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De onvrede over het 'falen van de integratie' van etnische minderheden heeft 

zich vertaald in voorstellen voor een straffer inburgeringsregime. Tijdens de 

laatste verldezingscampagnes buitelden politici over elkaar heen met strenge 

inburgeringseisen: een resultaatverplichting, hoge boetes, sancties in de ver

blijfsrechtelijke sfeer en aanpassing aan de Nederlandse mores. 

De cumulatie van eisen is eerder een teken van machteloosheid, ongeduld en 

inspelen op onvrede in de samenleving dan het resultaat van grondige reflectie 

over de rol van (nieuwe) burgers. Dit artikel is bedoeld als aanzet tot een derge

lijke reflectie. Fermin gaat in op de centrale vraag: hoe invulling te geven aan 

actief burgerschap als doelstelling van het inburgeringsbeleid? Allereerst 

wordt te rade gegaan bij de politieke filosofische discussie en daarin blijken 

vier burgerschapsvisies te bestaan: de egalitair-liberale, de neoliberale, de com

munitaristische en de neo-republikeinse. Flarden van deze visies zijn herken

baar in de politieke discussie. De laatste tijd lijlct: er een verschuiving te zijn op

getreden van de egalitair-liberale naar de communitaristische en republikeinse 

visie. Fermin betoogt dat niet tussen een van de vier visies gekozen dient te 

worden. Elk van de visies belicht belangrijke dimensies van burgerschap, maar 

elk van de visies heeft ook blinde vleld(en. Daarom dient een evenwichtig in

burgeringsbeleid hybride te zijn en aan de vier verschillende dimensies van 

burgerschap recht te doen. 

Burgerschap verwijst naar het lidmaatschap van individuen van een sociaal-politie

ke gemeenschap, zoals een staat, provincie, gemeente, en de EU. Het begrip verwijst 

ook naar de relaties tussen burgers onderling. Sinds eind jaren tachtig van de vorige 

eeuw vormt burgerschap het brandpunt van reflectie in politiek, samenleving en 

wetenschap over de herziening van de relatie tussen burger en de staat en tussen 

burgers onderling. De traditionele relatie tussen burger en staat kwam onder druk 

te staan vanwege ingrijpende maatschappelijke en politieke veranderingen door im

migratie, individualisering, secularisering, de crisis van de verzorgingsstaat, globa

lisering en de opkomst van supranationale structuren zoals de EU. 

Het begrip burgerschap wordt op vele wijzen ingevuld; de betekenis van het be

grip is mede onderwerp van discussie. In de politiek-filosofische discussie zijn en

kele hoofdperspectieven van burgerschap te onderscheiden (De Haan 1993, 

Fermin 2000). Deze zijn op te vatten als een uitwerldng van ideeën uit de alledaag

se en politieke discussie. Burgerschap kan worden opgevat als (a) sociaal recht (het 
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egalitair-liberalisme), (b) economische participatie (neo-liberalisme), (c) morele 

dispositie (communitarisme) en (d) politieke participatie (neorepublicanisme). 

Deze hoofdposities worden hieronder kort behandeld. 

Het idee van burgerschap als sociaal recht vindt haar uitwerking in het egalitair-li

baalc perspectief, met als paradigmatische voorbeeld 'A theory ofJustice' (1971) van 

John Rawls. Deze visie kan worden aangeduid als het naoorlogse paradigma, want 

ze reflecteert de ontwikkeling van de naoorlogse verzorgingsstaat (Kymlicka & 

Norman 1994). In deze burgerschapsvisie staat de rechtendimensie van burger

schap voorop. De overheid is verantwoordelijk voor het garanderen van gelijke 

kansen voor individuen om hun rechten te effectueren. Burgerschap is hier een 

middel ter bescherming van individuele belangen, terwijl burgerparticipatie 

hoofdzakelijk vorm krijgt in de zoveel-jaarlijkse gang naar de stembus. 

