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Verantwoording
Op 11 juni 1986 vond onder auspiciën van de Letterenfaculteit van de Katholieke
Universiteit Brabant een symposium plaats over etnische minderheden in Nederland.
De organisatie was in handen van het Werkverband Taal & Minderheden van de
Letterenfaculteit. De hoofddoelstelling van het symposium was het bijeenbrengen
van onderzoekers, onderwijsgevenden en beleidsmakers op het gebied van taal en
taalgedrag, c.q. taalverwerving. Het ging daarbij zowel om taalgedrag van etnische
groepen als om taalgedrag tegenover etnische groepen. Deze bundel vormt de neerslag
van het symposium.
De bundel bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat bijdragen die gebaseerd zijn
op empirisch onderzoek naar processen van taalgedrag en taalverwerving die zich
al dan niet in een onderwijscontext voltrekken. Successievelijk richten de bijdragen
zich op kinderen (bijdrage 2 t/m 6), jongeren (bijdrage 7) en volwassenen (bijdrage
8 t/m 11). De openingsbijdrage overstijgt het directe blikveld van de bundel en biedt
een crosslinguistisch perspectief op taalgedrag in een specifieke taalcontactsituatie.
Het tweede deel bevat vooral bijdagen die te karakteriseren zijn als ‘policy documents’
over taalonderwijs en taalbeleid. Vanuit verschillende invalshoeken richten ook deze
bijdragen zich zowel op kinderen en jongeren (bijdrage 12 t/m 14) als op volwassenen
(bijdrage 15 t/m 17). De beleidsuitspraken zijn uiteraard voor rekening van de
betrokkenen anno 1986. Voor verantwoordelijkheid van de redactie is de confrontatie
tussen bijdragen en onderzoekers en beleidsmakers over taalverwerving, taalonderwijs
en taalbeleid.
Tilburg, maart 1987
Guus Extra
Roeland van Hout
Ton Vallen
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1 Taalcontact en grammaticale coherentie: Spaans en Quechua in
de wayno
P. Muysken
0. Inleiding
Als twee taalsystemen met elkaar in contact komen dan zijn de mogelijkheden tot
integratie van beide systemen, of onderdelen daarvan, beperkt door het feit dat de
systemen op zich min of meer coherent zijn. Een grammatica is geen grabbelton.
Wie verschijnselen van taalcontact onderzoekt wordt vroeger of later
geconfronteerd met twee vragen:
(a)

Is het mogelijk verschillende typen
‘taalvermenging’ te onderscheiden
(bijvoorbeeld ontlening en
code-wisseling)?

(b)

Gelden coherentie-beperkingen voor alle
typen taalcontact?

In deze bijdrage wil ik proberen aannemelijk te maken dat het antwoord op beide
vragen ‘ja’ luidt, tegen twee wijdverbreide opvattingen in:
(a)'

Omdat de empirische data (bijvoorbeeld
een transcriptie van opgenomen tweetalig
taalgebruik) lang niet altijd een helder
onderscheid per geval mogelijk maken is
het beter het conceptuele onderscheid
tussen ontlening en code-wisseling te
laten vallen en te spreken over
‘interferentie’ in het algemeen.

(b)'

Code-wisseling is wel aan beperkingen
onderhevig, maar ontlening is vrij.

Om dit te kunnen handhaven moet wel het begrip ontlening worden hergedefinieerd,
opgesplitst in een aantal componenten. Tevens zal het duidelijk moeten zijn dat de
manier waarop grammaticale coherentie de diverse verschijnselen van taalvermenging
beperkt verschillend is.
Het materiaal waarmee deze bijdrage wordt geïllustreerd bestaat uit de teksten
van honderd wayno's, volksliedjes uit de Andes. Er zijn verschillende aantrekkelijke
kanten aan het onderzoek van dit soort materiaal: in de eerste plaats zijn het tweetalige
taaldata die onmiddellijk beschikbaar zijn (in de vorm van redelijk betrouwbare
transcripties door etnografen en folkloristen). In de tweede plaats vinden we door de
verhevigde mate waarin aan de poëtische en expressieve functies van de taal wordt
geappel-

Etnische minderheden

2
leerd extremere gevallen van taalvermenging dan in het meest dagelijkse taalgebruik.
De liedjes kunnen dan ook niet als representatief voor dat dagelijkse taalgebruik
worden gezien maar vormen als het ware een uitvergroting van de mogelijkheden
die dat taalgebruik bevat. Tenslotte is het mogelijk om de liedjes in een bepaalde
socio-culturele context te plaatsen die inzicht kan geven in de sociolinguistische
betekenis van taalvermengingsverschijnselen.
Ik zal eerst het onderscheid ontlening/code-wisseling nader toelichten, dan iets
meer zeggen over de wayno's, en tenslotte de verschijnselen van taalvermenging in
de wayno's analyseren. In de conclusie keer ik terug naar de genoemde vragen.

1. Ontlening versus code-wisseling, en alles ertussen in
Zoals al opgemerkt wordt de discussie over taalvermening gekenmerkt door twee
problemen: dat van de afgrenzing tussen verschillende types taalvermenging en dat
van de beperkingen op deze vermenging. Met betrekking tot het eerste verschijnsel
zal ik me beperken tot het onderscheid woordontlening/codewisseling. Bij
woordontlening worden vreemde woorden in het lexicon opgenomen. Bij
codewisseling worden twee grammatica's en woordenschatten gebruikt bij het
produceren van een zin of een tekst. Op dat niveau van abstractie is het onderscheid
duidelijk, en het leidt volgens de gangbare opvatting tot de volgende diagnostische
criteria 8zie onder meer Poplack & Sankoff 1984):
(1)
ontlening
niet meer dan een woord +

code-wisseling
-

aanpassing: fonologisch

+

-

morfologisch

+

-

syntactisch

+

-

frequent gebruik

+

-

vervangt eigen woord

+

-

herkend als eigen woord

+

-

semantische verandering

+

-

Aan de hand van deze criteria is het makkelijk om autootje in (2) karakteriseren
als ontlening:
(2)

Wat een te gek autootje (uitgesproken:
[awto:tyə])

Het is maar een woord, het wordt met een Nederlandse tweeklank uitgesproken,
het heeft het Nederlandse verkleinwoordsuffix en het specifiek Nederlandse
neutrum-geslacht. Het wordt zeer veel gebruikt en is het meest gebruikte woord om
naar auto's (hoe kan het anders?) te verwijzen. Het wordt waarschijnlijk door de
mees-
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te sprekers als Nederlands woord herkend, en heeft weliswaar geen semantische
veranderingen ondergaan maar dat zou kunnen gebeuren. Er is weliswaar ook een
meer ‘Franse’ uitspraak, het iets deftiger [o:to:], maar die past ook geheel binnen het
Nederlandse fonologische systeem.
Vergelijk in contrast hiermee een zin met code-wisseling als (3):
(3)

Ze geven niet ge- uh...niet genoeg pour
cette jeun...jeunesse (opgenomen in
Brussel door J. Treffers; zie Treffers
1987).

Noch morfologisch, noch fonologisch, noch semantisch is het Franse Fragment
onderdeel geworden van het Nederlandse lexicon. Terwijl het contrast tussen (2) en
(3) zowel conceptueel als empirisch neel duidelijk is, blijken er tal van twijfelgevallen;
op een manier om deze aan te pakken kom ik in de conclusie terug.
Het tweede probleem is dat van de van de grammaticale beperkingen: niet alle
soorten ontlening, en niet alle vormen van codewisseling blijken voor te komen.
Wellicht is het mogelijk de grammaticale beperkingen op beide processen te
formuleren. In de literatuur kunnen we een aantal vooratellen hiertoe vinden, maar
deze blijken voor beide processen geheel verschillend van aard te zijn.
Bij ontlening worden beperkingen veelal geformuleerd in termen van een
categoriale hiërarchie: woorden van een bepaalde lexicale categorie kunnen
makkelijker worden ontleend dan die van een andere. Een voorbeeld van zo'n
hiërarchie is (4), gedeeltelijk gebaseerd op Haugen (1950):
(4)

N - V - P - Adv - Neg - Conj - Pron - COMP -...
N

=

zelfstandig naamwoord

A

=

bijvoeglijk naamwoord

V

=

werkwoord

P

=

voorzetsel

Adv

=

bijwoord

Neg

=

ontkennend element

Conj

=

nevenschikkend voegwoord

Pron

=

voornaamwoord

COMP

=

onderschikkend voorwoord

Dergelijke hiërarchieën voorspellen dat een zelfstandig naamwoord als het Franse
auto makkelijker ontleend kan worden dan een voegwoord als que, en deze
voorspelling komt ook uit. Het probleem echter met een hiërarchie als (4) is dat er
geen verklaring wordt gegeven voor de volgorde van de lexicale categorieën.
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Met betrekking tot code-wisseling is er veel minder overeenstemming in de
literatuur. In het algemeen kan er een onderscheid
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worden gemaakt tussen voorstellen in termen van lineaire en van structurele
beperkingen (een nadere uitwerking van dit onderscheid kan men vinden in Appel
& Muysken 1987):
(5)

a.

lineair:

wisselen mag als de
volgordes van beide
talen worden
gerespecteerd
(Poplack 1980);

b.

structureel:

wisselen mag als de
eisen van
grammaticale
coherentie van
beide talen worden
gerespecteerd
(DiSciullo,
Muysken & Singh
1986).

Er is een mogelijkheid om de beperkingen op beide vermengingsprocessen met
elkaar in verband te brengen door te appelleren aan het algemene grammaticale begrip
coherentie. Als we nu aannemen dat bij code-wisseling paradigmatische en
syntagmatische relaties gehandhaafd moeten blijven in de tekst (5b). Bij ontlening
moeten syntagmatische relaties gehandhaafd worden in het systeem, doordat
elementen met valentie (werkwoorden en voorzetsels) moeilijker kunnen worden
geïntegreerd dan elementen zonder valentie (zelfstandige en bijvoeglijke
naamwoorden). De paradigmatische relaties in het systeem moeten worden
gehandhaafd zodat functiewoorden, die gedefinieerd zijn in termen van een
kenmerksysteem (deze/dit/die/dat), moeilijker kunnen worden ontleend dan
inhoudswoorden (cf. Muysken 1981). Het begrip coherentie stelt ons in staat om de
hiërarchie in (4) te verklaren en in verband te brengen met (5b). Er kan een verband
worden gelegd met (5a) in zoverre dat woordvolgorde bepaald is door coherentie,
bij voorbeeld wordt opgelegd door de richting waarin het werkwoord naamval toekent.

