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 Managementsamenvatting 

Kaderstelling van het onderzoek 

De Wet inburgering buitenland (Wib) 

De Wib is op 15 maart 2006 in werking getreden. De doelstelling van de Wib is nieuwkomers 

vóór hun komst naar Nederland de Nederlandse taal op een basisniveau te laten spreken en hen 

kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving. Het integratieproces zal hierdoor naar 

verwachting efficiënter en effectiever zijn.  

De Wib heeft betrekking op alle vreemdelingen die nieuwkomers zijn in de zin van de Wet 

inburgering nieuwkomers (Win) en die een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig hebben 

voor toelating tot Nederland. Het betreft vreemdelingen uit niet-Westerse landen die zich voor 

langere tijd in Nederland willen vestigen in het kader van gezinsvorming, gezinshereniging of als 

geestelijke bedienaar. De Wib verbindt een extra voorwaarde aan het verkrijgen van een mvv; de 

aanvrager dient een basisexamen Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving 

met succes te hebben gedaan. Het basisexamen is in de vorm van een telefoontoets, die wordt 

afgenomen op een ambassade of consulaat via een directe telefonische verbinding met een 

computer.  

Doelstelling wetsevaluatie Wib 

Om de effectiviteit van de Wib te toetsen, is een uitgebreide wetsevaluatie door de toenmalige 

minister van Vreemdelingenzaken en Integratie aangekondigd. De probleemstelling van de 

evaluatie van de Wib is als volgt geformuleerd: 

(a) In hoeverre is er sprake van een effectiever verloop van de inburgering van personen die aan 

de eisen van de Wib zijn onderworpen vergeleken met referentiegroepen, ten gevolge van 

een betere kennis van de Nederlandse taal en samenleving? 

(b) In hoeverre is er sprake van een snellere integratie van personen die aan de eisen van de 

Wib zijn onderworpen vergeleken met referentiegroepen? 

Voor de wetsevaluatie zijn er vier hoofdonderzoeksvragen: 

(a) Hoe functioneert de Wib in de praktijk? 

(b) In hoeverre is er sprake van een selectiemechanisme met betrekking tot de instroom van 

vreemdelingen? 

(c) Wat is het effect van de Wib op de inburgering van nieuwkomers? 

(d) Wat is het effect van de Wib op de integratie van nieuwkomers? 
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Van dit rapport handelt alleen hoofdstuk 6 over de wetsevaluatie van de Wib. 

Doelstelling kortermijnevaluatie Wib 

Voorafgaande aan de wetsevaluatie is besloten om een kortetermijnevaluatie van de Wib uit te 

voeren; het onderwerp van de onderhavige studie. Het uitvoeren van een dergelijke kortetermijn-

evaluatie voorafgaande aan een wetsevaluatie is niet gebruikelijk maar biedt veel voordelen, zoals 

meer mogelijkheden om nulmetingen uit te voeren en om een aanpak voor de wetsevaluatie uit 

te testen. De doelstellingen van de kortetermijnevaluatie zijn: 

(a) Een onderzoek doen naar de kortetermijnresultaten van de Wib, namelijk: 

(i) Het functioneren van de Wib in de eerste 15 maanden; 

(ii) Het effect van de Wib op de instroom in de eerste 15 maanden; 

(iii) Het effect van de Wib op het taalniveau van nieuwkomers bij de start van de 

inburgering in Nederland; 

(iv) Een nulmeting van het taalniveau van nieuwkomers bij de afronding van de inburgering 

in Nederland. 

(b) Een onderzoeksopzet ontwikkelen voor de wetsevaluatie van de Wib over twee jaar na 

inwerkingtreding en eventuele vervolgmetingen.   

De resultaten van de kortetermijnevaluatie zijn onderwerp van hoofdstukken 2 tot en met 5 van 

dit rapport. 

Onderzoeksaanpak 

Twee referentiegroepen zijn gehanteerd 

Voor een geslaagde effectanalyse is het zaak referentiegroepen te definiëren die - op het deel-

nemen aan de Wib-examen na - zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn met de groep Wib-nieuw-

komers. In dit onderzoek worden twee potentiële referentiegroepen betrokken: 

(a) Mvv-plichtigen die onder de Win vallen, maar die vóór de inwerkingtreding van de Wib een 

mvv-aanvraag hebben ingediend. Deze referentiegroep bestaat voornamelijk uit gezins-

vormers en -herenigers. Kortheidshalve spreken wij voortaan van ‘pre-Wibbers’; 

(b) Immigranten die onder de Win of Wet inburgering (Wi) vallen, maar die niet mvv-plichtig 

zijn. Dat zijn voor het grootste gedeelte voormalige asielzoekers, maar ook de kleine groep 

nieuwkomers niet-afkomstig uit een mvv-land valt binnen deze referentiegroep. 

Kortheidshalve spreken wij voortaan van ‘voormalige asielzoekers’.  
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Omdat de groep pre-Wibbers het beste vergelijkingsmateriaal biedt, wordt deze groep in principe 

gebruikt voor de effectmetingen. Voor de effectmeting van de taalvaardigheid bij afronding van de 

inburgering en de verdere integratie speelt echter ook het effect van de Wi1. Pre-Wibbers 

hebben niet te maken met de Wi, Wib-nieuwkomers voor het grootste gedeelte wel. In de 

onderhavige kortetermijnevaluatie wordt onderzocht of de groep voormalige asielzoekers qua 

samenstelling voldoende overeenkomsten vertoont met de groep pre-Wibbers en Wib-

nieuwkomers om ook als vergelijkingsmateriaal te gebruiken. 

Verschillende meetmethoden voor de verschillende onderzoeksvragen 

In de kortetermijnevaluatie zijn gegevens verzameld over het functioneren van de Wib en over 

het effect van de Wib op de instroom en het taalniveau bij de start van de inburgering. Daarnaast 

is een nulmeting uitgevoerd op het taalniveau bij de afronding van de inburgering in Nederland. 

Voor het grootste deel wordt gebruikgemaakt van geregistreerde gegevens en voor het taalniveau 

bij de start van de inburgering voerden de onderzoekers zelf metingen van het taalniveau uit 

onder een steekproef van nieuwkomers. 

 

Steekproef 
Deelonder-

zoek 
Meetmethode 

Nulmeting Effectmeting 

Functioneren van 

de Wib 

Verzameling van gegevens 

over het basisexamen bij 

ministeries van VROM en 

Buitenlandse Zaken. 

Grotendeels zijn dit 

gegevens die ook in de 

MIEB-monitor zijn op-

genomen. 

N.v.t. Alle vreemdelingen die in de 

eerste 15 maanden na in-

voering Wib een basisexamen 

doen. 

Instroom Verzameling van gegevens 

over de mvv-aanvragen bij 

de IND. 

Alle mvv-aanvragen in de jaren 

voorafgaande aan de invoering 

van de Wib. 

Alle mvv-aanvragen in eerste 

15 maanden na invoering 

Wib. 

                                                      

1 De Wi is per 1 januari 2007 in werking getreden. Nieuwe elementen in de Wi zijn onder andere een 

maximumtermijn voor het behalen van het inburgeringsexamen en eisen met betrekking tot het minimum-

niveau dat behaald moet worden. 
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Steekproef 
Deelonder-

zoek 
Meetmethode 

Nulmeting Effectmeting 

Start inburgering 

in Nederland 

Meting mondelinge taal-

vaardigheid met 

PhonePass-toets. 

Selectie van ca. 15 gemeenten 

en steekproef van 300 pre-

Wibbers die zich aanmelden 

voor inburgering in 

geselecteerde gemeenten. 

Selectie van ca. 15 gemeenten 

en steekproef van 300 

personen in groep Wib-

nieuwkomers die zich aan-

melden voor inburgering in 

geselecteerde gemeenten. 

Afronding 

inburgering 

Verzameling van 

geregistreerde gegevens 

over inburgeringsexamen 

bij gemeenten. 

Selectie van ca. 15 gemeenten 

en steekproef van pre-Wibbers 

(minimaal 1.000 personen) en 

voormalige asielzoekers (mini-

maal 300 personen) die in 

2004, 2005 of de eerste helft 

2006 een inburgerings-

programma (Win) hebben 

afgerond. 

In wetsevaluatie. 

Uitkomsten van de kortetermijnevaluatie 

Ruim 6.000 personen doen het Wib-examen en 88% slaagt 

In totaal hebben 6.122 personen examen gedaan in de eerste 15 maanden tot en met juni 2007, 

met 6.503 examens. Er zijn 381 herexamens afgelegd. In de eerste paar maanden na inwerking-

treding van de Wib was het aantal examens laag, vanaf oktober 2006 lijkt er een stabiele situatie 

te ontstaan met ongeveer 550 examens per maand. 

Van alle deelnemers slaagt 88% voor het examen, 10% zakt en van 2% is het resultaat nog niet 

bekend. Het examenresultaat is gerelateerd aan het opleidingsniveau, het geslacht en het land van 

herkomst van de vreemdeling; gemiddeld behalen mannen en hogeropgeleiden een hogere score 

dan vrouwen respectievelijk lageropgeleiden, terwijl personen uit niet indo-Europeaanse taal-

gebieden over het algemeen lagere scores behalen. 
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De instroom daalt sterk na invoering van de Wib 

Voor de inwerkingtreding van de Wib, in de periode 2002 tot begin 2006, ligt het aantal mvv-

aanvragen per maand rond 1.500 tot 2.000 aanvragen. Het percentage inwilligingen daalt 

gedurende deze periode, met name bij aanvragers uit Turkije en Marokko (ongeveer eenderde 

van de aanvragers komt uit een van deze twee landen). De daling is vooral te zien vanaf eind 

2004, mogelijk als gevolg van de aangescherpte eisen die november 2004 zijn geïntroduceerd 

voor gezinsvorming. 

De invoering van de Wib op 15 maart 2006 leidt in de eerste maand tot een sterke daling in het 

aantal mvv-aanvragen. Daarna stijgt het aantal aanvragen geleidelijk tot net onder de 1.000 

aanvragen per maand vanaf eind 2006. De sterkste daling in het aantal aanvragen is te zien bij de 

groep Turken en Marokkanen. De leeftijdsamenstelling en geslachtsamenstelling van de aanvragers 

blijven gelijk. Ook het percentage inwilligingen wordt niet sterk beïnvloed door de Wib. 

De sterke daling in de instroom na 15 maart 2006 duidt op een selectiemechanisme; als gevolg 

van de Wib overwegen minder vreemdelingen naar Nederland te emigreren in verband met 

gezinsvorming en gezinshereniging, en dat effect is het sterkst bij Marokkanen en Turken. Gezien 

het eerder geconstateerde hoge slagingspercentage in het Wib-examen, functioneert het examen 

zelf niet direct als selectiemechanisme. De daling in de instroom lijkt geen tijdelijk effect te zijn, 

omdat de maandelijkse instroom vanaf de tweede helft van 2006 is gestabiliseerd en omdat dit 

ook voor het aantal Wib-examens geldt.  

Geen bruikbare resultaten effectmeting van taalniveau bij de start van de 
inburgering 

In de nulmeting van het taalniveau bij de start van de inburgering is het taalniveau van 175 nieuw-

komers gemeten. Van deze pre-Wibbers heeft 60% minimaal niveau A1-min gehaald (A1-min is 

het minimumniveau voor het Wib-examen). De verschillen tussen vreemdelingen in taalniveau 

worden vooral verklaard door het aantal jaren opleiding en of men thuis Nederlands spreekt.  

In de effectmeting kon van slechts 22 personen het taalniveau gemeten worden. Dit aantal is te 

laag om over te rapporteren. De reden voor deze lage respons ligt vooral in de situatie rondom 

de Wi. De meting werd uitgevoerd bij nieuwkomers die zich aanmelden bij de gemeente voor de 

inburgering, echter in 2007 zijn nog weinig Wib-nieuwkomers opgeroepen door gemeenten als 

gevolg van knelpunten bij de invoering van de Wi en de verwachting bij gemeenten en nieuw-

komers over wijzigingen in de regelgeving van de Wi. Slechts vier gemeenten hebben uiteindelijk 

meegewerkt aan de effectmeting. 
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Ongeveer 30% pre-Wibbers heeft taalniveau A1-min of lager bij afronding van 
de inburgering 

De nulmeting van het taalniveau van de pre-Wibbers bij afronding van de inburgering laat zien dat 

ongeveer 30% NT2-niveau 0 heeft (het equivalent van A1-min of lager). Het taalresultaat wordt 

mede beïnvloed door het land van herkomst (deelnemers uit Turkije en Marokko hebben een 

lager eindniveau) en het opleidingsniveau (lager opgeleiden hebben een lager eindniveau). 

Wanneer het taalresultaat van de pre-Wibbers wordt vergeleken met het taalresultaat van de 

voormalige asielzoekers, dan blijkt dat het taalniveau van de voormalige asielzoekers hoger ligt. 

Ook de kenmerken van de twee groepen verschillen aanzienlijk. De pre-Wibbers zijn vaker 

vrouw, zijn jonger en komen uit andere landen. Geconcludeerd moet worden dat de groep voor-

malige asielzoekers niet gebruikt kan worden als referentiegroep voor de effectmeting van de 

inburgering en integratie van Wib-nieuwkomers. 

Een opzet voor de wetsevaluatie 

De wetsevaluatie en vervolgmetingen hebben als doel de vier hoofdonderzoeksvragen te 

beantwoorden: 

(a) Hoe functioneert de Wib in de praktijk? 

(b) In hoeverre is er sprake van een selectiemechanisme met betrekking tot de instroom van 

vreemdelingen? 

(c) Wat is het effect van de Wib op de inburgering van nieuwkomers? 

(d) Wat is het effect van de Wib op de integratie van nieuwkomers? 

Uitbreiding aanpak kortetermijnevaluatie voor onderzoek naar het 
functioneren van de Wib  

Voor het onderzoek naar het functioneren van de Wib wordt een aanpak voorgesteld die een 

uitbreiding is van de aanpak in de kortetermijnevaluatie. Naast de verzameling van gegevens over 

het basisexamen wordt ook een onderzoek gedaan naar de kosten van implementatie en uit-

voering en er wordt een schriftelijke enquête gehouden onder de ambassades en consulaten ter 

aanvulling van de geregistreerde gegevens. 

Aanpak kortetermijnevaluatie aanhouden voor onderzoek naar selectie-
mechanisme 

Voorgesteld wordt om dezelfde aanpak te hanteren als in de kortetermijnevaluatie, waarbij 

instroomgegevens van de IND worden geanalyseerd. 
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Herhaling directe taalmeting en analyse resultaten Wib-examen en Wi-examen 
voor effect op de inburgering 

Om het effect van de Wib op het taalniveau bij de start van de inburgering te onderzoeken, 

wordt voorgesteld om de effectmeting die in de kortetermijnevaluatie is gedaan te herhalen. 

Door de wijzigingen in de uitvoering van de Wi, waarbij gemeenten een aanbod aan Wib-nieuw-

komers mogen doen en dus Wib-nieuwkomers in grote aantallen zullen oproepen, wordt een 

(aanzienlijk) hoger respons verwacht.  

Een effectmeting van het taalniveau bij afronding van de inburgering is slechts beperkt mogelijk. 

