Voortgezet onderwijs anderstaligen
Op Taalrijk wordt voortgezet onderwijs gegeven aan anderstaligen (kinderen die de Nederlandse taal
niet beheersen bij komst in Nederland) uit de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Deze lessen
worden gegeven op een school in Hegelsom.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. “In het kader van integratie is het beter wanneer
Nederlandstaligen en anderstaligen op een school
gezamenlijk les krijgen”
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Dan kunnen ze buiten de lesuren nog met elkaar praten en dan gaat het vloeiender.
anders gaan ze toch weer in hun eigen moeders taal spreken met elkaar .
Dan moeten ze wel al de basiskennis hebben anders remmen ze de klas teveel af
Doelgroep is bepalend. Kom je in ons land binnen dan ga je Nederlands leren totdat
je in groep 1 kunt instromen. Vervolgens kun je het normale traject aflopen, zoals
elke Nederlander moet. Niks apart onderwijs.
Eerst nadat anderstalige een basis vaardigheid nederlands beheerst. hij of zij moet
door ontbreken hiervan het leerproces voor anderen in klas niet vertragen
Het komt de integratie ten goede als leerlingen dezelfde school bezoeken. Zolang
andertaligen de Nederlandse taal nog helemaal niet machtig zijn eventueel wel in
aparte klassen. Alhoewel de meningen verschillen over direct onderdompelen (in
een vreemde taal) of eerst apart de beginselen leren
In het kader van integratie, en ook in het kader van het opdoen van sociale
contacten. Als kinderen in hun puberleeftijd alleen maar om `kunnen` gaan met
leeftijdsgenoten met dezelfde achtergrond, is het moeilijker om straks weer contact
te maken met Nederlandstaligen. Dan creer je in mijn ogen al aparte groepen terwijl
dat juist is wat je niet moet willen denk ik.
Maar eerst enkele maanden voorles geven zodat ze iets kunnen verstaan en
opnemen van de stof in de les als ze echt in een klas komen.
Niet aanpassen aan nederland dan opsodemieteren.veel brengen al ergenis genoeg.
Probeer althans zo snel mogelijk de leerlingen samen de lessen te laten volgen. Dan
leren ze de taal ook spelenderwijs. Maar er zal eerst een basis moeten zijn, alvorens
de leerlingen in een klas te zetten.
Anderstaligen zullen sneller en beter Nederlands leren, door onderlinge
communicatie
Dan leer je de andere taal veel sneller.
Een basis is natuurlijk wel handig, anders voelen ze zich snel buitengesloten denk ik.

















Neutraal











Maar zo snel mogelijk samen is wel goed.
Een basis taalbeheersing NL moet wel eerst zijn bereikt
In eerste instantie is het goed wanneer buitenlandse kinderen apart zeer intensieve
begeleiding krijgen om hun achterstand weg te werken. Wanneer ze de basis onder
de knie hebben moeten ze samen met Nederlandse leeftijdsgenoten optrekken om
de taal nog beter te leren.
Integratie valt of staat met het beheersen van de taal, zolang anderstaligen thuis en
onder elkaar de eigen taal gebruiken zal er nooit geintegreerd worden. omdat
iedereen dan denkt dat er dingen gezegd worden die niet voor de toehoorder
bestemd zijn.
Je leert ook van elkaar, maar er moet ook extra aandacht aan anderstalige kinderen
gegeven worden.
Kinderen zullen dan sneller integreren als ze in een mix klas zitten.
Maar in het begin zullen niet alle lessen hiervoor geschikt zijn
Maar je moet dus wel eerst zorgen dat ze elkaar redelijk kunnen verstaan
Mits er voldoende begeleiding is.
Tot het moment dat de anderstaligen wat meer gewend zijn aan de Nederlandse
taal, lijkt het me raadzaam om ze daar eerst aan gewend te laten raken. Daarna
kunnen ze instromen in reguliere scholen.
Zal moeilijk zijn, integratie is tot op heden mislukt.
Ze moeten wel eerst de basis leren
Zo leren ze de taal beter en sneller
Zodra er een basiskennis van het Nederlands aanwezig is, is het volgens mij
raadzaam om in het 'normale'onderwijs in te stromen. Hele jonge kinderen meteen
naar het reguliere onderwijs
Als het om gerine aantal gaat (per school /per klas 1 kind) is intergratie tussen op
school/de kibderen beter, lijkt mij. Volwassenen moeten klassikaal les krijgen zoals
nu gebeurt. MAAR ...Waarom zijn oost europeanen moeiteloos onze samenleving
binnen gedrongen? Ze zijn niet via het COA gekomen. Dure club die in de praktijk (!)
overlast, onderdrukking en cultuur verschillen niet oplost/ adequaat aanpakt) MOE
Landers zijn direct op werk gedoken. Waarom kunnen asielzoekers niet direct aan
het werk worden gezet? Iets nuttigs terugdoen voor de 'bijstand' die ze ontvangen?
Ouderen verzorgen, schoonmaak, zwerfafval (tevens voor hun attitude vorming
zeer geschikt).
Een basis beheersing van de nederlandse taal moet er eerst zijn. Dan zouden
`anderstaligen` mee moeten doen met nederlandstaligen om betere integratie te
krijgen.
Eerste jaar niet maar daarna integreren
Gedeeltelijk gezamenlijk en apart 50/50

Ik denk dat het goed is dat ze eerst een basis niveau Nederlandse taal beheersen.
De mengeling moet namelijk niet ten koste gaan van het niveau van les voor
Nederlandstaligen. Ernaast zou er wel gekeken moeten worden hoe er in de eigen
omgeving zoveel mogelijk Nederlands gepraat kan worden, bijv. door het
stimuleren van een sociaal netwerk met Nederlandstaligen.
In 1e instantie is het goed om anderstaligen qua taal en bepaalde andere primaire
basisvakken bij te scholen tot een bepaald niveau, alvorens ze te laten integreren in
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het reguliere onderwijs.
In het allereerste begin lijkt me een aparte scholing het beste, omdat dan de klassen
kleiner zijn en de kinderen de volle aandacht krijgen. Hierna zou ik aanraden zo snel
mogelijk door te stromen naar het regulieren (Nederlandstalige) onderwijs, zodat
de kinderen optimaal kunnen integreren.
Integratie is niet alleen de taal leren ,daar komt meer bij kijken
Je kunt allebei doen. Eerst extra taallessen voor niet-Nederlandse kinderen en als ze
wat aanspreekbaar zijn in het Nederlands, dan verder de lessen combineren.
Als het verschil in niveau te groot is, kan de leerkracht nooit goed lesgeven. Of de
goed groep moet wachten op de achterblijvers (immigranten) of andersom. Buiten
de lestijden moeten wel de mogelijkheden van samen dingen ondernemen bestaan
of opgezet worden.
