
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

HOE  STAAT HET ERVOOR? 
 

Een quick scan naar de beheersing en het gebruik van 
de Nederlandse taal van ex-cursisten van Taal aan Zee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taal aan Zee 
Betty Salverda 

Mei 2019 
  



Hoe staat het ervoor? Quickscan ex-cursisten Taal aan Zee   1 

 
Inhoudsopgave 
 

 
Inleiding 
 

I. Onderzoeksvraag …………………………………………………………….   2 
 
 

II. Werving, onderzoeksmethode en –groep …………………………..   2 
 
 

III. Bevindingen  
  

1. Achtergrondgegevens …………………………………………………   3   
- Verblijfsduur en verblijfsvergunning 
- Opleiding en werk in geboorteland 
- Werk, vrijwilligerswerk en opleiding in Nederland 
- Gezinssituatie en sociaal netwerk 

 
2. Taalgeschiedenis …………………………………………………   7 

- Tijd tussen aankomst en eerste taallessen 
- Duur taallessen  (inclusief inburgering) 
- Les bij andere taalinstellingen 
- Keuze voor Taal aan Zee en  

reden uitstroom Taal aan Zee 
 

3. Niveau, gebruik en behoefte aan verdere     
beheersing van de Nederlandse taal ………………………….   8 

 
4. Behoefte aan hulp op ander gebied dan taal ………………   9 

 
 

IV. Conclusies ………………………………………………………………………. 10 
 
 

V. Vragen en aanbevelingen ………………………………………………... 11 
 
 

Bijlage          
- Itemlijst interviews 
- Uitnodigingsbrief  



2         Hoe staat het ervoor? Quickscan ex-cursisten Taal aan Zee 

Inleiding 
In het najaar van 2018 hebben leidinggevenden en bestuur van Taal aan Zee besloten te onderzoeken 
hoe het gaat met hun ex-cursisten wat betreft taalbeheersing en gebruik van de Nederlandse taal, 
waarom ze aal aan Zee hebben verlaten en of ze nog behoefte hadden aan verdere taalverwerving.  
Men wilde een antwoord op de vraag: aan welke ondersteuning op het gebied van taal hebben de 
uitgestroomde respondenten nog behoefte en kan Taal aan Zee in die behoefte voorzien? 
Tevens wilde Taal aan Zee dit onderzoek benutten om aan de respondenten te vragen of ze wellicht 
ook behoefte hadden aan ondersteuning op een ander gebied dan taal. 
 
 

I. Onderzoeksvraag 
 
De hoofdvraag luidt: kan Taal aan Zee nog wat voor ex-cursisten betekenen indien er behoefte blijkt 
te zijn aan taalonderhoud of verdere beheersing van de Nederlandse taal. 
De hoofdvraag heeft tot de volgende subvragen geleid: 

- Vinden de respondenten hun behaalde taalniveau voldoende? Zo nee, waarom niet? 
- Hoe frequent spreken de respondenten Nederlands en in welke situatie? 
- Hebben de respondenten behoefte aan onderhoud of uitbreiding van hun taalvaardigheid? Zo ja, 

op welk van de vier vaardigheden vooral (lezen, luisteren, spreken, schrijven)? 
- Waarom zijn de respondenten uitgestroomd? 
- Hebben de respondenten nog behoefte aan hulp op een ander gebied dan de Nederlandse taal? 

En zo ja, op welk gebied?  
 
Deze vragen zijn uitgewerkt in een itemlijst (zie bijlage); hierin zijn demografische gegevens als 
geslacht, leeftijd, herkomstland en verblijfsduur en status opgenomen, maar  ook vragen over 
opleiding en werk in zowel hun geboorteland als in Nederland.  
Naast vragen over taalgebruik en taalbeheersing, is ook gevraagd naar hun persoonlijke 
omstandigheden (gezinssituatie, sociaal netwerk) vanuit de gedachte dat al deze factoren van invloed 
(kunnen) zijn op niet alleen hun taalgebruik en taalbeheersing, maar ook op het gemak waarmee ze 
hun weg vinden in de Nederlandse samenleving. 
En, omdat we nu toch ex-cursisten te spreken kregen, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om  ze 
te vragen of ze nog behoefte hebben aan ondersteuning op ander gebied dan de Nederlandse taal. 
 
 

II. Onderzoeksmethode, werving en onderzoeksgroep 
 

1. Onderzoeksmethode 
Met de deelnemers aan het onderzoek is ongeveer 1 uur aan de hand van een itemlijst (zie bijlage) 
over een aantal onderwerpen gesproken. De gesprekken zijn opgenomen en zijn na te zijn 
uitgetypt gewist. Er zijn 40 ex-cursisten benaderd die 1 tot 1,5 jaar geleden Taal aan Zee afscheid 
hadden genomen van Taal aan Zee. Vanaf midden januari 2019 hebben in vijf weken alle 
gesprekken met de deelnemers (25) plaatsgevonden. 
 