Door de invoering van de Wi begin 2007 is geen zuivere vergelijking mogelijk tussen de taal-

resultaten van Wib-nieuwkomers en pre-Wibbers. Wel is het mogelijk om te toetsen of de score 

in het Wib-examen gecorreleerd is met de score in het Wi-examen. 

Onderzoek relatie scores Wib-examen met kengetallen integratie 

Voor de groep Wib-nieuwkomers wordt integratie geoperationaliseerd in kans- en risico-

indicatoren op het gebied van arbeidsparticipatie en het gebruik van sociale zekerheid. Er zijn 

twee opties voor dit onderzoek.  

De eerste optie is om een koppeling te maken tussen CBS-bestanden met gegevens over arbeids-

participatie en sociale zekerheid met IND-bestanden van mvv-aanvragen en bestanden van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken met de scores van het Wib-examen. Er wordt vervolgens 

getoetst of een hogere Wib-score verband houdt met een betere integratie.  

Nadeel van deze optie is dat de informatie pas na verloop van tijd beschikbaar is; de CBS-

bestanden zijn gebaseerd op de situatie van twee jaar eerder. Een alternatieve optie is om een 

enquête te houden onder Wib-nieuwkomers na afronding van het Wi-examen. Deze optie levert 

sneller informatie op, maar is kostbaarder. 

Aanbeveling tot uitstel wetsevaluatie en voorbereidende maatregelen 

De wetsevaluatie zou in 2008, twee jaar na invoering van de Wib, plaatsvinden, maar wij bevelen 

aan om de wetsevaluatie uit te stellen tot 2010 of later. Gegeven de doorlooptijd van een mvv-

aanvraag en het inburgeringstraject, zal in 2008 nog te beperkt uitspraak gedaan kunnen worden 

over het effect van de Wib op de inburgeringsresultaten en de integratie. 
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Verder raden wij aan om de registraties van de IND en de IB-groep zodanig aan te passen, dat 

ten tijde van de wetsevaluatie een koppeling tussen bestanden mogelijk is op basis van een uniek 

nummer. Ook bevelen wij de opdrachtgever aan om voorafgaande aan de wetsevaluatie 

afspraken met de gemeenten te maken, om de medewerking van de gemeenten aan de meting 

van het taalniveau bij de start van de inburgering te waarborgen. 
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	114 Deze vragen kunnen pas volledig beantwoord worden in de wetsevaluatie en eventuele vervolg metingen. In de kortetermijnevaluatie is de periode te kort om effecten op het inburgering resultaat en de integratie goed waar te nemen. Wel kunnen in de kortetermijnevaluatie de effecten op de instroom en de start van de inburgering worden onderzocht.


	Onderzoeksvragen van de evaluatie van de Wib
	115 Voor de wetsevaluatie zijn er vijf hoofdonderzoeksvragen:
	116 In tabel 1.1 staan de onderzoeksvragen voor de wetsevaluatie. In de tabel wordt aan gegeven of de betreffende onderzoeksvraag ook van toepassing is op de kortetermijn evaluatie en of een vergelijking gemaakt dient te worden met een referentiegroep. In de selectie van onder zoeks vragen voor de kortetermijnevaluatie staan twee overwegingen centraal:


	Analyseraamwerk
	117 Een belangrijk doel van de evaluatie van de Wib is het meten van het effect van de Wib op de taalwerving van de Nederlandse taal. Hiervoor wordt de taalwerving van groepen Wib-nieuwkomers vergeleken met die van groepen nieuwkomers die niet onder de Wib vallen. Maar ook andere factoren dan de Wib hebben effect op de taalwerving. In figuur 1.1 is een overzicht opgenomen van verschillende factoren die in de literatuur worden genoemd als invloedsfactoren op de taalwerving. 
	 
	118 Voor een zuivere meting van het effect van de Wib is het van belang om rekening te houden met het effect van de andere factoren. In de aanpak van de evaluatie wordt dit als volgt gedaan:


	Definitie referentiegroepen
	119 Voor een geslaagde effectanalyse is het zaak referentiegroepen te definiëren die - op het deelnemen aan het Wib-examen na - zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn met de groep Wib-nieuwkomers. De groep Wib-nieuwkomers bestaat uit vreemdelingen die mvv-plichtig zijn, die nieuwkomer zijn in de zin van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de Wet inburgering (Wi) en die na de inwerkingtreding van de Wib een mvv-aanvraag indienen. Vanuit deze definitie zijn drie potentiële referentiegroepen te onderscheiden (zie figuur 1.2):
	  

	Keuze van referentiegroepen voor effectmeting
	120 De groep tijdelijke immigranten is niet geschikt voor een effectmeting. Een vergelijking met de instroom van deze referentiegroep ligt niet voor de hand vanwege de verschillen in migratiemotief. Doordat deze groep niet inburgeringsplichtig is, is een vergelijking van de voortgang van inburgering niet mogelijk. Een vergelijking met de integratie van deze referentiegroep heeft beperkte waarde; immers even tuele verschillen kunnen ook liggen aan het effect van inburgering in Nederland of de verschillen in migratiemotief.
	121 De groep pre-Wibbers (mvv-plichtige nieuwkomers die vóór de Wib naar Nederland komen) biedt in vele opzichten het beste vergelijkingsmateriaal voor een evaluatie van de Wib. Zij zullen veel overeenkomsten vertonen met de groep Wib-nieuwkomers voor wat betreft het land van herkomst, de persoonskenmerken en het migratiemotief. Ook doorlopen zij verder dezelfde fasen in het immigratie- en integratieproces (zie figuur 1.2). 
	122 De groep voormalige asielzoekers (vooral voormalige asiel zoekers) is minder geschikt, omdat deze personen verschillen van de groep Wib-nieuwkomers qua migratiemotief en qua persoons kenmerken zoals opleiding . Wel zijn zij net als de Wib-nieuwkomers inburgeringsplichtig.
	123 Omdat de groep pre-Wibbers het beste vergelijkingsmateriaal biedt, wordt deze groep in principe gebruikt voor de effectmeting in de kortetermijnevaluatie. Voor de effectmeting van de taalvaardig heid bij afronding van de inburgering en de verdere integratie kan het noodzakelijk zijn om naast de groep pre-Wibbers ook de groep voormalige asielzoekers te gebruiken, om rekening te kunnen houden met het effect van de Wi.

	Gebruik de groep voormalige asielzoekers voor schatting effect Wi
	124 Een zuivere meting van het effect van de Wib wordt verkregen door de inburgering en verdere integratie van pre-Wibbers, die allemaal per definitie onder de Win vallen, te vergelijken met de inburgering en verdere integratie van die Wib-nieuwkomers die nog onder de Win vallen. Echter, de Win is op 1 januari 2007 vervangen door de Wi. Verondersteld wordt dat ook de Wi een effect heeft op de taalontwikkeling en andere aspecten van inburgering en integratie, in ieder geval vanaf het moment dat de nieuwkomer met de inburgering begint. Een zuivere effectmeting is dus alleen mogelijk met de groep Wib-nieuwkomers die tussen 15 maart 2006 en 1 januari 2007 naar Nederland komen. Als onderdeel van de kortetermijn evaluatie wordt bepaald of deze groep voldoende groot en voldoende representatief is voor gebruik in de effectmeting. 
	125 Als er geen directe effectmeting gedaan kan worden, dan is een afgeleide effectmeting mogelijk via de groep voormalige asielzoekers (de pijltjes B en C in figuur 1.3):
	 
	 
	126 Het gebruik van voormalige asielzoekers om het effect van de Wi te schatten vereist niet dat voormalige asielzoekers eenzelfde taalontwikkeling hebben als de Wib-nieuwkomers en pre-Wibbers, wel dat het (proportionele) effect van de Wi vergelijkbaar is. Of deze aanname valide is, moet in de kortetermijnevaluatie bepaald worden. Mogelijke verstorende factoren zijn:


	Effect op instroom, inburgering en integratie
	127 De Wib stelt eisen aan de kennis van potentiële nieuwkomers van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Het uiteindelijke doel is een snellere en effectievere inburgering en integratie in Nederland. Om het effect van de Wib te beoordelen, moet de inburgering en de integratie van de Wib-nieuwkomers vergeleken worden met de inburgering en integratie van referentiegroepen. 
	128 Een belangrijk onderdeel van de inburgering en integratie is de ontwikkeling in de taal vaardig heid in de Nederlandse taal. Verwacht mag worden dat de taalvaardigheid van alle nieuw komers zich al vanaf het moment van aankomst in Nederland begint te ontwikkelen en dat de taalcursus in het kader van het inburgerings programma daaraan een extra impuls geeft. Verwacht wordt dat de Wib-nieuwkomers al bij aankomst in Nederland een hoger taalniveau hebben dan de gezinsvormers die vóór de invoering van de Wib naar Nederland zijn gekomen en dat zij dat voordeel ook tijdens en bij afronding van de taalcursus handhaven (figuur 1.4). 
	 
	129 Naast de inburgering en integratie dient ook de (omvang van de) instroom van immigranten in Nederland bij de effectanalyse betrokken te worden. De Wib heeft niet als doel de immigratie te beperken, maar doordat de nieuwe inburgeringseis mogelijk als een selectiecriterium werkt, wordt een vermindering van de instroom wel als neveneffect verwacht (Memorie van Toelichting). Dit kan komen door een afschrikeffect (de vreemdeling ziet af van een mvv-aanvraag) of door selectie (niet iedereen die naar Nederland wenst te komen, slaagt voor het basisexamen).


	Metingen
	130 In de kortetermijnevaluatie worden gegevens verzameld over het functioneren van de Wib, over het effect van de Wib op de instroom en over het taalniveau bij de start van de inburgering. Daarnaast wordt een nulmeting uitgevoerd op het taalniveau bij de afronding van de inburgering in Nederland. In tabel 1.2 staat een overzicht van de metingen en de (aantallen) personen die in elke meting worden meegenomen. 

	Dit eindrapport
	131 Dit eindrapport bevat de resultaten van de kortetermijnevaluatie en een opzet voor de wets evaluatie. In hoofdstuk 2 wordt een antwoord gegeven op de vraag ‘hoe functioneert de Wib in de eerste 15 maanden na invoering?’ Hoofdstuk 3 beschrijft de instroom van nieuwkomers voor en na invoering van de Wib (nul- en effectmeting) en laat zien in hoeverre er sprake is van een selectiemechanisme. In hoofdstuk 4 staan de resultaten van de taalmeting bij start van de inburgering (nul- en effect meting) en wordt het effect van de Wib op het taalniveau besproken. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van de nulmeting van het taalniveau bij afronding van de inburgering (de effectmeting hiervan vindt pas in de wetsevaluatie plaats). Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 de opzet beschreven voor de wetsevaluatie en eventuele vervolgmetingen. 



	2 Het functioneren van de Wib
	201 Dit hoofdstuk beschrijft het functioneren van de Wib in de eerste vijftien maanden na in werkingtreding. Er wordt voornamelijk ingegaan op de examenresultaten en de kenmerken van de deelnemers. Verder besteedt het hoofdstuk aandacht aan de verleende vrij stellingen en kosten van het inburgeringsexamen.
	Gegevensverzameling over het functioneren van de Wib
	202 Alle gegevens met betrekking tot de examenresultaten zijn aangeleverd door de directie Inburgering en Integratie van het ministerie van VROM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. In aparte bestanden zijn de kenmerken van de deelnemers, de resultaten van de examens op hoofd lijnen (geslaagd of niet-geslaagd) en de gedetailleerde gegevens aangeleverd (score per examenonderdeel).
	Gegevens van kleine posten niet beschikbaar voor de volledige periode
	203 De kortetermijnevaluatie heeft betrekking op de examenresultaten van 15 maart 2006 tot 15 juni 2007. Echter, voor de kleine buitenlandse posten zijn alleen gegevens beschikbaar voor de periode tot 15 maart 2007.
	204 De examenresultaten worden op elke buitenlandse post in een stand-alone systeem opgeslagen. Zij worden normaalgesproken twee maal per jaar verzameld: in april en november. In dit rapport is gebruikgemaakt van de gegevens die in april 2007 zijn verzameld. Gezien het belang van een zo volledig mogelijke rapportage, is er bij de 30 grootste posten een aanvullende data verzamelingsronde uitgezet waarbij de examen gegevens tot 15 juni 2007 zijn gevraagd. In dit onder  zoek ontbreken voor de kleine posten de data van 15 maart 2007 tot 15 juni 2007. Gezien het feit dat de grote posten verantwoordelijk zijn voor 85% van de afgenomen examens en de gegevens voor de kleinere posten tot 15 maart 2007 wel beschikbaar zijn, heeft dit naar verwachting geen gevolgen voor de conclusies zoals deze staan beschreven in dit hoofdstuk. Wel zijn de feitelijke aantallen hoger dan de aantallen zoals vermeld in deze rapportage.
	205 De drie verschillende gegevensbestanden met de kenmerken van de deelnemers, de resultaten van de examens op hoofdlijnen (geslaagd of niet-geslaagd) en de gedetailleerde gegevens (score per examenonderdeel) zijn samengevoegd, waarbij slechts voor enkele examens geen complete gegevensset kon worden gemaakt. Als er geen examenresultaten voor de gegevens te herleiden waren, zijn de gegevens bij de verdere analyse weggelaten. Indien er geen gedetailleerde examengegevens beschikbaar waren, zijn de personen zoveel mogelijk mee genomen in de analyses. Alleen bij de onderdelen die betrekking hebben op de gedetailleerde examengegevens, zijn deze weggelaten. Verder zijn voor 41 personen de examenresultaten verwijderd, omdat het proefexamens betrof.

	Monitor Inburgeringsexamen Buitenland bron voor aantal vragen
	206 De Monitor Inburgeringsexamen Buitenland (MIEB) van het IND is voor een beperkt aantal vragen de enige gebruikte gegevensbron. De MIEB wordt halfjaarlijks opgesteld en beschrijft de resultaten van het inburgeringsexamen. Voor deze rapportage is uitgegaan van de MIEB van april 2007. Indien de MIEB als bron is gebruikt, wordt dit bij het betreffende onderdeel vermeld.


	Hoe functioneert de Wib in de eerste vijftien maanden na in werking  treding?
	Hoeveel personen doen het Wib-examen?
	207 Tot 15 juni 2007 zijn er bij 6.122 personen een of meerdere Wib-examens afgenomen. Zoals eerder is vermeld, ontbreken hierbij de resultaten voor de kleinere posten vanaf 15 maart 2007; het werkelijke aantal personen ligt dus hoger. 
	208 Een meerderheid van de deelnemers is van het vrouwelijke geslacht (63%). 
	209 In figuur 2.1 is de leeftijdsverdeling van de deelnemers weergegeven. Ruim de helft van de deelnemers (60%) is jonger dan 30 jaar. De overige 40% van de deelnemers is 30 jaar of ouder; 31% is tussen de 30 en 40 jaar, 9% is tussen is 40 jaar of ouder.
	  
	210 De grootste groepen deelnemers zijn de groepen deelnemers van Turkse of Marokkaanse afkomst; 21% van de deelnemers is van Turkse afkomst en 17% is van Marokkaanse afkomst. In figuur 2.2 zijn de meest voorkomende landen van herkomst weergegeven. 
	 
	211 De gegevens over de landen van herkomst kunnen ook naar taalfamilie worden ingedeeld (zie bijlage D). Deze indeling is relevant, omdat de taalfamilie van de moedertaal van invloed kan zijn op de resultaten van de deelnemers in de taaltoets (TGN). Figuur 2.3 toont deze indeling. Ook hierbij geldt dat de Arabische taal (waaronder het Marokkaans) en het Turks het meest voorkomen.
	 