In de jaren tachtig stootte het paradigma van burgerschap als sociaal recht op 

haar grenzen. Ontwikkelingen als individualisering, secularisering en immigratie 

ondergraven de traditionele bases voor solidariteit, burgerzin en participatie. Het 

paradigma van burgerschap als sociaal recht ligt sindsdien onder vuur in politiek 

en wetenschap. Een belangrijk kritiekpunt betreft de 'passiviteit' van deze burger

schapsopvatting en het verwaarlozen van de plichtenkant. Tegenwoordig is het 

gemeengoed om bij maatschappelijke problemen de ogen niet als vanzelfspre

kend op de overheid te richten; burgers en maatschappelijke organisaties hebben 

hun eigen verantwoordelijkheden. Er zijn drie verschillende alternatieven ontwik

keld met het oog op actieve vormen van burgerschap, die de actieve burger situ

eren in respectievelijk de vrije markteconomie, de civil society en de sociaal-politie
ke gemeenschap. 

In het neoliberale marktdenken - met als bekende praktijkvoorbeelden de politiek 

van Reagan en Thatcher - wordt de oplossing gezocht bij een sterke afslanking 

van de catalogus van sociale rechten die passiviteit en calculerend gedrag in de 

hand zouden werken. Sociale rechten vormen bovendien een onaanvaardbare 

overheidsinterventie in de sfeer van individuele vrijheid. De prikkels van de 

markteconomie zijn de beste school voor ondernemend, economisch burger
schap. 

Communitaristen en neorepublikeinen richten hun pijlen juist op het te ver door

geschoten individualisme en consumentisme van het moderne paradigma én het 

neoliberalisme. Ze zoeken de oplossing bij de revitalisering van de gemeenschap 

van burgers, maar leggen daarbij verschillende accenten. Communitaristen vatten 

de gemeenschap op als een sociaal-culturele, de civil society. De nationale gemeen

schap kan daarbij worden opgevat als in culturele zin vrij homogeen (Walzer 

1983), dan wel als een pluriforme 'gemeenschap van gemeenschappen' zoals het 

Nederlandse verzuilingsmodel (Taylor 1994). Socialisatie in en deelname aan de 
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gedeelde levenswijze van gezin, kerk, buurt, organisaties van het middenveld vor

men individuen tot verantwoordelijke, loyale en betroldeen burgers. De gemeen

schappelijke identiteit zorgt voor sociale cohesie en commitment. De overheid heeft 

tot taak de gedeelde normen, waarden en levenswijzen binnen een natiestaat te be

schermen. Deze visie op actief burgerschap komt in de buurt van gangbare opvat

tingen van Nederlanders over burgerschap: een nadruk op plichten, een sociale in

stelling, de oriëntatie op algemene normen en verantwoordelijkheid voelen voor de 

leefbaarheid van zijn omgeving (Deldeer & De Hart 2002). Neorepublikeinen leggen het 

accent op deelname aan de politieke gemeenschap (Van Gunsteren 1992, De Haan 

1993, Koenis 1997). Hedendaagse geëmancipeerde burgers willen betroldeen worden 

bij de collectieve, democratische besluitvorming over de inrichting van de samenle

ving. 'Politiek' moet breed worden opgevat en omvat ook deelname aan overlegplat

forms, ouderraden, ondernemingsraden en het samen oplossen van conflicten in 

de leefomgeving. Hier staat niet de interactie met gelijkgezinden of 'vrienden' cen

traal (zoals bij communitaristen), maar die in de (semi-)openbare ruimte waar bur

gers elkaar als 'vreemden' ontmoeten en de 'organisatie van pluraliteit' als opgave 

hebben (Van Gunsteren 1998). Als lid van een lotsgemeenschap hebben burgers de 

verantwoordelijkheid de rol van burger op zich te nemen in situaties die erom vra

gen, zoals in crisissituaties en als autoriteiten democratische principes schenden. 

De scherpe kantjes zijn ondertussen afvan de burgerschapsdiscussie in de politie

ke filosofie. Duidelijk is geworden dat het neoliberalisme, communitarisme en re

publicanisme in de praktijk geen aansprekende en aanvaardbare alternatieven 

kunnen bieden. De tucht van de markt blijkt eerder tot meer egoïsme dan tot ver

antwoord burgerschap te leiden. De communitaristische preoccupatie met datge

ne 'wat mensen bindt', ziet over het hoofd dat kleinschalige gemeenschappen no

toire vrijheidsbeperkers zijn. En de republikeinse verheerlijking van toewijding 

aan de publieke zaak en het publiek debat contrasteert scherp met de hedendaag

se realiteit waarin mensen hun gelukzoeken in het private leven. In de zoektocht 

naar alternatieven worden tegenwoordig allerlei hybride voorstellingen van bur

gerschap ontwildceld, waarin elementen uit de vier visies worden gecombineerd. 