2. Werving 
De 40 potentiële respondenten hebben in december 2018 een schriftelijke uitnodiging ontvangen 
met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Daaropvolgend heeft de onderzoekster 
contact gelegd via telefoon, sms en e-mail. Tot maximaal vijf maal is er een poging gedaan om 
met mogelijke deelnemers in contact te komen, met als resultaat dat 25 van de 40 ingestemd 
hebben met deelname. 
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Van de 15 ‘afvallers’ waren er 4 onbereikbaar omdat hun gegevens niet meer klopten en 
reageerden er 5 niet op de vele pogingen tot contact. Met de overige 6 ‘afvallers’ was wel contact, 
maar dit leidde niet tot deelname vanwege gebrek aan tijd door studie of werk (3x), verhuizing 
(1x), geen zin (1x). Er is dus met 31 potentiële kandidaten telefonisch contact geweest en 25 van 
hen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Een mooie score. 
 

3. Onderzoeksgroep 
Vooraf heeft Taal aan Zee een aantal kenmerken geformuleerd waaraan de respondenten moesten 
voldoen. Zo zijn er alleen ex-cursisten afkomstig uit Eritrea, Iran en Syrië - gelijkelijk verdeeld over 
die herkomstlanden - benaderd voor deelname, om reden dat de meeste cursisten van TAZ uit die 
landen afkomstig zijn. Een tweede kenmerk waaraan moest worden voldaan was een taalniveau 
van minimaal A1. Tevens was het de bedoeling om evenveel mannen als vrouwen in de 
onderzoeksgroep op te nemen. Dat is niet gelukt: er hebben ruim 2x zoveel mannen als vrouwen 
aan het onderzoek deelgenomen. Dit komt overeen met de man-vrouw-verhouding in de periode 
dat de respondenten lessen volgden bij Taal aan Zee. In die periode was er een 
oververtegenwoordiging van mannen uit Eritrea, zodat de samenstelling van de onderzoeksgroep 
een afspiegeling vormt van de toenmalige populatie van Taal aan Zee. Dat leidde tot de volgende 
samenstelling van de onderzoeksgroep: 
 
Afkomst 

- 9 personen afkomstig uit Eritrea, waaronder 2 vrouwen 
- 9 personen afkomstig uit Iran, waaronder 3 vrouwen 
- 7 personen afkomstig uit Syrië, waaronder 2 vrouwen 

 
Leeftijd 

- 20 - 25 jaar: 2x (Eritrea) 
- 25 - 30 jaar: 6x (Eritrea) 
- 30 – 35 jaar: 2x (Eritrea 1 en Iran 1) 
- 35 – 40 jaar: 7x (Eritrea 2, Iran 3, Syrië 2 ) 
- 40 – 50 jaar: 5x (Iran 1, Syrië 4) 
- >50 jaar:       3x (Iran ) 

 
Gezinssituatie 

- 3 echtparen, waarvan 2 met kinderen (2x gezinshereniging, 1x gezinsvorming) 
- 22 alleenstaanden 

 
Samengevat betekent dit dat de respondenten goed verdeeld zijn over de drie herkomstlanden, dat 
er in de onderzoeksgroep 7 vrouwen zijn opgenomen, dat we de jongste respondenten aantreffen 
onder degenen die afkomstig zijn uit Eritrea en dat het overgrote deel alleen woont. 
 
 

III. Bevindingen 
 

1. Achtergrond respondenten 
In deze paragraaf komt u te weten hoe lang de respondenten in Nederland verblijven, wat hun 
status is, welke opleiding ze hebben genoten in hun herkomstland, hoe hun arbeidsverleden, 
thuissituatie en sociale netwerk eruit zien, en of ze betaald of onbetaald werk verrichten.  
Sommige respondenten volgen een opleiding, terwijl enkele anderen dat graag zouden willen 
maar niet weten hoe ze dat aan moeten pakken of hoe ze de financiering rond moeten krijgen.  
Misschien nog aardig om te weten: de overgrote meerderheid (22) is afkomstig uit een grote stad, 
veelal een miljoenenstad. 
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• Verblijfsduur en status 
Het grootste deel van de onderzoeksgroep (20) verblijft tussen de 3 en 5 jaar in Nederland,  een 
enkeling tussen de 5 en 7 jaar (3). Twee hebben zich al jaren geleden gevestigd in Nederland, 
respectievelijk 9 en ruim 25 jaar. De vijf die langer dan 5 jaar in Nederland wonen zijn allen 
afkomstig uit Iran. Alle respondenten hebben een verblijfsvergunning en zeven van hen beschikken 
over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (3) of een paspoort (4). 
 
• Opleiding en werk in het geboorteland 
Zeven respondenten hebben een afgeronde vakopleiding en jarenlang hun beroep uitgeoefend in 
de respectievelijke landen van herkomst: Syrië, Iran en Eritrea, vaak gedurende vele jaren. Het 
betreft vaklui: een elektrotechnicus, lasser, kapster, verhuizer, kleermaker, timmerman en 
automonteur. Twee van hen bezaten een eigen bedrijf. 
 

Negen respondenten uit Iran en Syrië hebben een halve of hele universitaire opleiding (Iran 7x, 
Syrië 2x). Zij hebben alle negen gewerkt in hun land van herkomst, o.a. als docent, accountant, 
ICT-er, makelaar, bankemployé. (Slechts 4 respondenten (Syrië 1, Eritrea 3) hebben in hun 
geboorteland geen werkervaring opgedaan.) 
 

Van de negen respondenten uit Eritrea is er één toegelaten tot de universiteit, hebben er zeven de 
middelbare school afgerond, en er is slechts één die alleen de basisschool heeft gevolgd. Twee van 
de zeven zijn na de middelbare school in militaire dienst beland. 
 