	212 Tot slot wordt ook het opleidingsniveau van de deelnemers geregistreerd. Opgemerkt dient te worden dat het opleidingsniveau bepaald wordt door een ambtenaar van de post; er is geen uitgebreide gestandaardiseerde definitie van de categorieën. In figuur 2.4 wordt het opleidings niveau van alle deel nemers weergegeven. De helft van de deelnemers is gemiddeld opgeleid; 50% behoort tot deze categorie. Verder is 25% hoger opgeleid, 23% laag opgeleid en 1% lees- en schrijf  vaardig. Voor de overig 60 deelnemers (1%) is het opleidingsniveau niet bekend.
	 

	Wat zijn de examenresultaten?
	213 Er zijn in totaal tot 15 juni 2007 6.503 examens afgelegd. Daarvan zijn 5.725 (88%) examens succesvol afgerond. Voor 630 (10%) personen is het examen niet succesvol afgerond en voor 148 examens (2%) is de uitslag nog niet bekend. Het kan zijn dat voor het betreffende examen een onderdeel wordt heroverwogen. Een examen is succesvol afgerond als de geëxamineerde voor zowel de Toets Gesproken Nederlands (TGN) als de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) is geslaagd. Van de deelnemers met een bekend resultaat slaagt 90%.
	214 Als gekeken wordt naar de separate onderdelen TGN en KNS, valt op dat het slagings percentage voor het KNS-onderdeel net iets hoger ligt (94% slaagt hiervoor) dan het TGN-onderdeel (91% slaagt hiervoor). Als dit verschil statistisch getoetst wordt met een chi-kwadraat toets blijkt het significant. 
	215 De resultaten kunnen ook opgesplitst worden naar persoonskenmerken zoals die in de voorgaande paragrafen zijn beschreven. Voor deze resultaten wordt u verwezen naar het onderdeel dat ingaat op de verschillende kenmerken en de invloed op de examenresultaten verderop in dit hoofdstuk.
	216 De verdeling van de examencijfers voor de twee onderdelen TGN en KNS zijn weer gegeven. In figuur 2.5 is de TGN-score weergegeven ingedeeld in de zogenaamde CEF-score (een standaard indeling van taalniveaus, zie bijlage B voor meer informatie). De vreemdeling is geslaagd wanneer hij een score van A1-min of hoger heeft. Het figuur geeft de resultaten van alle personen voor wie de computer een score heeft kunnen bepalen. Indien er sprake is van een slechte telefoonlijn of te veel achtergrondgeruis, kan de computer de score niet bepalen en krijgt de persoon een score van 10 (de laagste score). In deze gevallen wordt de score herbeoordeeld. Bij de herbeoordeling wordt geen nieuwe score gegeven, maar alleen een resultaat (geslaagd of gezakt). Alle personen die vervolgens alsnog zakken (en dus een score onder het A1-min niveau hebben), zijn meegenomen. Deze personen zijn opgenomen in de meest linkse staaf van figuur 2.5. Voor alle personen met een score van 10 die na de herbeoordeling wel zijn geslaagd (669), zijn de resultaten weggelaten; dit omdat de definitieve score van deze persoon niet meer is te achter halen, wij weten alleen dat zij A1-min of hoger hebben en dus niet onder de meest linkse categorie vallen.
	 
	217 De cesuur voor het Wib-examen is A1-min niveau; een deelnemer moet minimaal A1-min niveau halen om te slagen. Ruim 400 deelnemers (8%) scoren onder het A1-min niveau; de overige 92% scoort hoger. Van de deelnemers die hoger scoren, scoort A1 (26%) of A2 (29%) en 30% van de deelnemers scoort niveau B1 of hoger. Een kleine groep deelnemers (6%) zit wel boven de cesuur, maar haalt het A1-niveau nog niet.
	218 Figuur 2.6 toont de scores voor het KNS-onderdeel. Alleen de scores boven de 70 punten zijn weergegeven. Alle scores onder de 70 punten (445 personen hadden een score van minder dan 70 punten) zijn opnieuw beoordeeld, waarbij alleen het eindresultaat (geslaagd of niet-geslaagd) en niet de eindscore is geregistreerd. 
	 
	219 Veruit de meeste deelnemers (79%) hebben een score van 91 punten of hoger. Verder scoort 17% van de deelnemers tussen de 81 en 90 punten en 4% tussen de 70 en 80 punten.

	In hoeverre vinden herexamens plaats?
	220 Zoals reeds is aangegeven zijn door 6.122 deelnemers in totaal 6.503 examens afgelegd. Er zijn dus 381 herexamens afgelegd. Zoals in tabel 2.2 te zien is, betreft het niet alleen personen die een examen één keer overdoen. 
	221 In tabel 2.2 is ook het resultaat van de (her)examens weergegeven. Opvallend is dat het slagingspercentage bij een eerste examen veruit het hoogst ligt; 91% slaagt direct voor zijn of haar examen. Naarmate er vaker een examen afgenomen wordt, daalt het slagingspercentage en stijgt het percentage deelnemers dat zakt. Verder is er ook een toename zichtbaar in het resultaat ‘overig’ (bijvoorbeeld het resultaat wordt herbeoordeeld). 

	Hoeveel mensen krijgen een ontheffing en om welke redenen?
	222 Op het aantal vrijstellingen en ontheffingen is op dit moment nog geen zicht. In de MIEB wordt aangegeven dat dit komt doordat het verkrijgen van een vrijstelling of ontheffing een proces is dat enige tijd in beslag neemt. Tot op heden zijn geen betrouwbare gegevens beschik baar over het aantal verleende ontheffingen. Dit komt omdat zowel de verzoeken tot vrijstelling als de verzoeken tot ontheffing bij het opvoeren van de procedure worden geregistreerd. Op dat moment is nog niet duidelijk of er authentieke documenten overlegd zijn waarmee vrijstelling kan worden verkregen of dat het verzoek tot medische ontheffing is voorzien van een verklaring van een door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangewezen arts.

	Wat zijn de kosten van de examens op macroniveau?
	223 De kosten voor de overheid van de uitvoering van de examens horen niet tot de reikwijdte van deze kortetermijnevaluatie. De examenkosten van deelnemers op macroniveau, dat wil zeggen de totale kosten van het inburgeringsexamen voor de deelnemers, worden wel in beeld gebracht. Die kosten zijn als volgt te bepalen. De kosten bestaan uit de kosten voor het examen zelf (à € 350,- per examen) en de kosten voor de oefenpakketten. Voor dit onderdeel is uit gegaan van de gegevens uit de MIEB van april 2007 omdat de MIEB gegevens bevat van de oefenpakketten. 
	224 In totaal zijn er tot 15 maart 2007 4.684 examens afgelegd. De kosten voor de vreemdelingen van de examens zijn in totaal dus € 1.639.400,-. 
	225 Over de kosten voor de oefenpakketten is het moeilijker om een uitspraak te doen; de leverancier van deze pakketten registreert de verkoop aan de groothandel en niet de directe verkoop aan de deelnemers. Op basis van de cijfers in de MIEB (tot 15 maart 2007) zijn er 15.477 volledige oefenpakketten en 457 sets van TIN-codes verkocht aan de groothandel . Gegeven de verkoopprijs van het volledige oefenpakket van € 65,- en de sets van TIN-codes à € 46,30, liggen de maximale kosten van het oefenmateriaal op € 1.027.164,-. 
	226 Voor wat betreft de oefenpakketten gaat het hier om de maximale kosten tot 15 maart 2007; niet alle aan de groothandel verkochte oefenpakketten hoeven namelijk te zijn verkocht aan de doelgroep. Het feit dat er tot op 15 maart nog maar 8.449 oefenexamens zijn afgelegd, lijkt dit te bevestigen.
	227 De totale examenkosten voor de vreemdelingen tot 15 maart 2007 bedragen dus maximaal € 2,7 miljoen.

	Welk deel van de vreemdelingen die met succes een basisexamen doen, dient een mvv-aanvraag in?
	228 Er is geen informatie beschikbaar over welk deel van de deelnemers aan het examen na succesvolle afronding geen mvv-aanvraag indient. De registratie van het basisexamen staat los van de mvv-registratie van de IND. De resultaten van het examen moeten als bijlage bij de mvv-aanvraag worden gevoegd, maar de examenscores worden niet ingevoerd in de mvv-bestanden van de IND. 
	229 Er wordt geen uniek nummer toegekend aan de vreemdeling die in beide registratie systemen wordt gebruikt, waardoor een directe koppeling van de mvv-bestanden van de IND aan de bestanden met examenresultaten niet mogelijk is. De enige mogelijkheid is om een koppeling te maken op basis van de unieke combinatie van naam, geboortedatum en land van herkomst. Deze koppeling is bewerkelijk en viel niet binnen de scope van de kortetermijnevaluatie.

	Welke verschillen zijn er tussen groepen vreemdelingen in het examen resultaat?
	230 Eerder in dit hoofdstuk zijn de kenmerken van de deelnemers beschreven. In dit onderdeel wordt ingegaan op de vraag of de kenmerken van de deelnemers van invloed zijn op resultaten. Eerst wordt gekeken of er significante verschillen zijn in de slagingspercentages van de verschillende groepen. Dit wordt gedaan met behulp van een chi-kwadraattoets. Vervolgens wordt met behulp van regressie gekeken naar de relatieve invloed van verschillende kenmerken en hun interacties op de examenscores.
	Geen verschil in resultaat naar geslacht 

	231 Het geslacht leidt niet tot significante verschillen van de resultaten. In tabel 2.3 worden de resultaten naar geslacht weergegeven. Ook de resultaten voor KNS en TGN verschillen niet significant van elkaar. 
	Leeftijd heeft beperkt invloed op taalniveau

	232 De leeftijd heeft een significante maar beperkte invloed op de examenresultaten. Zoals te zien is in tabel 2.4 ligt het slagingspercentage voor deelnemers onder de 20 en boven de 40 jaar iets lager dan voor de overige groepen. Ook als gekeken wordt naar de aparte toetsonderdelen scoren de groepen van onder de 25 en boven de 45 jaar lager dan de overige groepen. 
	Het land van herkomst heeft invloed op het resultaat

	233 Het land van herkomst heeft ook significante invloed op de resultaten van het Wib-examen. Om te toetsen of het land van herkomst van invloed is, zijn de landen van herkomst ingedeeld naar taalfamilies. Figuur 2.7 geeft de resultaten naar taalfamilie weer. Deelnemers met een Chinese moeder  taal lijken vaker te zakken dan de overige groepen. Deelnemers met een Germaanse moeder taal lijken juist vaker te slagen voor het examen.
	 
	234 De resultaten voor de aparte examenonderdelen lijken enigszins te verschillen. In beide gevallen is er sprake van statistisch significante verschillen. Als gekeken wordt naar het slagings percentage voor het TGN-gedeelte (zie figuur 2.8) valt op dat deelnemers die behoren tot de Chinese taalfamilie en in mindere mate tot de Turkse taalfamilie een lager slagings percentage hebben dan de overige deelnemers. Bij het KNS-onderdeel (zie figuur 2.9) zijn de verschillen minder groot. 
	 
	 
	Ook het opleidingsniveau is van invloed op de resultaten

	235 Als gekeken wordt naar het opleidingsniveau van de deelnemer, zijn daar ook significante verschillen zichtbaar tussen de verschillende groepen. Hoe lager het opleidingsniveau is, hoe lager ook het slagingspercentage is. Tabel 2.5 toont de slagingspercentages per opleidingsniveau. Het beeld voor de aparte examenonderdelen is nagenoeg gelijk en verschilt ook significant. 
	Er is een relatie tussen de kenmerken van de deelnemers en de scores voor TGN 

	236 Naast de toetsresultaten (geslaagd, gezakt of overig) is ook gekeken naar de invloed van de diverse kenmerken op de exacte toetsscores. Dit gebeurt aan de hand van een regressie analyse waarbij de eindscore de afhankelijke variabele is en de kenmerken van de deel nemers (geslacht, leeftijd, land van herkomst ingedeeld in taalfamilie en opleidingsniveau) de verklarende variabelen. 
	237 Verschillende regressiemodellen zijn onderzocht (zie bijlage E voor meer details). De regressievergelijking die uiteindelijk overblijft, is te zien in tabel 2.6 en tabel 2.7. In het regressiemodel worden verschillen in taalscores voor 15% verklaard door verschillen in geslacht, opleidingsniveau en land van herkomst (taalfamilie). De hoogte van de F-waarde (tabel 2.6) is indicatief voor het belang van de individuele kenmerken. De overige variatie is te verklaren door andere factoren zoals taal aanleg, moedertaal van de partner en kenmerken van het taalonderwijs (zie figuur 1.2) die niet worden geregistreerd en door natuurlijke variatie in de resultaten.
	238 Het geslacht heeft grote invloed op de regressiescore; gemiddeld scoren vrouwen 6 punten minder dan mannen wanneer gecorrigeerd wordt voor taalfamilie en opleiding. Dit lijkt in tegenspraak met het eerder vermelde resultaat waarbij er geen significant verschil was tussen het slagings percentage van mannen en vrouwen. Dit heeft te maken met het feit dat vrouwen vaker een hogere opleiding hebben en afkomstig zijn uit landen die in de taaltoets beter presteren. De lagere scores van vrouwen wanneer gecorrigeerd wordt voor deze factoren kunnen liggen aan andere factoren, zoals de contactfrequentie met de Nederlandse taal die niet meegenomen worden in de regressie.
	239 Het effect van opleiding is consistent met het resultaat in tabel 2.5, waaruit bleek dat personen met een hoger opleidingsniveau vaker voor het basisexamen slagen. Ook het effect van de taalfamilie is redelijk consistent met de resultaten in figuur 2.7. De verschillen tussen de taal families kunnen gedeeltelijk liggen aan verschillen in de afstand tussen de eigen taal en de Nederlandse taal. Maar andere factoren kunnen ook ten grondslag liggen aan het verschil. Zo kan het zijn dat personen uit een Chinees of Turks taalgebied minder vaak een Nederlandstalige partner hebben dan personen uit een Balto-Slavisch taalgebied. 
	Er is geen sterke relatie tussen de kenmerken van de deelnemers en de scores voor KNS 

	240 Met de score voor het KNS-onderdeel is het ook mogelijk om de invloed van de verschillende kenmerken te bepalen. Dit gebeurt met een regressieanalyse op dezelfde wijze als bij de TGN. Echter het beste model verklaart slechts 3% van de variatie in scores. De KNS-scores lijken in veel mindere mate verklaard te worden door achtergrondkenmerken. Vermoedelijk worden de prestaties in de KNS-toets sterker bepaald door individuele kenmerken zoals het geheugen.
	241 Vanwege het lage percentage verklaarde variantie wordt niet verder ingegaan op het regressie  model. Voor de volledigheid is het uiteindelijke model opgenomen in bijlage E.

