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 Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

I speak, thus I belong? 

The role of second language proficiency in immigrants’ integration in the host society. 

 

Coby van Niejenhuis 

 

 

1. De theoretische claim dat het leren van de tweede taal een voorwaarde dan wel 

sleutelfactor is voor culturele integratie is (nog) niet voldoende empirisch onderbouwd 

(dit proefschrift).  

2. Dezelfde tweede taalcursussen kunnen voor immigranten met verschillende 

achtergrondkenmerken in verschillende mate effectief zijn voor het leren van de tweede 

taal (dit proefschrift).  

3. Het leren van de tweede taal bevordert sterker de culturele integratie van immigranten 

als tegelijkertijd multiculturele persoonlijkheidskenmerken worden getraind (dit 

proefschrift).  

4. Onderzoek waarin de vaardigheden in de tweede taal zijn gemeten met zelfrapportage 

levert andere resultaten op dan wanneer de vaardigheden zijn getest met objectieve 

instrumenten (dit proefschrift). 

5. Voor kinderen van immigranten gaat het beter leren van de Nederlandse taal niet altijd 

samen met een hogere mate van culturele integratie (dit proefschrift).  

6. In onderzoek naar de culturele integratie van immigranten is de rol van autochtonen 

doorgaans onderbelicht. 

7. De effectiviteit van het Nederlandse inburgeringsbeleid kan alleen goed worden 

onderzocht als de achtergrondgegevens en het verloop van het inburgeringstraject van 

immigranten goed worden geregistreerd (Algemene Rekenkamer, 2017). 

8. Nederlanders onderschatten hoe moeilijk het voor immigranten is om hun evenwicht in 

de Nederlandse samenleving te vinden (voorkant van dit proefschrift). 

9. Een Nederlands netwerk opbouwen is heel belangrijk, maar ook heel moeilijk voor 

immigranten (facebook.com/operatiezohre). 

10. The deepest of level of communication is not communication, but communion. It is 

wordless ... beyond speech ... beyond concept (Thomas Merton). 

 


