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Kloven zijn er om te dichten  
 
Nederland, het land van gelijkheid, vrijheid en 
diversiteit. Het land van God, kerken en kaas 
en het land van Allah, Moskeeën en couscous. 
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, is het 
dat soms ook niet? Hoeveel weet ik als 
Nederlander nou écht van de andere culturen 
in ‘mijn’ land en hoeveel weten zij van mij? 
 
Ik was er altijd heilig van overtuigd dat ik als 
ruimdenkende student Social Work geen 
vooroordelen had over andere culturen. Dat ik 
altijd voor alles en iedereen open stond en dat 
niks me te gek was. Dit veranderde echter 
toen ik me twee weken terug tot op het bot 
toe schaamde voor mezelf.  
Een tijdje terug had ik een serie gekeken over 
een terroristische aanslag in een trein. Op dat 
moment, onder het genot van een bak chips 
en een glaasje wijn had ik geen idee dat dat 
onbewust zo’n grote indruk op me maakte. 
Toen ik namelijk twee weken na het einde van 
die serie mijn gebruikelijke treinreis van 
school naar huis maakte, stapte er een man 
van ogenschijnlijk Arabische afkomst de trein 
in. Hoewel ik hier normaal gesproken niet 
door op of om had gekeken, hield ik hem nu 
nauwlettend in de gaten. Ik merkte op dat hij 
er niet erg verzorgd uitzag en dat hij scannend 
een stukje de trein doorliep. Eerst bekeek hij 
nauwkeurig wie er allemaal voor hem zaten, 
daarna wie er achter hem zaten en tot slot 
ging hij voor het raam naast de wc staan. De 
scène over de terroristische aanslag van de 
serie spookte door mijn hoofd en ik merkte 
dat ik me niet op mijn gemak voelde.  
Hij bleef scannend om zich heen kijken.  
Hoe meer tijd er verstreek, des te meer ik in 
paniek raakte. Op een gegeven moment 
moest de man naast mij naar het toilet. Hij 
snapte niet hoe de deur op slot ging (we 
kennen het probleem allemaal). Toen 
niemand die dichtbij het toilet zat hem hielp 
en ik net wilde opstaan om hem te helpen, 
kreeg de Arabische man bij het raam door wat 
er aan de hand was. Meteen schoot hij de 

man te hulp, in het gebrekkig Nederlands, 
maar met een grote glimlach. Ik voelde een 
intens gevoel van schaamte door mijn lichaam 
gaan.  
 
Ik had niet alleen vooroordelen over de man 
van buitenlandse afkomst gehad, maar ook 
over de Nederlandse mensen om hem heen. Ik 
voelde me zo ontzettend lullig tegenover de 
man. 
Ik was teleurgesteld in mezelf omdat ik dacht 
dat de ‘Nederlandse’ mensen de man die naar 
de wc moest zouden helpen en dat de 
Arabisch uitziende man de trein wilde 
opblazen. Hoe kon ik zoiets in m’n hoofd halen 
als de ruimdenkende, niet oordelende, 
openstaande meid die ik dacht te zijn?  
 
Dit heeft me aan het denken gezet. Deze kloof 
tussen culturen, waarvan we soms niet eens 
beseffen dat hij er is, veroorzaken we zelf. 
Persoonlijk ben ik bijvoorbeeld pas één keer in 
negentien jaar bij mensen in huis geweest met 
een migratieachtergrond. Nu woon ik dan ook 
niet in Amsterdam, maar in een relatief ‘wit’ 
dorp in Brabant, maar dan alsnog.  Als je 
bedenkt dat er bijna 4 miljoen mensen met 
een migratieachtergrond in Nederland wonen, 
(cbs, 2017), is dit niet echt een denderende 
score. 
 
‘Hoe zit het nou écht met de integratie in 
Nederland?’ vroeg ik me af. Om te ervaren 
hoe het voelt om hier te komen als persoon 
met een migratieachtergrond, heb ik samen 
met mijn klasgenoten het Nederlands 
inburgeringsexamen gemaakt. En meteen 
daar, bij het maken van dat examen, ontstaat 
die kloof al.  
 
Zoals Van Liere al stelt (Venema, 2018) 
“inburgeringsexamens zijn hopeloos 
verouderd en stereotyperend”. Het 
inburgeringsexamen bestaat uit 
vijf  verschillende onderdelen. Lezen, 
schrijven, kennis van de Nederlandse 
maatschappij, luisteren en spreken.   
Iedereen die in Nederland komt maakt 
hetzelfde examen. Er wordt niet gekeken naar 
leeftijd, welke diploma’s je al behaald hebt, 
welke talen je spreekt of naar je psychische 
gesteldheid. Het is namelijk echt heel logisch 



dat iedereen, ook jongeren, moet weten hoe 
je een hypotheek afsluit, en dat een persoon 
van middelbare leeftijd moet weten hoe je 
studiefinanciering aanvraagt. 
 