Vijftien respondenten verrichten, veelal op instigatie van de gemeente, vrijwilligerswerk of deden 
dat tot voor kort. Dat geldt ook voor universitair geschoolden, die onbetaald werk verrichten ver 
beneden hun niveau. Een paar voorbeelden.  
 

Johnny, 38 jaar, academische opleiding: ‘Ik heb net 3 maanden als vrijwilliger gewerkt, bloemen 
inpakken. En nu heb ik al een tijdje niks meer van de gemeente gehoord. Dus nu doe ik niks.’   
 

Avina, 32 jaar, universitaire opleiding: ‘Ik werk als vrijwilliger in de opvang, naast FOX. Als je als 
vrijwilliger werkt, zijn de lessen bij FOX gratis. En mijn dochter mag gratis in de opvang. En ik ben 
overblijfmoeder. Daar krijg ik wel voor betaald.’  
 

Mehrdad, 38 jaar, universitair geschoold: ‘Ik heb bij DHL gewerkt, maar dat was maar voor 3 maanden. 
Nu heb ik weer een uitkering. Ik werk nu vrijwillig als fietsenmaker in een kringloopwinkel, 2 dagen per 
week. Dat heeft de gemeente geregeld.’  
 

Mahsa, 51 jaar, universitair geschoold: ‘Ik was vrijwilliger bij een breiclubje in een bejaardenhuis. Nu 
ben ik vrijwilliger in de bibliotheek en speel-o-theek. Dan moet ik speelgoed opruimen en boeken 
terugzetten. Ik wil graag een opleiding doen, maar dat moet ik zelf betalen en dat kan ik niet. En hier 
in Nederland is leeftijd ook belangrijk. Ik wil graag een opleiding doen. Ik denk aan boekhouden, de 
administratie, werken met de computer. Dat heb ik ook in Iran gedaan. Dat kan ik.’  
 

Fatima, 46 jaar, bachelor: ‘Ik heb lange tijd 2 dagen op de administratie van een school gewerkt, maar 
daar moest ik mee stoppen van de gemeente omdat ik er geen vaste baan kreeg. Ik wilde graag blijven, 
maar de gemeente zei “je moet stoppen , dat is niet goed voor jou”. Ik vond het heel goed werk. Ik heb 
ook een diploma voor de computer, Excel, alles. Zulk werk wilde ik wel. Maar ja, de gemeente wilde dat 
ik stopte. Nu ben ik 7 maanden vrijwilliger in het buurtcentrum, activiteiten voor ouderen. Een lieve 
mevrouw van de bibliotheek stuurde me naar het buurthuis. Koken met elkaar, eten, sporten. Dan kan 
ik ook wat Nederlands praten.’ 
 

Bij één respondent heeft onbetaald werk geleid naar een betaalde baan.  
 
Al met al hebben 16 van de 25 deelnemers, gezien hun opleiding en/of werkervaring, in principe 
een goede uitgangspositie voor het vinden van een baan of het starten of afronden van een 
opleiding. 
 



Hoe staat het ervoor? Quickscan ex-cursisten Taal aan Zee   5 

• Werk en opleiding in Nederland 
Werk 
Tien respondenten hadden of hebben een baan. Veelal gaat het om kortdurende contracten             
via een uitzendbureau, en rolt men van het ene in het andere laaggeschoolde, tijdelijke baantje. 
Twee respondenten hebben als vakman - lasser en timmerman - een vaste baan op hun niveau. 
Enkele twintigers hebben twee banen naast elkaar of werken naast vijf dagen school ’s avonds of 
in het weekend. Zij hebben geen tijd om vrienden te maken of tijd met evt. vrienden door te 
brengen.   
 

Hassan, 25 jaar, zit op school: ‘Na school werk ik op zaterdag en zondag. Ik heb geld nodig voor de 
vaste lasten. Als ik klaar ben met mijn studie en een baan heb gevonden, neem ik de weekenden vrij. 
Nog even een paar jaar wachten.’  
 

Negassi, 22 jaar, zit vijf dagen op school: ‘Ik werk op de avonden en het weekend als afwasser in een 
restaurant. Alleen op zaterdag ben ik vrij.’ 
 
Opleiding 
Hassan behoort tot de vier respondenten die een opleiding volgen. Ze zijn alle vier tussen de 20 
en 25 jaar. Drie volgen een mbo-opleiding en één gaat er naar de universiteit.  
 

Ruta, 22 jaar, volgt mbo-4 en vertelt over de moeilijkheden die ze daarbij ervaart: ‘Ik had een 
stageplek gevonden, maar nu is daar de stagebegeleider ziek en moet ik een nieuwe plek zoeken. Ik kan 
niks vinden. School, de gemeente en Vluchtelingenwerk zeggen dat ze me niet kunnen helpen, dat ik 
het zelf moet doen. Dat is echt moeilijk voor mij. Ik weet niet waar ik een nieuwe stageplek kan vinden.’ 
 

Er zijn ook respondenten die graag een opleiding zouden willen volgen (7), hetzij op mbo- of hbo-
niveau, maar zij weten niet hoe ze dat zonder steun voor elkaar moeten krijgen. Andere 
respondenten wachten al langere tijd op de uitslag van de aangevraagde diplomawaardering (3). 
Zodra die uitslag binnen is, kunnen ze plannen maken voor de toekomst. Een enkeling - 30-
plussers met verantwoordelijkheden - is bang de uitkering te verliezen als ze gaan studeren of 
ziet op tegen het maken van studieschulden.  
 

