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1. Introductie  
 
Het project Geschoold Terug (verder: GT) is een van de eerste aan terugkeer gerelateerde 
projecten die door het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) in Nederland is ondersteund. De 
door de Internationale Organisatie voor Migratie – IOM ingediende projectaanvraag is medio 
2001 goedgekeurd en na een uitstel van enkele maanden is het project gestart op 1 november 
2002. Per 1 december 2001 werd een projectcoördinator voor 20 uur per week aangesteld.  

Medio 2002 is een verlenging van het project aangevraagd van twee maanden. De 
reden hiervoor was dat opleidingen die na de zomervakantie zouden starten dan konden 
worden begeleid tot aan de kerstvakantie. De budgetneutrale verlenging is toegekend, dus het 
project is afgerond op 31 december en kende derhalve een looptijd van 14 maanden. 
 In deze evaluatie zal IOM aangeven wat de vooraf gestelde doelstellingen waren zoals 
geformuleerd in de projectaanvraag en, al reeds in aangepaste vorm, in het werkplan. Al snel 
bleek dat de meeste doelstellingen niet zouden worden gerealiseerd. De redenen hiervoor 
zullen in de paragraaf knelpunten en bijstellingen worden omschreven. IOM heeft de 
doelstellingen gaande het project aangepast op basis van de eerste ervaringen. Nieuwe 
doelstellingen zijn geformuleerd, die wel haalbaar bleken te zijn; hetgeen in de paragraaf 
deskundigheidsbevordering is beschreven. In de conclusies en aanbevelingen wordt een 
aanzet gegeven tot een vervolg op GT en – in bredere zin – een evaluatie van de 
samenwerking tussen scholen en IOM op het gebied van onderwijs aan kansarme 
asielzoekers. 
 De ontwikkelde methodiek en het lesprogramma voor de training Terugkeer in de klas 
is apart uitgebracht. 
 
 
2. Projectaanvraag en doelstellingen 
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Op 9 april 2001 werd het projectvoorstel Geschoold Terug ingediend bij het EVF, waarop in 
september positief werd beschikt. Het project is uiteindelijk gestart op 1 november, in 
december kwam de projectcoördinator in dienst. 
 Het doel van het project luidde als volgt: Asielzoekers, die terug willen keren, in 
aansluiting op de gevolgde opleiding in Nederland in de gelegenheid stellen om met de 
opgedane kennis en vaardigheden een bestaan op te bouwen in het land van herkomst. Als 
subdoel werd hieraan toegevoegd: het ontwikkelen van een methodiek om terugkeer aan de 
orde te stellen binnen het kort beroepsgericht onderwijs aan asielzoekers. In de meeste 
gevallen gaat het om het zogenaamde optieneutrale onderwijs, dat wil zeggen ‘onderwijs dat 
voorbereid op hetzij de arbeidsmarkt in het land van herkomst, hetzij de arbeidsmarkt in 
Nederland’. In sommige gevallen werkte IOM samen in onderwijstrajecten die speciaal op 
terugkeer zijn gericht. 
 De motivatie voor het realiseren van dit doel luidde als volgt [samengevat]: Veel 
opleidingen starten beroepsopleidingen voor asielzoekers die in meerderheid waarschijnlijk 
geen verblijfsvergunning krijgen. Het is daarom van belang dat tijdig met hen over de 
mogelijkheid van terugkeer in relatie tot de opgedane kennis en ervaring wordt gesproken. 
 Om in deze context het beoogde doel te bereiken, werden de volgende activiteiten 
voorgesteld [samengevat]: 

1. geven van informatie, zowel individueel als klassikaal; 
2. ontwikkelen van een methodiek om klassikale voorlichting te verzorgen; 
3. in kaart brengen van knelpunten bij terugkeer, d.m.v. individuele gesprekken en 

vragenlijsten; 
4. invulling geven aan individuele terugkeertrajecten gekoppeld aan het onderwijs; 
5. samen met partners verkrijgen van informatie uit de landen van herkomst; 
6. bieden van extra financiële hulp bij terugkeer vanuit een opleiding; 
7. het geven van reguliere hulp bij terugkeer. 

Het onder 6. geformuleerde plan om extra financiële middelen ter beschikking te stellen (dus 
boven op het reguliere REAN-geld), kwam bij aanvang al te vervallen omdat het hiervoor in de 
begroting opgestelde budget niet werd gehonoreerd. Punt 7. betreft het verlenen van de 
reguliere dienstverlening van IOM, en wordt als zodanig buiten het project en deze evaluatie 
gehouden.  

In de projectaanvraag werden ook kwantitatieve indicatoren opgenomen, te weten: 
 
Oorspronkelijke indicatoren GT 
A  Aantal voorlichtingen in de klas op participerende scholen  20  
B Aantal individuele gesprekken over terugkeer met cursisten 300 
C  Personen die in het kader van deze maatregel zijn geholpen 

bij terugkeer 
30 (inclusief familie: 60) 

 
Kwalitatieve resultaten werden als volgt opgenomen [samengevat en anders geformuleerd]: 

I. Een methodiek t.b.v. de individuele gesprekken en de klassikale voorlichtingen; 
II. Een duidelijke terugkeercomponent binnen het beroepsgericht onderwijs aan 

asielzoekers, ingevuld samen met partners; 
III. Meer kennis over knelpunten bij terugkeer; 
IV. De terugkeer als medebepalende factor opnemen in de keuze van de 

beroepsopleiding; 
V. Contacten met IOM-missies in landen van herkomst en NGO’s die hulp bieden 

bij terugkeer; 
VI. Meer kansen op herintegratie in land van herkomst. 

 
3. Werkplan en informatie voor scholen 
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Per 1 december 2001 werd een projectcoördinator aangesteld voor het project GT. Er werd 
een werkplan opgesteld waarin de volgende succesbepalende resultaten werden opgenomen: 
 
(a) Afsluitend rapport met daarin een evaluatie van het project, knelpunten van terugkeer in 

het algemeen en in relatie tot onderwijs en conclusies en aanbevelingen voor vervolg; 
(b) Beschreven en getoetste methodiek en didactiek t.b.v. van de module ‘Terugkeer’; 
(c) Beschreven en getoetste handleiding en training ‘terugkeer’ als gespreksonderwerp in de 

klas t.b.v. het verzorgen van de module (terugkeercomponent) ‘Terugkeer;’ 
(d) Intakeformulier met vragenlijst en handleiding t.b.v. individuele terugkeergesprekken; 
(e) Landelijk netwerk van scholen die de module ‘Terugkeer’ (willen gaan) verzorgen; 
(f) Landelijk netwerk van andere ketenpartners, waaronder regionale projecten gericht op 

‘terugkeeronderwijs’; 
(g) Internationaal netwerk van IOM-missies en andere instanties die voor terugkeer van 

asielzoekers relevant kunnen zijn en de kansen voor succesvolle herintegratie kunnen 
verhogen; 

(h) Seminar ‘Geschoold Terug’ waarin terugkeer als onderdeel van scholing aan asielzoekers 
wordt behandeld, eventueel samen met Stichting Valentijn te organiseren; 

(i) Driehonderd individuele gesprekken afgenomen, waarvan naar schatting 10% tot een 
succesvolle terugkeer hebben geleid/zullen leiden; 

(j) Modules verzorgd in twintig klassen. 
 