Anderstaligen moeten de taal nog helemaal leren, dit gaat ten koste van de tijd voor
de les aan Nederlands talig.
Dan moet er wel eerst extra geld en personeel ter beschikking gesteld worden op de
school.
Dat kan een achterstand creeeren bij zwakke nederlandse leerlingen die toch al
moeite hebben om te leren
De aandacht gaat dan denk ik teveel uit naar de anderstaligen, waardoor de
Nederlandstaligen achterop geraken in hun lesstof.
De anderstaligen moeten eerst de Nederlandse taal beheersen, daarna pas
gezamenlijk onderwijs.
Dit houdt Nederlandstaligen volgens mij op met leren
Dit vergt veel van de leerkrachten, als de anderstaligen een basis hebben kunnen ze
wel naar het reguliere onderwijs.
Dit zou een te grote 'last' zijn voor een reguliere klas eerst de beginselen goed
onder de knie krijgen en daarna doorstromen naar gezamelijk les en het lijkt mij
voor de anderstaligen ook niet wenselijk als je niet begrijpt wat er gezegd wordt
Er is al weinig budget voor kinderen met het vroegere rugzakje. Als de anderstaligen
erbij komen zullen deze kinderen nog harder ondersneeuwen
Iedereen naar reguliere school en in de weekends extra bijlessen op taalgebied
volgen.
Ik denk dat op een speciale school hier meer aandacht aan geschonken kan worden
en de taal sneller geleerd wordt.
Kinderen die het al moeilijk hebben worden krijgen hierdoor nog minder aandacht.
Omdat die anderstaligen zoveel aandacht opeisen omdat ze nog alles moeten leren.
Als ze de nederlandse taal goed kennen mogen ze gerust bij elkaar in de klas
geplaatst worden.
Laat de nieuwkomers verplicht vanaf dag 1 dat zij hier verblijven direct beginnen
met Nederlandse les en zodra zij een basiskennis hebben overstappen naar regulier
onderwijs.

Moeilijke vraag, van de ene kant heeft het denk ik wel een gunstig effect als
anderstaligen zich veel in de omgeving van Nederlandstaligen bevinden. Maar het
onderwijs voor die Nederlandstaligen moet qua niveau niet achteruit gaan doordat
anderstaligen nog niet hetzelfde niveau hebben. Dus misschien kunnen ze wel op
dezelfde school zitten, maar dat ze sommige lessen wel apart krijgen.
Niet te doen voor de leraren in lager onderwijs. Doe je m.i. alle deelnemers te kort.
Op een school tussen Nederlandse kinderen wordt men gedwongen om
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Nederlandse taal te leren.
Qls integreatie een doel is, dan moeten de leerlingen in het gewoon onderwijs een
plek krijgen. Wel extra handen in de klas, eventueel gedeelte buiten de groep
Voor een beginfase tot een bepaald niveau is het goed gescheiden te scholen.
Zodra de taal beheerst wordt is dit mogelijk, daarvoor lijkt me dat niet praktisch
Als de kinderen de taal kennen dan pas integreren in het reguliere onderwijs. Wordt
anders voor leerkrachten veel te moeilijk en de kinderen die al Nederlandstalig
zijn,krijgen hierdoor achterstand omdat de leerkracht meer werk heeft met de
taalachterstand van de anderstaligen.
Anderstaligen dienen een goed basis Nederlands te krijgen. Taalrijk dient daarbij als
extra les. Dus ook z.s.m. meedraaien op een gewone school.
Daar zouden leerlingen last van kunnen hebben. Zij krijgen dan minder aandacht.
Dat terwijl de eisen waaraan ze moeten voldoen erg hoog liggen.
De extra aandacht die zulke leerlingen ongetwijfeld nodig zullen hebben, gaat ten
koste van de overige leerlingen.
De kinderen krijgen al aandacht tekort van de leraren als er ook nog anderstalige
bijkomen, krijgen ze nog minder aandacht.
Die buitenlanders hebben hier niets te zoeken .
Eerst basisonderwijs tot ze net zo ver zijn dat ze met leeftijdsgenoten kunnen
communiceren , dan instromen op gewone school. Ouders ook Nederlands laten
leren zodat kinderen met hen samen kunnen oefenen als ze thuis zijn.
Eerste belangrijke manier van intregreren is toch wel de taal en dat kunnen alleen
maar de jongste kinderen gezamelijk in een klas de iets ouderen zullen dit toch
eerst appart moeten leren.
Mijn kinderen en ik spreken Nederlands, dat is al veel meer dan de gemiddelde
Limburger überhaupt spreekt met die afschuwelijke dialecten. Als hier op scholen
EERST eens iets aan gedaan wordt lijkt me dat beter dan dat het niveau nog lager
wordt.
Zodra het taalniveau van de anderstaligen het taalniveau van de Nederlandstaligen
begint te bereiken is veel te zeggen voor gezamenlijke lessen. Het verrijkt immers
en de Nederlandstaligen en de anderstaligen. De voorshands noodzakelijke hoge
intensiteit van het taalonderwijs aan de anderstaligen om hen op het niveau van
Nederlandstaligen te brengen maakt het praktisch onmogelijk het onderwijs aan
Nederlandstaligen goed te combineren met het onderwijs aan anderstaligen.
Aan de ene kant zal de taal dan sneller opgepikt worden, maar aan de andere kant
kun je de 'Nederlandse kinderen' ook niet belemmeren in de voortgang. (De
'nieuwe' kinderen moeten toch eerst de taal leren om met de rest mee over te
kunnen).
Gezamenlijk moet niet zo zijn dat de Nederlandstalige daar door flink gaan achter
lopen in hun lesstof
Ik heb zelf geen kinderen en heb geen idee hoe het er tegenwoordig op school aan
toe gaat.

Stel er komt een nieuw gezin bij jou in de straat wonen die zich helemaal willen integreren in de
samenleving en hij vraagt jou tips hoe dit te doen waar ze bijvoorbeeld het beste heen kunnen gaan
om mensen te ontmoeten.
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2. Welke tip geef je hem? Hoe kunnen anderstaligen het beste integreren in
de samenleving?
(27% = Ik zou geen tip kunnen geven)





























- aanmelden/deelnemen bij een club. Bv voetbalclub/sportclub/biljartclub.
- deelnemen aan of naar evenementen gaan.
- Ga bij een (sport)vereniging om mensen te ontmoeten en Nederlands te leren.
- Als je kinderen hebt, probeer Nederlands van hen te leren aangezien zij naar school gaan en de
taal snel oppakken.
- Probeer je te verdiepen in de Nederlandse gewoontes en
- ga bij een sportvereniging / buurtvereniging
- ouderraad, bestuursfunctie e.d.
