
PERSPECTIEF 

. Erl~en de waarde van nieuwl~oIners! 
Nieuwkomers die de asielprocedure met goed gevolg hebben doorlopen, blijken ons 

land voor nieuwe problemen te stellen. Nu komt het immers aan op de integratie, op 
het kunnen leven en werken als volwaardig lid van onze samenleving. Voor velen is de 
weg naar die nieuwe toekomst met doornen geplaveid. Dat komt mede doordat de kwa
liteiten die zij in hun leven hebben opgebouwd, nogal eens worden genegeerd. Bijna 
spreekwoordelijk is de arts die hier met moeite een lage functie in de verzorgende sec
tor kan krijgen. 

E
en direct aan de alledaagse praktijk 
ontleend voorbeeld illustreert het pro
bleem èn laat zien dat niet alleen bij 

artsen en ander hoogopgeleiden competenties 

door Ruud Duvekot 
mers ook allesbehalve bevorderlijk is voor de 
integratie in sociaal-psychologische zin, be
hoeft welhaast geen betoog. Ruim twintig jaar 

en Kees Verhaar 

worden genegeerd. 
Aan Yousouf is de status van erkend vluchteling ver

leend. Het bureau nieuwkomers heeft hem doorverwezen naar het 
ROe waar hij geplaatst wordt in het inburgertraject bij basisedu
catie' en begint met NT2. Omdat YousiJuf geen scholing heeft en 
geen begrip van grammatica, lukt het hem nauwelijks om 
Nederlands te leren. Na driejaar ploeteren in 

geleden maakte Buchi Emecheta in haar boek 
Als een tweederangsburger al invoelbaar hoe het is om een nieuw 
leven op te moeten bouwen. Daarenboven blijft een belangrijk 
stuk menselijk kapitaal onbenut - ten detrimente van nieuwko
mers èn onze economie en samenleving. 
Werk is een belangrijke, misschien wel de belangrijkste ingang tot 
volledige integratie in onze maatschappij; daarom concentreren 

wij ons op de arbeidsmarkt, Grosso modo 
de klas blijkt dat hij inmiddels zijn eigen 
kansen heeft gecreëerd en zwart is gaan wer
ken als huisschilder. Schilderen was immers 
zijn Libanese bedrijvigheid; ondernemer
schap was naast schilderen de andere com
petentie waarover hij al beschikte - beide 
competenties werden niet aangeboord bij de 
inburgering. 

Naast NT-2-
zijn er twee redenen die de volwaardige toe
gang tot de Nederlandse arbeidsmarkt be
lemmeren. De eerste is onvoldoende be
heersing van het Nederlands, de tweede is 
dat een goed zicht ontbreekt op de compe
tenties die mensen zich al eerder eigen 

cursussen is werk 
juist de beste 

maakten. 

Onderbuil.-gevoelens 

Rondom de asielzoekersproblematiek spelen 
nogal eens onderbuikgevoelens: 'Wat moeten 
die lui hier?' Ofschoon er voor die houding 

èn een onmisbare 
leerschool in het 

Nederlands 

Erkenning Verworven Competenties 

Voor dat tweede probleem willen wij bijdra
gen aan een oplossing met verwijzing naar 
het gedachtegoed van EVC - Erkenning 

veel verklaringen mogelijk zijn, is er politiek 
gesproken toch wel consensus dat dit soort gevoelens ethisch niet 
aanvaardbaar is. Echter, ook bij ons roert de onderbuik zich: 'Zo ga 
je niet met mensen om!' Aan dat gevoel ligt een aantal normatieve 
uitgangspunten ten grondslag die zich laten samenvatten in onze 
overtuiging dat mensen in hun waarde herkend en erkend dienen 
te worden. Doe je dat niet, dan maak je mensen tot tweederangs
burgers, wat in het algemeen onaanvaardbaar is. Bij nieuwko
mers is zo'n achterstelling nog eens extra schrijnend omdat ons 
land, in vergelijking met de landen van herkomst, juist preten
deert er in termen van mensenrechten een hoge morele standaard 
op na te houden. Daar dienen we dan wel blijk van te geven! 
Dat het niet in hun waarde herkennen en erkennen van nieuwko-

