeer tevreden over de docenten en de 

trajectbegeleiders. De werkstages leiden misschien niet altijd naar betaald werk, ze worden door de 

inburgeraars wel zeer gewaardeerd. Vooral vrouwen zeggen dat ze nu door de stages Nederlands 
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durven praten en dat ze bijvoorbeeld als ze de kinderen ophalen van school een gesprekje met andere 

moeders durven aangaan (Celik 2011, p. 52).  

 

6.3. Motivatie 
Verschillen in ervaringen met het inburgeringstraject zijn niet alleen terug te voeren op verschillen in 

achtergronden, maar ook op verschillen in motivatie. Zo sprak Busche een Spaanstalige mevrouw die 

om een uitkering te verkrijgen naar Nederland was gekomen en die niet van plan was om zich hier 

blijvend te vestigen. Busche schrijft over haar: “Het leek alsof ze niet echt in Nederland is 

aangekomen […] De reden (voor haar komst, een uitkering) gaf uiteindelijk ook niet het gevoel dat ze 

heel erg in een snelle integratie geïnteresseerd was.” Hoewel de eerste reactie is om te denken dat zo 

iemand niet in een inburgeringstraject thuishoort, dient men te beseffen dat veel migranten 

aanvankelijk uitgaan van de tijdelijkheidsgedachte, maar dat dit in het verleden toch ook vaak op een 

permanent verblijf is uitgedraaid. Wanneer het inburgeringstraject zelf bekostigd dient te worden, zal 

dit probleem van ongemotiveerde cursisten waarschijnlijk niet meer voorkomen. Een ander voorbeeld 

is een man die in 1992 naar Nederland was gekomen en werkloos is geworden. Hij spreekt volgens 

eigen zeggen goed Nederlands, kent de Nederlandse samenleving en heeft veel Nederlandse vrienden. 

Hij begrijpt niet waarom hem de verplichting tot het volgen van een integratiecursus is opgelegd en 

zou liever werken (Plinke 2010, p. 23). In de regel echter zijn degenen die een werkgericht traject 

volgen of hebben gevolgd zeer gemotiveerd om Nederlands te leren. Dat is omdat ze beseffen dat dat 

een belangrijke voorwaarde is om betaald werk te verkrijgen. Twee van hen, alleenstaande vrouwen 

met kinderen, zijn ook zeer gemotiveerd om Nederlands te leren vanwege het contact met de kinderen. 

“Ik vind het heel erg als ik niet kan praten met mijn kinderen, omdat zij Nederlands praten. Dit doet 

mij pijn. Ik doe er alles aan om mezelf te ontwikkelen” (Afghaanse vrouw, 13 jaar in Nederland, 

geciteerd in Celik 2011, p. 52).  

 

6.4. De sociaal geïsoleerde inburgeraar? 

Waar in het gemeentelijk beleid en door toepassing van de participatieladder het beeld kan ontstaan 

dat inburgeraars weinig participeren en “dus” eenzaam langs de kant staan, laten de gesprekken juist 

duidelijk zien dat veel migranten een uitgebreid netwerk van contacten in eigen kring hebben, met een 

sterke ver(ge)bondenheid en een volle sociale agenda. Turken en Syriërs, maar bijvoorbeeld ook 

Irakezen hebben aan aanspraak onder landgenoten geen gebrek. Daarmee lijkt de geuite behoefte aan 

meer contact met Nederlanders eerder op rationele dan emotionele gronden te rusten. Men voelt zich 

niet eenzaam en men heeft ook niet veel ruimte voor nieuwe sociale contacten die mogelijk een brug 

zouden kunnen vormen naar de (bredere) Nederlandse gemeenschap.  

Een Syrische man is zich daar duidelijk van bewust. Hij heeft een sterke binding met de 

Syrisch-orthodoxe gemeenschap, maar blijkt daar ook mee te worstelen. Hij beseft dat hij voor zijn 
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kansen in Nederland meer met Nederlanders in contact moet komen en dat hij zich daarom beter bij 

een Twents voetbalteam kan aansluiten dan bij het Syrische team in de buurt (uit Plinke 2010). 

Een bijzondere bijkomstigheid is bovendien dat voor zover een dergelijke ruimte bij aanvang 

van de trajecten nog wel bestaat, die juist gemakkelijk wordt opgevuld met mede-inburgeraars die men 

via het traject leert kennen, en waarmee men ook na afloop van het traject contacten blijft onder-

houden (Busche, interview 2). Een vrouw die eerder in Arnhem woonde en daar diverse cursussen in 

een buurthuis volgde merkt zelf op dat er aan die cursussen veel Nederlandse mensen deelnamen.  

Ze vervolgt: “In Enschede ik ken niet zoveel mensen, maar nu, dat is beter voor mij. Lessen erg 

druk.” Daarbij speelt overigens ook dat de betreffende vrouw inmiddels gezondheidsproblemen heeft, 

waardoor ze minder aankan (Van der Velde, p 70). 