- leer goed Nederlands
- ga naar een buurtvereniging
- ga naar een sportvereniging
- ga zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren
- ga vrijwilligerswerk doen
??????
Aan het dorpsgebeuren deelnemen.
Aan passen aan ons en niet anders om.zijn ze zo geintregeerd
Aanmelden bij de gemeente.
Aanmelden bij een sportvereniging
Aanmelden bij een vereniging
Aanmelden bij verenigingen en deelnemen aan festiviteiten .
Aanmelden bij verenigingen.
Aanpassen
Aanpassen aan Nederlanders dan komt de rest vanzelf.
Aansluiten bij (sport)vereniging, school en buurt maken
Aansluiten bij (sport)verenigingen of andere clubs zoals
hobbyclubs etc..
Aansluiten bij buurtvereniging. Naar activiteiten gaan van buurtvereniging. Al ze kinderen
hebben met activiteiten op school meedoen. Voor vrijwilligerswerk opgeven.
Aansluiten bij de buurtvereniging, vrijwilligerswerk doen in het buurthuis, buren uitnodigen bij
hun thuis.
Aansluiten bij een (buurt)vereniging. zo snel mogelijk de taal proberen te leren. voel je betrokken
bij bijvoorbeeld school, ook al versta je in eerste instantie niets/niet alles blijf er naartoe gaan
Aansluiten bij een (sport)vereniging, meedoen aan buurt- en andere lokale activiteiten
Aansluiten bij een club/vereniging/(vrijwilligers)werk/etc. En tevens met andere buurtbewoners
kennis gaan maken. Bij gedeelde interesses is het gemakkelijker contact onderhouden.
Aansluiten bij een vereniging
Aansluiten bij een vereniging en de mensen in de straat uitnodigen bij hun thuis.
Aansluiten bij een vereniging Er zijn in Horst voor iedere leeftijd verenigingen. en aansluiten
indien die er is een buurtvereniging
Aansluiten bij een vereniging!
Aansluiten bij een vereniging/vrijwilligerswerk
Nederlandse programma's kijken.
Deelnemen aan maatschappij.
Kinderboeken lezen.
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Aansluiten bij sportclubs, buurtvereniging etc., buren uitnodigen
Aansluiten bij vereniging (2x)
Aansluiten bij verenigingen
Aansluiten bij verenigingen, e.d Contact zoeken met buren. Via de school van kinderen contact
maken met andere ouders. Nederlandse les volgen.
Aansluiten bij verenigingen. De taal leren is een eerste vereiste.
Aansluiten bij verenigingen. Kennis maken met de buurt. Vrijwilligerswerk doen.
Activiteiten die In je dorp of omgeving worden georganiseerd bijwonen: meedoen!!!
Afhankelijk van hoe ze taal en gewoonte eigen gemaakt hebben, zou ik advies geven. Taal leren
lijkt me een eerste vereiste
Alles doen samen met inwoners uit het dorp : boodschappen doen ; deelnemen aan
verenigingsleven e.d.
Alles op alles zetten om taal (en gebruiken) eigen te worden
Als 1ste de Nederlandse taal leren. Niet alleen de kinderen naar een Nederlandse school maar
vooral de ouders. Ik kom heel vaak tegen dat ouders onze taal niet spreken en de kinderen wel.
Laat hen aansluiten bij minimaal 1 club. Dit kan een sportvereniging zijn maar ook een
dansvereniging, zangvereniging of iets heel anders. In ieder geval aansluiten bij een vereniging of
club zodat ze heel snel opgenomen worden in de gemeenschap en ook ervaren wat Nederlandse
gebruiken zijn
Als de mensen interesse tonen voor hun leven en welzijn, ze daar gebruik van moeten maken
door proberen eerst en vooral t nederlands te leren en begrijpen en contact zoeken met de
mensen, die daarvoor open staan.
Als hij-zij zou willen, zou ik hem-haar meenemen naar wat winkels en wat bezichtigingen.
Als ouder op school meehelpen,bij een vereniging gaan.Belangstelling hebben voor de
nederlandse cultuur.
Belangrijkste: leer Nederlands en de westerse gebruiken.
Ben niet bang om hulp te vragen. Ga bij een (sport)vereniging en begeef je onder de lokale
mensen.
Betrek hen bij activiteiten in een dorp / actief deelnemen
Bewust Nederlandse kennissen zoeken. Maak contact. Blijf niet in je eigen kliek hangen. Leer
Nederlands, Nederlands en Nederlands (geen dialect).
Bibliotheek, Gasthoes, lid worden van een vereniging. En alle activiteiten die in Horst en Centrum
georganiseerd worden.
Bibliotheek, Ontmoetings centra,
Gemeente.
Bieb, cultuurevenementen, vrijwilliger worden
Bij de buurtvereniging
Bij de locht vrijwilliger worden!!! Integreren tussen 250 locale bewoners.
Bij een (sport)vereniging gaan en de kinderen op een (of meerdere) jeugdvereniging(en). Ga bij
de buurtvereniging (indien aanwezig). Verstop je niet, laat je zien en horen.
Bij een (sport)vereniging gaan. Horst heeft een rijk verenigingsleven waar mensen met een
gedeelde hobby elkaar ontmoeten
Bij een club gaan
Bij een club/buurtvereniging gaan, vrijwilligerswerk doen
Bij een lokale vereniging gaan
Bij een sport gaan , meedoen op school kinderen, meedoen aan buurt feesten enz
En vooral de Nederlandse taal leren en Nederlandse gebruiken respecteren.
Bij een sportclub of vereniging gaan.
Bij een vereniging gaan
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vrijwilligerswerk gaan doen
Bij een vereniging gaan, vrijwilligerswerk doen, praatje maken met de buren, aan gebruiken in
ons land mee doen
Bij een vereniging gaan.
Bij een vereniging lid worden
Bij het gemeente huis kunnen ze informatie geven. Bij sport of vereniging gaan.
Bij Sportclub gaan met teamspelers.
Bij sportclubs
buurthuizen
Bij verenigingen betrekken.
Binnen stappen bij verenigingen zoals sport of jong nederland
Blijf ook onderling nederlands praten en schakel niet over naar je moederstaal als je thuis met
vrouw en kinderen praat.
Blijf vooral in het begin vragen, vragen en nog eens vragen stellen. En noteer belangrijke
dingen/plaatsen die steeds weer opnieuw aan bod komen
Blijven praten met elkaar.
Buren bezoeken, verenigingen deelnemen, scholing en werken.
Buren uitnodigen op bezoek, evt kinderen op een sport/hobby sturen of naar de bso laten gaan
(als dit financieel mogelijk is).
Vrijwilligerswerk gaan doen, zolang ze nog een status hebben dat ze niet mogen werken. Daarna
de mensen aan het werk krijgen, dat is een heel belangrijk onderdeel voor integratie in mijn
ogen.
