
Inburgering en Onderwijs: 
Van Syrië naar Nederland.

Inburgeren en doorleren dat kan!

Wilma Smit

Aghyad AlSherfawi

Corine Rockers



Inhoud Sessie

1. Het onderwijssysteem in Syrië
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3. Inburgeren in Nederland:

 Nederlands, Kennis Nederlandse Samenleving en Oriëntatie op de 
Nederlandse Arbeidsmarkt

 Diplomawaardering en onderwijsindicatie

 Studie- en loopbaanadvies

 Geïntegreerde inburgeren

4. Statushouders aan het woord

5. Vragen en tips uit de praktijk



Inburgeren en doorleren het kan!

“It may be unfair, but what happens in a few days, 

sometimes even a single day, can change the 

course of a whole lifetime.”

- Khaled Hosseini-



Inburgeren en doorleren het kan!

• WRR en rapport Algemene Rekenkamer: 

• Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten

• Gelijktijdig werken aan:

 Huisvesting

 Taalverwerving

 Opleiding

Werk



Onderwijs in Syrië



Onderwijs in Nederland



MBO/HBO/universiteit in Nederland

• Voortgezet Onderwijs:

 VMBO (4 jaar met diploma) naar MBO2, MBO3, MBO4

 VMBO zonder diploma naar MBO1 (Entrée)

 HAVO (5 jaar) naar HBO

 VWO (6 jaar) naar universiteit



Taalniveaus

NT2 NT1 Onderwijsvergelijking

• Alfa-a, b, c Alfabetisering

• A1 Beginner

• A2 ong 1F 1F Eind primair onderwijs

• B1 ong 2F 2F Eind vmbo in theorie

• B2 ong 3F 3F Eind mbo-4 en havo

• C1, C2 4F Eind vwo

Laaggeletterd tot : 2F

A1/op weg naar A2 : mogelijkheid niveau 1 mbo met nt2

B1/Staatsexamen NT2 I : toegangsniveau MBO3/4, own B1 niveau 2

B2/Staatsexamen NT2 II : toegangsniveau HBO/WO



Dan kom je in Nederland en moet je 
inburgeren

• Iedere inburgeringplichtige met een verblijfsvergunning ouder dan 18 
tot 65

• Termijnen 3 of 5 jaar (analfabeet)

• Nederlandse taal en Kennis van de Nederlandse Samenleving en 
Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt

• Examens: 

• lezen, schrijven, spreken, luisteren op niveaus A2, B1 of B2 
(staatsexamens)

• Kennis van de Nederlandse Samenleving

• Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt



Intake en trajectbegeleiding gericht op 
opleiden en niet alleen inburgeren

• Informatievoorziening over onderwijs: MBO, HBO en WO op een lijn 
schakelen

• Uitgaan van opleidings-beroepsachtergrond/-wens/perspectief

• Opleidingsniveau eigen land is geen garantie in Nederland

• Voorkomen van teleurstellingen door verkeerde verwachtingen te 
wekken

• Diplomawaardering en onderwijsindicatie

• Studie-loopbaanadvies



Inburgeringtrajecten

• Alfabetisering (3 dagdelen per week)

• Inburgering richting A2 (3 dagdelen per week)

• Staatsexamen I of II richting B1 of B2 (3 dagdelen per week)

• Schakeltrajecten Inburgering naar een opleiding (4 dagdelen per week) 
vanaf niveau 0 naar A1 of B1 die voorbereiden op geïntegreerd 
onderwijs



Inburgeringtrajecten



Wat mist er in de inburgering?

• DUO-financiering geeft geen ruimte voor intensieve trajecten

• DUO-financiering is niet bestemd voor organiseren van taalstages en 
duale activiteiten buiten inburgering om

• Inburgeraar heeft eigen verantwoordelijkheid en weet niet hoe hij moet 
kiezen

• Inburgeraar krijgt in AZC en bij binnenkomst gemeente te weinig en 
onvolledige informatie over onderwijs en werk



Wat mist er in de inburgering?