R,wd D,wekot is coördi,wtor vall het door de Millisteries van Economische 
Zaken, Onderwijs, C"ltuur & We/el/schappen en Sociale Zaken en Werkge
legenheid ill het leven geroepen Kenniscentrum EVC (zie www.kenniscen/.ru
meuc.nl). 
Kees Verhaar is werk. am" bij S /.oas ill Wageningell en voor. iuer van de redac
tie 'uan Tdce. 
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van Verworven Competenties. De EVC-me
thode, die in ons land steeds meer toegang 

vindt, wordt gebruikt om competenties die mensen zich geduren
de hun werkzame leven hebben eigen gemaakt, zichtbaar te ma
ken en waar mogelijk formeel te erkennen in kwalificaties (certifi
caten, diploma's). Daarmee kun je bijvoorbeeld laten zien dat 
iemand die op LTS-niveau aan de beroepsloopbaan begon zich via 
werkervaring zoveel nieuwe vaardigheden en kennis heeft eigen 
gemaakt, dat er inmiddels tot volle tevredenheid op MTS-niveau 
wordt gefunctioneerd. Erkenning van dat niveau versterkt de 
arbeidsmarktpositie van het individu èn van de onderneming; het 
is ook een stimulans om zich verder te blijven ontwikkelen. 
De crux van de EVC-aanpak is, dat mensen de kans krijgen om 
hun competenties in relatie tot hun dagelijkse werk te demonstre
ren. De beoordeling (assessment) in hoeverre de persoon uit ons 
voorbeeld zich (deels) tot MTS-niveau heeft opgewerkt, vindt dus 
plaats in een authentieke context: in een situatie waarin vaardig
heden, kennis en houding worden toegepast om de problemen in 
het dagelijks werk op te lossen. Blijkt men dat te kunnen, dan 
leidt de assessment tot de formele toekenning van deelcertificaten 
of een volledig diploma. De EVC-methode werpt ook vruchten af 
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voor mensen die van 
branche willen wisselen 
of die (opnieuw) aan de 
slag willen. Dankzij EVC 
komen de zogenaamde 
zij-instromers langs een 
verkorte, maar verant
woorde route voor de 
klas en kunnen herintre
ders sneller aan de slag 
in de zorg. De herken
ning en erkenning van 
de competenties draagt 
dus zowel bij aan de loop
baan van deze mensen, 
als aan het oplossen van 
knelpunten op de 
arbeidsmarkt! 

Witte economie 

Van belang is dat een 
traditionele, schoolse 
manier van toetsen en 
examinering kan worden 
vermeden. De competen
ties worden immers bij 
voorkeur direct in relatie 
tot problemen uit de da
gelijkse werksituatie ge
demonstreerd. Dát lijkt 
ons juist voor nieuwko
mers ook van groot be
lang. Niet alleen omdat 
zo de hoge drempel van 
examens (wie herinnert 
zich niet de stress) wordt 
vermeden, maar ook om
dat het probleem omzeild 
kan worden van het hoge 
niveau aan schriftelijk 
beheersing van de Ne
derlandse taal dat voor 
examens nodig is. Voor 
Yousouf was deze weg 
perfect geweest - en een 
begin van volwaardige 
integratie in de witte 
economie. 
Daarmee zeggen wij na
tuurlijk niet, dat er niet 
in taalbeheersing geïn
vesteerd moet worden. 
Integendeel, wij zijn er
van overtuigd dat de ver
gemakkelijking van de 
toegang tot de arbeidsmarkt door de (h)erkenning van verworven 
kwaliteiten ook ertoe leidt dat men zich de taal sneller en vol
waardiger eigen zal maken. Werk is naast de NT-2-cursussen in 
onze optiek juist de beste èn een onmisbare leerschool Nederlands. 

29 

Door hun de kans te geven om zich het Nederlands op een pro
ductieve manier eigen te maken, erkennen we nieuwkomers 
bovendien niet alleen als arbeidskracht, maar waarderen we ze 
ook psychologisch als waardevolle burgers .• 
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