Buren, sportverenigingen, gemeente voor scholing
Buurt bbq
Buurtbijeenkomsten; kroe
Buurthuis clubhuis sportvereniging
Clubs
Communiseren
Contact leggen met zoveel mogelijk Nederlanders, goed mengen in het sociale leven, dus ga
bijvoorbeeld naar een buurthuis of zo, misschien als er geld voor is lid worden van een sportclub.
Laten zien dat je moeite doet om te integreren, want dan zullen de lokale bewoners ook moeite
voor jou doen.
Contact zoeken in de buurt en daar actief zijn
Contacten leggen met andere kinderen en binnen verenigingen actief zijn.
Cursussen volgen en deelnemen aan activiteiten in het dorp!
Da's best lastig. Ik als niet Limburger, maar wel NLder had hier al moeite mee. Maar waar ik kan
zal ik die mensen helpen.
Dan zou ik ze helpen waar ik kan
Dat we samen kijken waar de behoeften liggen.
Ik ben bereid om mee te gaan voor kennismaking om informatie te krijgen voor intergratie
Dat wijst zichzelf uit. Als betreffend gezin alleen maar naar een moskee wil kun je het opgeven.
Als ze daarnaast echter ook gewoon naar de korge gaan of andere horecagegelenheden
(evenementen etc) dan pas is er sprake van oprechte integratie.
Dat zou ik terzijnertijd bekijken hoe of wat.
Zou het nou nog niet precies weten.
De deur uitgaan, mee doen aan activiteiten (in de buurt) enz., en vooral ook probeer in contact
te zijn/te komen met de Nederlandstalige buren. Laat zien hoe interessant ook jij bent/kunt zijn
voor anderen.
De mensen zouden zich zoveel mogelijk moeten aanpassen aan de regels en gebruiken in
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Nederland
De Nederlandse taal leren en de Nederlandse normen en waarden leren en respecteren. En via
verenigingen contact maken met de maatschappelijk gebeuren.
De straat op gaan en luisteren wat er gezegd wordt
De taal leren en integreren door mee te doen met samenleving school en evt vrijwilligerswerk.
De taal machtig worden en zich aanpassen aan de westerse (christelijk/joodse)normen en
waarden
De vraag beantwoorden die zij stellen
De vraagstelling klopt niet: een nieuw gezin is niet een hij.
Doe mee met verenigingsactiviteiten, activiteiten op de basisschool, maak een praatje met
buurtgenoten, accepteer dat vrouwen en mannen in Nederland een gelijke status hebben.
Deel gaan nemen aan een vereniging.
Deelnemen aan activiteiten
Deelnemen aan bijeenkomsten, e.a. actieviteiten
Deelnemen aan dorpsgebeuren. en integreren door zich aan te passen aan normen, waarden,
tradities van ons land. En niet te vergeten de Nederlandse taal gaan beheersen.
Deelnemen aan plaatselijke activiteiten
Deelnemen aan sportclubs en dorpsaktiviteiten.
Deelnemen aan sportverenigingen of andere verenigingen. Boodschappen te doen in de winkels.
Deelnemen aan vrijwilligerswerk, zoeken naar maatschappelijk nuttige zaken om te doen
Deelnemen bij verenigingen
Deelnemen in verenigingen afhankelijk van de interesses, denk aan sportclubs of een Jong
Nederland.
Deze mensen moeten apart de Nederlandse les gaan
Deze mensen ook vertellen dat zij zelf zo snel mogelijk met hun buurt of buren contact zoeken.
Heel veel mensen zijn bereid om deze mensen met van alles te helpen
Deze persoon hierin begeleiden als ze er zelf voor open staan
Doe vrijwilligerswerk!
Doen zoals wij met dezelfde gebruiken
Door actief in het dorp mee te doen qua school
Sport en activiteiten enzo
Door bij clubs en verenigingen aan te sluiten.
Door bij een sportvereniging te gaan en spelen met inlanders
Door bij een vereniging of een sportclub te gaan.
Door bij verenigingen in het dorp of stad te gaan waar ze wonen.
Door bij verenigingen te gaan (2x)
Door de dingen samen te doen.
Door de gewoontens van Nederlanders te accepteren
Door deel te nemen aan taallessen,taal is de beste methode om te integreren.
Door een verplichte kursus vanuit de gemeente waar ze (gaan) wonen, en een maatschappelijk
betrokken project in de gemeente aktief verplicht te doen
En op AZC al mee beginnnen
Door eerst de taal te leren en je aan te passen aan de gewoonten van ons land
Door eerst met buren contact zoeken, en daarna aan het
verenigingsleven mee te doen.
Door eerst te zorgen dat ze de Nederlandse taal leren, beheersen en ook begrijpen.
Door er mee om te gaan als met je medeburger die hier al wonen en niet als aparte groep.
behandel ze hetzelfde en verlang van hun ook het zelfde als van ons.
Door gemotiveerd deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
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Door genoeg hulp te krijgen anders weten deze mensen niet wat ze moeten doen. Hun cultuur is
meestal heel anders en goede begeleiding is heel fijn voor hun.
Door het leren van de taal
Door mee te doen met de verenigingen in de gemeenschap
Door naar activiteiten te gaan die in het dorp georganiseerd worden en door bij een vereniging
te gaan.
Door op de werkvloer mee te praten en luisteren
en laten werken
Door te beginnen met de nederlandse taal
Door vrijwilligers werk te doen zou ik zeggen.
Door zich aan te passen
Door zich aan te passen.
Door zich aan te sluiten bij een club of vereniging.
Door zich aan te sluiten bij verenigingen
Door zicht bijvoorbeeld aan te melden bij een sportof muziekvereniging
Doorverwijzen naar overheid
Dorpse activiteiten, buurtfeesten.
Dorpsraad om ze te helpen, wij zelf als dat mogelijk is
Eens gaan kijken bij een vereniging in de buurt. Deelnemen aan activiteiten in de buurt.
Eerst de taal leren dan gaat kontakt maken ook gemakkelijker
Eerst de taal leren spreken.
Vragen hoe hun dagelijks leven eruit zag in het land van afkomst.
Dan vertellen en laten zien hoe ons dagelijks leven eruit ziet.
Hoe we koken,wassen,poetsen,kinderen opvoeden.
Boodschappen doen,omgang met familie,buren.
Dokter bezoeken,verkeersregels,leren fietsen.
Hoe we omgaan met onze natuur,infrastructuur etc
Eerst de taal zo snel mogelijk GOED leren, vervolgens gewoonten en gebruiken leren, van de
buren willen leren
Eerst Nederlands leren
Aansluiten bij een vereniging
Eerst Nederlands leren en vervolgens meedoen met alles wat georganiseerd wordt
Ergens gaan werken en/of bij een vereniging gaan.
Euhm... geen idee.. werken en zich dienstbaar opstellen naar het land waar ze in zijn.