 

6.5. De inburgeraars over het loodsenprogramma 
Over het effect van het inzetten van een loods hebben we twee kwalitatieve studies: de masterthesis 

van Annemiek van der Velde (2009) en de bachelorthesis Van Marie Plinke (2010). Van der Velde 

(2009) vergeleek de maatschappelijke participatie van 6 inburgeraars (5 oudkomers en 1 nieuw 

gearriveerde migrant) die een loods hadden toegewezen met de participatie van 5 mensen (3 

oudkomers en 2 nieuwkomers) die het zonder loods moesten stellen. Plinke (2010) deed hetzelfde. Zij 

heeft 5 mensen (3 oudkomers, 2 nieuwkomers) met loods gesproken en 5 mensen zonder loods (2 

oudkomers, 3 nieuwkomers). In de loodsentrajecten lag het accent in de regel op taalverwerving 

(oefenen en hulp bij de taaloefeningen). Loodsen verkenden ook samen met de deelnemer de stad, 

gingen samen naar de supermarkt en legden informele sociale regels uit (‘nee, we gaan hier niet netjes 

in de rij staan, laat anderen niet voordringen’). De loodsen hebben de inburgeraars met allerlei 

praktische zaken geholpen, zoals het vinden van een huisarts, mee naar de dokter of hulp bij het 

invullen van formulieren. Een vrouw vond met hulp van haar loods werk als vrijwilligster bij de 

voedselbank. Ook voor een andere participant zijn haar sociale contacten met Nederlanders 

toegenomen door het loodsenprogramma. In 2 gevallen heeft de loods initiatieven genomen om 

iemand, op zijn verzoek, lid te maken van een Nederlandse sportvereniging. Terwijl de loodsen hen 

helpen om een passende club te vinden gaat echter het formele inburgeringstraject van start en dat 

wordt door beide inburgeraars zo zwaar gevonden dat ze uiteindelijk toch van hun voornemen afzien 

(p.77 en p 80). Volgens enkele andere inburgeraars zonder loods is het reguliere inburgeringstraject 

dat zij volgen zelfs zo zwaar dat ze het fijn vinden dat ze er niet ook nog een loods bij hebben.  

Met uitzondering van 2 mensen heeft het loodsenprogramma voor de inburgeraars niet geleid tot 

uitbreiding van hun Nederlandse sociale netwerk. Er is in dit opzicht dus weinig verschil tussen de 

groep met en zonder loods. Beide groepen hebben een beperkt Nederlands sociaal netwerk. Ze gaan 

vooral om met mensen van hun eigen culturele achtergrond. Het doel van het loodsenprogramma –

vergroting van het Nederlandse sociale netwerk – is dus niet bereikt. De timing is waarschijnlijk 

ongelukkig: de deelnemers waren zo druk bezig met hun inburgeringsprogramma dat ze weinig tijd 
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hadden voor andere activiteiten, zoals ook de inburgeraars zonder loods bevestigden. Daarnaast 

speelde mee dat de deelnemers in de inburgeringscursus vooral bezig waren met taallessen. Ze waren 

daarom ook zelf sterk op taalverwerving gericht en niet op het vergroten van hun sociale netwerk. Ze 

wilden wel nieuwe mensen leren kennen, maar niet nu. De mensen die met een loods hebben gewerkt, 

vonden dit overigens zonder uitzondering een waardevolle ervaring, maar vanwege andere redenen 

dan door de gemeente beoogd. De toegevoegde waarde van de loods was voor de deelnemers dat ze de 

hulp van de loods bij de taallessen waardeerden, dat ze nu beter hun weg wisten te vinden bij officiële 

instanties, ze waren dankbaar voor alle praktische hulp die ze van de loods hadden ondervonden en 

hebben de loods in het algemeen als een ondersteunend element in hun integratieproces ervaren. 

 

6.6. Het inburgeringstraject en integratie 
Bevordert het inburgeringstraject de integratie in de beleving van de inburgeraars? De inburgeraars 

zijn vrijwel unaniem positief over de bijdrage van het inburgeringstraject aan hun integratie. Het beeld 

dat uit de vier kwalitatieve studies naar voren komt van de ervaringen van de inburgeraars met het 

Enschedese beleid is overwegend positief. De inburgeraars beseffen dat zij de Nederlandse taal 

moeten kunnen spreken om een ‘normaal’ leven te kunnen leiden: om te kunnen werken, om bij de 

dokter uit te kunnen leggen wat je mankeert, om contact met de school of de buren te hebben, maar 

ook, voor sommigen, om niet buitengesloten te worden van de gesprekken van je eigen kinderen. Ze 

waarderen het dat ze de kans krijgen om Nederlands te leren en te leren hoe de Nederlandse 

samenleving in elkaar zit. Op de korte termijn staat, zoals we hebben gezien, het integratietraject 

overigens de integratie soms in de weg. Diverse inburgeraars maken opmerkingen die tot strekking 

hebben dat ze het te druk hebben met de integratiecursus om nog aan integreren toe te komen. Ze 

zouden bijvoorbeeld wel lid van een sportvereniging willen worden, maar dan na afloop van het 

programma als ze meer tijd hebben. 