2. De wayno
Wayno's zijn volksliedjes uit het Andesgebied, vooral uit Peru en Bolivia, en worden
zowel op het platteland als in de steden gezongen en gespeeld. Het is populaire
muziek, en er zijn radiostations die voornamelijk wayno's uitzenden. Het zijn liedjes
die vaak over de liefde gaan, maar ook over voetbalelftallen, lokale gebeurtenissen,
enz. De gezongen tekst wordt begeleid door een orkestje van ongeveer vijf, deels
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inheemse, deels Spaanse, instrumenten: trommels, snaarinstrumenten, fluiten. Een
typisch voorbeeld van de tekst van een wayno is die van het zeer bekende Valicha:
chayllsteraqchus ruwanman

zou ze dat alleen maar doen

niñuchay, dibiras

mijn kind, echt,

chay lisa p'asnari

die vermetele meid,

sapanka kwartilkunastas

met alle kazernes,

niñuchay, dibiras

mijn kind, echt,

sapallan tukunga.

komt ze in d'r eentje klaar.
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saracha parway, parwaschay, sarachay
maisbloempje, bloempje, meisje,
trigucha iray, iraschay, triguschay
tarweschoofje, schoofje, tarwetje
hermosa flor de la sierra

prachtige bloem van de bergen

jilguero andino

andeaanse distelvink

por valles, montes, quebrades

door dalen, heuvels, ravijnen

cholita cusqueña

cholita uit Cusco

qué estaras haciendo?

wat zou je aan het doen zijn

De volgende tabel, gebaseerd op de eerste honderd waynos uit de verzameling die
door het antropologen-folkloristen echtpaar Escobar & Escobar (1981) is
getranscribeerd, laat zien hoezeer Quechua en spaans met elkaar vermengd zijn in
de wayno's. Quechua is de traditionele taal van een groot deel van de Indissnse
boerenbevolking van de Andes, en Spaans in de koloniale taal, die nu tevens de
politiek dominante is:
a

6

zonder ontlening, alleen
quechua

29

met ontlening, alleen
quechua

ab

12

quechua en spaans apart

a/b

20

quechua en spaans in een
couplet

ac

3

quechua en mengvorm
apart

a/c

17

quechua en mengvorm in
een couplet

abc

13

quechua, spaans, en
mengvorm

Tabel 1: Taalgebruik in 100 Wayno's
Van de 100 wayno's waren er maar zes puur Quechua. Bij 29 bevatte het Quechua
ontleende woorden uit het Spaans, en bij niet minder dan 20 werd Spaans en Quechus
in een couplet gebruikt. Verder bevatten veel teksten zinnen of woorden die noch
eenduidig als Quechus, noch eenduidig als Spaans konden worden bestemd. Hierop
kom ik in sectie 5 nog terug. Het is duidelijk dat de wayno's de uitdrukking vormen
van een tweetalige cultuur, waarin de processen van vermenging een belangrijke rol
spelen. Op welke manier dat precies gebeurt moet nog nader worden onderzocht.
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Vanuit sociolinguistisch perspectief is er alleen door Hart-Gonzalez (1979) onder
zoek gedaan naar deze vorm van volksliedjes.

3. Code-wisseling in de wayno's
Uit tabel 1 blijkt dat er vaak binnen een couplet gewisseld wordt tussen Spaans en
Quechua. Als we de wisselingen in grammaticaal opzicht classificeren ontstaat het
volgende beeld:
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tussen zinnen

5

tussen uitroep en de rest van de zin

2

tussen aangeroepen persoon en zin

19

waarvan aanroep = quechua 7
= spaans 12
tussen werkwoord en zin in directe rede 1
tussen zinsadverbium en zin

1

tussen los ‘topic’ en zin

1

tussen zin en voorzetselgroep die tijd,
plaats, of instrument uitdrukt

15

tussen onderwerp en de rest

2

tussen werkwoord en lijdend voorwerp

4

tussen zelfstandig naamwoord en
bepaling

7

Tabel 2: Code-wisselingen binnen een couplet
In tabel 2 worden de code-wisselingen in twee groepen onderverdeeld: een groep
waarbij de zinnen in beide talen relatief intact blijven, en een groep waarbij echt
binnen de zin gewisseld wordt. Alleen wisselingen van het tweede type zijn van
belang voor een theorie van beperkingen op code-wisseling. Een aantal gevallen van
wisseling bij een voorzetselgroep vormen een probleem voor een theorie in termen
van lineaire beperkingen: groepen die instrument en plaats uitdrukken volgen in het
Spaans meestal het werkwoord, en gaan er in het Quechua meestal aan vooraf. Daarom
is (6a) een mogelijk tegenvoorbeeld tegen een lineaire theorie, terwijl in (6b) de
volgorde van beide talen wordt gerespecteerd:
(6)

a.

b.

sipiway sipiway

wurg me, wurg me

con hilo de pita

met henneptouw

ni qanta ni pita

zodat ik van jou
noch iemand

hayk 'aq
munanaypaq

ooit zal houden

kaypi kanaykama

zolang ik hier ben

contigo dormire

zal ik met je slapen

Voor een theorie in termen van structurele beperkingen vormen geen van beide
voorbeelden een probleem: er is eerder sprake van een modificatie-relatie tussen de
voorzetselgroepen en de rest van de zin dan van een afhankelijkheidsrelatie. Merk
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in het voorbijgaan op dat er in (6a) een woordgrapje zit: Spaans pita ‘hennep’ klinkt
hetzelfde als Quechua pita ‘iemand, accusatief’. Voorbeelden waarbij er na het
onderwerp gewisseld wordt zijn geen probleem voor de lineaire theorie: in beide
talen staat het onderwerp vooraan. Wel zijn het mogelijke probleemgevallen voor
een structurele theorie: er is een afhankelijkheidsrelatie tussen subject en predicaat,
hoewel dit niet meteen lexicale afhankelijkheid is. Voorbeeld (7) is een geval van
wisseling na het onderwerp:
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(7)

paloma tocaza

de tocaza duif

marista waqashan

weent zeeën

Het is niet helemaal duidelijk of het onderwerp hier wel echt Spaans is: de woorden
zijn Spaans, maar er ontbreekt een (in dit geval noodzakelijk) lidwoord.
Gevallen waarbij het lijdend voorwerp in een andere taal is dan het werkwoord
zijn zowel voor een structurele theorie als voor een lineaire theorie een groot
probleem. In het Quechua gaat het lijdend voorwerp aan het werkwoord vooraf, en
in het Spaans is dat net andersom. Bovendien bestaat er een nauwe
afhankelijkheidsrelatie tussen beide elementen. Daarom vormen voorbeelden als (8a)
en (8b) een probleem voor beide theorieën.
(8)

a.

b.

usqhay, usqhay
quykullaway

gauw, gauw geef
me

el veneno más
activo

het sterkste gif

hayk 'awanmi
kutichiwanga

hoe geeft hij terug

cuarenta soles
gastasqayta

de 40 soles die ik
uitgaf

Niettemin is het duidelijk dat de grootste groep gevallen van code-wisseling niet
een hechte afhankelijkheidsrelatie binnen in een zin betreffen, en ook niet tegen de
woordvolgordes van beide talen ingaan.
Het is niet goed mogelijk om aan het Spaans en het Quechua duidelijk
onderscheiden functies toe te kennen binnen de coupletten. Dit blijkt onder meer als
men de wisseling tussen de aangesproken personen en de rest van de zin bekijkt. Uit
tabel 2 blijkt dat wisselingen beide kanten op voorkomen:
(9)

a.
b.

auroritay, auroritay m'n dageraadje (bis)
ya no mas contigo

niet meer met jou

señora Catalina

mevrouw Catalina

punkuykita kichay doe je deurtje open
In (9a) wordt er in het Quechua aangesproken, in (9b) in het Spaans.

4. Ontleningen in de wayno's
Als we de ontleningen binnen de wayno's classificeren naar grammaticale categorie
dan blijkt de frequentie van de ontleende woorden redelijk overeen te komen met de
hiërarchie in (4):
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Zelfstandige naamwoorden

158

Werkwoorden

44

Bijvoeglijke naamwoorden

17

Bijwoorden

6

Telwoorden

1

Nevenbeschikkende voegwoorden

2

Ontkennende elementen

2

Tabel 3: De ontleende woorden in de eerste 30 wayno's.
Zo laat tabel 3 onder meer zien dat voegwoorden betrekkelijk weinig ontleend worden,
en naamwoorden betrekkelijk vaak. Een voorbeeld van een ontleend voegwoord is
piru in (10):
(10)

hina waqachun, hina

laat 'm wenen, laat 'm gaan

ripuchun
piru ama nuqaq sutiypichu maar niet in mijn naam
Er is alleen een probleem met de rekenmethode die in tabel 3 is toegepast: hoe
weten we dat er niet veel Spaanse zelfstandige naamwoorden ontleend zijn omdat
er überhaupt veel zelfstandige naamwoorden zijn? Om hierover zekerheid te krijgen
is voor een kleinere groep wayno's het percentage in voorgekomen gevallen (tokens)
berekend:
QUECHUA SPAANS % SPAANS
0
1

100

Bijvoeglijke
naamwoorden

6

4

40

Zelfstandige
naamwoorden

118

67

31

Werkwoorden

155

19

11

Bijwoorden

8

1

11

Ontkennende
elementen

32

2

6

Persoonlijke
13
voornaamwoorden

0

0

Vraagwoorden

21

0

0

Aanwijzende
13
voornaamwoorden

0

0

Telwoorden
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Voegwoorden

1

0

0

Postposities

1

0

0

Tabel 4: Ontleningen in de eerste 10 wayno's; Spaanse tokens als percentage van
totaal aantal tokens.
Het beeld dat uit tabel 4 naar voren komt wijkt niet sterk af van de categoriale
hiërarchie in (4). Door de kleine steekproef moet de rangorde niet geheel serieus
genomen worden. Vooral om iets zinnigs te zeggen over de ontleenbaarheid van
functiewoorden moet veel diepgaander en uitgebreider onderzoek worden gedaan.
Het feit dat telwoorden en adjectieven boven zelfstandige naamwoorden
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staan kan toeval zijn, gevolg van de kleine getelde hoeveelheden. Niettemin moet
worden opgemerkt dat in het Quechua telwoorden, bijvoeglijke, en zelfstandige
naamwoorden morfologisch allemaal tot dezelfde categorie behoren. Als we
beperkingen op ontleningen in termen van de ontvangende taal formuleren (en dat
ligt voor de hand), dan komen we tot de hiërarchie in (11), op basis van tabel 4:
(11)

NOMINAAL

V / Adv

Neg

rest

Deze hiërarchie komt overeen met die in (4), afgezien van het feit dat er geen
voorzetsels in voorkomen. Op voorzetsels kom ik later nog terug.

5. Mengvormen: tussen ontlening en code-wisseling?
Bij de analyse van de wayno's blijken vrij veel fragmenten moeilijk in te passen in
de categorieën ontlening/code-wisseling. In tabel 1 werden 23 van de 100 wayno's
geclassificeerd als dit soort ‘mengvorm’ bevattend, maar er blijken bijna even veel
soorten vermenging te zijn als gevallen. Ik zal ze bespreken gerangschikt naar de
mate waarin ze meer ‘Quechua’ of meer ‘Spaans’ van aard zijn.