Ga bij een of meerdere verenigingen, dan leer je snel mensen kennen met dezelfde interesses,
dan schept al snel een band.
Ga naar buurtfeest/ straat bbq.
Indien ze kinderen hebben, naar de plaatselijke school, dan krijgen de kids vriendjes uit het dorp
en ontmoet je vanzelf de ouders op het schoolplein en met speelafspraken.
Ga bij een sport/andere vereniging of ga vrijwilligerswerk doen. En als je vragen hebt, mag je ze
mij gerust stellen dan zal ik ze proberen te beantwoorden.
Ga bij een sportclub of vereniging. Leer Nederlands. Accepteer onze cultuur en gebruiken en
gedraag je ernaar. Daarlangs kun je gewoon je eigen gebruiken blijven doen. En de
overheid/gemeenten moeten deze mensen goed verspreiden over een buurt/dorp en niet
allemaal in een straat huisvesten.
Ga bij een sportvereniging.
Ga bij één van de vele verenigingen die we hebben.
Ga bij een vereniging als lid en doe mee. Leer goed Nederlands spreken. Neem deel aan
dorpsactiviteiten die opgezet worden gedurende het jaar. Laat je op een positieve wijze zien en
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doe normaal.
Ga bij een vereniging en neem deel aan maatschappelijke activiteiten.
Ga bij een vereniging en/of doe vrijwilligerswerk
Ga bij een vereniging in het dorp. het moet wel bij de interesses passen (zingen, sport of iets
dergelijks) actief meedoen en daarnaast mensen uitnodigen om binnen het gezin kennis te
maken op de koffie een gezamenlijke lunch of bbq.
Ga bij een vereniging of als er iets wordt georganiseerd in de plaats waar ze wonen . ga kijken
doe mee, dan kom je er van zelf tussen en zo leer je ook de taal.
Ga bij een vereniging waar men iets doet wat je leuk vindt.
Ga bij een vereniging, ga sporten, volg een cursus
Ga bij n club of vereniging
Ga bij sport- of andere plaatselijke verenigingen en als het nodig is: ik wil best mee naar de
winkel en naar instanties om jullie wegwijs te maken
Ga bij vereniging en leer de Nederlandse taal
Ga bij verenigingen
Ga mee boodschappen doen, ga op een sport, ga naar de bieb, bezoek de markt. De
dagdagelijkse zaken dus. Ik denk echter dat integratie van twee kanten komt. De mensen uit het
dorp moeten er ook voor open staan en bereid zijn te helpen en anderstaligen niet mijden,.
Ga naar de kroeg, wordt lid van een vereniging, breng je kinderen persoonlijk naar school en/of
haal ze op.
Ga naar de SIHAM
Ga naar plaatsen waar veel mensen bijeen komen.
Gaan werken.
Gaat het over arbeidsmigranten ?? of economische migranten ? Is een wereld van verschil .
Geen groepen maken, maar juist uit elkaar halen. En meedoen met Nederlandse gebruiken, zoals
koningsdag, carnaval etc.
Geen idee, ga bij een vereniging of zo
Gemeente voor informatie. De taal leren is zeer belangrijk.
Gewoon doen wat iedereen doet ga op het terras zttten ,ga een keer een pilske pakken doe wat
met de kermis en carnaval, normaal doen dus .
Gewoon gedag zeggen, aansluiten bij verenigingen, school
Gewoon helpen die menssen met de vragen die ze hebben
Gewoon mee doen
Gewoon meedoen met alles (dus ook onderwijs) en aanpassen aan onze cultuur en samenleving.
Vrijwillig-verplicht deelnemen aan verenigingen of vrijwilligerswerk voor een dagdeel per week
(mag verspreiden over meerder dagen).
Gewoon meedoen met iedereen.
Doen wat wij hier als normaal beschouwen.
Gewoon meedoen met onze tradities en gewoonte want ze wonen toch hier
Goede begeleiding en met stip op 1: beheersing (leren) van de Nederlandse taal
Hebben ze kinderen op de basisschool? Leg via die weg de contacten. Kinderen leggen
makkelijker contact dan ouderen.
Of via een (sport)vereniging.
Voor zover ik weet zijn er in Horst maar weinig mogelijkheden waar nieuwe mensen naar toe
zouden kunnen gaan om te 'integreren'. Ik denk dat we in Horst wel gastvrij zijn, maar we laten
elkaar vooral met rust.
Het begint bij het leren van de Ned taal. Aanmoedigen van sport beoefenen ,muziek samen in de
vrije tijd optrekken met de plaatselijke bevolking
Het belangrijkste is de taal leren spreken.
Het dorp leren met al zijn gebruiken en opnemenen in de sameleving.
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Het eerst - taal goed leren. Nederlandse TV kijken, Nederlandse kranten lezen.
Het leren van de nederlandse taal.
Het wijkcentrum of je aansluiten big een club
Hulp vragen bij de gemeente want die hebben er ook voor gezorgd dat ze juist op die plek een
huis krijgen.
Ik denk dat als je lid wordt van een vereniging (buurt, sport enz) je het snelst in contact komt met
andere mensen en dus sneller zult integreren.
Ik help waar ik kan .Hier in de straat en buurt kom ik geregeld over de vloer.
IK VIND DAT ER WEINIG AAN GEDAAN WORD OM HUN VERPLICHT NEDERLANDS TE LEREN.DE
KINDEREN GEVEN AAN DAT ER SLECHT NAAR DE.
LERAAR / RES wordt geluisterd.
En dat er veel in hun eigen taal gepraat word.zo leren ze het nooit.
Ik kan ze doorverwijzen naar Vluchtelingen werk daar zitten mensen die dat voor de lol doen en
hun daar vast mee kunnen helpen.
Ik zit de meeste dagen van de week al tussen asielzoekers dus als ik thuis ben wil ik daar zo min
mogelijk meer mee te maken hebben.
Wat betreft integreren de overheid zou hier meer druk achter moeten zetten en niet in de vorm
van boetes maar in de vorm van terugkeer bij weigering tot integreren.
Ik vind,dat onze regering wel wat strenger mag zijn over de plichten die die mensen hebben en
niet alleen de lusten
Ik wil ff iets heel anders kwijt , in plaats van zo veel aandacht en vragen te stellen over integreren
van buitenlanders , vind ik het veeeeeeel belangrijker dat er meer vragen gesteld worden over
het openbaar vervoer . Het is schandalig dat in mijn dorp geen openbaar vervoer meer is ,in welk
kerkdorp hoort openbaar vervoer te zijn . GEEN BELBUS, maar fatsoenlijk vervoer , Daar moet de
gemeente zich druk over maken en niet over die buitenlanders of die goed integreren .
Ik zal ze zoveel mogelijk bijstaan met raad en daad.
Ik zit helemaal niet te wachten op nog meer mensen buitenlandse afkomst. Nederland is vol.