In de informatie voor scholen, samengesteld op basis van de gesprekken die met de 
participerende scholen werden gevoerd, werd uitdrukkelijk opgenomen dat IOM slechts aan 
haar doelstellingen kon voldoen wanneer de scholen aan IOM ‘ruimte en tijd bieden om de 
module ‘Terugkeer’ op die school te komen verzorgen’. Er werd tevens bij vermeld dat de 
docenten bij de klassikale bijeenkomsten van IOM aanwezig konden zijn zodat zijzelf de 
behandelde onderwerpen zouden kunnen gebruiken in de eigen reguliere lessen. Er werd veel 
aandacht en energie gestoken in het ‘over de streep trekken’ van de scholen zodat IOM de 
klassikale voorlichtingen zou kunnen houden.  

 
 

4. Knelpunten en bijstellingen 
 
Zoals reeds uit het bovenstaande blijkt, werd al snel duidelijk dat aan sommige doelstellingen 
niet kon worden voldaan en dat het project moest worden bijgesteld. Hieronder volgt een 
overzicht van de belangrijkste knelpunten, een toelichting en de bijstellingen. De knelpunten 
en bijstellingen zijn niet chronologisch beschreven omdat gedurende het gehele jaar sprake is 
geweest van ‘voortschrijdend inzicht’ en deze processen bovendien per school sterk uiteen 
konden lopen. Dit laatste punt is verder toegelicht in de paragraaf uitbreiding netwerk. 

 
Reserves scholen t.a.v. voorlichting  
Reeds op 2 december 2001 werd een klassikale bijeenkomst gehouden op het 

Leeuwenborg College in Maastricht, in het kader van Hersteld Vertrouwen in de Toekomst 
(HIT). Daarvoor, in november, was al een voorlichting gehouden op AZC Crailo in het kader 
van het project Terugkeer met een Rugzak. Het bleek –zoals ook wel verwacht- dat de 
aanwezigheid van IOM in de klas tot heftige reacties kon leiden bij de cursisten. Dat varieerde 
van verzet tegen de aanwezigheid van IOM tot de suggestie dat zij wellicht terug zouden 
moeten keren en zelfs tot tranen. Sommige cursisten konden het niet opbrengen om de 
voorlichting bij te wonen.  

Het viel echter direct op dat de houding van de aanwezige docent cruciaal was. 
Wanneer deze zelf zich in woord en gebaar tijdens de voorlichting verzette tegen de 
voorlichting (zoals eenmaal gebeurde bij een van de scholen aangesloten bij HIT) dan sloeg 
dat direct over naar de cursisten. Wanneer de docent de groep cursisten had voorbereid op de 
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voorlichting als zijnde een volkomen normaal onderdeel van het optieneutrale onderwijs (zoals 
het geval was bij het traject Ondernemersvaardigheden in Almere/Dronten), dan was er veel 
minder verzet tegen de aanwezigheid van IOM in de klas. Deze constatering zette IOM reeds 
op het spoor dat er begonnen moest worden in de lerarenkamer en niet in de klas. 

In de lerarenkamer bleek echter dat het houden van klassikale voorlichtingen (laat 
staan een meervoudige module ‘Terugkeer’) voor veel scholen een brug te ver was. De 
scholen, zeker de individuele docenten, hadden moeite met het ‘in de klas binnenlaten’ van 
het thema ‘terugkeer’. IOM moest uitdrukkelijk zijn neutraliteit ten aanzien van de 
asielbeoordeling profileren en de doelstellingen ten aanzien van de daadwerkelijke terugkeer 
bijstellen om met de scholen te kunnen blijven samenwerken. Een van de bijstellingen die in 
dit kader zijn gedaan is het tijdsstip waarop de voorlichting het beste kon worden gehouden. 
IOM was van mening dat dit het beste kon plaatsvinden aan het begin van het 
onderwijstraject. Met name het Alfa-college durfde dit niet aan, zodat IOM de voorlichting 
verschoof naar de tweede helft van het traject.   
 De reden dat de scholen het moeilijk vonden om IOM daadwerkelijk te betrekken in het 
optieneutrale onderwijs is naar de mening van IOM tweeledig. Ten eerste zijn de scholen bang 
dat het de relatie met de cursisten zal verstoren en dat als gevolg daarvan de uitval zal 
toenemen. Ten tweede is het karakter van het optieneutrale onderwijs, te weten de ‘terugkeer-
optie’, niet altijd voldoende gecommuniceerd naar de individuele docenten. Deze kunnen zich 
daardoor overvallen voelen door de aanwezigheid van IOM in de klas. In verband hiermee kan 
worden opgemerkt dat het voor IOM niet altijd duidelijk was in hoeverre de scholen autonoom 
zeggenschap hebben over de optieneutrale onderwijstrajecten die het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA) bij hen inkoopt. IOM maakte in sommige gevallen (HIT) goede 
afspraken met COA, maar bleek dan bij de participerende scholen nog veel overtuigingskracht 
nodig te hebben – als het al mogelijk was! – om in de klas voet aan de grond te krijgen. In 
andere gevallen (Back to Work BTW – Alfa-College) maakte IOM daarom bij voorkeur 
afspraken met de scholen zelf. Hoewel dat ongeveer dezelfde overtuigingskracht kostte was 
de werkrelatie tussen IOM en de school dan wel duidelijker en beter. 
 

Werven van cursisten  
Een belangrijk knelpunt in dit kader betreft de werving van cursisten. In de meeste 

gevallen geschiedde dit in eerste instantie door de trajectbegeleiding van het COA. De finale 
selectie vond dan plaats door de scholen zelf die enkele eisen stelden aan taalvaardigheid en 
dergelijke, zoals leervaardigheden. Het vermoeden bestond dat omwille van deelname de 
asielzoekers niet altijd duidelijk is gemaakt dat het in het onderwijs ook een terugkeer-optie 
zat. Cursisten zullen niet zelden hebben deelgenomen vanuit de veronderstelling dat de 
opleiding een opstap vormde naar de Nederlandse arbeidsmarkt; wellicht dat sommigen zelfs 
veronderstelden dat deelname hun kansen op een verblijfsvergunning zou doen toenemen. 
Om hierin duidelijkheid te scheppen is medio juni een brief verstuurd aan het COA, t.a.v. het 
hoofd juridische zaken, verantwoordelijk voor terugkeer gerelateerde trajecten. In deze brief 
heeft IOM verzocht de COA trajectbegeleiders het optieneutrale karakter van de opleidingen 
nadrukkelijk te doen laten doorgeven aan de cursisten. Het is IOM niet bekend wat met dit 
verzoek is gedaan. 