Convenant: Inburgeren in Groningen 
doen we het samen

• Gemeente Groningen, Hanze Hogeschool, Alfa-college, Noorderpoort

• Vanaf AZC juiste en tijdige informatievoorziening door de juiste experts

• Individueel trajectplan voor elke inburgeraar

• Inburgeraar houdt de regie maar de gemeente pakt de regie samen met 
hem

• Voor zoveel mogelijk inburgeraars duale trajecten zoals taalstages, 
werkervaringsplekken, aanvullend modulair aanbod

• Geïntegreerd inburgeren richting opleiding en werk

• Samenwerking met partners zoals WerkPro, Link050, Noorderlink

• Overige aanbieders en mogelijke samenwerkingspartners worden van 
harte uitgenodigd zich aan te sluiten



Geïntegreerd inburgeren

• Geïntegreerd onderwijs: inburgering en een opleiding met:

MBO1 (Entree NT2) voor lager opgeleiden, vanaf niveau A1, gericht op 
doorstroom MBO2 of arbeidsmarkt naar A2/B1

MBO2/3/4, vanaf niveau B1 naar 2F/3F (B2)

 Voorbereidend Jaar richting HBO/WO, vanaf niveau B1 naar B2

 Grotius Minor en Grotius Light Hanze Hogeschool



Entree NT2

• Entree NT2: o.a. de profielen Handel, Logistiek, Bouw, 
Installatietechniek, Electrotechniek, Zorg en Dienstverlening

• Voorafgegaan door Schakeltraject van niveau 0 naar A1

• 5 dagen per week

• Doelgroep: jongvolwassen anderstaligen met geen of weinig opleiding 
die naar inschatting maximaal MBO niveau 2 kunnen afronden (16/18-30 
jaar)

• Bij intake wordt zorgvuldig gekeken naar vooropleiding en leerbaarheid, 
taalniveau, motivatie, inzet etc. 

• NT2 gericht op inburgering en NT2 gericht op vaktaal en beroepentaal

• Rekenen en vaklessen

• Loopbaan/Werknemersvaardigheden ook gericht op KNM en ONA

• BPV



Voorbereidend Jaar Alfa-college

• Samenwerking afdeling VAVO Alfa-college, Hanze Hogeschool en 
Rijksuniversiteit Groningen

• Voorafgegaan door Schakeltraject voor hoogopgeleide jongeren richting 
niveau B1 (1 jaar)

• Afsluiting met Staatsexamen II niveau B2

• Programma van 5 dagen per week les: 20 tot 25 uur les

• Ten minste middelbare schoolopleiding land van herkomst

• Nederlands op B-1 niveau

• Redelijke beheersing van Engels en wiskunde (instaptoetsen)

• Vakken: NT2/Nederlands, Engels, profielvakken zoals wiskunde, 
economie, scheikunde, natuurkunde, biologie

• Gastlessen docenten HBO, meelopen met lessen VAVO, meeloopdagen 
HBO/WO, ervaringen van oudcursisten



Malik

• 1988 Syrië

• verblijfsvergunning 3 maart 2014

• start Inburgering 26 augustus 2014 van niveau 0 naar B1

• start Voorbereidend Jaar september 2015, beginniveau B1

• Juli 2016 Staatsexamen II B2

• September 2016: studie Civiele Techniek HBO begonnen

• https://www.youtube.com/watch?v=GNX6y1EViCk

• Opname februari 2016

https://www.youtube.com/watch?v=GNX6y1EViCk


Resultaten Geintegreerde aanpak

• ROC Alfa-college: 

• niveau 1 en doorstroom gegevens hogere niveaus: 

• 85% behaalt diploma Entree

• 75% stroomt door naar vervolgopleiding niveau 2

• 68% van doorgestroomden behaalt vervolgdiploma en startkwalificatie

• 30% doorstroom tweede vervolgniveau 3/4

• Voorbereidend Jaar Alfa-college: 90% doorstroom naar HBO of WO

• Inburgering en Staatsexamens Noorderpoort en Alfa-college: 75 tot 85 % 
slagingspercentage, afhankelijk van leerprofiel vooropleiding



Geïntegreerd, waarom?

• Integratie van NT2 Inburgering en (beroeps)opleiding is win-win: 

• Inburgering en opleiding gaan hand in hand 

o Vergroot kansen op en succesvolle doorstroom naar een vervolgopleiding

o Volwaardige inburgering/integratie

• Twee beroepsgroepen die samenkomen:

o Taalbewuste docenten beroepsvakken 

o Docenten NT2 met kennis van de beroepskwalificaties

• Inburgering is vaak maar mogelijk met 3 a 4 dagdelen per week

• Combinatie van opleiding/ NT2 Inburgering : 5 dagen per week

• Onderdompeling in het Nederlands en start met de opleiding



In gesprek met statushouders