(a) zware ontlening, met Quechua diminutief suffixen
In sommige wayno's komen fragmenten voor waarin bijna alle woorden zijn ontleend,
en het soms lijkt of de Spaanse woordenschat op zich een poëtisch element vormt:
(12)

traguchallay binuchallay

m'n borreltje m'n wijntje

binti graduschallay

van een graad of 20-je

llakipipas phutipipas

in droefheid en kommer

kumpañiruschallay

m'n maatjes

(b) vervanging van Quechua basisvocabulair
In een aantal gevallen worden soms elementen uit het Quechua basisvocabulair
vervangen, zoals saqi- ‘verlaten’:
(13)

dixallaway mama

verlaat me maar moeder

dixallaway tayta

verlaat me maar vader
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(c) het gebruik van Quechua/Spaanse doubletten met behulp van
relexificatie
Soms wordt er naast de vervangende Spaanse vorm ook nog de Quechua vorm
gebruikt:
(14)

yacharankitaq

als je 't wist

sabirankitaq

als je 't 'ns wist
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In (14) is yacha- het Quechua woord voor ‘weten’ en sabi- het Spaanse woord. Op
dezelfde manier is in (15) sapa- het Quechuawoord voor ‘alleen’ en sulu- het Spaanse
woord. In beide gevallen wordt het Spaanse woord morfologisch en syntactisch op
de manier van het Quechua gebruikt:
(15)

sapayta rikuwaspa

als je me alleen ziet

suluyta rikuwaspa

als je me alleen ziet

(d) ontlening van complexe namen
Er komen niet alleen ontleningen van een enkel woord voor, maar ook van complexe
namen:
(16)

yerba dil olbiduta

vergetelheidskruid

pallarashan nispa

verzamelt ze zegt men

(e) gereduceerde Quechua syntaxis, deels Spaans lexicon en morfologie
In het volgende voorbeeld komt de naamwoordelijke constituent numiru nuybi ‘(van
het bataljon) nummer negen’ voor zonder voorzetsel, en het geheel is eerder een
reeks dan een zin:
(17)

suldaditus kani

ik ben een soldaatje

numiru nuybi

van nummer negen

balinti muchachu

flinke jongen

Qusqu llaqtaymanta

uit m'n stad Cusco

(f) ontlening met Quechua woordvolgorde en met Spaanse concordantie
In (18) gaat het adjectief amarga ‘bitter’ aan vida ‘leven’ vooraf, net als in het
Quechua, maar het concordeert ermee in geslacht en getal, net als in het Spaans:
(18)

yuyarinkichu yuyarishanin herinner je, in herinner me
amarga bida pasasqanchista het bittere leven dat we
leidden
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(g) het gebruik van nieuw-gevormde ontleningen
Soms worden elementen als simplex woord ontleend die in het Spaans meer dan een
woord vormen. In (19) treffen we daliy aan dat bestaat uit de Spaanse werkwoord
plus pronomen combinatie da + le ‘geef hem’, gevolgd door het Quechua imperatief
suffix -y.
(19)

daliy daliy karsiliru

door maar, door maar,
gevangene

(h) semi-syntaxis met gemengd vocabulair
Deels als het gevolg van de versvorm, die dwingt tot korte zinnen, zijn er een aantal
gevallen waarbij niet echt van een hetzij
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met de Spaanse, hetzij met de Quechua syntaxis corresponderende constructie sprake
is. Een voorbeeld is (20), waarin het koppelwerkwoord ontbreekt:
(20)

nuqaq munaqniy bastanti

er zijn er genoeg die van
me houden

(i) Spaanse woordvolgorde, geen concordantie
Er zijn gevallen waarin de woordvolgorde (zelfstandige naamwoord, bijvoeglijk
naamwoord) correspondeert met het Spaans, maar de concordantie niet correct is:
Jesus is grammaticaal mannelijk, maar Santissime heeft een vrouwelijke uitgang.
(21)

Jesus Santissima

Heiligste Jezus

(j) ontlening van Spaanse voorzetsels
In een aantal gevallen worden Spaanse voorzetsels ontleend, hetgeen in gesproken
Quechua schier onmogelijk is. In (22) vinden we ontlening van disdi in een couplet,
en het voorkomen van hetzelfde voorzetsel desde in een gewisselde regel van het
volgende couplet:
(22)

disdi warmamanta

van kinds af aan

yanayuq kanaypaq

om met een geliefde te zijn

desde su palacio

vanaf haar paleis

gubernu kamachikamun

beveelt de regering

(k) Spaanse woordvolgorde en concordantie
Blijkens de uitspraak en de aanhechting van het eerste persoonssuffix -y gaat het
hier om een Quechua fragment, maar in de tweede regel van (23) vinden we Spaanse
woordvolgorde, net als in (21), en concordantie: zowel uxa als ridunda hebben de
vrouwelijke uitgang:
(23)

kuka kintuchay

m'n handjevol coca

uxa ridunday

m'n met een rond blad
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(l) ontlening van pseudo-vormen met Spaanse syntaxis
In het volgende voorbeeld is het frame yerba de...‘kruid van’ aan het Spaans ontleend,
maar hampitaqa ‘geneesmiddel’ is weer Quechua:
(24)

yerba de hampitaqa

geneeskruiden

t 'ipisharan nispa

verzamelde ze zegt men

(m) gebruik van Spaanse zinsinleidende adverbia en voegwoorden
Een potentieel ingrijpende aanpassing aan het Spaans vormt het gebruik van Spaanse
elementen als zinsinleidende voegwoorden. In
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het Quechua worden voegwoorden maar zelden gebruikt en staan ze aan het einde
van de zin. In (25) treffen we siguru ‘zeker’ aan, in (26) akasu ‘misschien, alsof’.
(25)

(26)

siguru manaña mamayqa
kanchu

zeker al dat ik geen moeder
meer heb?

sigura taytayqa manaña
kanchu

zeker dat ik al geen vader
meer heb?

akasu nuqapaq mansana

alsof ik gebrek heb aan

phaltanchu

appels

akasu nuqapaq sultira

alsof ik gebrek heb aan

phaltanchu

meisjes

In (27) is een Spaans werkwoordsvorm, a ver ‘laten we eens kijken, te zien’ als
zinsinleidend element gebruikt:
(27)

chukchachaykita t
'ipiykukuy

trek eens aan je haartjes

awir manachus nanasunki kijk eens of 't geen pijn
doet
In (28) tenslotte hebben we te maken met een echt Spaans voegwoord, aunque
‘hoewel’:
(28)

anki runachq
wawachallanwanpas,
pichiwchay

al is het met het kind van
een ander, duifje

anki runachaq
al is het met de dochter van
ususichanpas, pichiwchay een ander, duifje

(n) gebruik van Spaanse bevroren uitdrukkingen
De vorm isusi in (29) is afgeleid van eso si ‘dat ja’:
(29)

isusi, isusi

dat wel, dat wel

mana pipas yachan

niemand weet het

In (30) is akistuy afgeleid van aqui estoy ‘hier ben ik’:
(30)

akistuy mansana

hier ben ik, appel
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akistuy piristuy

hier ben ik, klaar

(o) bijna betekenisloos Spaans
In (31) treffen we correct Spaans aan (met Quechua uitspraak), maar ter wille van
het binnenrijm sintu dusintus zijn er woorden gebruikt met weinig betekenis:
(31)

ay dibiras dibiras

echt waar, echt waar

lu sintu dusintus

het spijt me tweehonderd

Iets dergelijks vinden we in (32), in de context betekenisloze
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Spaanse leenwoorden, met Quechua uitgangen:
(32)

karitillaschay

m'n wagentjes

ispiquillaschay

m'n stekeltjes

karritiraschay

m'n weggetjes

ispirillaschay

m'n wachtjes

Het lijkt alsof de vorm van de Spaanse woorden hier een eigen leven gaat leiden.

(p) Spaanse tekst met Quechua uitspraak
Het laatste voorbeeld hier is goed Spaans met volledig Quechua uitspraak. Alle
klinkers zijn i, u, of a, tweeklanken zijn vereenvoudigd, etc.:
(33)

la sinta murada

de paarse band

ki tinis kulur

jij die kleur hebt

asi yu kuntigu

zo ik met jou

nu puydu kirir

kan ik niet beminnen

6. Conclusies
Hoe kunnen we nu orde brengen in de chaos van de in de vorige sectie opgesomde
verschijnselen van taalmenging? Het antwoord dat ik zou willen suggereren is: door
het begrip grammaticale modulariteit serieus te nemen. Je zou je voor kunnen stellen
dat de grammatica weliswaar geen grabbelton is, maar bestaat uit een aantal los van
elkaar gedefinieerde componenten of modules. Dit zouden onder meer kunnen zijn:
(34)

woordenschat
uitspraak
woordvormingsregels
concordantie
volgorderegels

Stel nu dat deze modules zo los staan ten opzichte van elkaar dat een module uit
taal A kan worden gekoppeld aan eentje uit taal B. Een voorbeeld hiervan treffen we
aan in (33): Spaans met Quechua uitspraak. Op dezelfde manier zagen we in (21) de
loskoppeling van woordvolgorde en concordantie. In feite impliceert de notie
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modulariteit en de specifieke interpretatie daarvan in (34) dat het schema in (1)
waarbij aan woordontlening meteen fonologische, morfologische, en syntactische
integratie werd gekoppeld, niet kan kloppen. Nu zal in normaal gesproken taalgebruik
ontlening meestal gepaard gaan aan aanpassing van de uitspraak, maar dat is

Etnische minderheden

14
voor taalvermenging in het poëtisch taalgebruik van de wayno's daarom een kompleter
beeld van de modulariteit van de grammatika dan het dagelijks taalgebruik. Het
onderzoek naar taalvermenging kan daarom ook een bijdrage leveren aan het inzicht
in modulariteit: hoe los staan de verschillende componenten van de grammatika van
elkaar?
In het voorgaande heb ik proberen aannemelijk te maken dat de bestudering van
tweetalige liedjes, in dit geval liedjes uit het Andes-gebied, vruchtbaar kan zijn bij
het nadenken over de vraag hoe het proces van taalvermenging grammaticaal wordt
beperkt.
In de periode na de mondelinge voordracht van deze bijdrage hebben een aantal
onderzoekers me geattendeerd op andere gevallen van taalvermenging in liedjes:
Lawrence Carrington wees me op het door elkaar gebruiken van Frans en Engels (of
daarmee verwante taalvormen) in de calypso's van Trinidad en St. Lucia. Rik
Boeschoten attendeerde me op Weinreichs werk op het gebied van Jiddisch-Duitse
‘Mischlieder’ en Dick Coutinho op Spaan-Arabische poëzie uit de Middeleeuwen.
Brigitte Schludermann onderzoekt de vermenging van Hoog- en Laag-Duits in
Middeleeuwse poëzie uit Rijnland en de Lage Landen. De veelheid en verscheidenheid
van liedjes en gedichten in verschillende talen biedt vruchtbaar materiaal voor een
vergelijkende studie van zowel de grammaticale als sociaal-culturele aspecten van
dit soort taalvermenging.