Terwijl tot in de jaren tachtigvraagstuldcen van verdeling en sociale rechtvaardig

heid centraal stonden, gaat de discussie nu over eenheid in verscheidenheid en de 

plichten van burgers. 

De discussie heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat burgerschap een complex be

grip is, dat kan verwijzen naar verschillende dimensies van de relatie tussen indivi

du en gemeenschap, zoals: (a) de formele status van burgers en de daaraan verbon

den catalogus van juridische rechten en plichten, (b) de burgerschapsidentiteit als 

uitdruldcing van de verbondenheid van burgers met een sociaal-politieke gemeen

schap, en (c) de participatie van burgers in de openbare sfeer (Fermin 2000). Ook is 

duidelijk geworden dat een evenwichtige opvatting van burgerschap oog moet heb

ben voor de verschillende dimensies van status/rechten, identiteit en participatie. 

Een evenwichtige opvatting is een hybride voorstelling van burgerschap. 
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Burgerschapsvisies op inburgering 

Inburgering van immigranten kan vanuit de hierboven gepresenteerde visies op 

burgerschap verschillend worden ingevuld. In een egalitair-liberale visie is inburge

ring een recht van immigranten. Inburgering is gericht op zelfredzaamheid en 

het garanderen van startkansen voor immigranten die in een achterstandssituatie 

dreigen te geraken. Dit zijn eveneens belangrijke doelen van het Nederlandse in

burgeringsbeleid. Maar in contrast met het Nederlandse beleid staan in een egali

tair-liberaal perspectief niet de plichten maar de rechten van immigranten op 

educatieve voorzieningen voorop. 

Toerusting voor sociaal-economische participatie staat ook centraal in een neolibe

raal perspectief op inburgering. Inburgering is hier geheel de verantwoordelijk

heid van immigranten zelf. Zij moeten in een proefperiode bewijzen dat ze in hun 

eigen levensonderhoud kunnen voorzien, voordat hen een vaste verblijfsvergun

ning wordt verleend (Teulings 1995). In deze lijn liggen recente voorstellen om ver

lening van een verblijfsvergunning afhankelijk te maken van een succesvol inbur

geringsexamen en om immigranten deels zelf de kosten van de cursussen te laten 

betalen. 

In een communitaristische visie is inburgering een eerste stap in het ingroeien van 

immigranten in de samenleving van vestiging. Inburgering moet gericht zijn op 

sociaal-culturele aanpassing van immigranten uit een andere cultuur. Gevestigde 

burgers moeten nieuwkomers hierbij hulp bieden en de verbanden van het mid

denveld dienen zich voor hen open te stellen. Het pleidooi voor meer aandacht 

voor normen en waarden binnen het Nederlandse inburgeringstraject en voor 

maatschappelijke stages ligt in deze communitaristische lijn. De verantwoorde

lijkheden van burgers en organisaties van de ontvangende samenleving worden 

in het huidige debat echter over het hoofd gezien. 

In een multiculturele variant van het communitarisme worden immigranten opge

vangen door de eigen culturele oflevensbeschouwelijke gemeenschap. Via inbur

gering hierin integreren ze in de Nederlandse samenleving. Dit is het idee van 

emancipatie via integratie in eigen kring. Deze visie, in de jaren tachtig nog on

verdacht, functioneert in het hedendaagse debat hoofdzakelijk als schrikbeeld. 

De ideologie van de Arabisch-Europese Liga refereert wel aan deze visie. 

Een neorepublikeinse visie op inburgering benadrukt het bijbrengen van de beno

digde kennis en vaardigheden voor het competent kunnen uitoefenen van de bur

gerplichten en deelname aan het openbare leven. Inburgeringsbeleid moet immi

granten uit niet-democratische staten een democratische houding en kennis 

bijbrengen. Competent burgerschap wordt vooral in de praktijk geleerd, door sta

ges en deelname aan het openbare leven, in combinatie met inburgeringscursus

sen. Binnen de neorepublikeinse visie is de verplichting tot inburgering goed te 

rechtvaardigen als de plicht van burgers om de minimale competenties voor parti

cipatie eigen te maken. De rechtvaardiging van de inburgeringsverplichting in 
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Nederlandse beleidsteksten vindt in gelijksoortige bewoordingen plaats. 