Daar waar de studenten kritische kanttekeningen plaatsen, vormen deze eerder aanleiding voor 

aanbevelingen ter verbetering van de gekozen aanpak dan om te komen tot een grondige revisie of 

zelfs afbouw van het gevoerde beleid. Dit lijkt echter samen te hangen met het feit dat de studenten 

uiteraard zelf voor dit onderwerp hebben gekozen en dat ze een erg positieve grondhouding richting de 

inburgering tentoonspreidden. Gesignaleerde problemen zijn het vinden van een bij het niveau van de 

cursist passende stage – vooral dat hoger opgeleiden een stage volgen die meer past bij hun 

opleidingsniveau – en het grote gat dat gaapt tussen NT-2 en het staatsexamen. 
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6.7. Ervaringen gekwantificeerd.  
In aanvulling op de kwalitatieve interviews is tijdens de eindmeting aan alle respondenten een aantal 

stellingen voorgelegd over het traject. In hoeverre was men het eens dan wel oneens met de volgende 

10 stellingen: 

1  Door het inburgeringstraject ben ik de Nederlandse taal beter gaan spreken, 

2  Door het inburgeringstraject weet ik nu meer van Nederland, 

3  Door het inburgeringstraject ken ik nu meer Nederlandse mensen, 

4  Door het inburgeringstraject heb ik meer kansen in de Nederlandse samenleving, 

5 Het inburgeringstraject was nuttig voor mij, 

6 Ik ben tevreden over het inburgeringstraject, 

7 Het inburgeringstraject kost teveel tijd, 

8 Ik zou graag een langer, uitgebreider inburgeringstraject hebben, 

9 Het inburgeringstraject is te moeilijk, 

10 Het inburgeringstraject is te makkelijk. 

 

In figuur 6.1 is de spreiding in de antwoorden weergegeven door middel van groene balken 

(gemiddelde plus-min een standaarddeviatie). Af te lezen is dat het overgrote deel van de inburgeraars 

het inburgeringstraject nuttig vindt en er ook anderszins tevreden over is. De antwoorden op de vragen 

over het tijdsbeslag en de moeilijkheidsgraad  laten ook een grote tevredenheid zien. Kijkend naar het 

gemiddelde oordeel zouden de trajecten wellicht iets moeilijker mogen zijn en iets tijdsintensiever, 

maar rekening houdend met de diversiteit in de deelnemers en de gedachte dat ook de zwakkeren 

moeten meekomen lijkt de huidige zwaarte van de trajecten nagenoeg optimaal. 

 

 

Figuur 6.1. Oordelen van de deelnemers over het traject (n= 116) 

Eens Oneens 



40 

 

7. Samenvatting, conclusie en aanbevelingen 

Dit onderzoek richtte zich op de evaluatie van het Enschedese inburgeringsbeleid en in het bijzonder 

op de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag: 

 

In hoeverre is het nieuwe Enschedese inburgeringsbeleid effectief? 

 

Om deze vraag te beantwoorden is begonnen met een beschrijving van het Enschedese beleid, met 

de daarin benoemde doelen en activiteiten. Daarbij is ook een beschrijving gegeven van de inhoud 

van de drie qua omvang belangrijkste inburgeringstrajecten (Workstep, IVIO perceel 1 en IVIO 

perceel 2) en van het loodsenprogramma.  

 De evaluatie van het Enschedese beleid heeft zich in het bijzonder op deze onderdelen 

gericht en bestaat in de kern uit een kwantitatieve meting van de ontwikkeling die de deelnemers 

aan het inburgeringsprogramma hebben doorgemaakt op een viertal dimensies van inburgering en 

een tiental onderscheiden indicatoren. Tevens heeft als aanvulling op deze kwantitatieve evaluatie 

een kwalitatieve evaluatie plaatsgevonden in de vorm van interviews met een aantal geselecteerde 

inburgeraars. 

  

 Vooral wat betreft het kwantitatieve deel van het onderzoek geldt dat gedurende het 

evaluatietraject zich de nodige problemen hebben voorgedaan bij de uitvoering van de benodigde 

voor- en eindmetingen van de diverse indicatoren. Deze problemen zijn in de voorgaande 

hoofdstukken benoemd en zullen wij hier niet herhalen.  

Uiteindelijk beschikten wij op de in overleg met de opdrachtgever vastgestelde deadline voor 

dit onderzoek over zowel voor- en eindmetingsgegevens van 138 personen, afkomstig uit de drie 

trajecten. Voor deze personen is in hoofdstuk 5 uiteengezet in hoeverre zij op de tien onderscheiden 

indicatoren van inburgering voortgang hebben geboekt. 