	Welke ontwikkelingen in de tijd zijn er?
	242 Figuur 2.10 toont de ontwikkelingen in het aantal examens vanaf 15 maart 2006 tot 15 juni 2007. Vanaf april 2007 zijn de kleine posten niet meer meegenomen bij deze resultaten. Bij de kleine posten wordt ongeveer 15% van het totaalaantal examens afgenomen.
	243 Na een aantal maanden van opstarten lijkt rond oktober 2006 een redelijk stabiele situatie te zijn ontstaan voor wat betreft het aantal examens dat wordt afgenomen. Er worden dan maandelijks gemiddeld rond de 550 examens afgenomen. Figuur 2.10 toont het totaalaantal afgenomen examens per maand, waarbij maart 2006 en juni 2007 alleen betrekking hebben op een halve maand.
	 
	244 Als gekeken wordt naar het slagingspercentage over de loop van de maanden (waarbij gezien de lage aantallen maart tot en met oktober 2006 worden weggelaten) dan zijn er geen ontwikkelingen zichtbaar (zie figuur 2.11). Er zijn wel lichte fluctuaties zichtbaar, maar deze lijken niet te duiden op een trend. Het slagingspercentage neemt noch toe noch af.
	 

	In hoeverre komen de aantallen en kosten overeen met de verwachte aantallen bij invoering?
	245 In de Memorie van Toelichting op de Wet inburgering buitenland wordt uitgegaan van 16.677 examens per jaar (ofwel circa 1.400 per maand). Dit aantal wordt in de hier beschreven periode nog niet gehaald. Als de 550 examens die er per maand worden afgenomen op de grote posten (85% van de examens) worden gecorrigeerd voor alle posten, zouden ongeveer 650 examens per maand worden afgenomen. Er kan dus gesteld worden dat de aantallen tot op heden niet over een komen met de verwachtingen.


	Het functioneren van de Wib in de eerste vijftien maanden samengevat
	246 In tabel 2.8 worden de antwoorden op de onderzoeksvragen met betrekking tot de eerste vijftien maanden samengevat. 



	3 De instroom
	301 Dit hoofdstuk schetst een beeld van de instroom van mvv-aanvragen van nieuwkomers, en in het bijzonder de Wib-nieuwkomers. Allereerst wordt de instroom van voor de inwerking treding van de Wib besproken. De ontwikkeling in het aantal aanvragen en aantal inwilligingen wordt beschreven, alsmede verschillende uitsplitsingen naar subpopulaties. Vervolgens wordt de periode na inwerkingtreding van de wet vergeleken met de periode ervoor. 
	Gegevensbronnen zijn instroomgegevens IND 
	302 De instroomgegevens die voor dit hoofdstuk zijn gebruikt, zijn afkomstig van de IND. De IND heeft, geanonimiseerd, bestanden van de complete instroom van 1 januari 2002 tot 15 juni 2007 beschikbaar gesteld. Het betrof bestanden van de mvv-aanvragen en bestanden van het resultaat van de aanvraag (ingewilligd, niet-ingewilligd, ingetrokken enzovoort). De bestanden zijn aan elkaar gekoppeld en deze gegevens zijn vervolgens geanalyseerd door Significant. Voor het bepalen of een nieuwkomer tot de groep pre-Wibbers behoort, is gebruik gemaakt van de door de IND aangeleverde definities.
	303 De data bevatten alle instroomgegevens die bij de IND zijn geregistreerd; er is dus geen sprake van een steekproef. Voor de analyses is gebruikgemaakt van gegevens die betrekking hebben op de doelgroep van de Wib (pre-Wibbers) en de Wib-nieuwkomers; slechts in enkele gevallen worden gegevens over tijdelijke immigranten als vergelijking gebruikt. De aanvragers van Surinaamse afkomst behoren niet tot de selectie van de doelgroep, omdat volgens de IND slechts een klein deel onder de Wib zou vallen (de meeste Surinaamse aanvragers krijgen ontheffing door dat zij voldoende Nederlandstalig onderwijs hebben genoten) en dus formeel niet tot de groep pre-Wibbers behoort. De selectie van de doelgroep is dus een benadering van de echte doelgroep; de aanvragers van Surinaamse afkomst die wel onder de Wib vallen, zijn niet meegenomen in de selectie van de doelgroep.
	304 De gegevensbestanden van de IND bevatten soms (administratieve) dubbelingen. Voordat met de analyses is gestart, zijn de bestanden hierop gecontroleerd en is dubbele invoer van een aanvraag - voor zover herkenbaar - verwijderd. Een aanvraag is als dubbel gezien wanneer zowel het crv-nummer  als de aanvraagdatum als het verblijfsdoel gelijk zijn.


	Wat waren de ontwikkelingen in de instroom vóór de inwerking treding van de Wib?
	305 Allereerst wordt een korte schets gegeven van de ontwikkelingen vanaf 2002 tot 15 maart 2006. Het betreft de ontwikkelingen in het aantal mvv-aanvragen en inwilligingen van aanvragen van de doelgroep van de Wet inburgering buitenland (pre-Wibbers) en de overige nieuwkomers (tijdelijke immigranten). De genoemde cijfers zijn gebaseerd op analyses die Significant heeft uitgevoerd op IND-gegevens. 
	Aantal mvv-aanvragen fluctueert; inwilligingpercentage daalt licht
	306 Figuur 3.1 geeft het aantal mvv-aanvragen van (een benadering van ) tijdelijke immigranten en pre-Wibbers vanaf 2002 per maand weer. Het aantal aanvragen vertoont voor beide groepen een grillig verloop. De aanvragen door tijdelijke immigranten laten een sterk seizoenskarakter zien, met duidelijke pieken in juli van elk jaar. Dit heeft vermoedelijk te maken met mvv-aanvragen voor een nieuw studiejaar. Voor pre-Wibbers zijn de pieken in het aantal aanvragen niet periodiek. De piek die eind 2004 te zien is kan worden verklaard door de verhoging van de leeftijdseis en de inkomens eis voor gezinsvormers per 1 november 2004. Vanaf die datum is de minimumleeftijd voor het toe laten van een gezinsvormer verhoogd van 18 naar 21 jaar. Daarnaast is ook de inkomenseis verhoogd; de partner in Nederland moet ten minste 120% van het minimumloon verdienen (dit was 100%). .
	 
	307 In figuur 3.2 is alleen het aantal mvv-aanvragen van de doelgroep (pre-Wibbers) weer gegeven met een polynomiale trendlijn (4e-graads). Deze lijn moet worden gezien als een grafisch hulpmiddel om een trend in de gegevens duidelijker zichtbaar te maken. Met behulp van deze trendlijn is vast te stellen dat het aantal mvv-aanvragen door pre-Wibbers in 2004 gestegen is. Vanaf 2005 is weer een daling te zien en vlak voor de inwerkingtreding van de Wib is er sprake van een toename van het aantal aanvragen en inwilligingen. 
	 
	308 Het aantal inwilligingen vertoont een gelijksoortig verloop als het aantal aanvragen; de pieken en dalen treden op dezelfde momenten op. De polynomiale trendlijn die voor het aantal inwilligingen als hulplijn is toegevoegd, laat zien dat stijging en daling in het aantal inwilligingen echter minder sterk is. Als gekeken wordt naar het inwilligingpercentage  (figuur 3.3), dan blijkt dat dit percentage vanaf 2002 geleidelijk daalt van 60% tot onder de 50% in 2005 en 2006. Deze daling is deels te verklaren door de aangescherpte eisen voor gezinsvormers vanaf november 2004, maar ook daarvoor daalt het inwilligingspercentage. Mogelijkerwijs komt dit door het steeds strikter hanteren van de criteria voor inwilliging.
	 

	Welke verschillen zijn er tussen verschillende groepen vreemdelingen?
	309 De IND-gegevens bieden ook de mogelijkheid om de nationaliteit en het geslacht te onder zoeken van de pre-Wibbers die een mvv-aanvraag indienen. Zo kan er gekeken worden of er verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke aanvragers in het inwilliging percentage en of deze verschillen in de loop van de tijd toenemen. Ook kan gekeken worden naar de invloed van de nationaliteit van de aanvragers.
	Het inwilligingpercentage daalt bij beide geslachten ongeveer even snel

	310 Rond eenderde van de aanvragers (35%) uit de groep pre-Wibbers behoort tot het mannelijke geslacht. In de loop van de jaren blijft dit percentage nagenoeg gelijk en schommelt dit tussen de 30% en 42%. 
	311 Het inwilligingpercentage ligt bij mannen gemiddeld 7 procentpunten lager dan bij vrouwen - zie figuur 3.4. Het verschil is in de eerste jaren wel iets kleiner (rond de 5%) en is in de laatste jaren iets groter (rond de 9%). Bij beide groepen is het dalende verloop zichtbaar.
	 
	Inwilligingpercentage aanvragers met Turkse en Marokkaanse nationaliteit daalt snelst

	312 In figuur 3.5 wordt de nationaliteit van de groep pre-Wibber aanvragers weer gegeven. De drie grootste groepen (Turken, Marokkanen en Chinezen) worden apart weer gegeven. 52% behoort tot de groep ‘overig’. Verder heeft 20% van de aanvragers de Turkse, 17% de Marokkaanse en 4% de Chinese nationaliteit. Het aandeel van de twee grootste groepen, de Turken en Marokkanen, daalt met de tijd. 
	 
	313 Als vervolgens gekeken wordt naar de ontwikkeling van het inwilligingpercentage van deze vier groepen (figuur 3.6), valt op dat de groep ‘overig’ relatief de kleinste daling van het inwilliging percentage laat zien. Begin 2002 wordt rond 59% van de aanvragen van deze groep ingewilligd; in 2006 is dit 50%. 
	 
	314 De grootste daling is zichtbaar bij de groep aanvragers met de Turkse nationaliteit; van rond de 61% in 2002 daalt het inwilligingpercentage tot rond de 41% in 2006. De groep met de Marokkaanse nationaliteit vertoont ook een sterke daling van net boven de 55% in 2002 naar ruim 33% in 2006. Een mogelijke verklaring kan liggen in de eerder genoemde aanpassingen van leeftijdsgrens en inkomenseisen in het kader van gezinshereniging eind 2004. Bij de groep Chinezen is het inwilligingpercentage ten opzichte van 2002 gedaald, maar blijft het vanaf 2003 constant rond de 56%.


	De instroom in de eerste vijftien maanden na inwerkingtreding van de Wib - in hoeverre is er sprake van een selectiemechanisme?
	315 Dit onderdeel bescrhijft wat de effecten zijn van de inwerkingtreding van de Wib. Deze effecten zijn geanalyseerd op basis van het aantal mvv-aanvragen over de tijd, het inwilliging percentage en de reden van afwijzing. Verdere uitsplitsingen worden gemaakt naar geslacht, leeftijd en nationaliteit van de aanvragers. 
	Wat is het effect van de Wib op het aantal mvv-aanvragen?
	316 Het aantal mvv-aanvragen is, direct na inwerkingtreding van de wet, sterk gedaald. In figuur 3.7 is het verloop van de mvv-aanvragen door de doelgroep (tot 15 maart 2006 pre-Wibbers, vanaf 15 maart 2006 Wib-nieuwkomers) te zien in vergelijking met de mvv-aanvragen door tijdelijke immigranten. Vanaf 15 maart 2006 (gestreepte, verticale lijn) is een zeer sterke daling in het aantal mvv-aanvragen door de doelgroep waar te nemen. Het aantal aanvragen door tijdelijke immigranten kent geen vergelijkbare daling. 
	 
	317 Na de sterke daling direct bij inwerkingtreding van de Wib is te zien dat het aantal mvv-aanvragen weer licht toeneemt. Dit kan te maken hebben met het effect van invoeren van de nieuwe wet, waarbij nieuwkomers in verband met de onzekerheden over de werking van de nieuwe wet wachten met het indienen van een mvv-aanvraag. In de loop van de tijd neemt deze onzekerheid af en worden weer nieuwe aanvragen ingediend. Daarnaast moeten de aanvragers zich ook voorbereiden op het examen. Op basis van de gegevens tot en met juni 2007 is vast te stellen dat het aantal aanvragen per maand na invoering van de wet (nog) niet op het niveau is van voor de Wib. 

	Wat is het effect van de Wib op het percentage mvv-inwilligingen?
	Het effect van de Wib op het percentage mvv-inwilligingen is beperkt. Rondom invoering van de Wib is het percentage mvv-inwilligingen gedaald. Na de inwerkingtreding stijgt het inwilliging percentage weer en komt het percentage inwilligingen op het niveau van voor de Wib terecht en lijkt zelfs hoger te worden in de loop van 2006 - zie figuur 3.8.    
	319 In figuur 3.8 is het percentage inwilligingen in 2007 niet opgenomen. Van de inwilligingen in 2007 is voor 35% nog geen beslissing genomen (zie figuur 3.9). Het percentage inwilligingen gebaseerd op aanvragen waarop een resultaat bekend is, geeft in dat geval een vertekend beeld. Het percentage inwilligingen in 2007 is bijvoorbeeld hoger dan eind 2006 maar dit kan te maken hebben met het feit dat mvv-aanvragen met minder kans op een positieve uitslag een langere doorlooptijd hebben. 
	 
	320 Vanaf 2006 is ook het aantal niet-inwilligingen toegenomen. In figuur 3.10 is de reden van een niet-inwilliging weergegeven voor de doelgroep. Na inwerking treding van de Wib is 35% van de niet-inwilligingen te wijten aan het niet voldoen aan de voor waarden van inburgering in het buitenland (bijvoorbeeld omdat de vreemdeling het basisexamen niet heeft gedaan). Echter het aandeel van deze reden neemt vanaf de tweede helft van 2006 af (figuur 3.11). Dit duidt erop dat vreemdelingen meer bekend zijn geworden met de eisen van de Wib en weten dat zij eerst het basisexamen moeten halen. 
	 

	Welke verschillen zijn er tussen groepen vreemdelingen?
	321 Er is een selectie-effect van de Wib op mvv-aanvragen door groepen van verschillende nationaliteiten waarneembaar. In figuur 3.12 is te zien dat het aantal aanvragen door Turken en Marokkanen fors is gedaald na invoering van de Wib, en dat dit effect ook doorwerkt in 2007. Voor de groep Chinezen is er geen effect waarneembaar. Voor de overige nationaliteiten geldt dat direct na invoering van de Wib een selectie-effect heeft plaats gevonden, maar dat het aantal mvv-aanvragen geleidelijk weer stijgt. 
	 
	322 Er is geen effect van de Wib op het geslacht van de mvv-aanvragers. Zowel vóór als na inwerkingtreding van de Wib is het grootste deel van de aanvragers (65%-68%) van het vrouwelijk geslacht. 
	 
	 
	323 De leeftijd bij het indienen van een aanvraag is niet veranderd na inwerkingtreding van de Wib. In figuur 3.14 is de leeftijd van de doelgroep bij het indienen van een aanvraag weergegeven. Ruim 60% van de aanvragers is jonger dan 30 jaar. Het percentage aanvragers jonger dan 20 jaar is vanaf 2004 duidelijk gedaald. Dit heeft vermoedelijk als oorzaak de eerder genoemde verzwaring van de eisen die gesteld zijn in het kader van gezinshereniging en -vorming eind 2004; de minimumleeftijd van de aanvrager bij trouwen of samenwonen is verhoogd van 18 naar 21 jaar.