Bibligrafie
Appel, René en Pieter Muysken (1987), Language Contact. Edward Arnold,
London.
DiSciullo, Anne-Marie, Pieter Muysken en Rajendra Singh, Government and
code-mixing. In: Journal of Linguistics (1986) 22: 1-24.
Escobar, Gabriel en Gloria Escobar (1981), Huaynos del Cusco. Cusco.
Hart-Gonzalez, Lucinda (1979), The Huayñito: a multilingual, multi-channel
event. Manuscript, Georgetown University.
Haugen, Einar, The analysis of linguistics borrowing. In: Language (1950) 26:
210-231.
Muysken, Pieter, Spaan en Quechua in Ecuador. In: Tijdschrift voor Taal- en
Tekstwetenschap (1981) 1: 124-138.
Poplack, Shana, Sometimes I'll start a sentence in English Y TERMINO EN
ESPANOL. In: Linguistics (1980) 18: 581-618.
Poplack, Shana en David Sankoff, Borrowing: the synchrony of integration. In:
Linguistics (1984), 22: 99-136.
Treffers, Jeaninen (1987), Code-wisseling en taalcontact in Brussel. Publikatie
Instituut voor Algemene Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam.

Etnische minderheden

15

2 Sociaal-kulturele faktoren en tweedetaalverwervingssukses bij
kinderen
A. Vermeer
0. Inleiding
Aan sociaal-kulturele faktoren wordt in het algemeen een aanzienlijke invloed op
tweede-taalverwervingssukses toegedacht. Onder deze faktoren worden
kontaktkenmerken verstaan zoals de mate en aard van kontakten met de meerderheid
of de meerderheidstaal, en persoonskenmerken zoals de attitude tegenover de
meerderheid(staal), de motivatie om de meerderheidstaal te leren, de mate waarin
men vasthoudt aan de eigen taal en kultuur, etcetera. Daarbij wordt er in de literatuur
(of. Gardner 1985) meestal vanuit gegaan dat attitudes latenter zijn dan motivaties.
Genoemde faktoren (kontaktfaktoren én attitudinele/motivationele faktoren) worden
vaak samengenomen ter bepaling van één faktor ‘sociaalkulturele oriëntatie’.
In dit artikel wordt allereerst ingegaan op een aantal studies waarin de relatie tussen
verschillende sociaal-kulturele faktoren en tweede-taalverwerving bij kinderen objekt
van onderzoek is. In het tweede deel wordt op basis van eigen onderzoek nagegaan
wat de samenhang tussen verschillende sociaal-kulturele kenmerken is, ook in de
loop van de tijd. In het derde deel tenslotte komt aan de orde wat de relatie is tussen
verschillende sociaal-kulturele faktoren en het tweede-taalverwervingssukses van
kinderen. Daarbij komt naar voren dat sociaal-kulturele faktoren die vaak in één
cluster ‘sociaal-kulturele oriëntatie’ samengedacht worden, uiteenvallen in
verschillende faktoren die vaak weinig met elkaar en met
tweede-taalverwervingssukses van doen hebben.

1. Sociaal-kulturele faktoren en tweede-taalverwervingsonderzoek bij
kinderen
Over het algemeen zijn volwassenen of adolescenten objekt van onderzoek naar de
relatie tussen tweede-taalvaardigheid en sociaalkulturele faktoren geweest, (jonge)
kinderen zijn dat in veel mindere mate. Day (1982:116) noemt als mogelijke reden
daarvoor een algemeen gevoelen zoals dat door Labov (1966) verwoord is, namelijk
dat men zich pas tegen het twintigste jaar volledig bewust zou zijn van sociaal
signifikante taalkenmerken en taalverschillen. Schumann (1975:231) verklaart het
verschil in sukses in
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tweede-taalverwerving tussen kinderen en volwassenen met het argument dat bij
volwassenen de ‘initiating factors’ (‘attitude, motivation, empathy’) het taalleerproces
belemmeren, terwijl ‘in children the initiating factors are generally favorably tuned
or at least sufficiently neutral’.
De relatie tussen sociaal-kulturele faktoren en tweede-taalverwerving bij kinderen
is op verschillende wijzen onderzocht: op basis van observaties (meestal in
case-studies), gebruik van toetsen, interviews met kinderen of hun ouders, en ook
vragenlijsten. Op grond van haar observaties merkt Wong-Fillmore (1976:715) op
dat een van haar proefpersonen het snelst Engels verwierf omdat ‘she wanted to be
like them’. Zij noemt naast de mate van identifikatie met de meerderheidsgroep als
faktoren bij de individuele verschillen in snelheid van verwerving: interesse in en
behoefte aan sociaal kontakt, extravertheid, flexibiliteit bij het leggen van kontakten,
en de eigen perceptie van het maken van fouten in de te leren taal.
Wat betreft toetsen waarvan verwacht wordt dat die kulturele attitudes van kinderen
meten, bestaat er een Nederlandse versie van de ‘Cultural Attitude Scales’ van Zirkel
& Jackson (1974). Daarin moeten kinderen op een vijfpuntsschaal (vijf
‘smile’-gezichtjes van blij naar boos) aangeven hoe ze een getekend testitem
waarderen. De items in de Nederlandse ‘Cultuur Attitude Schaal’ (kortweg CAS,
Broeder e.a. 1982) betreffen stereotype clichés als friet en sis kebab, klompen en
muilen, fietsen en kamelen. Een groot nadeel van de CAS is dat het niet duidelijk is
wát er gemeten wordt: de waardering van de tekening of die van de elementen die
behoren tot de wereld die achter de tekening zit.
Appel (1984) onderzoekt wat hij noemt sociaal-kulturele oriëntatie van kinderen
middels vragen in een ‘kultureel interview’ met de kinderen. Het gaat om slechts
drie vragen, op basis waarvan de proefpersonen in vijf kategorieën ingedeeld werden.
De drie vragen (of ze wel of geen varkensvlees eten, of hun moeder wel of niet
traditionele kleren draagt, en of ze wel of niet Islamitisch zijn) hebben in feite
betrekking op wat de ouders doen c.q. aan hun kinderen opleggen om te doen. Daarbij
blijft de vraag of wat ouders doen samenvalt met de kulturele oriëntatie van de
kinderen, onbesproken.
De houding van de ouders bepaalt, zeker in de eerste fasen van de primaire
socialisatie, in sterke mate die van de kinderen (Dahrendorf 1967). Het lijkt zeer
waarschijnlijk dat allochtone ouders, door bijvoorbeeld een kursus Nederlands te
volgen, een positieve attitude ten aanzien van het Nederlands overdragen. Zo ook
heeft een goed kontakt van de ouders met de school een positieve invloed op de
ontwikkeling van leerlingen (Mens & Van Calcar 1981:263). Ook wordt wel
aangegeven dat het belangrijk is om te weten hoe de ouders staan tegenover onder
andere het Nederlandse schoolsysteem omdat zij een belangrijke rol spelen bij het
stimuleren dan wel afremmen van leermotivatie. Ook de mate waarin
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ouders zelf het Nederlands beheersen wordt van groot belang geacht. Volgens
sommigen (onder anderen Schrader, Nikles & Griese 1976) zou de invloed van de
houding bij allochtone ouders zelfs nog belangrijker zijn dan die bij autochtone
ouders.
Over de relatie tussen wat zij noemt sociaal-kulturele oriëntatie van Turkse ouders
en Nederlandse taalvaardigheid van hun in Nederland geboren kinderen wordt ook
gerapporteerd in Lalleman (1983). Op basis van in het Turks gevoerde interviews
met de ouders stelde zij sociaal-kulturele ‘profielen’ op van de ouders. Zij kon echter
geen verband vinden tussen een lage of hoge taalvaardigheid van de kinderen en een
bepaald profiel van de ouders en besluit vervolgens met de kurieuze konstatering dat
een laag taalvaardigheidsnivo van een Turks kind samenhangt met ‘het ontbreken
van een houding’ (kursivering Lalleman) ten opzichte van de Nederlandse
samenleving.
Lalleman (1986) onderscheidt in haar dissertatie drie faktoren: sociale, kulturele
en psychologische afstand van de ouders ten opzichte van Nederland en Nederlanders.
Sociale afstand heeft met name betrekking op de mate van kontakt, kulturele afstand
op de mate van vasthouden aan de islamitisch/Turkse kultuur, en psychologische
afstand op het gevoelen van ouders gediskrimineerd te worden. Voor de eerste twee
faktoren vond zij met taalvaardigheid van de kinderen wel een zwak positief verband.
Hoe groter de taalvaardigheid in het Nederlands van de kinderen hoe kleiner de
sociale afstand (=hoe meer kontakt van de ouders met Nederlanders) en hoe kleiner
de kulturele afstand (=hoe minder vasthouden aan de islamitisch/Turkse kultuur).
Voor de faktor psychologische afstand vond zij geen verband. Op de operationalisering
van deze laatste faktor is echter veel af te dingen. Op vragen als ‘vindt u dat
Nederlanders dezelfde banen krijgen als u’ kreeg het antwoord ‘nee’ de kwalifikatie
‘sterke gevoelens van diskriminatie’. Omdat objektief bezien het antwoord ‘nee’
moet zijn (cf. Muus 1986) is het niet mogelijk een eenduidige interpretatie aan zo'n
antwoord te geven. Dit geldt voor het merendeel van de vijf vragen die de faktor
psychologische afstand bepaalden. Overigens blijft, evenals bij Appel, ook hier
onbesproken in hoeverre sociale en sociaal-psychologische kenmerken van de ouders
samenvallen met die van hun kinderen.
Van belang bij de vraag wat de invloed van de ouders is op de sociaal-kulturele
kenmerken van hun kinderen, is de leeftijd waarop de invloed van andere kinderen
(‘peergroup’) sterker wordt. Peerinteraktie is een zeer belangrijke bron van normen
en waarden, ook wat betreft taal (Ervin-Tripp & Mitchell-Kernan 1977:3). Leeftijden
die bij peergroupvorming genoemd worden, lopen nogal uiteen: vóór het tweede jaar
(Bolinger 1975:334), vanaf het derde/vierde jaar (Labov 1972:138) en tussen vier
en zes jaar (Hocket 1958:361). Uit onderzoek van Kangasniemi e.a. (1980, geciteerd
in Ekstrand e.a. 1981:286-7) naar sociale en affektieve kenmerken bij kinderen van
7 tot 16 jaar in Zweden, komt naar
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voren dat peergroup-interaktie praktisch lineair toeneemt van de eerste tot en met de
negende klas, zowel bij autochtone Zweedse kinderen als Finse immigrantenkinderen.
Buiten dit onderzoek is er over peerinteraktie van allochtone kinderen zo goed als
niets bekend. Voornamelijk kontakten met leden van de eigen dan wel met kinderen
van andere etnische groepen zouden een bepalende faktor kunnen zijn in de
sociaal-kulturele kenmerken van het kind. Met name wanneer de peergroup
multi-etnisch van karakter is, kan er een diskrepantie verwacht worden tussen het
allochtone kind en zijn ouders.
Niet iedereen is overigens de mening toegedaan dat faktoren als attitude en
motivatie een belangrijke invloed hebben op het tweede-taalverwervingssukses (zie
onder anderen Macnamara 1973). Taylor (1977) stelt dat het belang van motivatie
delikaat is omdat het hierbij gaat om een komplex van verschillende faktoren die
ieder afzonderlijk verschillende effekten kunnen sorteren op verschillende mensen.
Afhankelijk van de persoon kan bijvoorbeeld integratieve dan wel instrumentele
motivatie (Gardner & Lambert 1972), wel of geen bedreiging van de etnische identiteit
(Taylor, Menard & Rheault 1977), konvergentie dan wel divergentie (Giles 1977)
een positieve invloed hebben op tweede-taalverwervingssukses.
Klein & Dittmar (1979:200) betrekken motivatie niet bij de faktoren die
tweede-taalverwervingssukses bepalen omdat ‘...we could not find a precise definition
of this concept, which in turn would have been the basis for its operationalization’.
Attitudes zijn als latente disposities tot gedrag (Fishbein & Ajzen 1975) moeilijk te
operationaliseren. Attitudes bestaan bovendien uit veel variabelen, zodat de validiteit
van de onderzoeken altijd een probleem is (Agheyisi & Fishman 1970). Van de notie
attitude zijn er net zoveel definities als auteurs die er zich mee bezighouden, stelt
Ebertowski (1977:11). Voor sociaal-kulturele oriëntatie geldt dat eveneens, en er
zijn dus ook evenzovele operationalisaties in onderzoeken. Eén ding hebben de
onderzoeken naar de relatie tussen tweede-taalvaardigheid en sociaal-kulturele
oriëntatie gemeen: de gevonden korrelaties tussen beide komplexen van variabelen,
ook in de bovengenoemde Nederlandse onderzoeken, zijn laag.
Appel geeft op overtuigende wijze blijk van zijn twijfels over de sterke relatie
tussen kulturele oriëntatie en tweede-taalvaardigheid (1984:72-78) en besluit zijn
hoofdstuk over deze materie met: ‘This also leads to the conclusion that there is no
room for generalizing statements on the relation between cultural orientation and
second language acquisition: research results do not warrant such statements, and in
some way they might be dangerous (socially, politically) for certain groups of second
language learners, especially in the case of the causality interpretation in which
adoption of the cultural values of the target language community is seen as the most
important condition for success in
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second language acquisition’ (ibid.:85).
In de meeste onderzoeken wordt sociaal-kulturele oriëntatie opgevat als een louter
persoonskenmerk: iemands wens om te integreren, assimileren, akkommoderen,
konvergeren zou dan leiden tot een grotere vaardigheid in de doeltaal. Iemands
behoefte om aspekten van de eigen taal en kultuur te behouden zou niet daartoe
leiden. Iemands kulturele oriëntatie kan echter niet los gezien worden van de kontakten
met de omgeving, en de houding van die omgeving. Taylor, Meynard & Rheault
(1977) wijzen erop dat in onderzoek naar individuele karakteristieken allerlei sociale
en politieke determinanten betrokken moeten worden. De mate van kontakt met de
meerderheid zou bijvoorbeeld omgekeerd evenredig zijn met het zich in de eigen
identiteit bedreigd voelen: hoe meer kontakt, hoe minder bedreiging, hoe meer
taalvaardig in de meerderheidstaal, en hoe minder negatief effekt op de eigen identiteit.
Appel (1984:71) wijst er met nadruk op dat de sociaal-psychologische faktor motivatie
geen individueel persoonskenmerk is. Tweede-taalverwervers kan hun geringe sukses
in vaardigheid in de tweede taal niet aangewreven worden, als zouden zij een gebrek
aan motivatie hebben. Appel werpt op dat teorieën over die veronderstelde kausale
relatie tussen kulturele oriëntatie op de tweede-taalgemeenschap en
tweede-taalverwervingssukses koren op de molen is voor hen die van oordeel zijn
dat allochtonen hun eigen kultuur dienen op te geven (ibid.:78). Door de
tweedetaalverwerver persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor zijn gebrek aan
sukses, kan de meerderheid haar handen in onschuld wassen. Het moge echter
duidelijk zijn dat iemands houding in hoge mate samenhangt met die van de omgeving
tegenover hem. Als een kind veel negatieve opmerkingen hoort op school als
‘Turkaugurk’ en ‘vieze Turk’, dan zal zijn houding tegenover de Nederlandse
samenleving er niet positiever op worden. Daarnaast spelen kontakten tussen meerderen minderheid een belangrijke rol in sociale attitudes tegenover elkaar, zoals hierboven
reeds is aangegeven.
Als belangrijkste faktor in tweede-taalverwervingssukses geldt de aard en mate
van kontakt met de tweede taal. Dit is de logische konsekwentie van de huidige
opvatting over de wijze van taalverwerving, waarin taalverwerving gezien wordt als
het resultaat van een proces van interaktie tussen leerder en omgeving. Niet alleen
uit onderzoek bij volwassenen (zie onder anderen Klein & Dittmar 1979:203) maar
ook uit onderzoek bij kinderen blijkt de faktor taalkontakt het hoogst met
tweede-taalvaardigheidssukses te korreleren. Allochtone kinderen die in ‘gewone’
klassen zitten, leren sneller de tweede taal dan zij die in aparte opvangsklassen zitten
(Stölting e.a. 1980, Fase & De Jong 1980). Ook de samenstelling van de klassen
(verhouding allochtone en autochtone leerlingen) kan van invloed zijn. Als er sprake
is van zeer hoge koncentraties allochtonen dan heeft dat een negatief effekt op het
tweede-taalverwervingssukses (Snow 1977, Van Esch 1983). De
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peergroup (zie hierboven) en andere sociale kontakten met tweedetaalsprekers kunnen
het noodzakelijke aanbod en de konteksten geven die nodig zijn om de tweede taal
te leren (Wong-Fillmore 1976:706 e.v.). Ook voor de faktor kontakt geldt, dat de
mate waarin een tweede-taalverwerver er in slaagt kontakten te leggen en te
onderhouden met tweede-taalsprekers, niet alleen afhankelijk is van zijn eigen
houding, wil en vermogen, maar ook van de mate waarin de omgeving de
mogelijkheden daartoe biedt.

