Anderstaligen
in Nederland

Toelichting
1. Laaggeletterde anderstaligen

394.030

Op deze kaart lees je informatie over
het aantal anderstalige volwassenen
in Nederland met een mogelijke
leervraag op het gebied van basisvaardigheden. Daarnaast wordt een
toelichting gegeven op de genoemde
subgroepen.

Laaggeletterde anderstaligen *

88.188
GIPS-landers

242.406

68.299

MOE-landers

Voldaan aan inburgering **

Totaal

Asiel: 42.301
Gezinsmigrant: 24.328
Overig: 1.670

1.352.764

200.000
Expats

18.791

52.983

Ontheven voor inburgering **

Inburgeringsplichtigen **

Asiel: 17.329
Gezinsmigrant: 1.123
Overig: 339

288.076

Asiel: 33.248
Gezinsmigranten: 18.196
Overig: 1.539

Eerstegeneratiemigrant 65+
Westerse migratie-achtergrond: 145.866
Niet-westerse migratie-achtergrond: 142.201
* volgens GeletterdheidinZicht.nl
** totalen vanaf 2013 tot 1 september 2020

 Iemand is anderstalig wanneer hij/zij een andere
moedertaal heeft dan het Nederlands. Nederlands is
voor deze persoon dus niet de eerste taal. De mate van
geletterdheid staat hier los van. Iemand kan anderstalig zijn, maar ook het Nederlands vloeiend beheersen.
 Een laaggeletterde anderstalige is iemand die een
andere moedertaal dan het Nederlands beheerst en
zowel in het Nederlands als in de moedertaal onvoldoende lees- en schrijfvaardig is om zichzelf te kunnen
redden met taken waarvoor taalvaardigheid op 2F
vereist is.
 Mensen die voldoen aan de volgende kenmerken
rekenen we in dit onderzoek tot deze subgroep
anderstaligen:
o Een migratieachtergrond, met name eerste
generatie;
o Tussen de 30-65 jaar;
o Met partner en/of kinderen;
o Geen MOE- of GI(I)PS-lander of inburgeringsplichtige (zie definitie aldaar)
(definitie overgenomen van GeletterdheidinZicht.nl)

2. Inburgeringsplichtigen
a. Asielmigrant
Een asielmigrant is iemand die in Nederland asiel heeft
aangevraagd en die uiteindelijk daadwerkelijk een
status oftewel een verblijfsvergunning heeft gekregen.
Niet iedereen die een asielverzoek indient, wordt
daadwerkelijk tot Nederland toegelaten en als immigrant
in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven.
Degenen die wel mogen blijven, worden daarmee
feitelijk als asielmigrant beschouwd. Een asielmigrant
is dus hetzelfde als een statushouder of vergunninghouder en een vluchteling (in de ofﬁciële benaming).

b. Vluchteling
Een vluchteling is ofﬁcieel iemand met een verblijfsvergunning op grond van asiel. In de volksmond noemen we
mensen die vluchten en asiel aanvragen ook al vluchtelingen – nog zonder dat besloten is of ze mogen blijven
of niet, zelfs nog voordat ze asiel aanvragen. Denk aan
de mensen in bootjes of in kampen. Die twee manieren
om de term te gebruiken, bestaan dus naast elkaar.
c. Statushouder of vergunninghouder
Zodra in de asielprocedure geoordeeld wordt dat een
asielzoeker recht heeft op asiel, dan krijg hij een
‘verblijfsstatus’: hij krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaar waarmee hij in
Nederland mag wonen. Iemand met een verblijfsvergunning op grond van asiel wordt in beleidstermen een
‘statushouder’ of ‘vergunninghouder’ genoemd. Statushouders hebben dus altijd een verblijfsvergunning en
mogen een opleiding volgen en werken in Nederland.
Een andere benaming voor statushouder of vergunninghouder is asielmigrant en ofﬁcieel ook: vluchteling.
Gezinsleden van de statushouder die zich na de asielvergunning bij de statushouden voegen, krijgen ook een
asielstatus en worden ook statushouders genoemd.
d. Gezinsmigrant
Gezinsmigranten zijn onder te verdelen in gezinsherenigers en gezinsvormers. Zie deﬁnities aldaar.
e. Gezinsvormer/gezinsvorming
Gezinsvorming betreft de vestiging in Nederland van
personen die hier komen om te trouwen, een partnerschap af te sluiten, of te gaan samenwonen met een al in
Nederland wonende partner. In het Nederlandse
vreemdelingenrecht wordt geen onderscheid gemaakt
tussen gezinsvormers en gezinsherenigers. Deze groep
migranten heeft geen recht op ﬁnanciële ondersteuning
bij het behalen van de inburgeringsexamens. (SZW,
Veranderopgave Inburgering).