Eén respondent is met behulp van de gemeente (project Perspectief) bezig met het opzetten van 
een eigen bedrijf. Zack, 48 jaar, zakenman met eigen bedrijf: ‘Ik heb 1 jaar in de tuinbouw gewerkt 
en nu sinds een jaar in een restaurant. Ik vind het niet leuk. Ik wil een eigen bedrijf beginnen, net als 
in Syrië. Ik heb een begeleider van de gemeente, bij Perspectief. Die gaat me helpen bij een plan.’ 
 

Samengevat: er zijn veertien gemotiveerde respondenten die studeren (4), willen studeren (7) of 
een eigen zaak (3) willen beginnen.  
 
• Gezinssituatie en sociaal netwerk 
Het overgrote deel van de onderzoeksgroep (22) woont alleen. Drie van hen hebben familie in 
Nederland. Onder de genoemde tweeëntwintig bevinden zich zes respondenten die formeel 
gescheiden zijn of gescheiden leven omdat hun partner niet in Nederland woont.  
 

Waafa: ‘Ik ben hier gekomen met mijn twee kinderen. Mijn man was eerder gevlucht en is in Hongarije 
beland. Daar heeft hij een stempel gekregen. Daarom kan hij niet naar Nederland komen.’   
 

Mikal: ‘Mijn man woont in Soedan, hij wil scheiden. Ik wil dat niet, maar hij komt niet naar Nederland. 
En mijn dochter van 11 woont in Ethiopië, bij een vriendin. Maar straks kan dat niet meer, dan is ze 
alleen. Het lukt maar niet om haar hier te laten komen. Eerst zou ze drie maanden geleden komen, 
maar nu zegt de contactpersoon van Vluchtelingenwerk dat het nog wel een half jaar kan duren en dat 
ik er niet steeds naar moet vragen. Ik bel elke dag met mijn dochter en dan gaat ze elke keer huilen. 
Die vrouw van Vluchtelingenwerk zegt alleen maar “wachten, wachten, wachten”. Ik weet niet wat ze 
doet, met wie ze praat.’ 
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Fatima: ‘Mijn man woont in Zweden. Ik kan niet naar Zweden omdat Nederland mijn eerste land was. 
Mijn man heeft nu een Zweeds paspoort, maar hij wil niet naar Nederland komen, want dan moet hij 
kiezen tussen hier en daar. En hij kiest voor daar. Dat is niet makkelijk. Nu is scheiding beter. Daar 
hebben we met elkaar over gepraat. Daarom heb ik een scheiding aangevraagd. Mijn zoon gaat hier 
naar school. Dat is een belangrijk punt voor mij, de toekomst van mijn zoon.’ 
 

Twee respondenten delen een huis met andere vluchtelingen, in twee gevallen is er sprake van 
gezinshereniging en één respondente is naar Nederland gekomen om met een ex-landgenoot te 
trouwen.  
 

Voor de tweeëntwintig alleenstaande respondenten is het hebben van sociale contacten van groot 
belang. De helft zegt echter geen vrienden te hebben of überhaupt geen contact met anderen in 
hun vrije tijd. Zij leiden een nogal geïsoleerd bestaan en voelen zich vaak eenzaam. Overigens is 
slechts sporadisch sprake van contact met Nederlanders. 
 

Hebtom werkt zes dagen per week: ‘Het is werken en slapen. Ik heb geen vrienden of kennissen. Ik 
ga ook niet om met andere Eritreeërs, dat geeft stress.’  
 
David, werkt fulltime: ‘Ik heb geen tijd voor vrienden. Het is vijf dagen werken en op zaterdag 
schoonmaken, wassen draaien, voor een hele week vooruit koken en dan op zondag naar de Eritrese 
kerk en weer naar huis, want daar heb ik geen vrienden.’ 
 
Johnny heeft op het moment niks om handen: ‘Ik blijf in huis, ik heb niks te doen. Ik heb wel contact 
met een buurman, maar ik ben verlegen. Als ik problemen heb met mijn huis, dan helpt hij mij. Mijn 
buurman beneden is heel nerveus. Als hij mij de deur dicht hoort doen, komt hij naar boven omdat het 
zachter moet. Ik zeg “sorry”, ik ben verlegen, ik geef overlast. Alle andere buren zijn vrouwen en dan 
ben ik helemaal verlegen. Ik zeg alleen maat “goedendag” en “hoe gaat het”. Meer contact heb ik niet. 
Ik wil meer contact met mensen. Ik hoop contact met Nederlandse mensen te maken.’ 
 
Hassan volgt een opleiding en heeft een bijbaan: ‘Ik heb geen vrienden, ik heb er ook geen tijd voor. 
Misschien later.’ 
 

Mehrdad doet vrijwilligerswerk: ‘Ik heb hier geen familie en ook geen vrienden. Alle familie woont in 
Teheran. Ik ben alleen hier. Dat is niet goed. Ik voel me alleen. Ik woon wel met meer mensen in een 
huis, maar dat zijn geen vrienden.’ 
 

Mahsa, werkt als vrijwilliger: ‘Ik heb geen familie en vrienden hier. Ik heb geen contact met Iraanse 
Nederlanders. Dan zijn er altijd moeilijkheden. Iraanse mensen zijn niet goed met elkaar. Altijd 
moeilijkheden. Ik hou van contact met mensen, maar niet met Iraniërs en Nederlandse vrienden heb ik 
niet. Alleen samen koffie drinken op het werk.’ 
 