2. Het onderzoeksprojekt
In het onderzoeksprojekt ‘Tempo en struktuur van tweede-taalverwerving bij Turkse
en Marokkaanse kinderen’ zijn 16 Turkse en 16 Marokkaanse kinderen gevolgd
gedurende de eerste drie klassen van de lagere school. Elk jaar werden tweemaal
taalopnames gemaakt en gegevens verzameld met betrekking tot sociaal-kulturele
en kontaktfaktoren. De voornaamste onderzoeksvariabelen zijn weergegeven in tabel
1.
proefpersonen
8 Turkse jongens

achtergrondkenmerken opnames
leeftijd 6;5-7;5
1 jan '82 1e klas

8 Turkse meisjes

1e jr. in het glo

2 jun '82 1e klas

8 Marokk. jongens

min. 1 jr. kl. sch.

3 nov '82 2e klas

8 Marokk. meisjes

arbeiderskinderen

4 apr '83 2e klas
5 okt '83 3e klas
6 mrt '84 3e klas

onderzoeksvariabelen
taaldata:

toetsdata spontane taaldata

- woordenschat

+ + (Guiraud)

- morfosyntaxis

+ + (MLU-maten)

sociaal-kulturele faktoren (vragenlijst door leerkracht ingevuld)
a. taalkeuze leerling
d. taalvaardigh. Nederl. ouders
b. taalkontakt leerling

e. kontakt ouders met Nederlanders

c. motivatie leerling

f. motivatie ouders t.o.v. school

Tabel 1: Voornaamste variabelen in het onderzoek
Twee typen taaldata werden verzameld: spontane taaldata en toetsdata, alle produktief.
‘Taalvaardigheid Nederlands’ werd gedefinieerd door vier taalmaten. Voor wat
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syntaktische maat de gemiddelde uitingslengte van elliptische, niet-elliptische en de
tien langste uitingen. Voor wat betreft de toetsdata gold als lexikale maat de scores
op de woordenschattoets en als syntaktische maat de scores op de morfologie- en
zinsimitatietoetsen. Voor deze maten werden z-scores berekend in verbend met
verschillen in itemaantallen tussen de genoemde maten. Elk van de vier maten weegt
met andere woorden even zwaar.
Daarnaast werden gegevens verzameld met betrekking tot de sociaal-kulturele
faktoren. Daarbij is een poging gedaan inzicht te krijgen in de verschillende in § 1
genoemde kenmerken van zowel de kinderen als de ouders. Deze kenmerken zijn in
dit onderzoek niet opgevat als persoonskenmerken die gemeten worden door de
gevoelens en emoties van de kinderen tegenover bepaalde kultureel geladen
attitude-objekten (religie, feesten, kleding etcetera) te bevragen vis bijvoorbeeld een
instrument als de Cultuur Attitude Schaal (Broeder e.a. 1982). Ze worden hier opgevat
als een op basis van interaktie met de (meerderheids)omgeving gevormd geheel van
gedragingen, te achterhalen door in de eerste plaats het feitelijk gedrag in de
interaktiesituatie met de meerderheid te onderzoeken (zie Fishbein & Ajzen 1975).
Bij ‘feitelijk gedreg in de interaktiesituatie’ wordt niet gekeken of men al dan niet
een djelabsh draagt, maar naar gehanteerde taal in situaties waarin te kiezen valt, de
werkhouding om Nederlands te leren, de betrokkenheid van de oudera bij school, en
dergelijke. Deze operationslisering laat in het midden of het iemands individueel
persoonskenmerk zou zijn dat hij de meerderheidstaal niet wil leren, dan wel of het
de omgeving is die het hem schier onmogelijk maakt de meerderheidstaal te leren.
Ze weerspiegelt daarmee het intersktieve karakter dat ten grondslag ligt aan iemands
sociaal-kulturele kenmerken. Deze operationalisering heeft daarnaast het voordeel
dat de vraag of iemand zich bewust is van zijn attitude én die bovendien nog zuiver
weergeeft, omzeild wordt. De gegevens werden verkregen middels een vragenlijst,
die door de leerkrachten bij elk meetmoment ingevuld werd voor elke leerling. Bij
de sociaal-kulturele kenmerken van de leerlingen en hun ouders gaat het in dit
onderzoek dus steeds om door leerkrachten gerapporteerd gedrag. Er werden vragen
gesteld of de ouders op uitnodiging van de school kwamen naar aktiviteiten door de
school georganiseerd, of ze uit zichzelf wel eens naar de leerkracht kwamen, hoe
vaak ze dat per maand deden, of ze belangstelling toonden voor de aktiviteiten van
de school. Er waren vragen over het kontakt van de ouders met Nederlanders, en
over het taalvaaroigheidsnivo in het Nederlands van vader en moeder. Ten aanzien
van het kind werd gevraagd welke taal gekozen werd met broertjes en zusjes en
andere taalgenoten, op straat, thuis en op school, en hoeveel moeite het kind deed
om Nederlands te leren op school. Tenslotte, om het kontakt met
Nederlandssprekenden te definiëren werd gevraagd naar vrienden, boezemvriend,
buitenschoolse aktiviteiten, en het percentage niet-Nederlandstaligen in de klas en
op
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school. Op deze wijze werden zes sociaal-kulturele faktoren onderscheiden: taalkeuze,
taalkontakt en motivatie van de kinderen, en van de ouders taalvaardigheid in het
Nederlands, kontakten met Nederlanders en motivatie met betrekking tot school (zie
tabel 1).

