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Beter een beroep leren dan alleen Nederlands
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Anderstaligen die bij de VDAB alleen Nederlands leren, stromen veel moeilijker door naar de arbeidsmarkt dan wie meteen ook een opleiding lassen of logistiek volgt.
Van onze redactrice Eveline Vergauwen
BrusselZo snel mogelijk een beroep leren loont. Ook als er nog werk is aan de Nederlandse taalkennis. Van de anderstaligen die bij de Vlaamse arbeidsdienst VDAB een taalopleiding volgen, vindt 28 procent na drie maanden een job. Maar wie zo’n taalopleiding meteen combineert met een beroepsopleiding, doet het vaak veel beter. Zo stroomt 55 procent van de cursisten ‘social profit’ na drie maanden door naar werk. Wie de opleiding metaalconstructie of schoonmaakt volgt, heeft nog betere kansen.
De cijfers die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg bij de Vlaamse regering, omvatten alle werkzoekenden die tussen oktober 2015 en september 2016 een taalopleiding volgden bij VDAB. In totaal 2.474 mensen. ‘Hoeveel van die groep anderstaligen ook vluchteling zijn, weten we niet exact’, zegt VDAB-woordvoerster Shaireen Aftab. ‘We registreren hen niet apart. Maar het grootste deel is vluchteling. Het gaat dan zowel om mensen uit recente vluchtelingenstroom als mensen die hier al langer zijn.’
Omdat de doelgroep niet helemaal overeenkomt, is het onmogelijk de VDAB-cijfers te vergelijken met die van Actiris, de Brusselse arbeidsdienst. Nog geen twintig procent van de erkende vluchtelingen die zich de voorbije twee jaar bij Actiris inschreven, had in die periode voor minstens één maand een job (DS 23 maart).
Integratie via werk
Veel nieuwkomers volgen eerst maandenlang taallessen, voor ze naar de VDAB stappen. En daar krijgen ze nog eens extra taallessen voor ze een beroep leren. Meer dan de helft van de anderstaligen volgt alleen een cursus taal, blijkt uit de cijfers.
Waarom niet iedereen meteen een beroep leren? ‘We stappen zo veel mogelijk af van het principe dat je eerst de taal moet leren’, legt Aftab uit. ‘Wie een inburgeringscursus volgt en wil werken, wordt nu al sneller naar de VDAB gestuurd. Daar hebben we een overeenkomst over afgesloten met het agentschap integratie en inburgering. De bedoeling is dat mensen via werk integreren. Maar dat gaat natuurlijk gemakkelijker voor mensen die een contacttaal spreken: Frans of Engels. Wie een beroep kent, heeft ook betere kansen. Ik denk aan een Syrische bakker. Die kan op de werkvloer het jargon aanleren. Maar voor sommigen, analfabeten bijvoorbeeld, is het nodig toch eerst de taal beter te leren.’
’Het is goed dat de VDAB het over een andere boeg gooit en taalopleiding combineert met werkervaring, want een inhaalbeweging is dringend nodig’, vindt Bothuyne. ‘VDAB zou élke werkzoekende die het Nederlands niet of nauwelijks machtig is, en dat zijn er 35.000, een beroepsopleiding moeten aanbieden, mét lessen Nederlands en een stage.’