Maar enkele anderen ontbreekt het niet aan contacten. 
 

Mike, werkt als vrijwilliger in een café: ‘Ik heb in het café veel contact met Nederlanders en ik heb 
een Nederlandse vriendin, maar die spreekt liever Engels met me. Dat gaat makkelijker.’ 
 

Ruta, zit op school: ‘Ik ga om met mijn klasgenoten en in mijn vrije tijd met Eritrese vriend(inn)en. Ik 
heb veel vrienden.’ 
 

Negassi, zit op school: ‘Ik heb contact met de andere jongens in ons huis en op school heb ik vrienden. 
Die komen overal vandaan, dus we spreken Nederlands met elkaar. Op mijn bijbaan in het restaurant 
heb ik collega’s,en dan spreek ik ook Nederlands.’ 
 

Absalam, heeft op dit moment een dag- en een nachtbaan: ‘Ik heb hier geen familie, wel Eritrese 
vrienden. Ze komen bij mij thuis, koffie en thee drinken, praten, eten. Alleen zijn is niet goed. Op mijn 
werk heb ik ook Nederlandse collega’s, maar dan hebben we geen tijd om te praten.’ 
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Kortom, veel respondenten (22) zijn op zichzelf aangewezen. De helft van de alleenstaanden leidt 
een geïsoleerd bestaan, maar de andere helft beschikt over voldoende sociale contacten, met dank 
aan studie, werk of vrijwilligerswerk. 

 
2. Taalgeschiedenis  

Er is de deelnemers gevraagd hoeveel tijd er verlopen is tussen hun aankomst en de eerste les, 
bij welke instellingen ze hoe lang taalonderwijs hebben gevolgd, hoe ze terechtgekomen zijn bij 
Taal aan Zee en of ze geslaagd zijn voor hun inburgeringsexamen. 
 
• Tijd tussen aankomst en 1e taallessen 
De meeste cursisten hebben binnen een half jaar (7, veelal in AZC), of binnen een tot anderhalf  
jaar (12) de eerste lessen Nederlands ontvangen. Vier respondenten hebben twee jaar of langer 
op hun eerste lessen moeten wachten. En voor de volledigheid: één deelnemer kon zich niet 
herinneren hoeveel tijd er tussen aankomst en de eerste taalles was verlopen en één respondente 
heeft als toekomstige bruid haar inburgeringsexamen in haar geboorteland afgelegd. 
 
• Aantal dagen per week gedurende aantal jaren, inclusief inburgeringscursus 
Tweederde van de respondenten volgde twee à drie dagen per week les (17) - soms bij één of 
meer instellingen tegelijk -, en eenderde had 4 of 5 dagen per week les (8).  
De een deed dat gedurende 1 jaar (8, waarvan 3 daarna zijn gaan studeren) en de ander tussen de 
1 en 2 jaar (11).  
 

Het overgrote deel van de respondenten (19) heeft dus maximaal twee jaar lessen Nederlands 
gevolgd. (Acht van hen volgden in totaal 4 of 5 dagen per week les gedurende 1 (5x) of 2 jaar (3x). De 
helft van die acht is gaan studeren.) De overige zes deden dat gedurende minimaal 3 jaar. 
 

Er blijkt een relatie te bestaan tussen het aantal dagen per week dat men lessen volgt en het 
aantal jaren: hoe meer lessen per week, hoe minder jaren.  
 
• Andere instellingen naast Taal aan Zee en inburgeringscursus 
Niet alle respondenten hebben het inburgeringsexamen gehaald: sommigen hebben nog geen 
enkel onderdeel afgerond (4) en anderen zijn voor één of twee onderdelen gezakt (3). Het grootste 
deel van de onderzoeksgroep (18) heeft dus het inburgeringsexamen gehaald. 
 

Ongeveer tweederde van de onderzoeksgroep volgde naast lessen bij Taal aan Zee tegelijkertijd 
lessen bij een ander taalinstituut, te weten Up to Learn (8), Sagenn (1), Echt Nederlands (1), Taaltijd 
(1), en Fox Aob (2). Eén respondente volgt nog lessen aan de universiteit van Leiden ter 
voorbereiding op haar studie, en twee respondentes namen na een aantal maanden Taal aan Zee 
vanwege de gunstiger reisafstand lessen bij respectievelijk een instituut in Delft (Dutch Discovery) 
en Rotterdam (SVC).   
 
• Keuze voor Taal aan Zee en reden uitstroom 
De meeste ex-cursisten (21) hebben zich bij Taal aan Zee ingeschreven dankzij een tip van een 
vriend of kennis. Er zijn slechts vier verwijzingen vanuit een instantie: Servicepunt (1) en 
VluchtelingenWerk (3). 
Alle ex-cursisten zijn (heel) tevreden over de lessen bij Taal aan Zee. Vijf respondenten zeggen 
dat andere instellingen niet aan het niveau van de lessen bij Taal aan Zee kunnen tippen, vooral 
niet wat betreft grammatica en woordenschat.  
 