In een aantal gevallen (Asielzoekersopleidingscentrum AOC en Stichting Opleiding in 
de Metaal SOM) betrof het geen optieneutraal onderwijs, maar onderwijs exclusief gericht op 
een (her)integratie op de arbeidsmarkt in het land van herkomst. Het voordeel van deze 
aanpak is dat er in het hele traject van werving, selectie en scholing geen sprake meer is van 
een onduidelijk schimmenspel waarbij de ‘terugkeer-optie’ omwille van deelname onvoldoende 
wordt belicht. Echter, de vrees dat er zodoende geen of weinig aanmeldingen van 
asielzoekers zouden zijn, bleek bij bovenstaande trajecten bewaarheid: het AOC heeft in 2002 
niet kunnen starten bij gebrek aan cursisten (in dit geval betrof het jongeren) en het SOM 
heeft zo weinig belangstelling dat doorgang vooralsnog niet zeker is. 
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20 klassikale voorlichtingen  
Tot na de zomer is verondersteld dat de doelstelling van twintig klassikale 

voorlichtingen zou kunnen worden gehaald. Aan het begin van het jaar zijn er een aantal 
uitgevoerd in het project HIT in Limburg en in Crailo en Dronten. Er werd vervolgens 
geanticipeerd op een voldoende aantal voorlichtingen in de Equal-projecten HIT en BTW, die 
in de loop van 2002 zouden starten.  

Voor de docenten van HIT is een informatiedag gepland om hen voor te bereiden op 
de voorlichtingen zodat meer gezamenlijk kon worden opgetrokken. Deze dag is echter 
maanden uitgesteld omdat het project later van start ging. Uiteindelijk heeft één van de drie 
geselecteerde opleidingen waar een voorlichting zou worden verzorgd, (WereldWijd in 
Eckelrade, in de zomer is daar overigens een aparte introductie van GT voor de docenten 
gehouden) niet kunnen starten bij gebrek aan deelnemers. De andere twee zijn wel gestart, 
maar daar is door gebrek aan enthousiasme echter geen voorlichting meer gepland.  

Bij BTW waren aanvankelijk zes à zeven voorlichtingen gepland, maar daarvan is 
slechts één (vertraagd) uitgevoerd. De andere geselecteerde opleidingen startten pas –
onvoorzien- ver in de herfst of zelfs in 2003. Voor de andere participerende scholen geldt min 
of meer hetzelfde, zie hiervoor het schema met partners. Met nadruk wordt overigens 
opgemerkt dat uitstel in deze niet afstel hoeft te betekenen. Veel scholen waren pas net 
begonnen met deze vorm van onderwijs, of konden werkelijk pas laat in het jaar 2002 starten 
met de lessen. Zij zouden op zich graag IOM willen betrekken bij hun ‘optie-terugkeer’ in de 
loop van 2003, hoewel niet per se in de vorm van een klassikale voorlichting. 

De reden dat deze doelstelling niet is gehaald ligt ook in het feit dat het belang ervan in 
de loop van het jaar afnam. De scepsis van de scholen heeft er natuurlijk toe geleid dat IOM 
haar bemoeienis met het optieneutrale onderwijs nader heeft beschouwd. Steeds meer is het 
project GT verbogen naar een vraaggestuurde ondersteuning voor de scholen, dus op een 
wijze die de scholen zelf als aanvullend en ondersteunend ervaren. Als voorbeeld hiervoor 
geldt het Friesland College in Leeuwarden, waar reeds vlak na de zomer met het management 
is afgesproken dat IOM door middel van een training de docenten zou ondersteunen zodat 
deze zelf de cursisten –indien gewenst- naar een individueel consult met IOM konden 
loodsen. In december heeft daar een ‘pilot’ van de training gelopen. Er zijn nog geen 
aantoonbare resultaten, maar de veronderstelling is dat deze opzet uiteindelijke wellicht beter 
werkt. 

Aanvankelijk waren er zelfs cursisten die niet op de klassikale voorlichtingen kwamen, 
omdat de docent deze voorlichtingen niet had geïntroduceerd als zijnde een volwaardig 
onderdeel van het optieneutrale onderwijs. IOM heeft toen voorgesteld dat het goed zou zijn 
om deelname aan de klassikale voorlichtingen net zo verplicht te stellen als de reguliere 
lessen, omdat dat juist de cursist ontlast van een wellicht pijnlijke keuze. Wie niet hoeft te 
kiezen draagt ook geen verantwoordelijkheid en hoeft dus ook niets uit te leggen aan anderen! 
Dit was echter op de school niet echt uitvoerbaar. Wel bleek telkens weer dat wanneer de 
docent de voorlichting introduceerde als vanzelfsprekend en normaal, dat dan meer en beter 
gemotiveerde cursisten kwamen. Andersom is ook gebleken: wanneer de docenten de 
voorlichting niet ondersteunden, dan was de weerstand onder de cursisten ook moeilijk 
overbrugbaar. 

Overigens zijn de laatste van de klassikale voorlichtingen met een vragenlijst 
geëvalueerd. Daaruit bleek onder meer dat men dikwijls de informatie over IOM al wel wist, 
maar niettemin tevreden was over de voorlichting. Men gaf meestal aan de opleiding te volgen 
met hoop op werk in Nederland. Behalve de informatie die door deze evaluatieformulieren 
beschikbaar kwam, had het invullen ervan nog een positief neveneffect. Het bleek dat door het 
gezamenlijk invullen en het rumoer dat daarbij gepaard gaat de sfeer aan het einde van de 
voorlichting aanmerkelijk verbeterde.  

 
300 individuele gesprekken  
De driehonderd individuele gesprekken die aanvankelijk gepland stonden, zijn bij lange 
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na niet gehaald. Ook dat is reeds in de eerste kwartaalrapportage voorspeld. Het bleek 
namelijk dat het aantal cursisten in de klas met tussen de zes en tien aanmerkelijk lager lag 
dan de geschatte twintig. Ook bleek dat lang niet alle cursisten zich aanmelden voor een 
individueel gesprek.  

Na de zomer is gewerkt met de nieuwe methodiek voor de voorlichting in de klas. 
Hierin werd veel nadrukkelijker toegewerkt naar een individueel gesprek, zodat uiteindelijk 
circa de helft van de deelnemers zich hiervoor aanmeldde. Helaas is het aantal klassikale 
voorlichtingen na de zomer aanmerkelijk minder geweest dan gehoopt. Uiteindelijk zijn ruim 
een handvol individuele gesprekken gevoerd die rechtstreeks voortvloeiden uit de klassikale 
voorlichtingen. Natuurlijk werden er door IOM districtsmedewerkers regelmatig individuele 
gesprekken gevoerd, ook met cursisten van de aangesloten scholen, maar die zijn dan niet 
rechtstreeks terug te voeren op de voorlichtingen. 