 

Wat betreft de meetbare effectiviteit van het inburgeringsbeleid als geheel wordt vastgesteld dat 

een definitief oordeel wordt bemoeilijkt omdat op dit moment nog onvoldoende zicht is op de 

uiteindelijke mate van uitval. Deze uitval lijkt enerzijds aanzienlijk te zijn, maar dient anderzijds ook 

genuanceerd te worden omdat zij veelvuldig te maken heeft met zaken als het vinden van betaald 

werk en met (r)emigratie uit Nederland. Enige uitval lijkt ook te zijn ontstaan onder invloed van de 

recente rechterlijke uitspraken over de inburgeringsplicht van Turken.  

 Wanneer we dit onderwerp van uitval vooralsnog buiten beschouwing laten, zien we dat, 

zoals mocht worden verwacht, de deelnemers vooral veel winst behalen in hun praktische 
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taalniveau. De inburgeraars geven aan dat ze onder invloed van het inburgeringsaanbod, beter 

Nederlands zijn gaan spreken en gesproken en geschreven Nederlands beter zijn gaan begrijpen en 

dat ze, gemiddeld genomen, beter in staat een korte zakelijke brief in het Nederlands te schrijven. 

 Daarnaast zien we dat er onder invloed van het programma wat meer informele contacten 

met Nederlanders zijn en dat er sprake is van een lichte stijging in de acceptatie van westerse 

waarden. Opvallend is dat de participatie in verenigingen juist wat is afgenomen, waarschijnlijk als 

gevolg van de verdringing daarvan door het intensieve inburgeringsprogramma. Verder duiden de 

gemeten veranderingen op de overige indicatoren wel op positieve ontwikkelingen, maar deze 

veranderingen zijn dusdanig beperkt dat ze op basis van de huidige steekproef niet statistisch 

significant zijn. Anders gezegd, deze gemeten veranderingen kunnen op toeval berusten.  

 

Wat betreft de effectiviteit van de afzonderlijke inburgeringstrajecten wordt vastgesteld dat de drie 

onderscheiden trajecten een ongeveer even grote toename in het taalniveau laten zien, maar dat er 

daarnaast duidelijke verschillen bestaan in zowel de instroom in de trajecten als in de bereikte 

resultaten. Aansluitend op de verschillen in doelstellingen van de trajecten zien we dat Workstep 

vooral heeft geleid tot een aanzienlijke toename in de maatschappelijke participatie van de 

deelnemers en dat de aanvullende winst van de IVIO-trajecten vooral ligt in een (beperkte) toename 

van de contacten met Nederlanders en ook een toename in kennis van Nederland (perceel 2).  

 

Mede als gevolg van het geringe aantal waarnemingen kan in de evaluatie van het loodsen-

programma geen significant positief effect worden vastgesteld. Op basis van de wel beschikbare 

cijfers, de opzet van het programma en de gesprekken met de deelnemers wordt door de 

onderzoekers echter betwijfeld of bij een groter aantal waarnemingen wel een dergelijk positief 

effect zou zijn gemeten. De inburgeraars die een loods toegewezen hebben gekregen waarderen de 

ondersteuning door de loods, maar dit heeft niet geleid tot een toename van het aantal sociale 

contacten met autochtone Nederlanders en ook hebben de mensen met loods geen betere 

resultaten wat betreft taalbeheersing. Achteraf bezien mag dit gegeven de huidige opzet en 

uitvoering van het loodsentraject niet verwonderlijk worden genoemd. De geringe omvang van het 

programma, zowel in het aantal toegewezen deelnemers als in aantal bestede uren en de samenloop 

ervan met de intensieve trajecten bij Workstep en IVIO lijken de doelbereiking van het loodsen-

programma ernstig te hebben belemmerd. 

 

Wat betreft mogelijke verschillen in de werking van het inburgeringsprogramma voor personen met 

verschillende achtergrondkenmerken zijn bij de voormeting opmerkingen gemaakt over de 

bijzondere selectiviteit in de toewijzing van personen aan verschillende trajecten, en in het bijzonder 
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over de aanzienlijke mate van seksesegregatie: op werk gerichte Workstep-trajecten vooral voor 

mannen, OGO-trajecten bij IVIO vooral voor vrouwen. Toch blijken er wat de achtergrondkenmerken 

betreft geen grote verschillen te bestaan in de bereikte inburgeringsresultaten. Met andere 

woorden, de verschillende typen inburgeraars worden met het beleid ongeveer even goed bediend.  

 

Ten slotte, kan wat betreft de ervaringen van de inburgeraars zelf worden geconcludeerd dat 

de tevredenheid met het inburgeringsbeleid over het geheel genomen hoog is. De inburgeraars zijn 

van mening dat ze wat hebben geleerd en vinden de trajecten nuttig. Vooral door het verbeteren van 

de taal komen zij vaker in contact met andere Nederlanders en ze hebben de indruk dat door het 

volgen van het traject hun kansen in Nederland zijn verbeterd.  