De filosofie achter het Nederlandse inburgeringsbeleid heeft een egalitair-liberaal 

uitgangspunt, van bevordering van zelfredzaamheid, gecombineerd met neolibe

rale ideeën over het koppelen van sociale rechten aan plichten, communitaristi

sche noties over loyaliteit en betrold<:enheid en neorepublikeinse ideeën over 

plichten tegenover de gemeenschap. Het is een hybride filosofie die aansluit bij 

het model van een activerende verzorgingsstaat. Het is niet toevallig dat verplich

te vormen van inburgeringsbeleid juist in verzorgingsstaten in Noordwest-Europa 

tot ontwild<:eling komen. 

Inburgering gericht op actiefburgerschap 

Sinds de eeuwwisseling is in het Nederlandse politieke en publieke debat over in

burgering een duidelijke verschuiving opgetreden in de richting van communita

ristische en neorepublikeinse ideeën over burgerschap. Immigranten moeten zich 

de normen en waarden van publieke cultuur van de Nederlandse samenleving ei

gen maken, zich als loyaal burger van de Nederlandse staat gedragen en zich niet 

binnen de eigen groep verschansen. In dit perspectiefvalt ook de kritiek te begrij

pen dat inburgeringscursussen te zeer gericht zijn op het bijbrengen van kennis 

en vaardigheden voor het verzilveren van rechten en te weinig aandacht geven 

aan normen, waarden en plichten. De egalitair-liberale en pragmatische invulling 

van inburgering in termen van zelfredzaamheid ligt onder vuur. 

De zoektocht naar vormen van actief ofverantwoord burgerschap is terecht. 

Inburgering moet meer zijn dan toerusting voor arbeidsmarktparticipatie. Het le

ven is meer dan werk. Immigranten moeten ook als burger kunnen functioneren. 

Is het mogelijk op een evenwichtiger manier hedendaagse inzichten over actief 

burgerschap te laten doorwerken in de uitwerking van het inburgeringsbeleid? 

Daartoe geef ik hieronder een aanzet.' Daarbij ga ik uit van inzichten uit de ver

schillende burgerschapsvisies, getrouw aan de eerdere stelling over de wenselijk

heid van een hybride burgerschapsvisie. 

Het egalitair-liberalisme heeft dan wel onder vuur gelegen, het bevat nog steeds be

langrijke inzichten over de juridische en sociaal-economische voorwaarden voor 

burgerparticipatie. Het waarschuwt terecht dat vergaande eisen aan burgers ter 

bescherming van gemeenschapsbelangen de individuele vrijheden vergaand kun

nen belmotten en minder competente of 'brave' burgers uitsluit van volwaardig 

burgerschap. Het uitgangspunt van de liberale democratie wordt gevormd door 

de principiële gelijkheid van burgers als lid van de sociaal-politieke gemeenschap. 

Dit uitgangspunt stelt grenzen aan de eisen die aan (nieuwe) burgers gesteld kun

nen worden met het oog op actieve vormen van burgerschap. 

Bewustzijn van de gespannen relatie tussen individuele burger en gemeenschap 

roept ook de vraag op wat een evenwichtige verhouding is tussen rechten en 

plichten tegenover de gemeenschap. In ieder geval impliceert het dat het opleg-
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gen van meer plichten aan immigranten, zoals een resultaatverplichting, gekop

peld moet zijn aan toegang tot meer rechten. Tevens moet de herijking van het 

evenwicht van rechten en plichten in het kader van inburgeringsbeleid conse

quent worden toegepast, dus ook gelden voor gevestigde burgers. Als het inburge

ringsbeleid wordt opgetuigd met een module burgerschapskunde wordt het tijd 

burgerschapskunde ook binnen het reguliere onderwijs serieuzer te nemen. 