 
30 terugkeerders  
In het projectplan was opgenomen dat 30 mensen (met partner zelfs 60) zouden 

terugkeren in het kader van het project GT. Al reeds in de eerste kwartaalrapportage echter is 
deze doelstelling verlaten omdat terugkeer zozeer afhankelijk van verschillende factoren is, 
dat het realiseren van daadwerkelijke terugkeer van de cursisten te zeer bezijden de 
invloedssfeer van het project GT lag. Met andere woorden: als de cursisten al ‘bereid waren’ 
over terugkeer te spreken met een medewerker van IOM, dan niet in termen van de te volgen 
opleiding. Meestal echter zijn mensen pas bereid om over de eigen terugkeer te spreken 
wanneer de procedure is afgerond. 

Dat nu was juist de doelstelling van het project GT: spreken over terugkeer nog 
voordat de procedure is afgerond zodat mensen hun opleiding konden volgen in het licht van 
een toekomstige terugkeer. Zo’n integrale aanpak is slechts haalbaar met volledige 
instemming en inzet van de scholen en docenten. Zoals uit de voorgaande knelpunten al is 
gebleken, was het in dit licht uiterst belangrijk dat IOM haar volstrekte neutraliteit 
onderstreepte in de kontakten met zowel de scholen als de cursisten. Slechts dan had IOM 
een ingang in de klas. Deze neutraliteit laat zich echter slecht rijmen met de doelstelling tien 
procent van de cliënten te laten terugkeren. Ook daarom is deze doelstelling verlaten, om aan 
het eigenlijke doel (bespreekbaar maken van terugkeer in de klas) te kunnen voldoen. 

 
Informatievoorziening  
Een van de belangrijkste doelstellingen – het aanleveren van relevante informatie voor 

de scholen – is ook niet behaald. Reeds in de eerste maand van het project is een 
inventarisatie gemaakt van de zorgsector in een aantal landen van herkomst ten behoeve van 
de opleiding tot zorgassistent in Terugkeer met een Rugzak. Daarna hebben scholen geen 
gebruik meer gemaakt van dit aanbod, ondanks herhaalde verzoeken hiervoor van de zijde 
van IOM. Om de scholen tegemoet te komen is zelfs een aantal landen geselecteerd om als 
pilot te dienen en zijn een aantal vragen door de projectleider zelf opgesteld. Toch is altijd 
vastgehouden aan het principe dat dit aanbod slechts een succes kan zijn, wanneer het 
vraag-gestuurd is; dat wil zeggen: praktische antwoorden op praktische vragen. Het probleem 
is immers dat informatie over landen op het Internet even omvangrijk als onbruikbaar is. Het 
gaat hier niet om macro-economische cijfers of demografische algemeenheden, maar om 
gedetailleerde kenmerken van vervolgopleidingen en werkgelegenheid. IOM veronderstelde 
dat er behoefte was aan gedetailleerde kennis omtrent vervolgopleidingen en vaktechnische 
kernmerken in de landen van herkomst; maar ook aan cultuureigen kenmerken van bepaalde 
vakgebieden, zoals de vraag of een beroep al dan niet openstaat voor beide seksen of alle 
bevolkingsgroepen; of de vraag wat eigenlijk de sociale status is van een beroep.  

De reden dat scholen niet de vereiste vragen konden formuleren kan gezocht worden 
in het feit dat zij pas net begonnen waren en daarom nog niet toe waren aan het vervolg van 
de ‘terugkeer-optie’ en het plaatsen van de opleiding in het bredere kader van de 
terugkeermigratie en de situatie in de landen van herkomst. Een ander probleem met deze 
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doelstelling was verder dat scholen niet de vrijheid hebben van het Ministerie van Onderwijs 
om hun opleiding aan te passen aan vermeende kenmerken in het land van herkomst. 
Bovendien bleek dat tien willekeurige cursisten soms uit wel acht verschillende landen van 
herkomst of regio’s kunnen komen.  

Een meer algemeen probleem met deze doelstelling bleek tijdens de trainingen 
(waarover hieronder meer) met de docenten. Wie eenmaal begint met het onderwijs aan te 
passen aan de vermeende kenmerken in het land van herkomst, begeeft zich op glad ijs: is 
het ooit mogelijk om voldoende informatie uit de betreffende landen te verkrijgen om met enige 
zekerheid een opleiding daarop aan te passen; is het mogelijk om deze aanpassingen door te 
voeren nog voordat de cursist heeft besloten terug te gaan; en is het mogelijk om klassen 
samen te stellen met homogene nationaliteiten. Veel docenten kwamen tot de conclusie dat 
op alle vragen het antwoord eerder ‘nee’ dan ‘ja’ is. Beter lijkt het daarom juist zo algemeen 
mogelijk onderwijs te geven: van nut voor alle cursisten, waar zij in de toekomst ook zullen 
wonen en welk beroep zij ook zullen uitoefenen. Onderwijs kent immers zijn eigen merites, uit 
te drukken als ‘de ontwikkeling van de cursist’. Dit punt weegt zwaar voor docenten en mede 
daarom zijn zij er beducht op dat zij worden ingezet voor het realiseren van een in wezen 
politiek doel, te weten: terugkeer. 

 
Vooropleiding cursisten 
Reeds bij de eerste klassikale voorlichting bleek dat veel cursisten een hogere 

vooropleiding hadden genoten dan de opleiding die zij volgden in het kader van het 
optieneutrale onderwijs. De ratio hierachter was simpel: wie in eigen land verpleegkundige is, 
kan in Nederland niet zomaar aan het werk. Wie hier echter instroomt als zorgassistent, hoopt 
snel te kunnen doorstromen naar het niveau van verpleegkundige. Dit scenario verliest echter 
elke grond in het licht van een toekomstige terugkeer, dan zou immers een verdiepingscursus 
op specialistenopleiding die aansluit op de eerder genoten opleiding veel meer op zijn plaats 
zijn. Niet zelden kwam IOM dit probleem tegen bij de klassikale voorlichtingen. 

 
Conclusie 
Al deze knelpunten leidden in de loop van het jaar tot de veronderstelling dat IOM een 

stap terug moest doen: eerst de docenten en scholen ondersteunen in het op poten zetten van 
onderwijs dat zich mede richt op terugkeer. Wanneer de scholen zich wat dat betreft een visie 
hebben gevormd en de docenten kunnen en durven werken aan terugkeer in de klas, pas dan 
kan IOM zich, gesteund door de docenten, rechtstreeks tot de cursisten wenden. Dit heeft tot 
de volgende aanpassingen geleid: 
♦ Er is niet meer gestreefd naar het realiseren van de terugkeer van een bepaald aantal 

cursisten; 
♦ Er is met veel scholen contact gezocht (d.w.z. er is bijna altijd ingegaan op de vraag om 

informatie van scholen) waarmee verschillende afspraken zijn gemaakt, al naar gelang de 
visie en positie van de scholen. Zie hiervoor uitbreiding netwerk en overzicht; 

♦ Er is steeds minder druk uitgeoefend op de scholen om klassikale voorlichtingen toe te 
staan; 

♦ Er is wel steeds nog gestreefd naar het formuleren door de scholen van 
onderzoeksvragen; hoewel tevergeefs; 

♦ Er is na de zomer gewerkt aan het realiseren van een trainingsaanbod voor de scholen. 
Zie verder onder deskundigheidsbevordering. 