	De instroom vóór de invoering van de Wib en in de eerste vijftien maanden na invoering samengevat
	324 In tabel 3.1 worden de antwoorden op de onderzoeksvragen met betrekking tot de instroom samengevat. 
	325 De sterke daling in de instroom van het aantal mvv-aanvragen na 15 maart 2006 duidt op een selectiemechanisme van de Wib. Het lijkt alsof minder vreemdelingen naar Nederland willen emigreren in verband met gezinsvorming en gezinshereniging als gevolg van de Wib. Gezien het feit dat de maandelijkse instroom vanaf de tweede helft van 2006 gestabiliseerd is en het feit dat dit ook voor het aantal Wib-examens geldt, kan vooralsnog geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een tijdelijk effect. 
	326 Het selectiemechanisme treft de verschillende groepen immigranten in verschillende mate. Vooral de instroom van Turken en Marokkanen wordt minder als gevolg van de invoering van de Wib. 
	  




	4 Het taalniveau bij de start van de inburgering
	401 In dit hoofdstuk staat het taalniveau bij de start van het inburgeringstraject in Nederland centraal. In de evaluatie van de Wib wordt het effect van de Wib op het taalniveau bij de start van de inburgering onderzocht. In dit onderzoek is ervoor gekozen om de start van de inburgering te definiëren als het moment waarop de nieuwkomer zich voor het eerst meldt bij een gemeente. Onder de WIN werden nieuwkomers door de gemeente opgeroepen om afspraken te maken over het inburgeringsonderzoek en het te volgen traject. Onder de Wi roept de gemeente nieuwkomers op om uitleg te geven over de procedures van de Wi en verplichtingen van de nieuwkomer.
	402 Ten eerste zullen de uitvoering en resultaten van de nulmeting (meting onder pre-Wibbers) worden behandeld. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de uitvoering en de resultaten van de effectmeting (onder Wib-nieuwkomers). In de nulmeting is ook de relatie tussen het taalresultaat en de kenmerken van de nieuwkomers onderzocht. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in de behandeling van de nulmeting. Kenmerken die van invloed zijn worden vervolgens meegenomen in de analyse van de effectmeting. 
	403 De nulmeting is uitgevoerd in het voorjaar van 2006 en geeft inzicht in het taalniveau van nieuwkomers voor de invoering van de Wib. De effectmeting is in het najaar 2007 uitgevoerd en geeft inzicht in het taalniveau van nieuwkomers die een ‘examen buitenland’ hebben gedaan. Beide metingen zijn uitgevoerd op de verschillende gemeente kantoren met behulp van de PhonePass-toets.
	404 Door het kleine aantal deelnemers aan de effectmeting zijn de resultaten hooguit indicatief. In dit hoofdstuk gaan wij in op de redenen van de lage aantallen, in het laatste hoofdstuk wordt een aanpak van een nieuwe effectmeting in de wetsevaluatie behandeld.
	Nulmeting uitgevoerd bij 16 gemeenten
	405 Er zijn 17 gemeenten benaderd om mee te werken aan de gegevensverzameling voor het bepalen van het taalniveau bij de start van het inburgeringstraject; daarvan hebben 16 gemeenten meegewerkt aan het onderzoek. Vreemdelingen die tot de groep pre-Wibbers behoorden en zich bij de gemeente aanmeldden voor een inburgeringsprogramma, zijn door de gemeente gevraagd of zij wilden deelnemen aan het onderzoek. De gemeenten moesten per deelnemer een vragenlijst invullen en de Toets Gesproken Nederlands (TGN) afnemen. 
	406 Bij alle gemeenten is een medewerker van Significant van tevoren langs geweest om een toelichting te geven op de manier waarop de vragenlijst moet worden ingevuld en de manier waarop de toets moet worden afgenomen. Er is regelmatig contact geweest tussen medewerkers van Significant en de betreffende gemeenten om de voortgang te monitoren. Omdat halverwege de meting is geconstateerd dat er onvoldoende deelnemers waren, heeft Significant bij één gemeente zelf de metingen uitgevoerd, dat wil zeggen, onderzoekers van Significant hebben bij de gemeente gezeten. Bij vreemdelingen die zich bij de gemeente aanmeldden voor inburgering hebben de onderzoekers de vragenlijst en telefoontoets afgenomen. Het betreft metingen van 65 vreemdelingen.

	Diverse activiteiten ondernomen om selectieve non-respons te voorkomen
	407 In totaal is bij 175 vreemdelingen een meting afgenomen. De gemeenten hebben de ingevulde vragenlijsten retour gestuurd. Deze gegevens zijn vastgelegd in een gegevensbestand en gekoppeld aan de taalresultaten die via een internet-applicatie (Scorekeeper) beschikbaar zijn gesteld. Op basis van het gekoppelde bestand zijn de analyses uitgevoerd.
	408 Om de kans op (selectieve) non-response zo klein mogelijk te maken, is een aantal maatregelen genomen:

	De resultaten van de nulmeting bevatten betrouwbaar vergelijkingsmateriaal
	409 De nulmeting is uitgevoerd onder de groep nieuwkomers die zich in de eerste maanden van 2006 bij een gemeente hebben aangemeld voor een inburgeringstraject. De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op de netto steekproef van 175 vreemdelingen bij 16 gemeenten. 
	410 De resultaten van de nulmeting bevatten betrouwbaar vergelijkingsmateriaal voor de effect meting, maar moeten niet geïnterpreteerd worden als een raming van de gemiddelde taal beheersing van de hele doelgroep. Bij de benadering van de vreemdelingen voor deelname aan het onderzoek heeft geen voorselectie plaatsgevonden. Echter, er kan sprake zijn geweest van selectieve non-respons (bijvoorbeeld dat lageropgeleiden vaker weigeren om deel te nemen), waardoor de resultaten van dit onderzoek afwijken van de taalbeheersing van de populatie als geheel.  In de effectmeting wordt rekening gehouden met de achter grondkenmerken van de deelnemers, waarbij een valide uitspraak gedaan kan worden over het verschil in taalscore gegeven de achter grondkenmerken. 
	411 Een toets op de representativiteit van de steekproef is alleen in beperkte mate mogelijk. Voor het kenmerk ‘geslacht’ zijn populatiegegevens beschikbaar voor pre-Wibbers, voor andere kenmerken zoals leeftijd en opleiding zijn geaggregeerde populatiegegevens beschikbaar van pre-Wibbers en voormalige asielzoekers. Ongeveer een kwart van de populatie behoort tot voor malige asielzoekers. De bron hiervoor is de Monitor Nieuwkomers. 
	412 Een vergelijking van de steekproef met de populatiegegevens laat zien dat het percentage vrouwen in de steekproef (64%) goed overeenkomt met de populatie (65%). Alleen voorzichtige conclusies kunnen getrokken worden over de vergelijking van overige kenmerken gezien het feit dat de populatiegegevens niet alleen betrekking hebben op pre-Wibbers. Deze kanttekening in acht nemend, lijken de leeftijdsverdeling en landen van herkomst van de steekproef redelijk overeen te komen met de populatie, echter de vreemdelingen in de steekproef lijken hoger opgeleid te zijn dan de gehele populatie: het percentage middelbaar en hoogopgeleiden in de steekproef is 73% vergeleken met 50% in de populatie (inclusief voormalige asielzoekers). Een correctie voor opleiding in de effectmeting wordt dan belangrijk. 


	Tijdens de nulmeting haalde 60% van de nieuwkomers minimaal het A1-min niveau
	413 Bijna 60% (103 van de 175) van de vreemdelingen uit de groep pre-Wibbers heeft bij melding bij de gemeente een taalniveau dat ligt op het niveau van A1-min of hoger. Met deze uitslag zouden deze personen voor het taalonderdeel van het Wib-examen slagen. Iets minder dan 5% van de vreemdelingen haalt zelfs het niveau C2. Dit betekent dat deze mensen vloeiend Nederlands spreken. Een verdeling van de totale steekproef over de verschillende CEF-taalniveaus is te vinden in figuur 4.1.
	  

	Kenmerken vreemdelingen hebben invloed op taalresultaat
	414 Vanuit de theorie wordt een invloed van verschillende kenmerken op de taalverwerving verwacht (zie voor een beschrijving hiervan hoofdstuk 1). Dit hebben wij geoperationaliseerd door in de vragenlijst (zie bijlage C) te vragen naar:
	415 Enkele andere relevante factoren zoals de situaties waarin de nieuwkomer Nederlands gebruikt zijn wel meegenomen in de vragenlijst maar hebben uiteindelijk geen bruikbare informatie opgeleverd, omdat nagenoeg alle respondenten dezelfde antwoord gaven. Andere factoren die in de inleiding zijn genoemd als invloedsfactoren op de taalwerving (figuur 1.1) zijn niet meegenomen in de vragenlijst, omdat zij in deze situatie niet relevant zijn (bijvoorbeeld ‘migratiemotief’) of niet goed te operationaliseren waren in de vragenlijst (bijvoorbeeld ‘plezier in het leren van een taal’). 
	416 Voor deze evaluatie is het belangrijk om het effect van de verschillende factoren op de taal verwerving te onderzoeken. Vervolgens moet in de effectmeting gecorrigeerd worden voor de beïnvloedende factoren. De invloed van de verschillende factoren is onderzocht in een regressie analyse. In bijlage F is voor elk persoonskenmerk uitgewerkt wat de invloed op de taalscore is. In dit hoofdstuk zal alleen worden stilgestaan bij de belangrijkste invloeden.

	Het aantal jaar onderwijs en of er thuis Nederlands wordt gesproken zijn van invloed op het taalniveau
	417 Uit de regressieanalyse blijkt dat het aantal jaar dat een nieuwkomer onderwijs heeft genoten en het feit of er thuis Nederlands wordt gesproken de belangrijkste invloeden zijn voor het taalniveau. In bijlage F is een compleet overzicht te vinden van het regressiemodel en de gebruikte methoden.
	Vreemdelingen die thuis wel eens Nederlands spreken en die langer onderwijs hebben genoten halen hogere scores

	418 Naarmate personen meer jaren onderwijs hebben genoten, halen zij een hogere taalscore. Gemiddeld leidt een extra jaar onderwijs tot een verhoging van de taalscore met 0,8 punten. 
	419 Wanneer gecorrigeerd wordt voor aantal jaren onderwijs, hebben personen die thuis wel eens Nederlands spreken, een taalscore die gemiddeld 12 punten hoger ligt dan personen die dat niet doen. Dit kan het gevolg zijn van motivationele factoren (zie figuur 1.1) - men moet thuis Nederlands gebruiken - of van omgevingsfactoren - men krijgt thuis de gelegenheid om het Nederlands te oefenen. Uiteraard zal het ook zijn dat als de vreemdelingen eenmaal een bepaald niveau in het Nederlands hebben bereikt, het ook makkelijker is om Nederlands weleens thuis te spreken. 
	Vreemdelingen die langer onderwijs hebben gevolgd hebben grotere kans om te slagen

	420 Er is ook gekeken naar de relatie tussen de diverse kenmerken en de kans om het A1-min niveau (de cesuur voor het Wib-examen) te halen. Het aantal jaar onderwijs is de belangrijkste factor voor het wel of niet behalen van het A1-min niveau. Uit een binaire logistische regressie analyse komt naar voren dat het aantal jaar dat iemand onderwijs heeft gevolgd de enige significante factor is die bepaalt of iemand het benodigde niveau A1-min haalt of niet. De taal die thuis wordt gesproken, speelt bij het halen van deze grenswaarde een veel minder belangrijke rol.
	Verblijfsduur in Nederland heeft geen invloed op taalscore

	De verblijfsduur van de vreemdelingen in de steekproef bij aanmelding voor de inburgering varieerde van enkele weken tot circa twee jaar. Opmerkelijk is dat de verblijfsduur van een nieuw komer in Nederland binnen dit bereik geen significant effect op het taalniveau heeft (zie ook figuur 4.2). Personen die kort in Nederland zijn, behalen soms hoge toetsuitslagen, terwijl sommige personen die al vrij lang in Nederland zijn, laag scoren. Dit resultaat betekent dat de timing van de directe taalmeting niet kritisch is.


	Wat is het effect van de Wib op het taalniveau bij start van de inburgering?
	Effectmeting moeilijk door lage instroom
	422 In de opzet van het onderzoek werd ervan uit gegaan dat de effectmeting een jaar na de uitvoering van de nulmeting zou plaatsvinden. Vanaf maart 2007 is daarom regelmatig contact onderhouden met verschillende Nederlandse gemeenten om te toetsen of er al voldoende instroom was van Wib-nieuwkomers om een onderzoek mogelijk te maken. Vrijwel alle gemeenten gaven aan dat zij de eerste helft van 2007 bezig zouden zijn met de invoering van de nieuwe Wet Inburgering en er niet aan toe zouden komen om inburgeraars op te roepen. Daarnaast gaven de gemeenten aan dat de instroom van nieuwkomers sowieso bijzonder laag was in vergelijking met voorgaande jaren. 
	423  Gezien de lage instroom zou de effectmeting lang moeten doorlopen voordat voldoende nieuwkomers gemeten zouden zijn. Echter, de resultaten van het onderzoek mogen niet te lang op zich laten wachten; er is aan de Tweede Kamer toegezegd dat in maart 2008 begonnen zal worden met de wetsevaluatie, waar dit onderzoek de opmaat voor is. Daarnaast was het ten tijde van de uitvoering van de meting de verwachting dat de Toets Gesproken Nederlands die wordt gebruikt in het onderzoek, in december 2007 zou worden aangepast in verband met een cesuur wijziging . Na deze aanpassing van de toets zouden de uitkomsten niet meer te vergelijken zijn met de uitkomsten van de nulmeting. Aangezien deze vergelijking de kern van het onderzoek vormt, moest de effectmeting worden afgerond voordat de aanpassing wordt door gevoerd. Er is een aantal maatregelen getroffen om met de lage instroom om te gaan. 
	Vrijwel alle gemeenten met een redelijk aantal nieuwkomers zijn benaderd

	424 Als eerste maatregel om om te gaan met de lage instroom, is ervoor gekozen om het aantal gemeenten dat benaderd zou worden voor de effectmeting uit te breiden. Uiteindelijk zijn alle G56 gemeenten met meer dan 100 starters in 2005, benaderd. Het effect van deze maatregel was helaas beperkt, omdat:
	Grote gemeenten werden intensief ondersteund door Significant

	425 De vier grootste gemeenten zijn vervolgens benaderd met het verzoek onder directe begeleiding van Significant aan het onderzoek mee te werken. Dit houdt in dat een medewerker van Significant op de gemeente zelf het gehele onderzoek leidt en coördineert. Op deze wijze is geprobeerd om de respons te maximaliseren, terwijl de belasting voor de gemeente minimaal werd gehouden. Deze maatregel heeft alleen geen maximaal effect gehad. Een G4 gemeente had problemen met opstarten, waardoor de metingen niet meer tijdens de meetperiode konden worden uitgevoerd. Een tweede G4 gemeente wilde ook niet op deze wijze meewerken. Bij deze gemeente is een derde maatregel getroffen.
	426 De derde maatregel die is getroffen, was het terugvragen van nieuwkomers die zich de afgelopen zes maanden hebben gemeld bij de gemeente. Deze nieuwkomers werd een brief gestuurd waarin (in vier talen) het doel van het onderzoek werd uitgelegd en waarin werd gevraagd of de nieuwkomer nogmaals naar het gemeentekantoor zou willen komen om mee te werken aan het onderzoek. Omdat vooraf niet duidelijk was wat de respons op een dergelijk verzoek zou zijn is er voor gekozen om de effectiviteit van deze maatregel te toetsen met behulp van een pilotonderzoek. De G4 gemeente die niet bereid was om de meting onder directe begeleiding van Significant te laten uitvoeren, was wel bereid om dit pilotonderzoek onder haar nieuw komers te laten plaatsvinden. In deze gemeente zijn 21 nieuwkomers aangeschreven om zich opnieuw te melden voor het taalonderzoek, hiervan hebben zich uiteindelijk drie nieuw komers gemeld, waarvan er twee tot de onderzoekspopulatie behoorden. Gezien deze respons van minder dan 10% is ervoor gekozen om deze maatregel niet breder in te zetten. 
	Vier gemeenten hebben uiteindelijk aan de meting meegedaan

	427 Naast de G4 gemeenten hebben vier niet-G4 gemeenten toegezegd om - zonder intensieve ondersteuning van Significant - metingen uit te voeren. Van deze vier gemeenten heeft slechts een gemeente daadwerkelijk metingen uitgevoerd. Uiteindelijk hebben dus drie G4 gemeenten en een niet-G4 gemeente aan het onderzoek meegedaan.