Waar in de individuele gesprekken met inburgeraars soms kritische kanttekeningen werden 

geplaats over het tijdsbeslag dat de trajecten met zich meebrengen en over het niveau van de lessen, 

is het gemiddelde oordeel ook op die punten zeker niet negatief te noemen 

 

7.1. Aanbevelingen 

Op dit moment is het duidelijk dat het inburgeringsbeleid, zoals we dat in dit rapport hebben 

geëvalueerd, mede onder invloed van het politieke klimaat op landelijk niveau en de daaraan 

verbonden financiële kaders, op de schop zal gaan en mogelijk grotendeels zal verdwijnen.  

In dat licht lijken aanbevelingen aan de gemeente over mogelijke verfijningen in het 

gevoerde beleid en verdere uitbouw weinig realistisch. Toch willen we vanuit de in dit onderzoek 

opgedane ervaringen wel enkele algemene lessen trekken, waarmee de gemeente de komende jaren 

niet alleen op dit terrein, maar ook op soortgelijke terreinen zoals bijvoorbeeld de arbeids-

reïntegratie, haar voordeel kan doen.  

 

Aanbeveling 1: houd al bij de opzet van nieuwe beleidsprogramma’s rekening met de evaluatie 

Het kwantitatieve onderzoek naar de effectiviteit van inburgering, zoals dat hier is uitgevoerd, 

vormde een vervolg op een eerder, vrijwel identiek onderzoek dat in de periode 2004-2006 werd 

uitgevoerd. Waar bij aanvang van het onderzoek verondersteld werd dat we op grond van de 

eerdere ervaring precies wisten waaraan we begonnen, bleek dat een misrekening. Een belangrijk 

verschil met enkele jaren geleden was namelijk dat voor het verkrijgen van de gegevens een beroep 

moest worden gedaan op de medewerking van de nieuwe trajectaanbieders, die daar aanvankelijk 

niet zonder meer aan wilden meewerken. De evaluatie bracht namelijk (enig) extra werk met zich 

mee en daarover was in het contract niets opgenomen. Hierop volgde een aantal gesprekken tussen 

de gemeente, de trajectaanbieders en de onderzoekers die gelukkig wel uitmondden in een 
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ruimhartige medewerking van alle partijen, maar waarmee ook de nodige vertraging in het project 

werd opgelopen. 

 Daarnaast werden soortgelijke hobbels in de start van het traject ook binnen de 

gemeentelijke organisatie ervaren. Ook daar verliep het verkrijgen van medewerking voor het 

onderzoek niet onproblematisch en het was het uiteindelijk aan de inzet van enkele enthousiaste, 

meedenkende medewerkers te danken dat het project daar niet voortijdig strandde.  

 De les die hieruit getrokken kan worden, en die overigens niet nieuw is, is dat over de 

benodigde condities voor een goed onderzoek reeds bij de ontwikkeling van beleid beter moet 

worden nagedacht, en vooral ook dat in contracten met externe partijen de mogelijkheid tot 

onderzoek voldoende moet zijn gewaarborgd.  

 

Aanbeveling 2: denk na over het nut en de mogelijkheden van beheersing door de gemeente 

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van administratieve gegevens van de gemeente, van 

gegevens die werden aangeleverd door de trajectaanbieders en van enquêtes die door ons op locatie 

werden uitgevoerd. Bij het naast elkaar leggen van deze gegevens bleek keer op keer sprake van 

ernstige discrepanties. Het duurde niet alleen lang voordat het probleem van de niet door de 

gemeente aangeleverde intakes duidelijk werd, ook waar gegevens wel werden aangeleverd, bleken 

die van weinig voorspellende waarde voor wat betreft de in de praktijk aan te treffen situaties. 

Enerzijds werden mensen die op papier op een bepaald moment in een bepaalde klas zouden zitten 

niet in die klas aangetroffen. Anderzijds troffen we daar dan juist wel andere personen aan. De 

oorzaken daarvan bleken legio: mensen bleken in de praktijk nog niet gestart, ze waren direct na 

aanvang van een traject van klas te zijn veranderd, ziek te zijn, geen kinderopvang te hebben, bij de 

docent onbekend of al langer niet meer te komen. Waar dergelijke problemen vanzelfsprekend de 

vraag opriepen of de gemeente en ook de aanbieders hier niet meer bovenop zouden moeten zitten, 

ontstond bij de onderzoekers ook de indruk dat de geïntegreerde aanpak een wel erg complexe 

werkelijkheid met zich meebracht en dat de ondervonden problemen mede daardoor werden 

veroorzaakt.  