5. Uitbreiding en overzicht netwerk 
 
In de loop van het jaar is een heel netwerk opgebouwd bestaande uit (clusters) van scholen 
die op de een of andere manier betrokken zijn bij Geschoold Terug. Hieronder volgt een 
overzicht, met de belangrijkste kenmerken, afspraken en evaluatieve opmerkingen. 
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Verklaring: 
HIT Hersteld Vertrouwen in de Toekomst  (Equal) (Limburg) 
BTW Back to Word (Equal) (Groningen 
MM Matching Makelaar (Equal) (Gelderland) 
AZB Asielzoekers in Zorgbanen (Crailo) 
ONV Ondernemersvaardigheden; (Flevopolder) 
Fries Friesland College in opdracht van COA Leeuwarden 
POA Platform Opleidingen voor Asielzoekers, hier: project in Den Bosch 
ZHZ COA Zuid Holland Zuid/Albeda College en Da Vinci College (R’dam) 
SOM SOM Metaal Ambassadeurs in de Techniek (Brabant) 
AOC Asielzoekers Opleidingscentrum (Rotterdam) 
PION PION opleidingen (Amsterdam) Hogeropgeleiden, ICT 
DC Drenthe College 
KV Klassikale voorlichting 
IG Individueel gesprek 
Z IOM District Zuid 
N IOM District Noord 
W IOM District West 
M/O IOM District Midden/Oost 



 
 
 

Naam Kenmerken 
project 

Afspraken 
samenwerking 

Contactgegevens  Bijzonderheden  
 

HIT 
[Z] 

Equal 
gefinancierd, 
looptijd tot 
voorjaar 2004.  
Regio (zuid) 
Limburg. 

Er zijn afspraken 
gemaakt, ook over 
financiering, voor de 
participatie van IOM 
vanaf 2003. 

Contactpersoon is 
Frans Bastiaens 
(COA) Hij is 
projectcoördinator bij 
het COA. Ook dikwijls 
werden afspraken 
gelijk met de scholen 
gedaan. Afstemming 
ging niet altijd goed. 
 

Dit project was aanvankelijk de belangrijkste partner. Na 
de overgang van het HIT-EVF-(proef) project naar HIT-
Equal is het moeilijk gebleken inhoud te geven aan de 
plannen. Belangrijkste struikelblok bleek de scholen die 
IOM liever geen KV zien doen; op zich wel interesse in 
deskundigheidsbevordering. De voortgang wordt 
bedreigd door het afnemende aantal asielzoekers. 
Deelnemers waren vaak oudgedienden, uit met name ex-
Joegoslavische republieken.  
Er is veel tijd en energie gestoken in de scholen (onder 
andere door een aantal bezoeken in de eerste helft van 
het jaar en twee workshops in oktober 2002), met relatief 
weinig resultaat. 

BTW 
[N] 

Equal 
gefinancierd, 
looptijd tot najaar 
2004.  
Regio Groningen. 

IOM participeert als 
(slapend) 
‘toegevoegd lid’ in 
het Ontwikkelings-
Partnersschap (OP). 
Er zijn schriftelijk 
afspraken gemaakt 
voor de duur van 
EVF GT. Mondeling 
ook voor de periode 
vanaf 2003.  

De eerste contacten 
en afspraken zijn 
gemaakt met 
Hanneke Schoone, 
(Bureau Ontwikkeling 
Arbeidsmarkt 
projecten) Verder 
afspraken direct met 
Jan ter Huizen en 
Hanneke Smid, Alfa 
College. 

Dit project lijkt erg op HIT, hoewel alleen het Alfa college 
de lessen uitvoert. Ook hier bleek het moeilijk om de 
school enthousiast te krijgen voor klassikale 
voorlichtingen. Het Equalprogramma is sterk vertraagd en 
daardoor is maar één KV gehouden. Er is voorlopig 
mondeling afgesproken de andere begin 2003 alsnog te 
plannen.  
Er is in november/december 2002 een pilot gehouden 
van de deskundigheidsbevordering voor docenten. De 
school zou zich beramen over het vervolg. Met name de 
docenten zijn sceptisch over KV. 

MM Equal 
gefinancierd, 
looptijd tot 2004.  
Regio Gelderland 

In beginstadium is 
samenwerking 
besproken. 

Mevr. Chris van 
Lonkhuizen 
(productontwikkeling) 

Aanvankelijk leek het een levensvatbare samenwerking. 
Veel participerende scholen. Ondanks herhaalde vragen 
om voortgang is het verzand. “Op de lange baan 
geschoven…” Geen inhoudelijke reden opgegeven. 



 
AZB 
[W] 

Enkelvoudig 
project op AZC 
Crailo, met name 
voor zorg. 

Er zijn momenteel 
geen 
samenwerkings-
afspraken. 

Via Hans van Rhee, 
DM IOM. 

Samenwerking opgeschort n.a.v. wissel in 
projectleiderschap. Hans van Rhee is de contactpersoon 
voor een eventuele doorstart. Hij heeft dat al enkele 
keren aangekaard, maar zonder resultaat. Zij hebben in 
de eerste maand van EVF GT een opdracht tot 
onderzoek in landen van herkomst gedaan.  

ONV 
[M/O] 

Enkelvoudige 
opleidingen in 
Dronten en Almere 
op COA locatie. 

Er zijn momenteel 
geen 
samenwerkings-
afspraken voor de 
periode vanaf 2003. 

Reurik Regelink, 
verder meestal direct 
met docenten. 

Goed project omdat terugkeer een prominente plaats 
inneemt. Goede voorlichting in voorjaar in opleiding 
tuinbouw en in najaar in opleiding assemblage. Dit project 
is kleinschalig; terugkeer wordt al vanzelfsprekend 
gezien! Zij hebben wel te maken met weinig 
aanmeldingen. Voortgang niet zeker. 

Fries 
[N] 

COA heeft middels 
aanbestedingen 
opleidingen 
ingekocht bij 
Friesland College; 
samenwerking met 
Friese Poort, 
lessen door heel 
Friesland. 

Met Friesland 
College is 
afgesproken dat er 
geen KV worden 
gehouden, maar dat 
docenten zelf 
informeren over een 
IG. 
Willen graag meer 
groepen laten 
trainen in 2003. 

Hetty Wikkerink 
(directeur) en Hettie 
van der Weij 
(coördinator).  

Met deze school is afgesproken (najaar 2002) dat IOM 
geen KV voorlichtingen houdt. IOM wenste namelijk te 
onderzoeken of de docenten niet beter de cursisten naar 
een IG met IOM kunnen loodsen. Hierom is op deze 
school gelijk een pilot gestart met de 
deskundigheidsbevordering over terugkeer in de klas. De 
school wil graag meer docenten laten trainen in 2003. 
Onderzocht moet worden of inderdaad de docenten erin 
slagen om de asielzoekers naar IOM toe te leiden. 