Het egalitair-liberaal perspectiefvraagt ook aandacht voor de effectuering van 

rechten. Van immigranten wordt deelname aan de samenleving verlangd, maar 

deze samenleving is op veel punten weinig toegankelijk voor hen. Deze kloof tus

sen inburgeringstraject en maatschappelijke participatie krijgt tegenwoordig 

meer aandacht. Dit komt tot uiting in recente ontwikkelingen als maatschappelij

ke stages en duale trajecten (taallessen gecombineerd met een onderdeel gericht 

op participatie, zoals werken, beroepsopleiding ofvrijwilligerswerk). Maar de 

doorgeleiding na de afronding van een inburgeringstraject naar arbeidsbemidde

ling en andere vervolgactiviteiten laat nog veel te wensen over. 

De neoliberale burgerschapsvisie kan juist door zijn contrast met het Nederlandse 

egalitaire model tekortkomingen ervan aan het licht brengen. Zo komen immi

granten in Nederland moeilijk aan het werk, mede vanwege de veelheid aan re

gels en reglementering rond beroepen. Is zo'n sterke regulering nog wel functio

neel voor een immigratiesamenleving als de Nederlandse? De neoliberale visie 

wijst ook op het risico dat inburgeraars te zeer bij de hand worden genomen en 

betutteld. Terwijl zij geacht worden zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers. 

Maar dan moeten ze ook tijdens het traject de ruimte krijgen om hun eigen ver

antwoordelijkheid op zich te nemen en mede invulling te geven aan het traject. 

Een communitaristisch perspectieflegt het accent op de opname van nieuwkomers 

in de lokale gemeenschap. Ook op dit punt valt veel te verbeteren. Zo zijn de au

tochtone burgers nog weinig betrokken en leven veel vluchtelingen in sociaal op

zicht vrij geïsoleerd. Een mentorsysteem, naar voorbeeld van het Canadese 'Host 

Program' zou een stap in de goede richting zijn. Hierbij helpen vrijwilligers nieuw

komers bij hun eerste stappen in de nieuwe omgeving. 

Communitaristische noties komen in het tegenwoordige debat vooral naar voren 

in de roep om meer aandacht voor Nederlandse normen en waarden binnen de in

burgering. Assimilatie van nieuwkomers, ter bescherming van 'de' Nederlandse 

cultuur kan echter geen doel zijn van een verplicht inburgeringsbeleid. Nog afge

zien van het feit dat de Nederlandse cultuur zelf heterogeen en pluriform is, zou 

zo'n beleid in strijd zijn met het beginsel van respect voor de autonomie van be

trokkenen. Maar aan de andere kant is de inburgering van immigranten feitelijk 
wel een proces van resocialisatie (Entzinger 2001). 

Meer aandacht voor de Nederlandse normen en waarden in het inburgeringstra

ject is zeker gewenst, al dient dit te gebeuren op een wijze die voldoende respect 
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toont voor de betroldeenen. Een van de uitkomsten van de discussie over burger

schap in de politieke filosofie is dat de stabiliteit en gezondheid van een liberale 

democratie kwaliteiten van burgers vereist, zoals de bereidheid tot samenwer

king, de deugd van tolerantie, het vermogen tot zelfbeheersing en betroldcenheid 

bij de publieke zaak (Kymlicka & Norman 1994). Meer in het bijzonder stelt de 

Nederlandse ontspannen wijze van samenleven hoge eisen aan burgers wat be

treft hun burgerschapscompetenties (Scheffer 2000). Nieuwe burgers, zowel 'exoti

sche' immigranten, als 'inheemse' kinderen, dienen zulke competenties te ont

wild<elen, zo stellen neorepublikeinen. Het neorepublicanisme wijst dus eveneens in 

de richting van aandacht voor normatieve aspecten van integratie in het inburge

ringstraj ect. 

Combinatie van theorie en pralrtijl{ 

Het inburgeringsbeleid dient zowel de ontwild<eling van burgerschapscompeten

ties te bevorderen, als inburgeraars kennis te laten maken met de Nederlandse 

normen en waarden. Een combinatie dus van neorepublikeinse en communitaris

tische inzichten. Immigranten moeten niet alleen als burger functioneren binnen 

het publieke domein, maar ook als werlmemer binnen een arbeidsorganisatie en 

als ouder op de school van hun ldnderen. Deelname aan al die sectoren vereist 

kennis van de spelregels. Immigranten worden in hun dagelijkse omgang met au

tochtonen en in hun contacten met instellingen geconfronteerd met allerlei ver

wachtingen en sociale regels. Indien immigranten in de inburgeringsfase kennis 

nemen van omgangsvormen en regels binnen scholen, bij de dokter, op het werk 

en in de omgang met politie, zou dat zonder meer bevorderlijk zijn voor hun deel

name aan het maatschappelijke leven. 