Het door ons gemaakte examen is op A2 
niveau. Dit houdt in dat je zinnen en 
regelmatig voorkomende uitdrukkingen kunt 
begrijpen, zolang ze over laagdrempelige 
onderwerpen zoals winkelen, de buurt en het 
werk gaan.  Onderwerpen zoals 
grammaticaregels worden vaak wel benoemd 
tijdens de lessen, maar het is te kort dag om 
ze ook daadwerkelijk goed toe te passen 
tijdens het examen. Ook de uitspraak laat vaak 
nog te wensen over. Na drie jaar moeten 
nieuwkomers het A2 niveau bereikt hebben, 
zodat ze het inburgeringsexamen kunnen gaan 
maken. Om hiervoor te leren moeten 
nieuwkomers zelf een school vinden en 
betalen via een lening bij DUO. Vaak duurt het 
echter een aantal maanden voordat deze 
lessen überhaupt beginnen en meestal gaat 
het maar over een paar uurtjes per week. Als 
ik bedenk dat ik op de HAVO drie jaar lang 3 
uur per week Franse les heb gehad en op 
vakantie nog steeds moeite had met het 
bestellen van een stokbrood, dan vind ik het 
zeer bewonderenswaardig als iemand in één 
keer zijn inburgeringsexamen haalt.  
 
Een nieuwkomer kan ervoor kiezen om een 
examen op hoger niveau te doen, maar dan 
neem je een groter risico om het examen niet 
te halen. Als je het examen namelijk niet haalt 
binnen drie jaar, voldoe je niet aan de 
inburgeringseisen en moet je een boete 
betalen. Daar zit je dan, zonder Nederlands 
paspoort, zonder inburgeringsexamen, maar 
wel met een schuld en een taal- en mogelijke 
cultuur achterstand. Om dit te voorkomen 
presteren veel mensen onder hun niveau.  
 
In plaats van dat Nederland de nieuwkomers 
tegemoet komt, maakt ons 
inburgeringssyteem het ze lastig. De 
deelnemers ontvangen alleen in het 
Nederlands informatie over waar en wanneer 
het examen plaatsvindt en wat er van hen 
verwacht wordt. Tevens zijn de wachtlijsten 
bij de examens, bij zowel het afleggen als het 
nakijken, erg lang.  

Dit alles is al vervelend genoeg, maar dan we 
zijn nog niet eens aangekomen bij hoe dat 
examen er dan uitziet. Toen ik het examen 
maakte deed het me denken aan toen ik in 
groep vier van de lagere school zat en voor het 
eerst ‘computerles’ had. De plaatjes waren uit 
de tijd van de TVserie ‘Toen was geluk heel 
gewoon’ en het programma zag eruit alsof het 
alleen afgespeeld kon worden op zo’n oude 
computer van 1 bij 1.  
 
Niet alleen de vormgeving,  maar ook de 
gedachtegang achter de vragen, voornamelijk 
bij het onderdeel ‘Kennis van de Nederlandse 
maatschappij’, leken uit een tijd te komen 
waarbij de term ‘feminisme’ nog niet bekend 
was. Elke directeur is een oude man, net zoals 
de dokter. Terwijl de vrouw thee inschenkt en 
aan het stofzuigen is. Het is zo verouderd en 
stereotyperend dat het totaal niet weergeeft 
hoe de Nederlandse maatschappij vandaag de 
dag daadwerkelijk is. Natuurlijk zullen er 
huishoudens zijn die leven volgens de oude 
stempel, maar dat is niet meer stereotyperend 
voor een Nederlands gezin in mijn ogen (niet 
dat er iets mis mee is, begrijp me niet 
verkeerd, ieder z’n eigen ding). Bij mij thuis 
maken mijn ouders allebei schoon, strijken, 
koken, wassen, praten, lachen, delen hun 
mening, werken en zijn in mijn ogen volledig 
gelijk aan elkaar. Als ik om mij heen kijk is dit 
in veel gezinnen de gebruikelijke standaard.  
 
Ook wordt er niks vermeld over de LHBT-
community, hoewel Nederland er beretrots op 
mag zijn het eerste land ter wereld te zijn 
geweest waar het homohuwelijk gelegaliseerd 
werd.  
 
Wat wel nadrukkelijk vermeld wordt is wat de 
overheid van je verwacht wanneer je ziek 
bent, maar toch met je vrienden naar het 
theehuis wil! De overheid heeft dan namelijk 
het liefst dat je met een paracetamol in bed 
blijft liggen, dan dat je toch thee gaat drinken 
met je vrienden. Kom zeg, van dat soort 
vragen leer je echt ontzettend veel van de 
Nederlandse maatschappij! 
Nog zoiets idioots is dat de vragen vaak heel 
krom geformuleerd worden. De vraag waarbij 
Lisa wil solliciteren, en waarbij ze willen weten 



 

wat Ali daarover denkt. Dan vraag je naar hoe 
hij erover denkt, terwijl ze eigenlijk 
willen weten wat in Nederland geaccepteerd 
zou zijn. Dat is volgens mij echt iets anders… 
 
Al met al is het naar mijn mening gewoon 
vreemd dat er zo veel van deze mensen 
verwacht wordt, maar dat er geen rekening 
met ze gehouden wordt. Er wordt wel gezorgd 
voor huisvesting (wat natuurlijk ontzettend 
belangrijk en behulpzaam is), maar met alleen 

een huis kom je er niet. Je bent in een ander 
land met een compleet andere cultuur en taal. 
Als je wilt dat mensen integreren en onze 
cultuur en de taal leren kennen moet je dit 
ook haalbaar maken. Zorg voor fatsoenlijke en 
betaalbare lessen en realistische en passende 
lesstof. De Nederlandse overheid draagt op dit 
moment een groot deel van de schuld op zich 
voor de kloof tussen de nieuwe Nederlanders 
en al bestaande Nederlanders. Kloven zijn er 
echter om te dichten.  
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