	Lage respons effectmeting betekent dat geen resultaten vermeld kunnen worden
	428 Uiteindelijk heeft de effectmeting slechts 26 respondenten opgeleverd met bruikbare gegevens over de achtergrondkenmerken, waarvan 22 met bruikbare taalresultaten. De overige vier respondenten hebben wel de vragenlijst ingevuld, maar wilden de taaltoets niet doen of hebben de toets vroegtijdig verbroken. 
	429 Dit aantal is te laag om conclusies te kunnen trekken over het effect van de Wib op het taalniveau bij de start van de inburgering. Om die reden zijn de resultaten van de 22 respondenten niet opgenomen in dit rapport. 


	De nulmeting en effectmeting van het taalniveau bij de start van de inburgering samengevat
	430 In tabel 4.1 worden de antwoorden samengevat op de onderzoeksvragen met betrekking tot het taalniveau bij start van de inburgering in Nederland. 



	5 Het taalniveau bij afronding van de inburgering
	501 In dit hoofdstuk wordt het taalniveau bij afronding van het inburgeringstraject beschreven. Het betreft een nulmeting om vast te stellen wat het eindniveau was van de groep pre-Wibbers. Deze nulmeting is uitgevoerd met de intentie om in de wetsevaluatie deze gegevens te vergelijken met het taalniveau van de Wib-nieuwkomers bij afronding van de inburgering. Het uiteindelijke voorstel voor de meting van het effect van de Wib op het eindniveau staat in hoofdstuk 6.
	502 Daarnaast worden zowel de taalresultaten als de kenmerken van pre-Wibbers vergeleken met de taalresultaten en de kenmerken van voormalige asielzoekers. Deze informatie is nodig om te kunnen vaststellen of de groep voormalige asielzoekers gebruikt kan worden voor een schatting van het ‘zuivere’ effect van de Wet inburgering op de taalverwerving tijdens het inburgerings traject in Nederland.
	503 Deze nulmeting heeft in alle gevallen betrekking op nieuwkomers die onder de Win vallen. Zij hebben allemaal verplicht een inburgeringstraject gevolgd dat door de gemeente is aan geboden. Het inburgeringstraject is afgerond met een NT2-taalexamen.
	Gegevensverzameling in het kader van het taalniveau bij afronding van de inburgering
	Groot aantal G54 gemeenten benaderd om gegevens te leveren
	504 Om het taalniveau bij afronding van een inburgeringstraject te bepalen, zijn in eerste instantie 17 gemeenten (dezelfde als voor de nulmeting voor het taalniveau) benaderd om een download uit hun cliënt-volg-systeem (CVS) beschikbaar te stellen. Het betreft de gegevens die jaarlijks moeten worden aangeleverd in het kader van de Monitor Nieuwkomers, maar dan (geanonimiseerd) op persoonsniveau. Uiteindelijk hebben zeven gemeenten de gegevens aangeleverd; bij de overige gemeenten bleek dit niet mogelijk door het ontbreken van een CVS, het veranderen van een CVS of tijdsgebrek.
	505 Omdat de zeven gemeenten onvoldoende gegevens over voormalige asielzoekers op leverden en er ook onvoldoende gegevens ten aanzien van het opleidingsniveau beschikbaar waren, is een dertigtal aanvullende grote gemeenten schriftelijk benaderd en (meerdere malen) nagebeld. Van deze dertig gemeenten hebben drie gemeenten gegevens beschikbaar gesteld, waarmee het totaal aantal gemeenten in de steekproef tien was. De overige gemeenten beschikten niet over een CVS, hadden het te druk met de invoering van de Wi of hebben niet gereageerd.
	506 De gegevens van de tien gemeenten zijn samengevoegd door Significant. Waar nodig zijn de gegevens geschoond. Zo zijn de uitvallers verwijderd en zijn ook de deelnemers die niet onder de Wib zouden vallen (bepaalde nationaliteiten zoals de onderdanen van een EU-lidstaat) verwijderd. De analyses zijn uitgevoerd op basis van het geschoonde bestand.
	507 In het geschoonde bestand zijn gegevens opgenomen van ruim 2.500 personen uit de groep pre-Wibbers en ruim 200 personen uit de groep voormalige asielzoekers. Het zijn personen die in de periode 2004 tot en met de eerste helft van 2006 hun inburgeringstraject hebben afgerond op grond van de Win. Over het algemeen zijn de benodigde gegevens voor de analyses goed ingevuld, uitzondering hierop zijn de gegevens over opleiding; het opleidingsniveau is in de meerderheid van de gevallen niet geregistreerd.

	Resultaten gebaseerd op een steekproef van gemeenten
	508 Het is niet direct aan te nemen dat de gegevens van slechts 10 gemeenten een representatieve weergave zijn van alle Nederlandse gemeenten, maar dat is voor de effectmeting van het effect van de Wib niet nodig, omdat het bij een effectmeting om het verschil gaat. Aangezien er voldoende gegevens beschikbaar zijn, kunnen deze met behulp van statistische technieken wel gebruikt worden om het effect van de Wib aan te tonen.
	509 Voor de validiteit van de analyse is het wel van belang dat de verschillende groepen nieuw komers voldoende vertegenwoordigd zijn in de nulmeting. Daarom is een vergelijking gemaakt tussen de samenstelling van de nieuwkomers in de nulmeting en de samenstelling van de populatie nieuwkomers zoals in de Monitor Nieuwkomers 2005 werd gerapporteerd (tabel 5.1).
	510  In de Monitor Nieuwkomers zijn gegevens opgenomen van het geslacht, het land van herkomst, de leeftijd en het opleidingsniveau van de nieuwkomers. In tabel 5.1 is voor deze achter grondkenmerken een aantal ken getallen opgenomen. Het betreft de gezamenlijke gegevens van pre-Wibbers en voormalige asielzoekers. Ongeveer een kwart van de nieuwkomers in 2005 behoorde tot de groep voormalige asielzoekers.
	511 Ten aanzien van het geslacht, land van herkomst en de leeftijd vertonen de groepen in de nulmeting en in de Monitor Nieuwkomers een sterke overkomst. Alleen ten aanzien van het opleidingsniveau zijn er duidelijke verschillen. Gezien het grote aantal personen in de nulmeting van wie de opleiding niet is geregistreerd, kan hiermee niet geconcludeerd worden dat de steek proef als geheel van de populatie afwijkt.


	Wat is het taalniveau van pre-Wibbers bij de afronding van de inburgering?
	512 Er zijn vier taalvaardigheden die bij afronding van de inburgering gemeten worden, te weten: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Voor elk van deze vaardigheden wordt door middel van een taaltoets het NT2-niveau bepaald. Dit NT2-niveau verschilt van het CEF-niveau dat in hoofdstuk 3 aan de orde is gekomen. Hoewel een grove vertaling van NT2- naar CEF-niveau mogelijk is, is dit voor dit onderdeel niet gedaan. Dit heeft te maken met het feit dat de vertaling vooral bij de grens  waarden (van bijvoorbeeld NT2-niveau 2 naar 3) niet gemakkelijk te maken is (zie ook bijlage B).
	513 In figuur 5.1 is het taalniveau van pre-Wibbers te zien voor alle vier de taalvaardig heden. Ongeveer 30% van de personen heeft NT2-niveau 0. De verdeling van de taalniveaus toont een sterk overeenkomende verdeling tussen de verschillende vaardigheden. Het meest opvallend is het relatief hoge percentage nieuwkomers dat voor de vaardigheid luisteren NT2 niveau 2 heeft (35%) ten opzichte van de overige vaardigheden.
	514 Het gemiddelde taalniveau ligt op 1,24 . De gemiddelde taalniveaus van de vier vaardig heden liggen dicht bij elkaar, waarbij de vaardigheid schrijven de laagste score heeft (met gemiddeld 1,19). Voor de vaardigheid spreken ligt het gemiddelde op 1,24 en voor de vaardig heden luisteren en lezen ligt dit op 1,27 respectievelijk 1,25. 
	 


	Welke verschillen zijn er tussen groepen vreemdelingen?
	515 Op basis van de kenmerken van de deelnemers van de groep pre-Wibbers kan gekeken worden of er sprake is van verschillen tussen verschillende groepen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de invloed van het geslacht, de leeftijd, het land van herkomst en het opleidings niveau. Er wordt verder geen onderzoek gedaan naar interacties tussen verschillende kenmerken (dat wil zeggen, waar het effect van het ene kenmerk afhankelijk is van de waarde van een ander kenmerk).
	516 Er zijn per kenmerk kruistabellen gemaakt (van het kenmerk ten opzichte van het taalniveau) en er is, met behulp van de chi-kwadraattoets of (bij lage aantallen in bepaalde cellen) de likelihood-ratio, statistisch getoetst of de verschillen tussen de groepen vreemdeling significant zijn. Bij alle in deze paragraaf vergeleken kenmerken zijn de verschillen significant. Per kenmerk wordt nader ingegaan op de omvang en aard van de verschillen.

	Geen grote verschillen in taalniveau tussen mannen en vrouwen
	517 Op het eindniveau van taalvaardigheid lijken zich tussen mannen en vrouwen geen grote verschillen voor te doen. Figuren 5.2 en 5.3 geven de eindniveaus in taalvaardigheid weer voor mannen en vrouwen. 
	518 De figuren tonen wel een verschillende indeling in de NT2-niveaus 0, 1 en 2. Waar bij de vrouwen deze groepen over het algemeen ongeveer gelijk zijn, is bij de mannen de groep met NT2-niveau 0 meestal kleiner. 
	 
	 

	Taalniveau verschilt per leeftijd
	519 In figuur 5.4 is het taalniveau voor de vaardigheid ‘spreken’ naar leeftijd weergegeven. In dit figuur valt af te lezen dat hele jonge nieuwkomers (onder de 20 jaar) en oudere nieuwkomers (ouder dan 40 jaar) over het algemeen een lager taalniveau hebben. De twee grootste groepen (nieuw komers tussen de 20 en 39 jaar) hebben nagenoeg hetzelfde taalniveau. Voor de overige vaardig heden is er eenzelfde beeld.
	 

	Het land van herkomst heeft ook een relatie met het eindniveau
	520 Het land van herkomst heeft ook invloed op het eindniveau. In figuur 5.5 is voor het taal niveau van vijf landen (of combinatie van landen) van herkomst met de meeste nieuwkomers uit de groep pre-Wibbers het eindniveau weergegeven van de vaardigheid ‘spreken’. Er zijn duidelijke verschillen zichtbaar in de taalvaardigheid; zo is de taalvaardigheid van deelnemers vanuit Turkije en (in mindere mate) vanuit Marokko aanzienlijk lager dan deelnemers uit de categorieën ‘overig Latijns-Amerika’, ‘overig Afrika’ en ‘overig Azië’.
	 

	Met name hoogopgeleiden hebben een hoger eindniveau
	521 Tot slot is ook gekeken naar de invloed van het opleidingsniveau op de taalvaardigheid. Zoals te verwachten valt, is het taalniveau bij hogeropgeleiden hoger dan bij lageropgeleiden. Figuur 5.6 toont het eindniveau voor de taalvaardigheid spreken. Het taalniveau van hoog opgeleiden ligt hoger dan de overige groepen.
	522 Opgemerkt dient te worden dat deze resultaten op slechts een kleine subset van de steek proef gebaseerd zijn. De reden hiervoor is dat de gemeenten de opleiding van de deelnemers veelal niet hebben geregistreerd.
	  


	Welke verschillen zijn er tussen pre-Wibbers en voormalige asiel zoekers?
	Welke verschillen zijn er in het taalresultaat?
	523 Als een vergelijking wordt gemaakt tussen het taalniveau van pre-Wibbers en van voor malige asielzoekers, valt op dat het eindniveau van voormalige asielzoekers hoger ligt dan dat van pre-Wibbers. In de figuren 5.7 en 5.8 is dit verschil voor alle vier de vaardigheden zichtbaar. De geconstateerde verschillen zijn ook statistisch getoetst (in een kruistabel met behulp van de chi-kwadraattoets). De verschillen tussen de twee groepen zijn significant. 
	524 Relatief meer vreemdelingen van de groep voormalige asielzoekers behalen taalniveau 3 of hoger. Er zijn ook verschillen zichtbaar tussen de twee referentiegroepen in het gemiddelde taal niveau. Het gemiddelde eindniveau voor pre-Wibbers ligt rond de 1,25, terwijl dit voor voormalige asielzoekers rond de 1,5 ligt. Een verklaring hiervan ligt mogelijk in het feit dat voormalige asiel zoekers zich vaak al langere tijd in Nederland bevinden en hierdoor meer mogelijkheden hebben gehad de Nederlandse taal machtig te worden.
	 

	Welke verschillen zijn er in de kenmerken van de twee groepen?
	525 Er zijn relatief meer vrouwen in de groep pre-Wibbers dan in de groep voormalige asiel zoekers. Deze bevinding komt overeen met de resultaten van de Monitor Nieuwkomers (het geslacht is het enige ken merk waar in de Monitor Nieuwkomers een uitsplitsing wordt gemaakt naar migratiemotief).
	526 Vanzelfsprekend zijn er grote verschillen in het land van herkomst van pre-Wibbers in vergelijking met de voormalige asielzoekers. Zo zijn er geen voormalige asielzoekers uit Marokko en nagenoeg geen voormalige asielzoekers uit Turkije. 
	527 De leeftijdsverdeling van de twee groepen laat zien dat de personen in de groep voormalige asielzoekers gemiddeld iets ouder zijn. Er zijn relatief meer personen uit de groep voormalige asiel zoekers in de leeftijds categorie 30-39 jaar en minder personen uit de groep voormalige asiel zoekers in de leeftijdscategorie 20-29 jaar vergeleken met de pre-Wibbers. Personen ouder dan 40 jaar en personen jonger dan 20 jaar komen in beide groepen evenveel voor.
	528 Het opleidingsniveau van voormalige asielzoekers ligt in deze steekproef lager dan bij pre-Wibbers - zie figuur 5.9. Opgemerkt dient echter te worden dat het opleidingsniveau voor de meerderheid van beide groepen onbekend is.
	529 Alle in deze paragraaf beschreven verschillen zijn statistisch getoetst (in een kruistabel met behulp van de chi-kwadraattoets of het likelihood-ratio). Alle beschreven verschillen zijn significant.
	 