Ik zou die persoon zelf helpen .
Ik zou hen dan wel willen ondersteunen in de dagelijkse dingen die gedaan moeten worden zodat
ze makkelijker intrigeren.
Ik zou kijken wat bij hen past en hen ook wel bij mij een keer uitnodigen.
Ik zou logopedie adviseren.
Ik zou ze aanraden om vooral naar culturele bijeenkomsten te gaan in een MFC of lid worden van
een vereniging.
Ik zou ze helpen en proberen te integreren in mijn leefomgeving
Ik zou ze helpen in het bv zo snel mogelijk leren van onze taal cq ze doorverwijzen naar een
instelling. Verder meenemen naar plekken waar veel mensen samenkomen zoals de markt of
gaan koffiedrinken in bv een lunchroom. Verder behulpzaam zijn bij het boodschappen doen.Enz.
Ik zou ze naar het gemeente huis sturen die kunnen hun weg wijs maken.
Zou ze wel er op wijzen dat een een jaarlijkse BBQ in de straat is.
Ik zou ze uitnodigen om bij mij een kop koffie te komen drinken en dan zoveel mogelijk over de
buurt en het dorp vertellen.
Om andere mensen te ontmoeten kun je gaan winkelen, café bezoeken, bij een vereniging gaan.
In elk geval zo vlug mogelijk contact zoeken met plaatselijke bevolking en niet apart blijven staan.
In het dorpsleven mengen. Met feestdagen, festiviteiten je laten zien. De kinderen op de lokale
school etc.
In het verenigingsleven stappen
In onze gemeente zijn toch een soort van maatjesprojecten voor zulke mensen? ik zou ze
daarheen verwijzen. en naar de dorpsverbinders misschien ook wel.
Integreren betekend voor mij aanpassen in de samenleving. Als mensen dat ook werkelijk van
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plan zijn wil ik best helpen. Anders heel zeker niet.
Integreren doe je samen dus moet je ook zoveel mogelijk 'mengen'. Ze in buurt of coa
onderbrengen is niet bepaald een manier om integratie te bevorderen.
Is afhankelijk van de vraag maar ik zou iedereen helpen met het integreren
Je begeven in een Nederlands sprekende omgeving: werken tussen de Nederlanders, sportclub of
andere vereniging.
Je moet perse Nederlander willen worden ,aanpassen aan wetgeving en alle geloofs
periekelenopzij schuiven
Kennismaken met de buren, uitzoeken of er overeenkomsten bestaan voor het gezamenlijk doen
van activiteiten, deelnemen aan buurtprojecten, een opleiding gaan volgen, kennis en
vaardigheden ter beschikking stellen van buren.
Kijken of er een hobby is die aansluit bij en vereniging in het dorp.
Kijken wat er in de buurt mogelijk is
Kinderen mee laten doen met clubs, zelf participeren in buurtverenigingen. allereerst snel de taal
machtig worden.
Kinderen mee laten spelen met kinderen uit de buurt. Ouders komen dan vanzelf met elkaar in
contact.
Koffie drinken en meenemen naar algemene dingen bijv. winkelen en een museum of werk.
Kom bij ons eten en doe mee met de plaatselijke tradities en gebruiken. Ook op sportief gebied.
Kom eerst met ons praten en dan zien we wel verder!
Kom op openbare plekken en gelegenheden en ga zelf de gesprekken aan in plaats van
afwachten
Kom uit je eigen kring. Probeer eens kennis te maken met die nederlanders
Laat ze samen leren, sporten en (onder begeleiding) werken
Laat ze vrij goedkoop lis worden van een sportvereniging en zo
Leef en doe naar de normen en waarde van nederland en pas je zo snel mogelijk aan
Leer de taal eerst en.oefen in de praktijk met anderen, spreek ook nederlands thuis
Leer de taal en ga vrijwilligers werk doen. Maak contact met de buren. Ga bij een vereniging en
indien die er is , word lid van de buurtvereniging. Probeer onze gewoontes zo vlug mogelijk te
begrijpen en te leren. Dus niet met die belachelijke inburgeringscursus. Gewoon de normen en
waarden die wij onze kinderen het hebben geleerd
Leer de taal en pas je aan gewoontes gebruiken en normen en waarden van hier!
Leer de taal z.s.m.
Leer de taal zo snel mogelijk en sluit aan bij een vereniging
Leer je buren kennen en de connectors/verbinders van je dorp of wijk (initiatief van Synthese ,
wonen Limburg en vluchtelingenwerk en gemeente geeft middels de Wegwijzer hier zicht op)
Leer zo snel mogelijk Nederlands spreken!
Leren van onze taal, cultuur en gewoontes.
Lid van sportclubs en of muziek vereniging worden of vrijwilligers werk gaan doen.
Lid worden van (buurt)vereniging(en).
Lid worden van buurtvereniging of andere vereniging(en) in dorp of stad. Buren uitnodigen voor
kennismaking.
Lid worden van een buurt- en sportvereniging. De Nederlandse gebruiken accepteren en
respecteren.
Lid worden van een sportvereniging in het dorp
Lid worden van een sportvereniging, mengen onder de lokale bevolking
Lid worden van een sportvereniging.
Lid worden van een vereniging (2x)
Lid worden van een vereniging en hier ook actief deelnemen in het vrijwilligerswerk. Zo kom je
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onder de mensen en creeër je een positief beeld van jezelf
Lid worden van een vereniging of van een buurtvereniging
Lid worden van een vereniging, contact blijven ZOEKEN met buurtgenoten, lessen nederlands
gaan volgen
Lid worden van een verieniging of buurtvereniging
Lid worden van vereniging, in de voortuin werken, vrijwilligerswerk doen
Lid worden van vereniging/clubs, betaald werk of als dat niet mogelijk is vrijwilligerswerk doen,
niet alleen in eigen krijg blijven maar veel mengen onder Nederlanders
Lid worden vereniging
Ligt eraan wat gevraagd wordt, maar in elk geval maar in elk geval over gewoonten en gebruiken.
Maak kennis met de buren en wijk zodat je een goed beeld van elkaar krijgt en zo elkaar kunt
helpen om iets mooi op te bouwen.
Maak zelf contact met je buurtgenoten, de meesten staan er wel voor open
Mee doen in de samenleving. En met open armen ontvangen
Mee doen met de gewoontes van ons
Mee doen met leuke dingen. sporten muziek ect.
contact met de buren
Mee gaan.
Meedoen aan het verenigingsleven.
Meedoen in het verenigingsleven. Actief zijn in jouw gemeenschap. Vooral niet afwachten.
Meedoen met allerlei activiteiten en eventueel vrijwilligerswerk.
Meedoen met clubjes en verenigingen
Vrijwilligerswerk doen (op school van de kinderen)
Meedoen met vereinigingsleven
Meegaan met de Nederlandse cultuur
Meeproberen te praten gezamenlijke maaltijd laten zien hoe wij hier leven.