POA 
[Z] 

Verscheidene 
regionale 
vrijwilligers-
projecten. 

Eckelrade: zie HIT 
Den Bosch: eerste 
kennismaking 
Geen afspraken 
voor periode vanaf 
2003. 

Eckelrade 
WereldWijd: Ed 
Peters. 
Den Bosch: Ton van 
Aalst. 

Er bestaan in NL meerdere vrijwilligersprojecten voor 
opleidingen voor asielzoekers. Eckelrade participeert in 
het kader van HIT. Ben van der Wielen, DM IOM, is 
betrokken bij het Open Leer Centrum in Den Bosch. Daar 
is een eerste kennismaking geweest met COA en Ton 
van Aalst, OLC. Zij waren voornamelijk geïnteresseerd in 
deskundigheidsbevordering.  
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ZHZ 
[W] 

COA ZHZ heeft 
opleidingen 
ingekocht bij 
Albeda College en 
Da Vinci College 
in R’dam. Onlangs 
heeft Albeda 
nieuw project 
gestart voor 
Afghanen. 

In 2002 geen 
concrete actie. Nog 
geen afspraken voor 
periode vanaf 2003. 
Peter Ormskerk 
(IOM DM) zit in 
stuurgroep voor 
project Afghanen in 
de Bouw (vanaf dec. 
2002). 

Aanvankelijk met 
Freek Post (COA), 
later met Henk 
Busscher (Albeda) en 
Jan Huisman/ Rob 
Nederlof (Da Vinci). 

Met het Albeda is vroeg in 2002 al contact geweest over 
landinformatie. Dat onderzoek hebben ze zelf gedaan 
met EVF geld. De resultaten zijn door ziekte vertraagd. 
Initiële informatieve contacten met COA en beide scholen 
hebben nog geen concrete actie opgeleverd. Wel 
geïnteresseerd in deskundigheidsbevordering. 
Het project Afghanen in de Bouw is exclusief voor 
terugkeer. Kinderschoenen. COA was met Corry Verlaan 
vertegenwoordigd bij de vergadering. 

SOM 
[Z] 

terugkeerproject in 
metaal 
opleidingen. 

IOM is (niet 
betalend) 
ondersteuner van de 
EVF aanvraag. SOM 
heeft  € 10.000 op 
de begroting 
gereserveerd voor 
IOM. 

Henk Haring (SOM). Interessant project omdat het exclusief op terugkeer is 
gericht. Ook train-de-trainer aspect voor spin off in landen 
van herkomst. Ondervinden veel problemen bij start, 
onder meer door sterk tegenvallende aanmeldingen. 
Doorgang is niet zeker. 

AOC 
[W] 

Terugkeer-
onderwijs op 
vrijwillige basis 
aan AMA’s in 
Rotterdam.  

IOM is (niet 
betalend) 
ondersteuner van de 
EVF aanvraag en 
neemt deel aan de 
stuurgroep. 

Gradda Oosthoek 
(coörd. AOC in 
Rotterdam), 
aanvankelijk ook Han 
van Gelder (vz. POA). 

Dit leek een veelbelovend experiment omdat het aansloot 
bij het vrijwillige onderwijs aan AMA’s in het 
asielzoekersopleidingscentrum in Rotterdam. Jongeren 
bleken niet geïnteresseerd in terugkeergerelateerde 
onderwijsproject. Onderdeel van het Platform 
Opleidingen Asielzoekers. Aanvankelijk wel interesse in 
deskundigheidsbevordering.  

PION 
[W] 

Computeronderwij
s, geen duidelijke 
terugkeercompone
nt. 

Geen afspraken 
voor periode vanaf 
2003.  

Pieter Post. Twee keer contact gehad. Hele onderneming lijdt 
noodlijdend bestaan. Zij hebben verder geen duidelijke 
doelstellingen t.a.v. terugkeer. 
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DC Drenthe College  Geen afspraken. Wilma Wijnbergen. Al vroeg in 2002 toonden zij geen interesse in 

ondersteuning bij terugkeer omdat ‘het wel leuk moest 
blijven’. In december is alsnog gesproken over 
samenwerking. De school hinkt op twee gedachten: 
enerzijds IOM buiten de deur houden en niet willen 
spreken over terugkeer met cursisten, anderzijds 
hooggespannen verwachtingen van terugkeerketen in het 
onderwijs. Vooral interesse in landeninfo. Wellicht 
interesse in deskundigheidsbevordering. 

 
 
Financiële afspraken m.b.t. voortgang samenwerking vanaf 2003 
 
Er is met alle partners afgesproken dat de diensten van IOM tot de duur van de EVF subsidie (tot 1 januari 2003) kosteloos worden 
aangeboden. Er is met een aantal partners al reeds besproken dat na de EVF subsidie de activiteiten van het project Geschoold Terug 
waarschijnlijk worden opgenomen in het reguliere programma van IOM. Dan zullen er wel kosten worden doorberekend. Met HIT en met 
SOM metaal is een daadwerkelijk begroting opgesteld (zie hieronder). Mondeling is afgesproken dat IOM een declaratie kan indienen bij 
HIT op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten en arbeid. 
 
Afspraken HIT 

Begroting 2003/04 (einde 5/’04) 
18 bijeenkomsten a vier uur  € 7200,- 
methodiekontwikkeling € 1400,- 
kantoorkosten en overhead € 720,- 
coördinatie en planning € 1800,- 
Plenaire bijeenkomst scholen (2 maal) € 2000,- 
Informatievoorziening/inzet IOM-missies extern € 4880,- 

 
90 individuele gesprekken a 2 uur IOM eigen middelen 
Totaal HIT      € 20.000,-
   
 
Afspraken SOM Metaal  
Informatieverstrekking landen van herkomst en 
Methodiekontwikkeling    € 10.000,- 

 
Totaal        € 30.000,- 
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6. Methodiek voorlichting 
 
Een van de doelstellingen van het project GT was het ontwikkelen van een methodiek om 
klassikale voorlichtingen te verzorgen in de klas. Dit is gedaan in de zomermaanden, zodat 
gebruik kon worden gemaakt van de ervaringen van de eerste voorlichtingen in met name 
Limburg.  

De methodiek bestaat uit een geschreven tekst van circa 30 pagina’s. Daarin wordt in 
verscheidene paragraven ingegaan op de vragen wat is terugkeer; wie licht voor; wie lichten 
we voor; wat lichten we voor en waarom; en hoe lichten we dat voor? Er is ook een paragraaf 
opgenomen over interculturele communicatie en een checklist.  

De methodiek is niet gebaseerd op een bestaand model, maar is ontstaan vanuit het 
idee dat wanneer de voorlichter een antwoord heeft op de vragen zoals hierboven 
geformuleerd (tevens de titels van de paragraven), hij/zij een kapstop heeft waaraan elke 
voorlichting kan worden opgehangen. Deze methodiek is dan ook breed inzetbaar voor allerlei 
soorten voorlichtingen en presentaties. Een algemeen deel ervan is de basis geweest voor de 
IOM Handleiding voor het geven van Voorlichtingen (betreft voorlichting aan derden/ 
ketenpartners). 