Welbeschouwd  combineert de Enschedese aanpak namelijk tegenstrijdige bestuurlijke 

uitgangspunten, die lastig te verenigen zijn. Enerzijds is er gekozen voor eigentijdse beginselen van 

marktwerking, een uitbestede uitvoering op afstand en een hoge mate van individualisering 

(waarmee de gemeente recht tracht te doen aan de uiteenlopende ondersteuningsbehoeften van 

een breed scala aan individuele inburgeraars met grote verschillen in persoonlijke achtergronden en 

competenties). Anderzijds houdt de gemeente vast aan traditionele beginselen van gemeentelijke 

aansturing en gemeentelijke verantwoording.  
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De in het onderzoek opgedane ervaringen roepen de vraag op of en in hoeverre deze 

beginselen in de praktijk verenigbaar zijn en of in alle redelijkheid van een gemeentelijk apparaat 

mag worden verwacht dat zij met beperkte middelen aan al deze beginselen recht kan doen. 

  De onderzoekers raden de gemeente aan om bij het overdenken van toekomstig beleid, in 

een context van afnemende gemeentelijke middelen, beter na te denken over de grenzen van de 

gemeentelijke aansturing en verantwoording en de wijze van invulling daarvan. In hoeverre is een 

uitgebreid en geïntegreerd aanbod onder een strakke gemeentelijke regie wenselijk en haalbaar? 

Wellicht zou een oplossing kunnen worden gevonden in enerzijds een gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor een aantal basisvoorzieningen rond inburgering en integratie, en 

anderzijds een gemeentelijke stimulering op hoofdlijnen van de totstandkoming van een aanvullend 

aanbod dat meer op afstand van de gemeente staat en dat meer op marktwerking en op individuele 

keuzes van inburgeraars berust.  

 

Aanbeveling 3: loodsenprogramma niet zonder meer stopzetten 

In dit onderzoek konden we vooralsnog geen meetbare resultaten van het huidige loodsen-

programma vaststellen. Dit betekent echter niet dat dit programma om deze reden maar direct dient 

te worden gestaakt. Het gebrek aan meetbaar resultaat kan juist ook een stimulans zijn om dit 

onderdeel van de inburgering in de toekomst beter aan te pakken. Voor deze tweede optie is volgens 

ons veel te zeggen. 

Zoals aangegeven, is het gebrek aan meetbare effectiviteit van het huidige Enschedese 

taalcoachprogramma goed te verklaren door de beperkte omvang van het programma in de tijd, het 

beperkte aantal door de gemeente toegeleide personen en vooral ook de samenloop met de 

intensieve inburgeringstrajecten.  

Daarnaast geldt dat diverse onderzoekers die zich recent met loodsen en “taalcoaches” 

hebben beziggehouden tamelijk tot zeer enthousiast over deze aanpak berichten. Dit geldt niet 

alleen voor onze eigen afstudeerders die binnen dit project hun onderzoek deden (onder andere Van 

der Velde 2008; Plinke 2010; Celik 2012), maar ook voor andere onderzoekers in Nederland (Brink et 

al. 2011; Beukeveld 2011). Hoewel deze onderzoekers niet toekomen aan een vaststelling van de 

werkelijke effectiviteit van taalcoaches voor de inburgering, maken ze aannemelijk dat de gedachte 

achter de taalcoaches hout snijdt. Dit zou in het bijzonder kunnen gelden voor inburgeraars die er 

relatief alleen voor staan, zoals asielzoekers die niet kunnen rekenen op de steun van in Nederland 

aanwezige familie (Seveker et al. 2008). 

Gegeven de teruglopende gemeentelijke budgetten is het dan ook denkbaar dat de 

gemeente  in de toekomst beperkter inzet op de dure inburgeringstrajecten en in plaats daarvan een 
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grotere inzet pleegt op en ook een grotere ruimte biedt aan het loodsenprogramma dat in opzet 

uiteindelijk veel goedkoper kan zijn. 
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Bijlage 1: gebruikte items vragenlijst en verdeling antwoordfrequenties voormeting 

 

Aantal respondenten: 315 

 

 

 

B. De Nederlandse taal, verdeling antwoorden in percentages  

 

 goed redelijk 

een 

beetje 

niet of 

nauwelijks 

1  Kunt u de Nederlandse televisie volgen? 25,2 27,2 39,9 7,7 

2  Kunt u de Nederlandse kranten lezen? 13,8 30,4 38,1 17,6 

3  Kunt u een kort gesprek in het Nederlands 

voeren (op straat of in winkels)? 
28,5 33,7 26,9 20,9 

4  Kunt u in het Nederlands een sollicitatiegesprek 

voeren? 
17,1 21,9 28,7 31,9 

5  Kunt u in het Nederlands een korte brief 

schrijven, bijvoorbeeld om een abonnement op 

te zeggen? 