Meer mengen met de buurt, ik merk dat de Polen in mijn buurt vooral met elkaar optrekken. Met
bijvoorbeeld een buurtbarbecue doen ze niet mee, zelfs als je de moeite neemt om de
uitnodiging in het Pools te sturen.
Meld je aan bij een sport vereniging
Meld je aan bij verenigingen. Ouders wordt ook actief lid, ook in de begeleiding. Doe navraag bij
gemeente.
Ik ga ervan uit dat deze mensen Nederlands willen leren. Zoniet, retour land van herkomst.
Mensen ontmoeten, doen ze vanzelf bv. winkel, kinderen op school, clubs of verenigingen,
buren. Dan zullen ze zich ZELF moeten AANPASSEN aan de nederlandstalige en de gebruiken van
inwoners van het dorp. Dit schijnt echter anders te werken vanuit de anderstalige. Kinderen
integreren gemakkelijk, als de ouders er zich maar niet tegen verzetten en mee willen werken.
Mfc, bibliotheek,voetbalveld,vvv,misschien weten ze het opschool of het gemeentehuis.
Naar de bibliotheek, naar speeltuin (contact andere ouders) kinderen zelf naar school brengen en
kennismaken met andere ouders evt vrijwilligerswerk doen. Als mogelijk deelnemen in
sportvereniging en of daar vrijwilligerswerk
Naar de gemeente gaan.
Naar de markt, school, openbare gelegenheden
maar leer vooral Nederlands
Naar evenementen en activiteiten in het dorp, aansluiten bij verenigingen
Naar het Huis van de Wijk en meedoen aan buurtactiviteiten, lid worden van een vereniging,
hetzij sport of zang/muziek. Uitnodigen voor een kopje koffie.
Naar huis van de wijk, sportvereniging, vrijwilligerswerk
Naar opendagen (introductiedagen) van alle verenigingen in het dorp gaan, of samen met hen
een oefen of repetitie avondbezoeken.
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Naar plekken waar mensen samenkomen bv. markt,winkelstraat, sportvereneging, gaan
wandelen of fietsen.
Nederlands leren en bij een club gaan.
Nederlands leren en bij een club of vereniging aansluiten.
Nederlands leren zodat je elkaar kunt verstaan en verder je aanpassen zover dat kan aan de
samenleving waarin je komt te wonen.
Je open stellen voor contacten met andere mensen bij jou in de buurt
Nederlands praten ten alle tijden
Nederlands zo snel mogelijk leren
en dit hoeven ze niet perfect te kunnen want mensen die totaal geen woord nederlands spreken
nadat ze al meer dan een jaar hier wonen daar kan ik niks mee als buur zijnde
Nederlandse radio en TV, zelf naar winkel etc, op Nederlandse les. Taal eigen maken.
Neem een kind of hond of ga in een vereniging. Wij doen of hebben het allemaal niet en maken
geen deel uit van de Grubbenvorster gemeenschap.
Nodig de buren in de straat uit. ga naar de markt.
Normaal doen en aanpassen aan omgeving en land
Normen en waarden van de omgeving naleven.
Om bij een vereniging te gaan . en zich aanpassen aan onze normen en waarden .
Om naar ontmoetingsplaatsen te gaan.bv: huis van de wijk Norbertus.
Om samen naar de markt te gaan het bos te verkennnen te zeggen waar het gemeentehuis is en
wat je daar kunt doen. Eigenlijk de dingen en personen die je nodig kunt hebben. Ik zou altijd
openstaan voor antwoorden op hun vragen en bemiddeling waar nodig.
Om te beginnen in de straat/buurt zelf met de bewoners, daarna bij een bovengenoemde opvang
maar wat zeker zo bevorderlijk is, is bij een sportvereniging.
Onderdeel maken van het verenigingsleven.
Op bezoek bij de buren
OP z'n minst Nederlandse taal leren en je aansluiten bij sociale verbanden (verenigingen)
Open staan voor contact
Open zijn, vriendelijk zijn en contact zoeken. Vertel je verhaal over het waarom je hier bent over
je cultuur
Overal aan meedoen om zo de taal te leren en een sociale omgeving te ontwikkelen
Participeren
Pas je aan aan de Nederlandse Normen, waarden gewoonten enz.
Je woont in Nederland dus gedraag je als een Nederlander.
Pas je zoveel mogelijk aan aan het land waar je nu bent.
Ontmoet mensen uit de buurt en leer zo de taal en de gewoontes.
Probeer om zo snel mogelijk (misschien met hulp van Synthese) lid te worden van een club of
vereniging die bij je interesses / hobby's aansluit. Zo is de drempel om anderen te ontmoeten al
iets lager en kun je tegelijkertijd je Nederlands bijspijkeren.
Proberen mee te doen en interesse tonen in woonomgeving.
Samen dingen onder nemen. Bijvoorbeeld boodschappen doen aan melden bij een vereniging
Samen sporten
Samen sporten, muziek maken, buurtcontact zoeken. Kortom mensen opzoeken.
Scholing en lid maken van een vereniging
School, aansluiten clubs
School, kinderopvang, clubs, wel proberen nederlands te gaan praten.
School, werk, verenigingsleven.
Sluit je aan bij 'n (sport)vereniging.
Sluit je aan bij een vereniging en doe mee met de mores van de club en van je omgeving. Laat
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zien dat jezelf wil integreren en ga er niet van uit dat dit vanzelf gebeurd of dat je er recht op
hebt.
Sluit je aan bij een vereniging, buurtclub, maar vooral laat jezelf zien. Stel je voor
Sport
Sport beoefenen
Sport en dorpsactiviteiten deelnemen
Sportclub (3x)
Sportclub aanmelden
Sporten , vereniging
Sportvereniging
Sportvereniging, school, werk
Start meteen met Nederlandse les (noodzakelijk om te kunnen integreren). Ga in contact met je
buurtgenoten door op bezoek te gaan, doe aan werk of vrijwilligerswerk.
Stel je open voor en neem deel aan deze maatschappij
Stel je voor aan de direkte buren, ga bij een buurt vereniging en ga bij de plaatselijke sport- en/of
muziek vereniging.
Stuur je kinderen in t dorp naar school, bij n vereniging ga als ouders bijnn vereniging. Ik zou ze
op de koffie uitnodigen.
Doe vrijwilligers werk in het dorp.
Stuur ze naar een bibliotheek,daar kunnen zij via boeken de taal en via plaatjesboeken leren
intergreren
Taal leren
Baan vinden
Deelnemen aan verenigingsleven
Taal leren
Taal leren, aansluiten bij vereniging, alleen al de vragen stellen voor tips is een goede stap
Te gaan sporten
Terug naar hun eigen land,daar kunnen ze mensen ontmoeten
Terug stuuren naar eigen lland oprotten hier slaapmutsen moeten hier wakker worden gemaakt
Nederlanders die storen eraan die staan dan achter pvv.