De methodiek is in de zomer getraind met de districtsmedewerkers, met het oog op de 
geplande voorlichtingen in het najaar. Hoewel de reacties op deze bijeenkomst overwegend 
positief waren, is er nog maar weinig verder met deze methodiek gewerkt. Dit komt omdat er 
in het najaar uiteindelijk maar twee klassikale voorlichtingen zijn gehouden.  

De methodiek is samen met het lesprogramma voor de training Terugkeer in de klas 
uitgebracht en voor medewerkers van IOM beschikbaar. 

 
 
7. Deskundigheidsbevordering  
 
In de gesprekken met participerende scholen gaven de scholen aan dat de docenten over het 
algemeen onvoldoende zijn toegerust om het aspect ‘terugkeer’ op een adequate wijze in de 
lessen te integreren. Bij de voorlichtingen is duidelijk gebleken dat het van wezenlijk belang is 
dat de docenten de voorlichting ondersteunen. Wanneer de docenten ambivalent staan ten 
opzichte van IOM, terugkeer en aan terugkeer gerelateerd onderwijs, dan valt de voorlichting 
ook bij de cursisten niet in goede aarde. Om aan de vraag naar deskundigheidsbevordering 
van de participerende scholen tegemoet de komen, is voorgesteld ook een traject van 
deskundigheidsbevordering aan de scholen aan te bieden.  
 Training in het kader van deskundigheidsbevordering is wezenlijk anders dan 
voorlichting. Het laatste stelt zich ten doel mensen te informeren, bijvoorbeeld over IOM of de 
mogelijkheden tot terugkeer naar een bepaald land. Een voorlichting is behoudens enkele 
vragen en soms discussie, meestal eenrichtingsverkeer en duurt als het goed is niet veel 
langer dan een uur. Een training heeft het doel dat de cursisten zich een aantal leerdoelen 
stellen die nadien eventueel getoetst kunnen worden. Vaardigheden kunnen worden geleerd 
en geoefend en kennis kan worden ‘behandeld’ in plaats van alleen worden aangereikt. 
Tijdens een training kunnen cursisten ook van elkaar leren door bepaalde opdrachten samen 
uit te voeren of samen een plan van aanpak op te stellen. Schriftelijk materiaal, waaronder 
openbare publicaties, wordt van tevoren uitgedeeld en bestudeerd, zodat op basis daarvan 
kan worden gewerkt tijdens de training.  

Het basislesprogramma voor de training Terugkeer in de klas is opgenomen bij de 
methodiek van de voorlichting over terugkeer. In maart 2003 is een bijeenkomst van twee 
dagdelen gepland waarop de training zal worden overgedragen aan een aantal 
districtsmedewerkers. 
  
 

Evaluatie Pilots 



 
In de maanden november en december 2002 is de training Terugkeer in de klas 

aangeboden in de vorm van een pilot van twee dagdelen aan een tweetal scholen, te weten 
het Alfa College in Groningen en het Friesland College in Leeuwarden. De training is 
ontwikkeld en gegeven door de projectcoördinator. Beide trainingen volgden het opgestelde 
lesprogramma, maar zijn op verschillende onderdelen aangepast tijdens de cursus onder 
invloed van vragen en specifieke leerdoelen uit de groep. Het is een belangrijk kenmerk van 
een trainingsprogramma dat de groep een wezenlijke invloed kan uitoefenen op het verloop 
van de training. 
 Beide pilots zijn geëvalueerd door middel van een vragenlijst. De belangrijkste 
conclusies luiden als volgt: 
 
Alfa College (op basis van 8 ingevulde lijsten): gemiddelde waardering: 7. Men zegt speciaal 
waardering te hebben voor de onderdelen: uitleg functie IOM; statusverhogende functie 
scholing en interculturele communicatie; belang van eerlijke voorlichting. Kritiekpunten: weinig 
tijd voor cases; te veel algemene informatie; nog meer verdieping nodig.  

Als vervolg stelt men voor: bijeenkomst over hoe terugkeer met de leerlingen te 
behandelen; meer verdieping; cursus interculturele communicatie; aandacht professionaliteit 
van de docent; discussie in het team over het aan de orde stellen van terugkeer; instellen 
werkgroep met adviesfunctie IOM. 

Als algemene opmerkingen werd genoteerd: veel opgestoken; erg nuttig en 
stimulerend; prima cursusleider; discussie over interculturele communicatie iets te gekleurd; 
scoort ruim voldoende; programma is wat vol; leuke presentatie docent. 
 
Friesland College (op basis van 6 evaluatieformulieren; er waren circa 12 mensen op de 
eerste bijeenkomst, maar door extreem slecht weer waren er maar 6 mensen op de tweede 
bijeenkomst.) gemiddelde waardering: 7,4 
 Men had speciaal waardering voor: praktische informatie (over IOM), bewustwording 
wat terugkeer met zich meebrengt; positieve inbreng docent; de trainer; infogehalte en ingaan 
op voorbeelden; info over onbekende dingen, zoals IOM; uitleg. Kritiekpunten: uitleg over IOM 
te lang; wat kan ik ermee op school?; sommige onderdelen te lang, programma niet afgewerkt; 
veel informatie over AMA’s. 
 Als vervolg stelt men voor: meer advies over gesprek met cursist, welke informatie 
kunnen we geven, hoe gaan we om met een negatieve sfeer in de klas naar aanleiding van 
een ‘negatief’ in de klas?; lesmateriaal; overdragen van de nieuwste ontwikkelingen; 
deelgebieden: terugkeer, illegaliteit, interculturele communicatie; meer praktische cases;  
 Als algemene opmerkingen werd genoteerd: info compacter, praktijk en communicatie 
meer aandacht; prima cursus, goed gedaan; aangename cursus, wil graag ontwikkelingen ten 
aanzien van IOM bijhouden; mag wel wat zakelijker, meer tempo met verwerking van info; 
tevreden, had van mij nog wel een vervolg mogen komen. 
 
De evaluatieformulieren zijn ter inzage op het kantoor van IOM. Hierin staat onder meer de 
waardering van elk apart onderdeel van de training.  
 