Johnny: ‘Ik vind de lessen bij Taal aan Zee veel beter dan bij mijn andere school. Je leert goed schrijven 
en de grammatica, en je krijgt huiswerk dat altijd wordt gecontroleerd.’  
Ali: ‘Het is heel goed hier, ik snap alles, en je leert alles. En de docent is vriendelijk, rustig, legt het nog 
een keer uit’.   
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Vahid: ‘Er zijn hier betere docenten. Mensen gaan naar een andere school omdat ze daar een laptop 
cadeau krijgen. Daarom alleen, echt.’ 
 

De respondenten noemen verschillende redenen waarom ze met de lessen bij Taal aan Zee zijn 
gestopt. De meest voorkomende reden is dat ze voor het inburgeringsexamen zijn geslaagd (12); 
anderen zijn gestopt vanwege stress of ziekte (5) of omdat ze aan een opleiding zijn begonnen 
(4), gestart zijn met de inburgeringscursus (1) of een baan hebben gevonden (1). Eén respondent 
vindt het aanbod van Taal aan Zee niet intensief genoeg en één respondent meldt dat er geen 
plaats meer was in de B1-lessen van Taal aan Zee.  
 

Een flink aantal realiseert zich inmiddels dat hun beheersing van de Nederlandse taal te wensen 
overlaat. En dat dit een belemmering kan vormen voor het vinden van werk of het beginnen aan 
een studie. 
  

3. Niveau, gebruik en behoefte aan verdere beheersing van de Nederlandse taal 
• Behaald taalniveau  
Volgens de gegevens van Taal aan Zee zijn 4 respondenten op niveau A1 uitgestroomd, 15 op 
niveau A2 en 5 op niveau B1. Eén respondente heeft niveau B2 behaald op de Haagse Hogeschool, 
als voorbereiding op een studie. Echter, twintig respondenten, waaronder enkelen met niveau B1, 
vinden het behaalde niveau onvoldoende. 
 

Zack: ‘Twee jaar geleden sprak ik goed, nu niet meer. Ik ben alles vergeten, vergeten door stress 
[scheiding, dakloos].’  
 

Kahsay: ‘Ik spreek nauwelijks Nederlands. Ik heb geen werk, geen opleiding, geen contact met 
Nederlanders en ik woon in de Schilderswijk.’  
 
Slechts 5 respondenten zijn tevreden over hun niveau; zij zijn op weg naar B1 of hebben niveau 
B1of B2 behaald. Een groot deel van de ‘ontevredenen’ (16) denkt erover om zich opnieuw in te 
schrijven bij Taal aan Zee. Acht hebben dat ook daadwerkelijk gedaan.  
 
• Dagelijks gebruik Nederlandse taal  
Het ervaren gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal heeft ongetwijfeld te maken met de 
frequentie van het gebruik daarvan. Zo zeggen vijftien respondenten nooit (14) of hoogst zelden 
(1) Nederlands te spreken. Contact met Nederlanders komt bijna niet voor. 
 

Waafa: ‘Sinds ik niet meer op les zit, heb ik al een heel jaar geen Nederlands meer gesproken. Ik praat 
alleen Syrisch. De buren zijn ook Syrisch.’  
 

Johnny: ‘Ik ken geen Nederlanders, behalve mijn buurman. Die helpt me wel eens als het nodig is. Ik 
zit veel binnen, ik heb niks te doen. Ik lees wel elke dag de krant en ik luister naar de radio en kijk tv.’  
 

Hiek: ‘Ik spreek bijna geen Nederlands. Ik ben vrijwilliger voor Somaliërs en die spreken haast geen 
Nederlands, wel wat Engels, maar ik spreek weer geen Engels. Nu ga ik vrijwillig bij de kerk werken, 
dan moet ik wel Nederlands spreken. Dan bellen ze als ze me nodig hebben.’ 
 

Hebtom: ‘Ik spreek geen Nederlands. De meeste collega’s komen uit Polen, die spreken geen 
Nederlands. En ik werk met iemand uit China en uit Marokko, die spreken ook niet goed Nederlands.’  
 

Tien respondenten zeggen wel dagelijks de Nederlandse taal te gebruiken, op het werk, op school 
en stage, of met Nederlandse vrienden (2). Toch vinden vier van deze tien hun beheersing van de 
Nederlandse taal niet toereikend. 
 

Er is gekeken of er een relatie bestaat tussen het al dan niet frequent gebruik van de Nederlandse 
taal en leeftijd, herkomst, opleiding of mate van isolement. Dat blijkt niet het geval.  
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• Behoefte aan verdere beheersing van de Nederlandse taal 
Gezien het voorgaande is te verwachten dat veel respondenten taalvaardiger willen worden. En 
dat is ook zo, hoewel het niet altijd leidt tot het nemen van concrete stappen. 
Zo wil tweederde van de respondenten graag beter Nederlands leren(16). Ze willen vooral beter 
leren spreken (12) of schrijven (2), of hun niveau verhogen (4). Sommigen willen naast de lessen 
nog een taalmaatje (4).  
 

Semir: ‘Ik wil graag beter Nederlands leren spreken, dat heb ik nodig voor mijn werk. Maar het liefst 
wil ik studeren. En als ik me aanmeld vinden ze me te oud [38 jaar] of is mijn Nederlands niet goed 
genoeg. Ik zou nu wel lessen willen om beter Nederlands te leren spreken.’  
 

Vahid: ‘Ik spreek haast nooit Nederlands, ik ken geen Nederlanders. Mijn spreken is niet goed genoeg, 
en schrijven ook niet.’  
 