f. Gezinshereniging/gezinshereniger
Statushouders, hebben recht op gezinshereniging, mits
het huwelijk/partnerschap/ het gezin al bestond voordat
de persoon in Nederland asiel aanvroeg Gezinsleden die
zich als de herenigen met een statushouder, krijgen
dezelfde verblijfsstatus en rechten. Zij zijn dus ook
statushouder.

5. MOE-landers

g. Overige groep
Hieronder vallen familieleden van kinderen onder het
kinderpardon en geestelijk bedienaren. Een geestelijke
bedienaar is bijvoorbeeld een rabbijn, imam, predikant,
priester of godsdienstleraar.

6. GIPS/GIIPS-landers

3. Eerste generatie migrant die ouder is dan 65 jaar

7. Expats

Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten
minste één ouder in het buitenland is geboren.

4. Europese arbeidsmigranten
(1e generatie, 18-65 jaar)
Een arbeidsmigrant is iemand die naar Nederland komt
om (beter betaald) werk te vinden. Deze persoon
vertrekt op vrijwillige basis uit zijn eigen land en kan
altijd veilig terugkeren. Een arbeidsmigrant is veelal
voor beperkte duur in Nederland voor werk, maar in de
praktijk komt het geregeld voor dat arbeidsmigranten
zich na verloop van tijd permanent in Nederland
vestigen. Ze bouwen er een bestaan op, hun kinderen
gaan hier naar school en ze maken onderdeel uit van de
Nederlandse samenleving. Afhankelijk van het land van
herkomst zijn arbeidsmigranten die zich permanent
willen vestigen in Nederland wel of niet inburgeringsplichtig. Zo zijn arbeidsmigranten afkomstig uit de
EU bijvoorbeeld niet inburgeringsplichtig.

Personen afkomstig uit Midden- en Oost-Europese
landen). Dit zijn de landen die sinds 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië,
Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen,
Roemenië, Bulgarije en Kroatië.

Dit betreft immigranten uit EU-landen met een wat
zwakkere economie rond de Middellandse Zee:
Griekenland, Italië, Portugal, Spanje. Soms wordt ook
Ierland bij deze groep getrokken (dat is de tweede I).

Een expat is iemand die voor een paar jaar in het
buitenland (in dit geval: Nederland) werkt en woont,
meestal als werknemer in het internationale bedrijfsleven. Denk aan buitenlandse werknemers bij Shell of
Philips. Communicatie op het werk gaat voornamelijk in
het Engels of een andere vreemde taal. Het zijn dus in
eerste instantie geen mensen die het Nederlands nodig
hebben om hier te kunnen werken en wonen. Veel
expats zijn jong en alleen- staand, maar sommige expats
wonen hier met partner of hun gezin. Wat Nederlands
voor sociale contacten, maar ook rond de reguliere
school van de kinderen kan een leerbehoefte zijn, zeker
als ze wat langer in Nederland blijven wonen.

8. Kennismigrant
Een kennismigrant is een hoogopgeleide persoon die op
verzoek van een werkgever naar Nederland gehaald
wordt vanwege zijn kennis. Bijvoorbeeld een (gast)
docent, een (wetenschappelijk) onderzoeker of een arts
in opleiding.