Tussen de mensen gaan, bv. Vereniging of cursus.
Tussen de mensen wonen
Uitnodigen voor een bezoekje en aangeven waar veel mensen uit e gemeenschap bij elkaar
komen. Bijv. Buurthuis, café, sportclub
Veel samen optrekken en helpen.
Vereniging, buurt,voetbal of andere sport, zangkoor, toneel etc.
Vereniging!!
Verenigingen , door buurt en dorpsgenoten te groeten en oogcontact te maken
Verenigingen ,samen wandelen, fietsen, wet en regels leren.
Verenigingsleven, werken
Verenigingsleven; dus muziek, sporten etc.
Verplicht de Nederlandse taal leren,
Zich aansluiten bij een vereniging
Een keertje op bezoek gaan en hun uitnodigen bij mij thuis
Verspreid onderbrengen, dus niet met z'n allen bij elkaar. Nederlandse taal verplichten.
Verwijzen naar instellingen/organisaties die hun verder kunnen helpen met het leren van de taal
en andere basisgebruiken in dit land/regio/dorp. Zelf kun je afspreken om met hen wekelijks een
paar uur allerlei praktische zaken te oefenen c.q. af te stemmen.
Via de kinderen die op school zitten.
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Via sportclubs of vrijwilligerswerk bij verenigingen
Vooral omgang met Nederlanders helpt. Pro-tip: ga voor een relatie met een
Nederlandse/Nederlander. Een kennis uit Roemenië met een Nederlandse partner spreekt nu
een prachtig dialect.
Vragen waar hun interesse ligt. Wijzen op de mogelijkheid die er is bv (sport)vereniging
Vragen wat en hoe en daar ook iets mee doen
Wanneer het weer veilig is in hun land meteen terugkeren, dan wil ik ze accepteren, anders niet
Wanneer hij hulp nodig heeft kan hij een beroep op mij doen.
Weet niet
Word lid van een club.
Ga vrijwilligers werk doen.
Word lid van een vereniging zodat je informeel in contact komt. Geïnstitutionaliseerde hulp is
speudo integratie
Word lid van een vereniging, kijk naar de Nederlandse televisie en nodig buren uit.
Word lid van zo veel mogelijk verenigingen en ga naar de bijeenkomsten,
Wordt lid van een vereniging die bij deze persoon past!
Leer zo snel mogelijk de taal te spreken en begrijpen.
Maak kennis met de buren, nodig ze uit!
Wordt lid van een vereniging oid, ga sporten, wandelen en spreek mensen aan. Via
vrijwilligerswerk op scholen, buurtverenigingen ed.
Wordt lid van een vereniging, dan kom je tussen de mensen
Ze intregreren niet
Ze krijgen al alle hulp om dat te doen dus ze komen niet bij mij .
Ze moeten maar eens leren om te leren
Zeker in een dorp is het fijn als ze enkele personen als aanspreekpunt hebben. Zij kunnen hun
begeleiden, meenemen als er in het dorp wat te doen is. Langzaam krijgen ze dan steeds meer
kennis aan andere mensen in het dorp
Zelf boodschappen doen, aansluiten bij vereniging of buurt
Zelf boodschappen gaan doen, een buddy vragen die meegaat naar de winkel of meehelpt met
de post, aanwezig zijn bij buurtbarbecues of andere sociale aangelegenheden, aanmelden bij
(sport)clubs, taal leren.
Zich aanpassen aan de gebruiken en gewoontes van Nederlanders / plaatselijke bewoners en niet
hun manier van leven op willen dringen aan de inwoners. Nederlandse taal leren en ook spreken.
Zich aanpassen aan de nederlandse cultuur
Zich aanpassen aan de normen en waarden die hier gebruikelijk zijn.
Zich aanpassen aan onze cultuur
Zich aanpassen aan onze regels gewoonten
Zich aansluiten bij clubs/verenigingen
Zich bij een club voegen, meedoen aan dorps activiteiten. Praatje proberen te maken op bij
schoolplein, bakker, supermarkt. Je open opstellen naar anderen door bijvoorbeeld iedereen die
je tegenkomt te begroeten.
Zich open stellen voor de buurt, deelnemen aan buurdbbq etc. naar school gaan in de buurt,
afspreken met ouders van andere kinderen om op die manier contacten op te doen; je
simpelweg gedragen als een normalen nederlander en je open opstellen. Ga in het dorp je
boodschappen doen en maak een praatje..
Zich open te stellen voor medebewoners. Als ingezetene van de gemeente zal ik hen zeker
welkom heten.
Zich zo snel mogelijk aanpassen aan de horster gemeenschap
Zich zoveel mogelijk aanpassen aan onze cultuur en zich tussen de Nederlanders voegen
Zich zoveel mogelijk in de samenleving te bevinden door zich bij verenigingen aan te melden.
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Zie toelchting vr 11
Zo gewoon mogelijk mee omgaan ,en hulp bieden als ze er om vragen
Zo snel mogelijk aan het (vrijwilligers-)werk. Lid worden van een Vereniging met een hobby
waarin je goed bent
Zo snel mogelijk aanpassen in de gemeenschap
Zo snel mogelijk bij een sportvereniging / of een andere vereniging en de taal leren.
Zo snel mogelijk de nederlandse taal leren en de nederlandse normen en waarden in acht nemen
Zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren, veel oefenen met Nederlanders, met alle dagelijkse
dingen.
Cultuur, gewoontes en waarden leren kennen.
Zo snel mogelijk de taal leren en aan het werk.
Zo snel mogelijk de taal proberen te begrijpen en je aanpassen aan de omgeving contact met
andere maken.
Zo snel mogelijk Nederlands leren en de Nederlandse gewoontes aanleren. Afstappen van je
eigen religie anders gewoon terug.
Zoek verenigingen op binnen je dorp. Dan leer je het eerste mensen uit jouw dorp kennen.
Zoek werk
Zorg dat je kan deelnemen bij een hobby/sport club en meld je aan voor vrijwilligerswerk (zo
snijd het mes aan 2 kanten, wat integratie zeker zal bevorderen)
Zou advies geven om deel te nemen aan verveningen die bij de leeftijd en interesses passen
Zoveel mogelijk aan de festiviteit van het dorp mee te doen
Zoveel mogelijk integreren in alle aspecten van de samenleving. Ga bij je buren op bezoek, ga
naar de winkel en vraag maar wat je wilt kopen, ga een avondje naar dw kroeg..
Zoveel mogelijk mee doen met onze gebruiken. Als je in Nederland wil wonen moet je ook met
onze gebruiken mee willen doen.
Zoveel mogelijk meedoen met dorpse aktiviteiten
Zoveel mogelijk omgaan met bewoners uit de buurt en de woonplaats
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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