	De nulmeting van het taalniveau bij afronding van de inburgering samengevat
	530 In tabel 5.2 worden de antwoorden samengevat op de onderzoeksvragen met betrekking tot het taalniveau bij afronding van de inburgering in Nederland. 
	531 In tabel 5.3 staan de resultaten van de vergelijking tussen pre-Wibbers en voormalige asiel zoekers. Deze vergelijking is gemaakt om te toetsen of de groep voormalige asielzoekers als indicator gebruikt kan worden van het zuivere effect van de Wi. Gezien de verschillen tussen de twee groepen zowel in de samenstelling als in de taalresultaten, moet geconcludeerd worden dat de groep voormalige asielzoekers niet betrouwbare indicator gebruikt kan worden. 
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	6 Opzet wetsevaluatie
	601 Om de effectiviteit van de Wib te toetsen, is een uitgebreide wetsevaluatie door de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie aangekondigd (Memorie van Toelichting, Tweede Kamer 2003-2004, 29 700, nr. 3). Dit hoofdstuk beschrijft een opzet voor de wetsevaluatie, waar bij geput wordt uit de ervaringen en de verzamelde informatie in de kortetermijnevaluatie. 
	Doelstelling wetsevaluatie en onderzoeksvragen
	602 De wetsevaluatie dient twee jaar na invoering van de Wib plaats te vinden en daarna regelmatig te worden herhaald.
	603 De wetsevaluatie heeft als doel een antwoord te geven op de volgende hoofdonderzoeks vragen:
	604 Voor een deel zijn dit onderzoeksvragen die ook in de kortetermijnevaluatie zijn behandeld. De wetsevaluatie is echter uitgebreider dan de kortetermijnevaluatie. Bovendien bieden de wets evaluatie en (met name) de herhalingen ervan de mogelijkheid om de langeretermijneffecten van de Wib te onderzoeken.
	605 De detailonderzoeksvragen die onder elke hoofdonderzoeksvraag vallen, zijn al behandeld in de inleiding (zie tabel 1.1). Voor de beschrijving van de aanpak is het nuttig om hier nogmaals de vragen te benoemen die in de kortetermijnevaluatie niet zijn onderzocht. Dat zijn de volgende vragen:


	Aanpak voor beantwoording van de onderzoeksvragen
	Doorlooptijd inburgering en gegevensregistratie beïnvloeden aanpak wetsevaluatie
	Effect op inburgering en integratie pas bij herhaling wetsevaluatie goed in beeld
	606 Het effect van de Wib op de inburgering in Nederland en de verdere integratie zal pas na verloop van tijd zichtbaar zijn als gevolg van de doorlooptijd van de inburgering. In 2008 zou een eerste indicatie gegeven kunnen worden van het effect op de inburgering, echter een volledig en betrouwbaar beeld van het effect op de inburgering en een beeld van het effect op de integratie zullen pas mogelijk zijn bij een (vervolg)meting in 2010 of 2011.
	607 Het effect op de inburgering kan pas gemeten worden na afronding van de inburgering met het Wi-examen. De nieuwkomer wordt na aankomst in Nederland door de gemeente formeel inburgeringsplichtig gedeclareerd (dit kan in de praktijk 6 tot 12 maanden na aankomst zijn), wat betekent dat de nieuwkomer binnen 3,5 jaar het Wi-examen moet doen. Naar verwachting zullen de meeste nieuwkomers minimaal een jaar over de inburgering doen. Daarbij moet worden opgeteld de doorlooptijd van de afhandeling van de mvv-aanvraag, een doorlooptijd van ongeveer drie maanden, en de doorlooptijd tussen inwilliging van de mvv-aanvraag en aankomst in Nederland. Kortom, de inburgeringresultaten van een bepaalde cohort Wib-nieuwkomers zullen naar verwachting pas in de periode 24 tot 54 maanden na het Wib-examen zichtbaar zijn. 
	  
	608 In de eerste maanden na invoering van de Wib was het aantal examens heel laag en de eerste cohort waarover uitspraken gedaan kunnen worden is de cohort van het derde kwartaal van 2006. In figuur 6.1 staat een raming van het aantal Wi-examens per kwartaal voor de eerste cohorten Wib-nieuwkomers, gebaseerd op cijfers van de instroom per cohort en aannames van de doorlooptijden tot het Wi-examen. Eind 2008 zullen naar verwachting een paar honderd Wib-nieuw komers uit de eerste cohorten een Wi-examen hebben gedaan. Hiermee wordt een eerste indicatie gekregen van de inburgering van Wib-nieuwkomers. Echter deze eerste groep die snel inburgert, is waarschijnlijk niet representatief voor de hele cohort, bovendien zijn resultaten van uitval en gemiddelde doorlooptijd pas mogelijk nadat de maximale inburgeringstermijn voor alle nieuw komers in de cohort is verstreken. Dit betekent dat een volledig beeld van de inburgering van de eerste cohorten pas vanaf eind 2010 verkrijgbaar is.
	609 In dit onderzoek wordt integratie gezien als het proces van participatie in de Nederlandse samenleving na afronding van de inburgering. Het meten van de integratie kan pas plaatsvinden na afronding van de inburgering. In 2008 zal nog geen uitspraak gedaan kunnen worden over de integratie. Naar verwachting hebben eind 2009 ruim 2.000 nieuwkomers de inburgering afgerond op grond van de Wi en kan vanaf 2010 in principe een eerste meting worden uitgevoerd van het effect op de integratie.
	Registratie gegevens en mogelijkheden tot koppeling bestanden beperkende factor

	610 De effectmetingen maken gebruik van gegevens die geregistreerd worden in verschillende systemen, namelijk:
	611 Voor de analyse van de Wi-examens moet onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de Wi-examens van Wib-nieuwkomers en de Wi-examens van overige nieuwkomers. Eenzelfde onder scheid moet gemaakt worden bij de analyse van de CBS-gegevens over arbeidsparticipatie en sociale zekerheid. Aangezien niet direct in de bestanden van het CBS en de IBG zelf wordt geregistreerd of een persoon een Wib-nieuwkomer is, moet een koppeling gemaakt worden tussen de verschillende bestanden. Deze koppeling wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een systeem waarbij de vreemdeling tijdens het hele traject één uniek nummer heeft. Vanaf het indienen van de mvv-aanvraag (maar niet tijdens de afname van het Wib-examen) wordt het bvv-nummer gehanteerd. Eenmaal gevestigd in Nederland krijgt de vreemdeling een Burger Service Nummer (BSN). Gevolg hiervan is dat de koppeling van bestanden voornamelijk zal moeten plaatsvinden op basis van de combinatie van naam, geboortedatum en achtergrondkenmerken zoals land van herkomst. Hoewel deze combinatie meestal uniek zal zijn, is deze wijze van koppelen zeer gevoelig voor tikfouten en onvolledigheden in de registratie, en zeer bewerkelijk. 
	 
	612 Deze problemen met de koppelingen zijn te voorkomen door enkele uitbreidingen van de registraties. De registratiesystemen van de IND bevatten al een veld voor de invoering van het TIN-nummer, alleen wordt daar nu nog geen gebruik van gemaakt. Als het TIN-nummer voortaan standaard zou worden ingevoerd, dan zou een koppeling tussen de bestanden van het Wib-examen en de bestanden van de mvv-aanvragen makkelijk gemaakt kunnen worden. Voor de koppeling tussen de IND-bestanden en de bestanden van de IB-Groep en het CBS is een sleutel tabel nodig met de vertaling tussen BVV-nummers en BSN-nummers. Mogelijk kan de IND deze sleuteltabel leveren.
	Effecten cesuurwijzing worden opgelost met een transformatietabel

	613 Bij inwerkingtreding van de Wib was de cesuur voor het taalexamen 16 punten op een schaal van 10 tot 80 punten (zie bijlage B voor meer informatie over de PhonePass-toets). Deze cesuur komt overeen met een bepaald percentage correcte antwoorden op de vragen in de verschillende onderdelen van de toets, bijvoorbeeld 20% correcte antwoorden op de herhaal opdrachten. De intentie was dat deze cesuur overeen zou komen met A1-min niveau, dat wil zeggen alle Wib-nieuwkomers zouden de Nederlandse taal beheersen op minimaal A1-min niveau.
	614 In een onderzoek van TNO naar de kwaliteit van de PhonePass-toets is geconcludeerd dat de huidige cesuur niet overeenkomt met A1-min niveau, maar met een lager niveau. Naar aan leiding van dit onderzoek heeft de minister in juli 2007 besloten om de cesuur te wijziging. Voor taan zouden vreemdelingen een hoger percentage goede antwoorden moeten geven om voor het examen te slagen.
	615 Deze cesuurwijziging wordt niet geïmplementeerd door het minimumaantal punten te wijzigen van 16 punten naar een hoger getal. In plaats daarvan is ervoor gekozen om de vertaling door de computer van percentage goede antwoorden naar aantal punten te wijzigen. De cesuur blijft 16 punten, alleen correspondeert ’16 punten’ na de wijziging met een hoger percentage correcte antwoorden en dus taalniveau dan ’16 punten’ voor de wijziging. Meer algemeen corresponderen alle scores na de cesuurwijziging met een hoger taalniveau dan dezelfde scores voor de cesuurwijziging.
	616 De cesuurwijziging zou in eerste instantie per 1 december 2007 in werking treden maar is uitgesteld tot op zijn vroegst 15 maart 2008. De scores van taaltoetsen die vanaf het moment van cesuurwijziging worden uitgevoerd zijn niet meer vergelijkbaar met de scores van metingen die daarvoor hebben plaatsgevonden. 
	617 Om toch een vergelijking te kunnen maken tussen de scores vóór de cesuurwijziging en de scores na de cesuurwijziging, zal het CINOP (het bureau dat de telefoontoets heeft ontwikkeld) een transformatietabel aanleveren. In de transformatietabel staat voor elke score vóór de cesuurwijziging de equivalente score na de cesuurwijziging. 

	Hoe functioneert de Wib?
	618 Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen in relatie tot het functioneren van de Wib wordt de volgende aanpak voorgesteld:
	619 In tabel 6.1 staat een overzicht van de onderzoeksvragen en de onderdelen van de aanpak. De tabel laat zien welke gegevensbronnen gebruikt worden voor de beantwoording van de verschillende onderzoeksvragen.  
	620 Een belangrijk onderdeel van de wetsevaluatie is een onderzoek naar de kosten. Deels betreft het de kosten voor de Nederlandse overheid. Deze kosten bestaan uit de kosten van de ontwikkeling van het examen, de kosten van de ontwikkeling en het beheer van de infrastructuur, de kosten van de uitvoering door de medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de IND en de kosten van extra zaken bij de VK en de ABRS. 
	621 Maar ook de vreemdeling zelf maakt kosten. Bij invoering van de Wib was het uitgangspunt dat de kosten voor deelname aan de examinering gedragen moeten worden door de vreemdeling (Memorie van Toelichting). Er is een bedrag per examen vastgesteld gebaseerd op een raming van de invoering en exploitatiekosten van de examens en een aanname van het aantal examens per jaar. In de wetsevaluatie worden de macro examenkosten voor rekening van de vreemdeling berekend en wordt onderzocht in hoeverre dit bedrag dekkend is voor de feitelijke invoering en exploitatiekosten.
	622 Naast de kosten voor deelname aan het examen zijn de kosten van inburgering (taallessen enzovoort) voor rekening van de vreemdeling. Deze kostengegevens worden niet door de Nederlandse overheid geregistreerd. Indien men inzicht wil in deze kosten, dan is er de optie om een enquête te houden onder Wib-nieuwkomers. In de enquête wordt gevraagd naar de ‘out-of-pocket’-kosten die de vreemdeling heeft gemaakt bij de inburgering ten behoeve van het Wib-examen en naar de wijze waarop men zich heeft voorbereid op het Wib-examen. Deze laatste vraag is voor beleidsmakers mede van belang, omdat er signalen zijn dat vreemdelingen voor een cursus in Nederland kiezen als voorbereiding op het Wib-examen.

	Is er sprake van een selectiemechanisme?
	623 Voor de beantwoording van de vraag over een eventueel selectiemechanisme kan dezelfde aanpak gehanteerd worden als in de kortetermijnevaluatie. Gegevens van de IND worden verzameld met de individuele mvv-aanvragen en het resultaat daarvan voor alle vreemdelingen die tot de Wib-doelgroep behoren.

	Welk effect heeft de Wib op de inburgering van nieuwkomers?
	Nieuwe effectmeting van taalniveau bij start inburgering
	624 In de kortetermijnevaluatie is het effect van de Wib bij de start van de inburgering in Nederland gemeten door een taaltoets uit te voeren onder een steekproef van nieuwkomers. Daarvoor is gebruikgemaakt van de telefoontoets. 
	625 De effectmeting in de kortetermijnevaluatie heeft echter te weinig respondenten opgeleverd: 26 in plaats van het streefaantal van 300. Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven, kan op basis van dit aantal nog geen conclusie getrokken worden van het effect van de Wib. Om die reden is het gewenst om de effectmeting te herhalen in de wetsevaluatie. 
	626 De redenen voor de lage respons in de effectmeting liggen deels in de lage instroom van de Wib-nieuwkomers, maar vooral in de situatie als gevolg van de invoering van de Wi. Ten eerste hadden sommige gemeenten registratieproblemen waarbij zij zelf nog niet goed zicht hadden op de Wib-nieuwkomers in de gemeente. Omdat de gemeenten geen aanbod van een inburgering traject meer deden aan gezinsvormers en -herenigers, was de noodzaak voor nieuwkomers om zich te melden bij de gemeente minder. Algemene problemen bij gemeenten met de invoering van de Wi leidden er ook toe dat de gemeenten nog geen oproep deden aan Wib-nieuwkomers. Ten slotte leidde het vooruitzicht van wijzigingen in de uitvoering van de Wi tot afwachtend gedrag bij zowel gemeenten als Wib-nieuwkomers.
	627 Die wijzigingen in de Wi zijn inmiddels bekend. Als onderdeel van het Deltaplan mogen gemeenten nu wel een aanbod van een inburgeringstraject doen aan Wib-nieuwkomers. Verwacht mag worden dat gemeenten die een aanbod doen de Wib-nieuwkomers wel standaard oproepen. Om die reden wordt voorgesteld om de aanpak in de kortetermijnevaluatie - met metingen bij Wib-nieuwkomers op het moment dat zij zich aanmelden bij de gemeente - alsnog te herhalen in de effectmeting. De gegevens van de 26 respondenten in de effectmeting van de kortetermijnevaluatie kunnen in de analyse worden meegenomen. Een voorwaarde is wel dat de taalscores die in de wets evaluatie (na de cesuurwijziging) worden gemeten, vergelijkbaar zijn met de taalscores zoals gemeten in de kortetermijnevaluatie, doordat gebruikgemaakt kan worden van de theta-scores.
	Effectmeting taalniveau bij afronding van de inburgering slechts beperkt mogelijk

	628 In de wetsevaluatie dient het effect van de Wib bepaald te worden op het taalniveau bij afronding van de inburgering in Nederland. Dit kan door de prestaties van de Wib-nieuwkomers te vergelijken met een referentiegroep. Echter zoals in de inleiding al is aangegeven, wordt deze vergelijking bemoeilijkt door de invoering van de Wi op 1 januari 2007. Ook de Wi zal naar verwachting effect hebben op het taalniveau van de nieuwkomers; immers de Wi had mede als doel het taalresultaat van het inburgeringsexamen te verbeteren. 
	629 Bij aanvang van de kortetermijnevaluatie zijn verschillende opties geïdentificeerd voor de effectmeting. De resultaten van de kortetermijnevaluatie laten zien dat geen van de opties in staat is om volledige en valide informatie te geven over het effect van de Wib. Wij gaan in op de verschillende opties voor de effectmeting en hun beperkingen:
	630 Een van de onderzoeksvragen betreft de vraag of er een relatie bestaat tussen het resultaat van het basisexamen en het resultaat van het inburgeringsexamen in Nederland. Deze vraag is wel te beantwoorden. Hiervoor moet een koppeling gemaakt worden tussen de bestanden van de IBG met de resultaten van het Wi-examen en de bestanden van de ambassades met de resultaten van het Wib-examen. Zoals eerder is aangegeven, is deze koppeling moeilijk te maken maar niet onmogelijk. In de statistische analyse wordt de correlatie berekend tussen de Wib-score en de Wi-score, waarbij rekening dient te worden gehouden met de cesuurwijziging in de PhonePass-toets.