11,3 24,4 31,2 32,8 

 

 

 

C. Contacten in de buurt, verdeling antwoorden in percentages  

  

(vrijwel) 

dagelijks 

één of 

twee keer 

per week 

een of 

enkele 

keren per 

maand 

enkele 

keren per 

jaar 

(vrijwel) 

nooit 

1  Praat u wel eens met 

Nederlanders bij u in de buurt? 
33,9 32,6 17,1 5,8 10,6 

2  Gaat u wel eens bij 

Nederlanders thuis op bezoek 
12,2 21,2 23,4 17,9 25,3 

3  Komen er wel eens 

Nederlanders bij u op bezoek? 
12,2 16,0 29,5 20,2 22,1 
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D. Vrienden en kennissen 

 

LET OP. Noem voor u doorgaat eerst de namen van drie personen die u vaak spreekt, maar die niet 

bij u in huis wonen. (u hoeft de namen niet op te schrijven) 

 

Verdeling antwoorden in percentages  

1 Wat is uw relatie met de 1e persoon  Familie 39,1 

 die u noemde? Collega van werk / school 22,5 

  Vriend / vriendin 31,9 

  Anders 6,5 

2 Hoe vaak spreekt u die persoon? (Vrijwel) dagelijks 47.7 

  Een of twee keer per week 41.5 

  Minder dan één keer per week 10.8 

3 Is die persoon een Nederlander? Ja 52.3 

  Nee 47.7 

4 Welke taal spreekt u met die persoon? Nederlands 39,1 

  Deels Nederlands 8,8 

  Anders 52,1 

 

5 Wat is uw relatie met de 2e persoon  Familie 26,2 

 die u noemde? Collega van werk / school 28,8 

  Vriend / vriendin 34,4 

  Anders 10,6 

6 Hoe vaak spreekt u die persoon? (Vrijwel) dagelijks 38,3 

  Een of twee keer per week 44,3 

  Minder dan één keer per week 17,3 

7 Is die persoon een Nederlander? Ja 48,8 

  Nee 52,2 

8 Welke taal spreekt u met die persoon? Nederlands 39,9 

  Deels Nederlands 11,6 

  Anders 48,5 

 

9 Wat is uw relatie met de 3e persoon  Familie 29,6 

 die u noemde? Collega van werk / school 18,5 

  Vriend / vriendin 36,9 

  Anders 15,0 

10 Hoe vaak spreekt u die persoon? (Vrijwel) dagelijks 33,7 

  Een of twee keer per week 44,6 

  Minder dan één keer per week 21,8 

11 Is die persoon een Nederlander? Ja 48,8 

  Nee 51,2 

12 Welke taal spreekt u met die persoon? Nederlands 42,8 

  Deels Nederlands 9,0 

  Anders 48,3 
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E. Lidmaatschappen, verenigingen, media 

 

Hoeveel uur per week besteedt u aan de volgende activiteiten?  

Verdeling antwoorden  

 Minimum Maximum Gemiddelde 

Standaard 

deviatie 

Familiebezoek 0,0 80,0 4,0 7,1 

Hobby en sport in groepsverband 0,0 60,0 3,2 5,3 

Omgang met Vrienden en bekenden 0,0 30,0 3,7 4,1 

Televisie kijken 0,0 70,0 10,2 9,8 

Internet en email 0,0 80,0 9,1 11,2 

Lezen 0,0 50,0 5,6 6,8 

 

Verdeling antwoorden in percentages  

 

vooral 

Nederlands 

ongeveer de 

helft 

Nederlands 

vooral 

anders 

7  Naar welke televisieprogramma’s kijkt u? 27,6 48,7 23,7 

8  Welke boeken, kranten of tijdschriften leest u? 33,7 36,4 29,9 

9  Welke websites bezoekt u? 12,8 44,5 42,7 

 

Verdeling antwoorden in percentages  

 

(vrijwel) 

dagelijks 

één of twee 

keer per 

week 

een of 

enkele 

keren per 

maand 

(vrijwel) 

Nooit 

10  Hoe vaak gaat u naar de kerk, moskee of 

tempel? 
4,4 21,6 19,4 54,3 

11  Hoe vaak gaat u naar een Sportvereniging 

of sportclub? 
5,4 21,6 16,8 55,6 

12  Hoe vaak gaat u naar een buurthuis of 

buurtvereniging? 
1,9 14,0 20,1 63,5 

 

 

13 Zijn er andere verenigingen of organisaties waar u lid van bent en/of die belangrijk voor u zijn? 

 

59 x ingevuld, diverse religieuze en migrantenverenigingen, deels ook herhalingen in de categorieën 

die hierboven zijn onderscheiden  
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F. Over Nederland en Nederlanders, verdeling antwoorden in percentages  

 helemaal 

eens eens neutraal 

niet 

eens 

helemaal 

niet eens 

1  Ik voel me thuis in Nederland 38,4 30,2 22,6 5,6 3,3 

2  Ik voel me thuis in Enschede 39,0 34,1 20,3 3,6 3,0 

3  Ik voel me thuis in het land waar ik 

vandaan kom 
33,7 21,1 27,2 9,9 8,2 

4  Ik voel me thuis in de stad/streek waar ik 

vandaan kom 
35,7 21,2 26,3 11,1 5,7 

5  Ik word door Nederlanders geaccepteerd  34,8 36,1 23,4 4,3 1,3 

6  Ik word door Nederlanders 

gediscrimineerd  
5,9 10,3 25,9 23,8 34,1 

7 Ik wil hier graag blijven 56,3 22,7 18,7 2,0 0,3 

8  Ik wil later terug naar het land waar ik 

vandaan kom 
12,8 9,0 34,0 15,6 28,5 

 