3. Samenhang tussen sociaal-kulturele faktoren in de loop van de tijd
Nadere interne analyse van de sociaal-kulturele data maakte duidelijk dat de
onderscheiden faktoren intern homogeen waren, maar vaak niet met elkaar
korreleerden. De korrelaties tussen de vragen over het kontakt van de leerling
bijvoorbeeld zijn bijna alle signifikant op 1%-nivo, maar ze laten zelden verband
zien met de faktor kontakt van de ouders. Zo ook is de faktor motivatie van de ouders
met betrekking tot school intern homogeen, maar er is vaak geen signifikant verband
met de motivatie van de leerling.
Omdat sociaal-kulturele kenmerken in de loop van het onderzoek zouden kunnen
veranderen, is het wenselijk de relaties tussen de faktoren taalkeuze, taalkontakt en
motivatie van de leerlingen en de faktoren taalvaardigheid Nederlands, taalkontakt
en motivatie van de ouders gedurende de zes opnames nader te bekijken. In figuur
1 wordt een schematisch overzicht gegeven van de signifikante (p<.05 en p<.01)
korrelaties tussen de zes faktoren over de zes opnames. De cijfers 1 tot en met 6
duiden op de betreffende opnames. De pijlen tussen de faktoren geven de gevonden
signifikante verbanden weer; deze zijn positief, tenzij anders vermeld wordt. Omwille
van de overzichtelijkheid zijn de blokken ‘taalkeuze’ en ‘taalvaardigheid’ naast de
blokken ‘motivatie’ nogmaals (gestippeld) weergegeven.

Figuur 1: Signifikante (p<.05) korrelaties tussen de sociaalkulturele en kontaktvariabelen over zes
opnames (1, 2, 3, 4, 5, 6)
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De verbanden tussen de faktoren geven bij opname 1 en 2, wanneer de leerlingen in
de eerste klas zitten, ongeveer hetzelfde beeld te zien. Er is een signifikant (voor
opname 1 en 2 respektievelijk .50 en .41, p<.01) verband tussen de taalkeuze van de
leerlingen en hun taalkontakten: frekwent kontakt met Nederlandse kinderen is
gerelateerd aan een keuze voor Nederlands met broers en zussen. Tussen die taalkeuze
en de Nederlandse taalvaardigheid van hun ouders bestaat ook een signifikant (.66
resp. .66, p<.01) verband. Verder is er een signifikant (.34 resp. .38, p<.05) verband
tussen de motivatie van de leerlingen en die van hun ouders: grote belangstelling
van de ouders voor school is gerelateerd aan een sterke motivatie van de kinderen
om Nederlands te leren. Bij de eerste opname bestaat tussen de taalvaardigheid
Nederlands van de ouders en de taalkontakten van de leerlingen een signifikante
(.38, p<.05) korrelatie: een hoog nivo van taalvaardigheid in het Nederlands van de
ouders is gerelateerd aan een keuze voor Nederlands als kommunikatiemedium met
broers en zussen. Tenslotte zijn er signifikante (p<.01) korrelaties tussen de
ouderfaktoren: veel kontakt van de ouders met Nederlanders houdt zowel verband
met een grote Nederlandse taalvaardigheid (.44 resp. .44) als een grote belangstelling
voor school (.44 resp. .44).
Ook bij opname 3 en 4, wanneer de leerlingen in de tweede klas zitten, zijn er
weer signifikante verbanden tussen de taalkeuze van de leerlingen en zowel hun
taalkontakten als de taalvaardigheid Nederlands van hun ouders. Een opvallend
verschil in vergelijking met de twee opnames in de eerste klas betreft de motivatie
van de leerlingen. Deze korreleert nu signifikant (-.36 resp. -.39, p<.05) negatief met
hun taalkeuze, en niet meer met de motivatie van hun ouders (.06 resp. -.04). Ook
bestaat er in de tweede klas weer een signifikant (.53 resp. .44, p<.01) verband tussen
de kontakten van de leerling en de taalvaardigheid Nederlands van de ouders. Bij de
vierde opname houden die kontakten van de leerlingen ook verband met de motivatie
(.42) en de taalkontakten (.44) van de ouders: veel kontakten van de kinderen met
Nederlanders is gerelateerd aan een grote belangstelling van de ouders voor school
en veel kontakten van de ouders met Nederlanders. Tussen kontakten van de ouders
en hun taalvaardigheid in het Nederlands bestaat ook in de tweede klas een
signifikante korrelatie (.33 resp. .75).
Bij opname 5 en 6 tenslotte, wanneer de meeste leerlingen in de derde klas zitten,
is er weer een verband tussen de keuze van de leerlingen voor Nederlands met broers
en zussen, en zowel veel kontakten met Nederlanders (.34 resp. .44) als een hoge
taalvaardigheid Nederlands van hun ouders (.27 resp. .55). De motivatie van de
kinderen is echter niet meer signifikant negatief gekorreleerd met hun taalkeuze,
maar nu signifikant positief met hun kontakten met Nederlanders (.35 resp. .51). Ook
korreleren de kontakten van de leerling weer signifikant met de Nederlandse
taalvaardigheid van de ouders (.30 resp. .41) en de motivatie van
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de ouders (.58 resp. .38).
In figuur 1 wordt de kontinue samenhang zichtbaar tussen de taalkeuze van de
leerlingen, hun kontakt met Nederlanders en de taalvaardigheid Nederlands van hun
ouders gedurende alle zes de opnames. Die laatste faktor is ook steeds gerelateerd
aan de kontakten van de ouders met Nederlanders. Duidelijk wordt ook de steeds
veranderende positie van de faktor motivatie van de leerlingen. In de eerste klas
(opname 1 en 2) is er een verband tussen de motivatie van de leerling om Nederlands
te leren en de motivatie van de ouders met betrekking tot school, maar in de tweede
en de derde klas niet meer. Zoals hierboven al opgemerkt is, wordt de houding van
de kinderen aanvankelijk bepaald door die van de ouders. Maar tevens is gesteld dat
de leeftijd van de kinderen hierbij van belang is, namelijk wanneer de invloed van
andere kinderen (de peergroup) sterker wordt. Uit figuur 1 wordt duidelijk dat in de
derde klas (opname 5 en 6) er een signifikant verband is tussen de motivatie van de
kinderen om Nederlands te leren en hun Nederlandse kontakten. In de tweede klas
(opname 3 en 4) is er een signifikant negatief verband tussen de motivatie om
Nederlands te leren en de taalkeuze van de leerlingen. Dat wil zeggen dat er een
relatie is tussen een sterke motivatie om Nederlands te leren en juist niet Nederlands
te kiezen, maar de moedertaal, als kommunikatiemiddel met broers en zussen.
Mogelijkerwijze worden de leerlingen zich op die leeftijd (7/8 jaar) meer bewust van
het feit dat de keuze voor een bepaalde taal of taalvariëteit afhangt van situationele
omstandigheden. Ook in andere onderzoeken wordt voor minderheidskinderen op
een meerderheidsschool deze leeftijd als een kruciaal punt aangemerkt wat betreft
preferenties voor en attitudes tegenover de meerderheidstaal (Cremona & Bates 1977,
Schneidermann 1976, Day 1980). In figuur 2 is te zien dat in de tweede klas (opname
3 en 4) het aandeel van de keuze voor beide talen (T1 + T2) zowel op straat als op
school tijdelijk geringer is. Op dat moment lijken de kinderen zich tevens bewust te
worden van het feit dat taalkiezen een positie kiezen inhoudt, in welke periode dan
(tijdelijk) de voorkeur gegeven wordt aan óf de ene taal, óf de andere.
Uit bovenstaande ontwikkelingen in de sociaal-kulturele en kontaktfaktoren in de
loop van de tijd is duidelijk geworden dat de Nederlandse kontakten van de leerlingen
weinig van doen hebben met die van de ouders. De taalkeuze van de leerling hangt
nauw samen met zijn kontakten. Beide faktoren houden verband met de
taalvaardigheid in het Nederlands van de ouders, die nauw samenhangt met de
kontakten van de ouders met Nederlanders, maar in veel mindere mate met de
motivatie van de ouders met betrekking tot school. Ten aanzien van de motivatie van
de leerling om Nederlands te leren kan gesteld worden dat deze sterk aan wisseling
onderhevig is. Hoewel de mate van motivatie gelijk blijft, verandert het korrelationele
patroon: aanvankelijk gerelateerd aan de motivatie van de ouders met betrekking tot
school, later aan de kontakten van de leerling met Nederlanders.
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Figuur 2: Taalkeuze op straat (A) en op school (B) met broers en zussen over de zes opnames:
percentage leerlingen met een keuze voor de eerste taal (T1), Nederlands (T2) of beide talen evenveel
(T1 + T2).

4. Sociaal-kulturele faktoren en tweede-taalverwervingssukses bij kinderen
Interessant is nu om na te gaan, welke van de hier onderscheiden faktoren al dan niet
bijdragen aan tweede-taalverwervingssukses. Taalvaardigheid Nederlands (zie § 2)
neemt bij elk meetmoment signifikant toe. Uit een variantie- en trendsnalyse (zie
Vermeer 1986:72) komt naar voren dat de taalvaardigheid van de totale groep lineair
toeneemt, zonder dat er een afvlakking plaatsvindt. Daarbij zijn er geen verschillen
tussen Turken en Marokkanen of jongens en meisjes. De (Pearson) korrelaties tussen
de sociaalkulturele faktoren en taalvaardigheid op elk meetmoment worden
weergegeven in tabel 2.

a.
taalkeuze
leerling

taalvaardigheid in het Nederlands
opn.1
opn.2
opn.2
opn.4
.73**
.65**
.72**
.59**

opn.5
.67**

opn.6
.70**

b.
.39**
taalkontankt
leerling

.29*

.37*

.35*

.30*

.19

c.
.06
motivatie
leerling

.04

-.12

-.06

.30*

.20

d.
.51**
taalvaardigh.
Nederlandse
ouders

.38*

.50**

.25

.30*

.34*

e. kontakt .18
ouders met
Nederlanders

-.05

.23

.44**

.14

.11
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.01
motivatie
ouders
t.o.v.
school

-.21

-.11

-.07
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‘sociaal-kult. .57**
oriëntatie’
ll.(a+b+c)

.49**

.56**

.53**

.49**

.45**

‘sociaal-kult. .30*
oriëntatie’
ouders
(d+e+f)