Genoemde zestien zijn doorverwezen naar het spreekuur van Taal aan Zee en de helft heeft zich 
ingeschreven en is inmiddels gestart met lessen spreekvaardigheid van A1 naar A2 (3) of van A2 
naar B1 (3). De overige twee zijn geplaatst in een groep niveauverhoging van A2 naar B1. 
 

Niet alleen de genoemde zestien zijn ontevreden over hun taalniveau; er zijn nog vier die hun 
niveau onvoldoende vinden, maar die vanwege belemmeringen zich niet opnieuw hebben 
ingeschreven (geen tijd vanwege werk, te veel stress, geen kinderopvang, te veel reistijd).  
 

David werkt 5 dagen in de week: ‘Ik wil graag beter spreken. Ik ga eens in de maand naar een 
bijeenkomst van de gemeente, om Nederlands te spreken. Ik heb ook Nederlandse vrienden, die moet 
ik vaker gaan zien, om te leren spreken. Ik heb overdag geen tijd voor lessen, want ik werk 5 dagen in 
de week. Ik zou wel graag B1 halen.’  
 

Robel heeft te veel stress om zich in de lessen te kunnen concentreren: ‘Ik wil het mezelf leren. Ik 
ga zeker één keer per week naar de bibliotheek, voor twee uurtjes. Om boeken A2 te lezen. Ik hoef geen 
les om het beter te leren. Ik snap alles. En ik heb te veel stress voor les. Ik heb veel problemen in mijn 
hoofd. Als ik geen problemen heb, kan ik naar school. Nederlands is niet moeilijk voor mij om te leren. 
Maar ik heb een klein beetje problemen. Het is negatief in mijn leven. Geen familie, geen geld, een 
andere wereld. Geen goede situatie.´  
 

Bij elkaar genomen zijn dus twintig respondenten ontevreden over hun taalniveau.  
 

4. Behoefte aan ondersteuning op ander gebied dan taal 
We hebben de gelegenheid te baat genomen de respondenten te vragen of ze behoefte hebben 
aan hulp op andere terreinen dan taal. En dat bleek het geval. 
Nogal wat respondenten (14) zouden graag op weg geholpen worden bij de keuze en inschrijving 
voor een opleiding (10), bij het zoeken van een stage (3), het vinden van een baan (4) en/of het 
opzetten van een eigen bedrijf (2). Ze zien wat betreft scholing en werk door de bomen het bos 
niet meer. Ook begrijpen ze vaak niet wat opleidingen op hun websites te melden hebben, en dat 
geldt tevens voor de taal in de aangeboden vacatures.  
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IV. Conclusies  
 
Het overgrote deel van de onderzoeksgroep woont tussen de 3 en 5 jaar in Nederland en alle 25 
deelnemers hebben een verblijfsvergunning.  
Bijna een derde bezit een vakdiploma en heeft vele jaren hun beroep uitgeoefend in het geboorteland. 
Ruim een derde heeft een bachelor of afgeronde universitaire studie. Ook zij hebben werkervaring 
opgedaan in hun land van herkomst. Ten tijde van het onderzoek volgden vier respondenten een 
opleiding en hadden er twee een vaste baan. 
 

De vaklui en de halve of hele academici samen (16) hebben in principe een goede startpositie voor 
verdere studie of het vinden van werk, maar in de praktijk blijkt het lastiger dan gedacht. Op dit 
moment hebben vier twintigers een studie opgepakt en hebben twee vaklui een vaste baan.  
Hoogopgeleiden blijken door de gemeente aan laaggeschoolde onbetaalde tijdelijke baantjes te 
worden geholpen, terwijl ze zoveel  meer in hun mars hebben en een volwaardige bijdrage aan de 
samenleving zouden kunnen leveren, hetgeen bovendien hun welbevinden ten goede zou komen.  
 

Studie met behoud van uitkering lijkt, afgaande op wat de opgeleide respondenten te melden hebben, 
niet mogelijk, terwijl een diploma hen de mogelijkheid zouden bieden om op eigen benen te staan 
zodat ze niet jarenlang op een uitkering zijn aan gewezen, of van het ene onbetaalde baantje in het 
andere belanden zonder enig perspectief op verbetering van hun positie. Het is de onderzoeker niet 
duidelijk waarom studie met behoud van uitkering niet mogelijk is. 

 

Op drie na zijn alle respondenten alleenstaand. Het hebben van familie in Nederland blijkt een 
uitzondering, evenals contact met Nederlanders, het hebben van een vaste baan of het volgen van 
een studie. Bijna de helft van de respondenten is mede daardoor sociaal geïsoleerd, de andere helft 
heeft in meer of mindere mate contact met anderen op het werk, op school of als vrijwilliger.  

 

Zestien respondenten zijn binnen een jaar begonnen met het volgen van lessen Nederlands, meestal 
twee of  drie keer per week. En nog eens vijf deden dat binnen 1,5 jaar. Viervijfde heeft maximaal 
gedurende twee jaar lessen gevolgd. Dat blijkt te weinig, te meer daar er in het dagelijks leven 
nauwelijks of geen Nederlands wordt gesproken. Vijftien respondenten spreken nooit Nederlands, de 
anderen doen dat op school, stage of werk. Over het algemeen nodigt het soort vrijwilligerswerk dat 
sommige respondenten verrichten niet uit tot het spreken van Nederlands op niveau. 
 