 
8. Conclusie en aanbevelingen 
 
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het project Geschoold Terug gemeten 
naar zijn oorspronkelijke doelstellingen goeddeels mislukt is. Er zijn in de te rapporteren 
periode (1 november 2001- 31 december 2002) maar zeven van de geplande twintig 
klassikale voorlichtingen gehouden; een handvol van de driehonderd geplande individuele 
gesprekken hebben plaatsgevonden; er is nauwelijks informatie uit de landen van herkomst 
aangevraagd en er zijn geen cursisten in het kader van GT naar hun land van herkomst 
teruggekeerd.  
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 Er is echter al in een vroeg stadium erkend dat deze doelstelling niet of nauwelijks 
zouden kunnen worden behaald. De reden hiervoor zijn uitgebreid beschreven, en komen 
neer op het volgende: 1) de participerende scholen hadden ernstige bedenkingen bij de 
betrokkenheid van IOM in de klas en 2) veel opleidingen startten later dan gepland of 
helemaal niet, bij gebrek aan voldoende deelnemers of andere problemen.  
 Anticiperend op deze knelpunten is niettemin gewerkt aan het uitbreiden van het 
netwerk van (clusters van) scholen die op wat voor manier dan ook onderwijs aanbieden aan 
asielzoekers die waarschijnlijk niet in Nederland mogen blijven. IOM is intensief betrokken 
geweest bij de totstandkoming van meerdere van deze projecten en heeft op diverse 
bijeenkomsten (vergaderingen en workshops) haar visie op de samenhang tussen scholing en 
terugkeer met de scholen gedeeld.  
 Ondanks de weinige klassikale voorlichtingen en de bezwaren hiertegen van de 
meeste scholen, is er een methodiek ontwikkeld aan de hand waarvan de voorlichtingen 
kunnen worden ingevuld. Deze methodiek bleek een handige inspiratiebron te zijn van waaruit 
een IOM-werkgroep haar Handleiding Voorlichting kon ontlenen. Toekomstige voorlichtingen 
aan de doelgroep zullen moeten uitwijzen of de voorgestelde methodiek aanpassingen 
behoeft en zo ja, op welk gebied. In het algemeen geldt dat elke methodiek een dynamisch 
karakter dient te bezitten en steeds weer zal moeten worden aangepast aan nieuwe 
doelstellingen en eisen. 
 Sinds de zomer zijn de oorspronkelijke doelstellingen steeds meer op de achtergrond 
getreden; hierdoor is de druk op de scholen om toch vooral klassikale voorlichtingen te 
organiseren, afgenomen. De belangrijkste doelstelling van het project werd steeds meer de 
scholen te ondersteunen in het verzorgen van optieneutraal onderwijs of op terugkeer gericht 
onderwijs. De docenten bleken zeer veel behoefte te hebben aan deskundigheidsbevordering 
met betrekking tot de asielprocedure, terugkeermigratie, lessen gericht op het land van 
herkomst en interculturele communicatie. IOM heeft getracht in die behoefte te voorzien door 
een training te ontwikkelen voor de scholen. Deze training kent een duidelijke doelstelling en 
een flexibel programma. De eerste ervaringen van de docenten waren overwegend positief.  
 Het project Geschoold Terug, medegefinancierd door het Europees Vluchtelingenfonds 
is op 31 december 2002 afgerond. Het management van IOM heeft evenwel besloten om de 
ondersteuning die IOM de scholen kan bieden vanuit het reguliere programma te blijven 
aanbieden. Er zal eventueel nieuwe financiering worden aangevraagd om de 
deskundigheidsbevordering te kunnen blijven aanbieden.  
 

Aanbevelingen 
Op basis van deze evaluatie worden de volgende aanbevelingen gedaan voor het vervolg van 
GT: 
♦ De neutraliteit van IOM richting de scholen moet goed worden aangegeven. De 

belangrijkste troef van IOM in de asielketen is haar neutraliteit, die echter steeds onder 
druk komt te staan door de associatie met de terugkeer. De scholen zijn over het 
algemeen zeer gevoelig op dit punt. 

♦ Vraaggerichte hulp richting de scholen werkt beter dan aanbodgerichte hulp. Dit punt laat 
zich slecht rijmen met een gesubsidieerd project omdat dan bepaalde doelstellingen 
dienen te worden behaald. Niettemin, de meeste onderwijsprojecten zijn bedoeld ter 
ondersteuning van een eventuele terugkeer, maar kunnen onderling zeer sterk verschillen 
in doelstelling, doelgroep en visie ten aanzien van terugkeer. De wijze van ondersteuning 
dient hierop aangepast te worden.  

♦ Landeninformatie dient slechts aan de hand van praktische vragen verzameld te worden. 
Het belang van landeninformatie is beperkt. Veel scholen zeggen hieraan behoefte te 
hebben, maar kunnen nauwelijks een gerichte vraag formuleren. De wetgeving van het 
Ministerie van OC&W staat bovendien niet veel aanpassingen aan bestaande curricula 
toe. Tijdens de trainingen bleek bovendien dat het schier onmogelijk is om een opleiding 
aan te passen aan de veelheid van potentiële informatie uit een veelheid aan landen van 
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herkomst.  

♦ Ondersteuning, deskundigheidsbevordering en advies is belangrijk. Er is veel behoefte 
aan deskundigheidsbevordering van een organisatie als IOM (al dan niet in samenwerking 
met gespecialiseerde trainingsbureaus) in dit stadium van onderwijsontwikkeling voor deze 
doelgroep.  

♦ Wanneer de scholen beter in staat zijn zelf terugkeer aan de orde te stellen in de klas, zal 
IOM veel gemakkelijk de eigenlijke doelgroep kunnen bereiken; al dan niet rechtstreeks of 
via de docent.  

♦ Veel cursisten weten wel van IOM, maar hebben soms een verwrongen beeld van diens 
doelstelling. De voorlichtingen dienen dus vooral gericht te zijn op imagoverbetering en 
niet slechts op informatieoverdracht. Timing, sfeer en presentatie zijn dus belangrijk.  

♦ Wanneer de school ervoor kiest IOM een klassikale voorlichting te laten verzorgen, dient 
de docent deze bijeenkomst te presenteren als een normaal programmaonderdeel 
waarvoor deelname verplicht is. Een vrije keuze voor de cursist legt de 
verantwoordelijkheid voor deelname immers bij de cursist. Deze haakt daardoor eerder af 
omdat hij/zij geen verantwoording wil afleggen over ‘denken over terugkeer’ met name 
jegens landgenoten.  

♦ Voor wat betreft de individuele gesprekken zal het vermoedelijk beter werken wanneer de 
districtsmedewerkers gedurende de onderwijstrajecten een spreekuur op de scholen 
inrichten. De docenten kunnen dan steeds weer daar naar verwijzen. 

♦ De samenhang tussen onderwijs en terugkeer wordt wellicht te sterk aangezet in de 
discussie over de motivatie om terug te keren. Veel cursisten bleken in het land van 
herkomst hoger opgeleid dan de optieneutrale opleiding die ze in Nederland volgden. Dan 
is de motiverende werking voor terugkeer nihil. Het zou goed zijn wanneer onderzocht zou 
worden of en in hoeverre een (beroeps)opleiding tot terugkeer motiveert.  

♦ Belangrijk voor de langere termijn is dat er longitudinaal onderzoek plaatsvindt naar de 
toevoegende waarde die een (beroeps)opleiding heeft na terugkeer. Het blijft 
buitengewoon moeilijk om in Nederland scholingstrajecten te ontwikkelen en cursisten te 
begeleiden wanneer niet bekend is hoe het de cursisten vergaat na een eventuele 
terugkeer. 

 
Deze evaluatie is opgesteld door de projectcoördinator, januari 2003. 
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