.05

.28

.25

.24

.22

Tabel 2: Korrelaties tussen taalvaardigheid in het Nederlands en sociaal-kulturele
faktoren, bij elke opname (Pearson, **=p<.01, *=p<.05).
Op alle meetmomenten is er een signifikante korrelatie (p<.01) tussen taalvaardigheid
in het Nederlands en de taalkeuze van de leerling met broers en zussen, op bijna alle
een signifikant (p <.05) verband met het taalkontakt van de leerling met Nederlanders.
De motivatie om Nederlands te leren vertont slechts eenmaal een signifikant (p<.05)
verband met taalvaardigheid in het Nederlands. Van de ouderfaktoren laat alleen de
taalvaardigheid in het Nederlands van de ouders bijna steeds signifikante verbanden
zien. Die zijn er niet met de motivatie van de ouders met betrekking tot school, en
slechts één keer met de kontakten van de ouders met Nederlanders.
Wanneer we de leerlingfaktoren opgeteld beschouwen als de ‘sociaal-kulturele
oriëntatie’ van de leerling, en die van de ouders opgeteld, als de ‘sociaal-kulturele
oriëntatie’ van de ouders, zien we dat er wél steeds signifikante (p<.01) verbanden
bestaan tussen de taalvaardigheid in het Nederlands van de leerling en zijn
sociaal-kulturele oriëntatie, en slechts eenmaal tussen diens taalvaardigheid en de
kulturele oriëntatie van zijn ouders. De eerstgenoemde verbanden zijn weliswaar
signifikant, maar de verklaarde varianties zijn gering (25-30%). Wanneer we de
totale groep kinderen bij het eerste meetmoment verdelen in een groep ‘hoog
taalvaardig’ en een groep ‘laag taalvaardig’ blijkt uit een variantieanalyse dat zowel
de taalkeuze voor Nederlands als het taalkontakt met Nederlanders van de respektieve
groepen signifikant (p<.01) van elkaar verschilt. Leerlingen die vaker Nederlands
kiezen als voertaal met broers en zussen, en meer kontakt hebben met Nederlanders,
zijn taalvaardiger in het Nederlands dan leerlingen die minder vaak Nederlands kiezen
en minder Nederlandse kontakten hebben. Echter, wat betreft de motivatie om
Nederlands te leren verschillen de groepen ‘hoog’ en ‘laag’ taalvaardig niet van
elkaar. Beide groepen zijn even gemotiveerd. Dat laatste geldt ook voor de motivatie
van de ouders. Leerlingen van ouders die veel belangstelling tonen voor school en
vaak op school komen, zijn niet taalvaardiger in het Nederlands dan leerlingen van
ouders die dat niet doen. Wat betreft het kontakt van de ouders is het verschil tussen
beide groepen signifikant op 5%-nivo, wat betreft hun taalvaardigheid in het
Nederlands op 1%-nivo. Dus leerlingen van ouders die een hoger vaardigheidsnivo
in het Nederlands hebben en meer kontakt hebben met Nederlanders, zijn vaardiger
in het Nederlands dan leerlingen van ouders die dat vaardigheidsnivo en kontakt niet
hebben.
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Opmerkelijk is overigens dat het tempo van taalvaardigheid in het Nederlands
(gemeten door taalvaardigheid bij het eerste meetmoment af te trekken van
taalvaardigheid bij het zesde meetmoment) tussen beide groepen niet signifikant
verschilt. Uit figuur 3 is af te lezen dat de groep ‘laag taalvaardig’ in de loop van de
zes opnames weliswaar gemiddeld iets meer vooruitgaat dan de groep ‘hoog
taalvaardig’ (1.08 versus .80), maar het verschil is niet signifikant. Duidelijk is in
figuur 3 te zien dat de ‘sociaal-kulturele oriëntatie’ van de groep ‘hoog taalvaardig’
steevast hoger is dan die van de groep ‘laag taalvaardig’.

Figuur 3: Grafiek van de taalvaardigheid in het Nederlands en de ‘sociaal-kulturele oriëntatie’ van
de ‘hoog’ en ‘laag’ taalvaardige leerlingen.

5. Konklusies
In onderzoek naar de relatie tussen tweede-taalverwervingssukses van kinderen
enerzijds en sociaal-kulturele faktoren anderzijds dient er een onderscheid gemaakt
te worden tussen de sociaal-kulturele kenmerken van de ouders en die van hun
kinderen. Beide generaties opereren buiten het gezin op volstrekt verschillende
terreinen, waardoor het weinig zin heeft faktoren van de ouders te relateren aan
tweede-taalverwervingssukses van hun kinderen. Met name geldt dit voor een faktor
als motivatie. Deze is boven-
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dien, zeker bij kinderen, sterk aan verandering onderhevig: aanvankelijk - op 6/7-jarige
leeftijd - gerelateerd aan die van de ouders, later - vanaf 8/9 jaar - meer gericht op
de peergroup.
Noch de motivatie van de kinderen, noch die van de ouders is in dit onderzoek
van invloed gebleken op tweede-taalverwervingssukses. Kinderen die sterk
gemotiveerd zijn om Nederlands te leren en waarvan de ouders veel belangstelling
voor school tonen, zijn niet vaardiger in het Nederlands dan kinderen waarbij dit niet
het geval is. Daarbij moet echter nogmaals aangetekend worden dat het bij de
sociaal-kulturele kenmerken van de leerlingen en hun ouders steeds gaat om door
leerkrachten gerapporteerd gedrag. Met name bij vragen naar motivatie is zo'n
rapportage niet de meest optimale operationalisatie omdat het gevaar van subjektiviteit
groot is.
De taalaanbodfaktoren taalkeuze en taalkontakt van de leerling en de
taalvaardigheid in het Nederlands van de ouders verklaren wel een deel van het
taalverwervingssukses. Van deze drie faktoren blijkt de taalkeuze van de leerling
duidelijk de meest prominente verklarende variabele. Niet alleen is deze faktor het
hoogst gekorreleerd met taalvaardigheid (voor alle meetmomenten samen bedraagt
de korrelatie .75), bovendien blijft de korrelatie met taalvaardigheid op hetzelfde
nivo als door middel van een partiële korrelatie-analyse gekontroleerd wordt voor
de invloed van respektievelijk het taalkontakt van de leerling (de partiële korrelatie
van taalkeuze en taalvaardigheid wordt .73) en de taalvaardigheid Nederlands van
de ouders (de partiële korrelatie wordt .72). Omgekeerd wordt de partiële korrelatie
tussen taalkontakt en taalvaardigheid van de ouders met de taalvaardigheid Nederlands
van het kind praktisch nul (de partiële korrelatiecoëfficiënten zijn niet signifikant)
als gekontroleerd wordt voor de invloed van de variabele taalkeuze van het kind.
Het is echter niet zo dat het tempo van tweede-taalverwerving tussen ‘hoog’ en
‘laag’ taalvaardigen of tussen kinderen met een grote en met een geringe mate van
taalkontakt verschilt. Beide groepen verwerven even snel Nederlands.
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3 Woordassociaties van Marokkaanse, Turkse en Nederlandse
kinderen
R. Appel
1. Inleiding en onderzoeksvragen1.
Onderzoekers, leerkrachten en andere betrokkenen zijn het over één ding roerend
eens: anderstalige kinderen beheersen het Nederlands in geringere mate dan hun
Nederlandse leeftijdgenoten. Het onder zoek naar die Nederlandse taalvaardigheid
is tot op heden voornamelijk gericht geweest op syntaxis en morfologie, vermoedelijk
omdat die linguistische niveaus voor taalkundigen het meest interessant zijn. Aan
het vocabulaire is betrekkelijk weinig aandacht besteed, terwijl woordkennis, c.q.
kennis van de betekenis van woorden, een eerste vereiste lijkt te zijn om aan verbale
kommunikatie te kunnen deelnemen (waarbij ik uiteraard gebarentalen buiten
beschouwing laat). Wie wel de grammatika van een taal kent, maar geen woorden,
die is volstrekt machteloos. Wanneer het omgekeerde het geval is, zal hij of zij geen
verbale schoonheidsprijs verdienen, maar in allerlei interaktie-situaties toch tot op
zekere hoogte boodschappen in de betreffende taal kunnen produceren en begrijpen.
Een onderzoek waarin wel naar vocabulaire gekeken is, is dat van Verhoeven en
Vermeer (1985). Zij construeerden de Taaltest voor Anderstalige Kinderen (TAK),
en stelden vast dat Turkse kinderen vooral lager scoorden op subtests waarmee
produktieve en receptieve woordenschat werden gemeten. Op lexicaal niveau bleek
de achterstand ook groter te zijn dan op andere linguistische niveaus, terwijl die
achterstand nog groeide ook, in die zin dat 8-jarige Turkse kinderen relatief slechter
presenteerden t.o.v. hun Nederlandse leeftijdgenoten dan 4-jarige Turkse kinderen.
Een andere inspiratiebron voor onderzoek naar vocabulaire is gelegen in Cummins'
theorie over verschillende vormen van taalvaardigheid (zie o.a. het artikel van De
Haan in deze bundel). Cummins veronderstelt dat anderstalige kinderen vooral een
achterstand t.o.v. ééntalige kinderen hebben wat betreft hun cognitiefschoolse
taalvaardigheid. Het is hier niet de plaats om te bespreken wat voor soort
deelvaardigheden hier precies mee worden bedoeld, maar wel is duidelijk dat kennis
van ‘moeilijke’ en abstrakte woorden er zeker onder valt. Waarschijnlijk vormt het
vermogen om woorden te manipuleren, om woorden alleen met andere woorden in
verband te brengen (zoals in veel schoolse taaltaken) ook een belangrijk facet van
cognitief-schoolse taalvaardigheid.
In dit artikel rapporteer ik over een poging om meer inzicht te
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krijgen in het vocabulaire dan via taaltesten of het analyseren van spontaan taalgebruik
mogelijk is. Deze poging maakt overigens deel uit van een onderzoeksprojekt dat
als doelstelling heeft uiteindelijk bij te dragen aan inzichten over verwerving van
vocabulaire en het onderwijzen van (nieuw) vocabulaire. In dit deelonderzoek heb
ik gebruik gemaakt van een woordassociatietaak, een oude, zo niet ouderwetse,
techniek. De essentie van deze techniek is dat een informant een woord (de stimulus)
krijgt voorgelegd en als reaktie één of meer woorden (de respons(en)) moet geven
die ‘in zijn of haar hoofd opkomen’ bij het horen van het stimuluswoord. De stimulus
is bijv. wit, en de informant kan reageren met zwart of blank. Woordassociatietaken
kunnen mondeling of schriftelijk worden afgenomen, en er kan één respons of méér
dan één respons worden gevraagd.
Clark & Clark (1977) zeggen in een kort historisch stukje dat onderzoekers
aanvankelijk, d.w.z. zo rond 1900, dachten dat woordassociaties vooral lieten zien
hoe ideeën met elkaar waren verbonden in de menselijke geest. Later veronderstelde
men in het kader van behavioristisch geïnspireerd taalpsychologisch onderzoek dat
woordassociaties duidelijk maakten hoe in verbaal gedrag het ene woord als het ware
het andere opriep. Heden ten dage gaat men ervan uit dat woordassociaties vooral
inzicht geven in het betekenissysteem waar mensen over beschikken, en in de wijze
waarop woorden, hun betekenissen en de elementen waarin die betekenissen eventueel
kunnen worden opgedeeld, aan elkaar zijn verbonden.
Responsen in een woordassociatietaak kunnen op verschillende manieren worden
geanalyseerd. Ik zal enkele van die manieren (en wel die ik heb toegepast) hieronder
behandelen.