Respondenten blijken het behalen van het inburgeringsexamen als een eindstation te beschouwen, 
terwijl tegelijkertijd twintig respondenten ontevreden zijn over hun taalniveau. Ze realiseren zich nu 
dat de inburgering eerder als een startpunt dan als een eindpunt moet worden gezien en merken dat, 
ook al heeft een groot deel A2, hun taalniveau onvoldoende is om te beginnen aan een studie of het 
vinden van een baan die past bij hun opleiding en capaciteiten. Eenmaal ex-cursist zijnde behoort 
voor een groot deel van de respondenten het gebruik van de Nederlandse taal tot het verleden. 
 

Veel  respondenten spreken gebrekkig tot zeer gebrekkig Nederlands, en net als spreken is schrijven 
voor de meesten een probleem. De onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal vormt een 
struikelblok op weg naar het realiseren van hun toekomstplannen, en dat terwijl tweederde van de 
respondenten (vaklui en hoogopgeleiden) op papier een goede uitgangspositie heeft wat betreft werk 
en opleiding. 
 

Bijna de helft van de respondenten heeft, naast het verhogen van hun taalniveau, behoefte aan een 
ander soort ondersteuning. Ondersteuning die erop gericht is om hun toekomstplannen te 
verwezenlijken. Ze willen graag adequaat geholpen worden bij de keuze van een studie, het zoeken 
van een stage, het vinden van een passende baan of het opzetten van een eigen  bedrijf. 

 

Wat ten slotte verder opvalt is dat Taal aan Zee hoofdzakelijk aan zijn cursisten komt via mond-tot-
mondreclame.  
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V. Aanbevelingen en vragen 
 

Op grond van de conclusies komen we tot een aantal aanbevelingen en vragen.  
- Zo zou het einddoel het bereiken van minimaal B1 moeten zijn. Er moet een vervolg op de 

inburgering komen om het niveau te verhogen. Dat betekent dat Taal aan Zee minimaal niveau 
B1 zou moeten aanbieden voor cursisten voor wie dat niveau haalbaar is.  
 

- Voor degenen die B1 of B2 hebben behaald zou er een onderhoudsaanbod moeten zijn.  
 

- De gemotiveerden en hoogopgeleiden met duidelijk omschreven toekomstplannen hebben 
behoefte aan een intensieve cursus van 4 of 5 dagen per week. Dat geldt zeker voor 
hoogopgeleide 30- en 40-plussers. Zij hebben gezien hun leeftijd haast.  
 

- Wellicht moet er ook over het bieden van avondlessen worden nagedacht, voor studerenden en 
de voor degenen die werken.  
 

- Verder zouden hoogopgeleiden moeten kunnen studeren met behoud van uitkering. Op die manier 
zijn ze niet de rest van hun leven aangewezen op een uitkering en op werk of vrijwilligerswerk 
dat ver onder hun niveau is. Een punt van overleg met de gemeente? 

 
De vraag is of Taal aan Zee een uitbreiding van het aanbod in principe kan en wil realiseren. Praktische 
bezwaren - geld, ruimte, voldoende vrijwilligers e.d. -, daargelaten.  

 
- Het zou ook mooi zijn als er projecten werden ontwikkeld die erop gericht zijn om vluchtelingen 

op een structurele, natuurlijke manier in frequent contact te brengen met Nederlanders, wellicht 
in groepsverband rond een bepaalde activiteit. Want zonder het frequent gebruik van de 
Nederlandse taal gaat het niet goed komen. 

 

- Rest de vraag hoe er tegemoet gekomen moet worden aan de behoefte aan ondersteuning bij 
het kiezen van een studie, het vinden van een stage of een baan en door wie. 
Dat dit in een behoefte voorziet is overduidelijk. Het kan een aanmerkelijke bijdrage leveren aan 
het verbeteren van de kansen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. 
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Bijlage 
 
Itemlijst voor interviews onderzoek uitgestroomde cursisten  
- Naam  
- Schuilnaam 
- Datum interview 
 
I. Gegevens (o.a. afkomstig uit dossiers cursisten) 
-  land van herkomst 
-  leeftijd 
-  geslacht 
-  verblijfsduur in Nederland 
-  verblijfsvergunning  
-  opleiding in land van herkomst 
- werk in land van herkomst 
 
II. Overige achtergrondgegevens 
-  afkomstig stad of platteland 
-  gezinssituatie 
-  woonsituatie 
-  werkervaring/vrijwilligerswerk in Nederland 
-  sociaal netwerk 
- opleiding/scholing in Nederland 
- diplomawaardering in Nederland 
 
III. Taalgeschiedenis 
- tijd tussen aankomst en eerste taallessen 
- bij welke instelling 
- aantal jaar 
- aantal dagen per week 
-  behaald taalniveau  
-  hoe terechtgekomen bij Taal aan Zee /taalinstellingen 
- oordeel over Taal aan Zee 
- inburgeringscursus al dan niet afgerond 
 
IV. Niveau, gebruik en verdere beheersing van de Nederlandse taal 
- reden uitstroom 
-           tevredenheid over het behaald taalniveau  
-           tevredenheid over het gebruik van de Nederlandse taal  
- behoefte aan onderhoud/verdere beheersing van de Nederlandse taal  
 
V. Behoefte aan ondersteuning op ander gebied dan taal 
- werk 
- opleiding/stage 
- opzetten bedrijf 
- contact met Nederlanders 
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