	Wat is het effect van de Wib op de integratie van nieuwkomers?
	631 In de Integratiekaart (zie De ontwikkeling van een Integratiekaart, 2004) wordt integratie geoperationaliseerd in een aantal kans- en risico-indicatoren op het gebied van onderwijs, werk en sociale zekerheid, wonen en huwelijken. Voor de Wib-nieuwkomers, voor het merendeel gezins vormers, zijn de aspecten onderwijs, huwelijk en wonen geen relevante indicatoren voor de integratie in de eerste jaren. Arbeidsparticipatie en het gebruik van sociale zekerheid geven daar en tegen wel relevante informatie over de integratie van Wib-nieuwkomers. 
	632 Het effect van de Wib wordt onderzocht door de arbeidsparticipatie en het gebruik van sociale zekerheid van Wib-nieuwkomers te vergelijken met referentiegroepen. Als de Wib inder daad tot een betere integratie leidt, dan zouden de Wib-nieuwkomers hoger moeten ‘scoren’ dan referentiegroepen op de kansindicatoren ‘betaald werk’ en ‘werken als zelfstandige’ en lager moeten scoren op de risico-indicatoren ‘werkloosheid’, ‘bijstandsafhankelijkheid’, ‘arbeids ongeschikt heid’ en ‘uitkeringsafhankelijkheid’.
	633 Echter hier gelden dezelfde beperkingen als bij het toetsen van het effect van de Wib op de inburgering. De vervanging van de Win door de Wi zal ook effect hebben op de integratie. De verschillende opties om hiermee rekening te houden leveren geen van allen een volledige en betrouwbare meting van het effect van de Wib. Wel is het mogelijk om te onderzoeken of een hogere score in het Wib-examen gecorreleerd is met een betere integratie in Nederland.
	634 Deze analyse is mogelijk door een koppeling te maken tussen CBS-bestanden met gegevens op persoonsniveau over arbeidsparticipatie en gebruik van sociale zekerheid met mvv-aanvraag bestanden van de IND, waaruit af te leiden is of een vreemdeling onder de Wib valt en bestanden van de ambassades met de Wib-score. Een koppeling tussen CBS-bestanden en IND-bestanden vormt ook de basis van de analyses in het jaarlijkse jaarrapport integratie. Nadeel van deze aanpak is dat het enige tijd duurt voordat de gegevens beschikbaar komen - de CBS-bestanden zijn gebaseerd op de situatie van twee jaar eerder. Dit betekent dat pas in 2012 de eerste informatie beschikbaar is over de effecten van de Wib op integratie en niet in 2010 zoals aan het begin van dit hoofdstuk is vermeld.
	635 Een alternatieve optie is om een enquête te houden over de arbeidsparticipatie en het gebruik van sociale zekerheid onder een steekproef van Wib-nieuwkomers die hebben deel enomen aan het Wi-examen. De steekproef wordt getrokken uit de Wi-bestanden. Voor deel van deze aanpak is dat de meting al gedaan kan worden vanaf het moment dat de Wib-nieuwkomer de inburgering afrondt. Daarmee is al vanaf 2010 zicht op de integratie van de Wib-nieuwkomers. Deze aanpak vereist meer inspanning en brengt hogere kosten met zich mee; daarnaast is er het risico van selectieve non-respons.

	Wat is het antwoord op specifieke Kamervragen?
	636 Er zijn vijf Kamervragen die meegenomen moeten worden in de wetsevaluatie. Vier ervan hebben betrekking op het functioneren van de Wib. Drie van deze vragen, betreffende het aantal herexamens, het voorkomen van uitzonderingsgronden en ontheffingen op medische gronden, vallen onder onderzoeksvragen die al meegenomen worden. De vierde vraag betreft cesuur wijziging (wat zou het effect zijn van een andere keuze van cesuur voor het aantal geslaagden in de taaltoets?). Deze vraag kan beantwoord worden door een vergelijking van de Wib-examen resultaten en de instroom vóór de beoogde cesuurwijziging en na de cesuurwijziging.  Daarbij dient niet alleen de verandering in aantallen geslaagde vreemdelingen bekeken te worden, maar ook veranderingen in de samenstelling van de groep geslaagde vreemdelingen. 
	637  Een Kamervraag betreft het effect van de Wib op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze analyse maakt onderdeel uit van het onderzoek naar het effect van de Wib op de integratie. 


	Aanbevelingen voor de voorbereiding op en timing van de wetsevaluatie
	638 Bij de aankondiging van de wetsevaluatie is vermeld dat de wetsevaluatie twee jaar na inwerking treden van de Wet zou plaatsvinden, dat wil zeggen in 2008. Wij raden echter aan om de wetsevaluatie uit te stellen tot op zijn vroegst 2010. Pas vanaf de tweede helft van 2010 zijn naar verwachting voldoende gegevens over de inburgering en integratie van de Wib-nieuwkomers om daar uitspraken over te doen.
	639 In voorbereiding op de wetsevaluatie bevelen wij aan om een aantal maatregelen te treffen ten behoeve van de effectiviteit en efficiëntie van de wetsevaluatie.
	640 Wij raden aan om meteen actie te ondernemen met betrekking tot de registraties met als doel de latere koppeling van bestanden te faciliteren. Concreet bevelen wij aan om de TIN-nummers standaard aan de registraties van de mvv-aanvragen toe te voegen en om een sleuteltabel aan te maken en bij te houden van het BVV-nummer en het bijbehorende BSN-nummer.
	641 In de kortetermijnevaluatie heeft de effectmeting van het taalniveau bij de start van de inburgering een lage respons opgeleverd mede door gebrek aan medewerking van gemeenten. Om dit probleem bij de wetsevaluatie te voorkomen raden wij de opdrachtgever aan om vroegtijdig afspraken met de VNG en met individuele gemeenten te maken over medewerking aan de meting. 


	De opzet voor de wetsevaluatie samengevat
	642 In tabel 6.2 staat een samenvatting van de opzet voor de wetsevaluatie. 
	 
	 



	A Afkortingen en gebruikte termen
	 

	B Taaltoetsen
	Toets gesproken Nederlands
	1 De Toets Gesproken Nederlands (TGN) wordt afgenomen via de telefoon. De kandidaat belt met het toetssysteem van Ordinate en toetst het persoonlijke Toets Identificatienummer in. Vervolgens controleert het toetssysteem de kwaliteit van het stemvolume en de verbinding.
	2 De uiteindelijke toets bestaat uit een aantal opgaven in vier onderdelen:
	3 Het toetssysteem berekent een totaalscore die is opgebouwd uit vier deelscores. De deel scores hebben betrekking op verschillende vaardigheden. Elke deelscore is gebaseerd op meerdere onderdelen van de toets. De betreffende vaardigheden zijn:
	4 Zowel de vier deelscores als de totale score hebben een range van tussen de 10 en de 80. Om te slagen voor het basisexamen van de Wib, moet een kandidaat minimaal 16 punten halen.
	Relatie tussen TGN-toetsscores met behulp van de PhonePass en het CEF-niveau
	5 Er is een directe vertaling mogelijk van de TGN-scores naar het CEF-niveau. Een tabel met die vertaling staat hieronder en komt uit het rapport ‘Verantwoording toets gesproken Nederlands’ van het CINOP (2005). 

	Relatie tussen het NT2-niveau en het CEF-niveau
	6 De relatie tussen het NT2-niveau en het CEF-niveau is verschillend voor de verschillende taal vaardigheden (zie ‘Raamwerk NT2’, BVE raad, juni 2002). Voor de vaardigheden luisteren, lezen en spreken is er geen één-op-één-relatie tussen de verschillende niveaus van de twee kaders. Voor de vaardigheden gesprekken en schrijven is de directe vertaling wel te maken - zie onderstaande tabel.  



	 
	C Vragenlijst directe taalmeting
	 

	 
	D Lijst met nationaliteiten en taalfamilies
	 
	E Regressieresultaten TGN-toets en KNS-toets
	1 In hoofdstuk 2 is de relatie tussen persoonskenmerken en toetsresultaten in het Wib-examen besproken. Deze bijlage bevat de regressieresultaten van die analyse. 
	Resultaten TGN-toets
	2 Verschillende regressiemodellen zijn onderzocht, waarin de taalscore de afhankelijke variabele is en de kenmerken van de deelnemers (geslacht, leeftijd, taalgebied en opleidingsniveau) de mogelijke verklarende variabelen. De invloed van de kenmerken op de scores wordt bepaald aan de hand van alle scores die niet herbeoordeeld zijn. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, is van de herbeoordeelde scores de echte eindscore niet bekend; dit kan ruis veroorzaken. 
	3 In de regressieanalyses zijn ook interacties meegenomen, dat wil zeggen, er wordt rekening gehouden met het feit dat de invloed van een kenmerk (bijvoorbeeld opleidingsniveau) afhankelijk kan zijn van de waarde van een ander kenmerk (bijvoorbeeld land van herkomst). Het uitgangs punt van de analyse is een volledig model waarbij, naast het intercept, alle hoofdeffecten en interacties zijn meegenomen. Vervolgens worden variabelen (of combinaties van variabelen) die geen significante bijdrage leveren aan de regressieanalyse weggelaten. In het definitieve model zijn uiteindelijk geen interactietermen meegenomen. Interactietermen waren soms wel significant, maar het effect zoals uitgedrukt in de regressiecoëfficiënten was niet te verklaren. Zo was de interactieterm ‘opleiding x taalfamilie’ significant, maar had opleiding in sommige taalgebieden in het model een negatief effect op het taalresultaat.
	 Resultaten volledig regressiemodel  
	Resultaten regressiemodel waarbij de interactie geslacht maal leeftijd is weggelaten 
	 Resultaten regressiemodel waarbij de interactie geslacht maal opleidingsniveau is weggelaten 
	Resultaten regressiemodel waarbij alle overige interactietermen zijn weggelaten
	 Resultaten regressiemodel waarbij alle interactietermen en hoofdeffect leeftijd zijn weggelaten (uiteindelijk model) 

	Resultaten uiteindelijk KNS-model met drie factoren 

	A  
	F Regressie- en verdiepingsresultaten telefoontoets
	1 Deze bijlage geeft een aanvulling op de resultaten van de nulmeting en effectmeting van het taalniveau bij de start van de inburgering die in hoofdstuk 4 aan de orde komen. In deze bijlage staat:
	Toetsresultaten nulmeting naar persoonskenmerk
	2 In deze bijlage worden de toetsresultaten van de nulmeting uitgesplitst naar de vier persoons kenmerken: leeftijd, geslacht, land van herkomst en opleidingsniveau. In de figuren wordt steeds onderscheid gemaakt tussen het niet-halen van het A1-min niveau (het rode balkje, links), het net halen van het A1-min niveau (blauw balkje, midden) en het ruim halen van het A1-min niveau (groen balkje, rechts). In de figuren worden ter vergelijking ook steeds de resultaten van de gehele onderzoekspopulatie gegeven. 
	 
	 
	 
	 


	Regressiemodellen voor het bepalen van de kenmerken die de taalvaardigheid beïnvloeden
	3 Op basis van de gegevens van de nulmeting is de relatie tussen persoonskenmerken en taal vaardigheid met behulp van regressie verder onderzocht.
	Samenhang tussen variabelen
	4 In de vragenlijst zijn negen kenmerken gemeten die mogelijk invloed hebben op de taalscore. Als eerste stap in de analyse is gekeken naar de samenhang tussen de variabelen met als doel om te kijken of bepaalde variabelen weggelaten kunnen of moeten worden. Er zijn hiervoor verschillende redenen:
	5  In tabel F.1 zijn waarden opgenomen die inzicht geven in de onderlinge samenhang tussen twee variabelen. Om de samenhang tussen twee categorische variabelen aan te geven, wordt gebruikgemaakt van de Cramers V-statistiek. De samenhang tussen twee continue variabele wordt weergegeven door de Pearson correlatie coëfficiënt en de samenhang tussen een categorische en een continue variabele wordt uitgedrukt door de R-kwadraat. Deze statistieken kunnen alle drie een waarde aannemen van tussen de 0 en de 1, waarbij een 0 duidt op geen enkele samenhang en een 1 op complete samenhang. De mate waarin de samenhang statistisch significant is, wordt met behulp van de P-waarde weergegeven in tabel F.2. Een P-waarde van minder dan 0,05 wordt als significant beschouwd. Significante samenhang is donkergrijs gekleurd in de tabel.

	 
	 
	6 Uit tabel F.1 blijken een aantal onderlinge correlaties:
	7 Land van herkomst kent veel samenhang met andere kenmerken. Vanwege deze samenhang is het niet wenselijk om land van herkomst mee te nemen als een afzonderlijk kenmerk om het niveau van taalbeheersing mee te bepalen. Eigenlijk is land van herkomst een indicator voor andere kenmerken die ook zijn gemeten.
	8 Ook opleidingsniveau kent veel interactie (met leeftijd, taal die de partner spreekt, taal die thuis wordt gesproken en het totaalaantal jaren dat onderwijs is gevolgd.) Aangezien het totaal aantal jaar onderwijs en het hoogste opleidingsniveau hetzelfde onderliggende kenmerk meten, is ervoor gekozen om slechts een van deze variabelen mee te nemen in verdere analyses. Het aantal jaar onderwijs zal gebruikt worden, omdat deze variabele minder correleert met de overige variabelen. 
	9 Een derde variabele die veel correlatie kent met de overige variabelen is de taal die de partner spreekt. Naast land van herkomst en opleidingsniveau correleert deze variabele ook nog met leeftijd, de taal thuis en het totaalaantal jaren onderwijs. Nieuwkomers met een partner die dezelfde taal spreekt, zijn vaak jong, spreken thuis weinig Nederlands en hebben weinig opleiding genoten. Ook de taal die de partner spreekt zal daarom niet in verdere analyses worden mee genomen om verstorende effecten te voorkomen. 
	10 Wanneer opleiding, land van herkomst en taal van de partner buiten beschouwen worden gelaten, vallen er twaalf onderlinge correlaties weg en blijft er nog één significante correlatie over: geslacht met werksituatie. In verdere analyses zal gekeken worden of de werksituatie invloed heeft op de taalbeheersing, nadat er gecorrigeerd is voor geslacht.
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