 

K. Wat vindt u zelf? Mogen de volgende dingen altijd, mogen ze nooit, of iets er tussenin, verdeling 

antwoorden in percentages  

 mag 

altijd 

mag 

meestal 

mag 

soms 

mag 

zelden 

mag 

nooit 

1  Voordringen in een winkel 11,0 7,5 13,9 16,0 51,6 

2  Ongehuwd samenwonen 35,8 15,4 11,6 11,3 25,9 

3  Homoseksualiteit 21,2 8,7 10,4 11,5 48,3 

4  Prostitutie 8,7 9,0 11,8 14,2 56,3 

5  Abortus 8,8 9,9 20,8 14,8 45,8 

6  Echtscheiding 25,1 16,6 27,2 10,2 20,8 

7  Euthanasie 8,9 6,7 15,2 16,7 52,6 

8  Zelfmoord 3,5 1,0 4,8 9,7 81,0 

9  Een man die zijn vrouw slaat 1,4 1,0 3,1 2,4 92,2 
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L. Enkele vragen over uw leven in Nederland, verdeling antwoorden in percentages  

  helemaal 

eens eens neutraal 

niet 

eens 

helemaal 

niet eens 

1  Ik heb een goed leven in Nederland  35,8 38,4 20,9 4,0 1,0 

2  Ik voel me gezond 46,3 31,5 13,8 7,0 1,3 

3  Ik vind het fijn om in Nederland te 

wonen 
45,0 35,7 16,3 2,7 ,3 

4  Ik verwacht een goede toekomst in 

Nederland 
41,1 33,8 21,7 2,3 1,0 

5  Ik ben gelukkig  38,3 35,0 21,0 4,3 1,3 

6  Ik ben tevreden met mijn leven 39,3 34,9 17,8 5,4 2,7 

7  Ik ben tevreden over mijn financiële 

situatie  
19,1 28,8 29,1 11,0 12,0 

 

 

M. Gezondheid, verdeling antwoorden in percentages  

Ja 22,0 
1 Heeft u problemen met uw gezondheid? 

(langdurige ziekten, handicaps) 

Nee 78,0 

 

Wat kunt u wel en niet? 

(antwoorden van 22% die ja antwoordde, 

totale steekproef is 100 %) 
kan ik 

volledig 

kan ik 

groten-

deels 

kan ik een 

beetje 

kan ik 

helemaal 

niet 

2  Dagelijkse bezigheden thuis 5,1 8,9 6,0 0,3 

3  Sporten en reizen 4,1 4,1 10,2 1,9 

4  Betaald werk 6,7 2,5 5,1 4,4 

 

 

N. Kennis van Nederland, verdeling antwoorden in percentages  

1 Vanaf welke leeftijd moet je in Nederland een 

legitimatiebewijs kunnen tonen? Procent 

• 14 jaar 30,5 

• 16 jaar 29,0 

• 18 jaar 40,4 

  

2 Is een ziektekostenverzekering in Nederland verplicht? Procent 

• Ja, voor iedereen 95,8 

• Alleen voor mensen met een inkomen onder 100.000 euro 1,4 

• Nee, voor niemand 2,8 
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3 Kinderen die op de basisschool goed kunnen leren gaan direct 

daarna naar … Procent 

• het VMBO 39,2 

• het VWO 48,0 

• de Universiteit  12,8 

  

4 Wat is in Nederland de pensioengerechtigde leeftijd? Procent 

• 55 jaar 2,8 

• 60 jaar 7,7 

• 65 jaar 89,5 

  

5 Wat is geen Nederlandse krant Procent 

• De Telegraaf 23,7 

• NRC handelsblad 28,9 

• RTL Boulevard 47,4 

  

6 Welke van de onderstaande politieke partijen maakt geen deel 

uit van de regering? Procent 

• Het CDA 18,5 

• De VVD 19,8 

• De SP 61,7 

 

7 Wat is het jaarinkomen van het gemiddelde Nederlandse gezin 

ongeveer? Procent 

• 15.000 euro 55,0 

• 50.000 euro 43,0 

• 100.000 euro 2,0 

  

8 Wie is Ilse de Lange? Procent 

• Een artieste 50,6 

• Een sportster 25,6 

• Een politica 23,9 

  

9 Wie is Sven Kramer? Procent 

• Een artiest 20,7 

• Een sporter 53,2 

• Een politicus 26,1 

 

10 Mark Rutte is de premier van Nederland. Tot welke politieke 

partij behoort hij?  Procent 

• VVD 62,0 

• PvdA 30,3 

• Christenunie 7,3 
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