Een combinatie van theorie en praktijk is de aangewezen weg om immigranten 

kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en publieke moraal. 

Maatschappelijke stages en duale trajecten waarin immigranten naast de cursus

sen deelnemen aan werk, beroepsopleiding, vrijwilligerswerk en andere activitei

ten vormen een prachtig aanknopingspunt voor lessen in 'burgerschapskunde' tij

dens het inburgeringstraject. Tijdens die lessen kunnen ervaringen en problemen 

met de sociale regels en omgangsvormen binnen de verschillende maatschappelij

ke instituties besproken worden en kunnen cursisten oefenen met rollenspelen. 

De gebruikelijke omgangsvormen en regels hoeven niet klaldceloos geaccepteerd 

te worden. Kritische reflectie is vereist, want burgerschap vereist een kritische 

houding. De ervaring kan verbreed worden door inburgeraars bij elkaars stage

pleld<en op bezoek te laten gaan. Zodoende krijgen immigranten zicht op de ei

genaardigheden en ook de ambivalenties en variatie in de Nederlandse wijze van 

ontspannen samenleven. 

Deze combinatie van theorie en praktijk kan omgekeerd voordelen opleveren voor 

de instellingen die eraan meewerken. Een basisschool die bijvoorbeeld ondersteu-
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ning biedt bij inburgeringscursussen voor immigranten met kinderen op die 

school, kan problemen in de omgang met allochtone ouders aankaarten bij de do

centen van de inburgeringscursussen. Bijvoorbeeld dat zij zelden verschijnen op 

de lO-minutengesprekken. Zulke problemen kunnen dan besproken worden, 

waarbij allochtone ouders met hun visie erop ofmet hun eigen problemen aanko

men. Dit leidt tot meer begrip over en weer en biedt de mogelijkheid gezamenlijk 

naar oplossingen te zoeken. Zo krijgen inburgeraars tegelijk zicht op de 

Nederlandse wijze van conflicthantering en het zoeken naar compromissen. 

Een reden waarom het burgerschapsbegrip tegenwoordig populair is binnen het 

debat over inburgering, is dat het haast individuele verantwoordelijkheden en 

participatie benadrukt. Ideeën over collectieve emancipatie lijken te hebben afge

daan. Toch is ook vanuit het burgerschapsperspectief er alle reden meer aandacht 

te hebben voor de rol die migrantengemeenschappen en -organisaties spelen en 

kunnen spelen bij de inburgering. Zij kunnen bijvoorbeeld nieuwkomers onder

steunen bij de participatie aan de samenleving en 'oudkomers' motiveren om een 

inburgeringstraject te gaan volgen. Bovendien heeft burgerschap niet alleen te 

maken met plichten tegenover de samenleving, maar ook met het opkomen voor 

eigen rechten en strijden tegen onrecht en uitsluiting. Ook daarbij spelen eigen 

organisaties een belangrijke rol. 

Afsluiting 

Burgerschap is één van de centrale waarden waarop het inburgeringsbeleid is geo

riënteerd. Toch komt het doel van burgerschap onvoldoende tot uiting in het hui

dige beleid. Een evenwichtige invulling van dit doel vereist aandacht voor de 

meerdimensionaliteit van burgerschap. Juist het bekijken van het vraagstuk van 

inburgering vanuit verschillende burgerschapsvisies - die elk een andere dimensie 

voorop stellen -levert nieuwe inzichten op die een basis bieden voor de ontwikke

ling van een evenwichtige visie op burgerschap als een van de doelen van inburge

ringsbeleid. 
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Noten 

1 Ik ga hier niet in op het vraagstuk van de verplichting die nieuwkomers wordt op

gelegd om deel te nemen aan een inburgeringtraject. Zie daarvoor Fermin 2001. 
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