Aantal responsen
In een associatietaak waarin proefpersonen meer dan één respons mogen geven, kan
uiteraard het (gemiddeld) aantal responsen van een groep proefpersonen worden
vastgesteld. Men zou kunnen veronderstellen dat dit aantal een indicatie is voor de
omvang van het semantisch veld waarbinnen het stimuluswoord ligt. Dit is echter
een (voorlopig) nog niet hard te maken aanname. Een andere, en misschien minder
gewaagde veronderstelling is, dat het aantal responsen simpelweg een maat is voor
het vermogen om woorden met elkaar in verband te brengen, om te ‘zoeken’ in het
beschikbare vocabulaire en de relevante woorden/responsen ‘tevoorschijn te halen’.

Diversiteit van responsen
Het is mogelijk om na te gaan hoe homogeen een groep is wat betreft de gegeven
responsen. In het ene uiterste geven alle informanten in een bepaalde groep dezelfde
responsen (bijv. op zand: strand, duin, korrel, zandbak), terwijl in het andere uiterste,
van een zeer heterogene groep, alle individuen andere responsen geven.
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Paradigmatisch vs. Syntagmatisch
Taalkundig gezien zijn er twee soorten responsen mogelijk, nl. wel of niet in dezelfde
woordklasse als het stimuluswoord. De respons tafel op stoel valt in dezelfde
woordklasse, en is dus paradigmatisch van aard. Zitten na stoel daarentegen is een
syntagmatische respons. In woordassociatie-onderzoek bij kinderen heeft men
gevonden dat er zo rond het zevende levensjaar een verschuiving plaatsvindt van
meer syntagmatische naar meer paradigmatische responsen. Die verschuiving is dan
ook geïnterpreteerd als een uitdrukking van linguistische rijping. Waarom die
verschuiving optreedt is overigens nog niet zo duidelijk; men veronderstelde wel dat
kinderen woordklassen beter leerden onderscheiden, maar de waarde van die
verklaring moet worden betwijfeld gezien de (grote) grammatikale vaardigheden
waarover kinderen al op vier- of vijfjarige leeftijd beschikken (zie verder ook de
Inleiding in De Groot 1980). In een andere verklaring wordt gewezen op het feit dat
kinderen rond hun zevende levensjaar meer in kategorieën leren denken, beter in
staat zijn om te classificeren (ook gezien hun ontwikkelingsstadium volgens de
opvattingen van Piaget), mogelijk ook vanwege schoolervaringen, en daarom meer
paradigmatische responsen geven.

Semantisch vs. Episodisch
Petrey (1977) introduceert een ander onderscheid, nl. dat tussen responsen die
semantisch en responsen die episodisch zijn gerelateerd aan het stimuluswoord.
Hieronder volgt een overzicht van verschillende typen semantisch gerelateerde
responsen (met voorbeelden), om duidelijk te maken wat hieronder wordt verstaan.
- lexicale oppositie, bijv. geluk - pech;
- hyponymie (relatie van boven-, c.q. onderschikking, de respons is een instantie
van de stimulus, of omgekeerd), bijv. hond - poedel, of hond - dier;
- deel - geheel, bijv. hand - vinger;
- collectief (in feite een speciaal soort deel - geheel relatie), bijv. dochter - familie;
- synonymie, bijv. geluk - mazzel;
- semantisch nevengeschikt, bijv. zand - modder.

Episodisch gerelateerd zijn die responsen die samen met het stimuluswoord
voorkomen in bepaalde ‘episodes’ of gebeurtenissen. Enkele simpele voorbeelden
kunnen dit wellicht verduidelijken. Met het stimuluswoord hond hebben de volgende
woorden een episodische relatie: riem, poep, uitlaten. Syntagmatische responsen
kunnen dus ook episodisch gerelateerd zijn aan het stimuluswoord. Volgens Petrey
(1977) zijn episodische responsen kenmerkend voor een ‘immature lexical memory’
(p. 62). Zij stelt dat ‘(the) cru-
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cial opposition between mature and immature norms (voor woordassociaties, RA)
is (...) that between different sorts of structure. Whereas adults' responses are grouped
primarily by semantic memory of words' internal content, children's responses display
mainly episodic memories of external context’ (p. 69). In bepaalde opzichten sluit
dit aan bij de opvattingen van Kuczaj (1982) die zegt dat de ontwikkeling van het
semantisch systeem (het gehele vocabulaire van een individu) bestaat uit de
verwerving van woorden, woordbetekenissen, en de semantische relaties die de
semantische velden binnen het systeem struktureren.

Responsen van tweetaligen
Aan tweetaligen kunnen stimuli worden voorgelegd die in de twee betreffende talen
qua betekenis niet geheel overlappen, zoals bijv. het Engelse equivalent voor familie,
family dat naast ‘familie’ ook ‘gezin’ betekent. Wanneer nu een Engels-Nederlands
tweetalige het woord familie als stilumus krijgt voorgelegd, kan hij/zij associëren
op het concept ‘familie’ of op zowel het concept ‘familie’ als het concept ‘gezin’.
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat bij een volledige scheiding van de
semantische systemen van de twee talen alleen op ‘familie’ wordt geassocieerd, en
wanneer dat niet het geval is op ‘familie’ en ‘gezin’ (onder invloed van het Engelse
family). De responsen bij dit type stimuli künnen dus worden beschouwd als een
maat voor de scheiding van de twee talen op semantisch niveau.

Woorden en ervaringen
Alledaagse, en mogelijk cultureel bepaalde ervaringen kunnen mede beïnvloeden
welke responsen voor (kunnen) komen. Een kind dat vaak de dierentuin bezocht, zal
op dier gedeeltelijk andere (en waarschijnlijk ook meer) responsen geven dan een
kind dat nog nooit in een dierentuin is geweest. Verschillen in responsen kunnen dus
inzicht geven in ervaringsverschillen die eventueel kunnen samenhangen met
cultuurverschillen (vgl. Szalay & Deese 1978; Kent 1984).
Het bovenstaande leidt tot de volgende zes onderzoeksvragen: zijn er verschillen
tussen Nederlandse, Marokkaanse en Turkse kinderen
(1) wat betreft het aantal responsen in een associatietaak?
(2) wat betreft de diversiteit van de responsen?
(3) wat betreft het (relatieve) aantal paradigmatische responsen?
(4) wat betreft het (relatieve) aantal semantisch aan het stimuluswoord gerelateerde
responsen?
(5) wat betreft de responsen op woorden waarbij er geen volledige betekenisoverlap
is tussen Nederlands en Marokkaans-Arabisch en tussen Nederlands en Turks?
(6) zijn er verschillen in responsen die duiden op ervaringsverschillen, c.q.
cultuurverschillen?
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2. Methode van onderzoek
Informanten
Het onderzoek is uitgevoerd bij Nederlandse, Marokkaanse en Turkse kinderen in
de zevende en achtste groep van de basisschool. De kinderen zaten op verschillende
scholen (vier in Amsterdam, twee in Enschede en één in Hoorn). De Nederlandse
leerlingen zaten op dezelfde scholen als de Turkse en Marokkaanse. Tabel 1 bevat
verdere gegevens.
Nederl. (n=50)
Gem. verblijfsduur n.v.t.

Merokk. (n=48)
8;7

Turks (n=50)
8;0

Gem. leeftijd

11;8

12;2

12;3

aantal jongens

26

18

27

aantal meisjes

24

30

23

Tabel 1: Gegevens over informanten
Uit deze tabel blijkt dat de Nederlandse kinderen gemiddeld iets jonger waren dan
de Turkse en Marokkaanse. De gemiddelde verblijfsduur van de Marokkaanse
leerlingen was 7 maanden langer dan die van de Turkse. Verder is het aantal jongens
en meisjes in de Marokkaanse groep minder ‘mooi’ verdeeld dan in de Nederlandse
en Turkse.

De associatietaak
De kinderen kregen de associatietaak schriftelijk en klassikaal voorgelegd. Op de
eerste pagina stond een voorbeeld (stimuluswoord auto met een aantal mogelijke
responsen, zowel paradigmatische als syntagmatische, en zowel semantisch als
episodisch gerelateerde) met een uitleg. Op de volgende pagina's stond steeds een
stimuluswoord met daarnaast een aantal lege vakjes waar responsen in konden worden
geschreven, op de volgende wijze:
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Op elke pagina was ruimte voor 15 responsen. Per stimulus kregen de kinderen één
minuut de tijd om responsen in te vullen. Aan de leerkrachten was informatie gevraagd
over de snelheid van het (technisch) schrijven van de anderstalige leerlingen in
vergelijking met de Nederlandse (in verband met mogelijke invloed op het aantal
responsen). Uit de reakties van de leerkrachten bleek dat de anderstalige leerlingen
op dit punt vergelijkbaar waren met de Nederlandse.
De leerlingen kregen acht stimuluswoorden voorgelegd. Hieronder worden ze
opgesomd met erbij een argumentatie waarom juist voor dat woord werd gekozen.
hond: er van uitgaande dat Nederlandse gezinnen veel vaker een hond hebben dan
buitenlandse gezinnen, zouden de responsen ervaringsverschillen kunnen laten zien;
drinken: er is geen volledige betekenisoverlap tussen het Nederlands en het Turks
(içmek = drinken, eten van soep); bovendien is één van de Marokkaans-Arabische
woorden voor ‘soep’ afgeleid van het woord voor ‘drinken’;
stad: er is geen volledige betekenisoverlap tussen het Nederlands en het
Marokkaans-Arabisch (blad = stad, land, landstreek, plaats);
vinger: er is geen volledige betekenisoverlap tussen het Nederlands en het Turks
(parmak = vinger, teen), terwijl het Marokkaans-Arabische woord voor teen een
omschrijving is die in het Nederlands vertaald zou kunnen worden met ‘vinger van
de voet’.
geluk: omdat in woordassociatietaken vrijwel altijd alleen konkrete zelfstandige
naamwoorden als stimuli voorkomen, is in deze taak ook een abstrakt woord
opgenomen;
ziek: er is geen volledige betekenisoverlap tussen het Nederlands en het
Marokkaans-Arabisch (/aièn/ = ziek, moe);
zand: dit woord is gekozen uitgaande van het idee dat de kinderen verschillende
ervaringen hebben met zand, en dat Nederlandse kinderen het m.n. meer met
‘strandervaringen’ zouden verbinden;
dochter: er is geen volledige betekenisoverlap tussen het Nederlands en de andere
twee betrokken talen waarin het woord voor ‘dochter’ ook ‘meisje’ betekent.
Ik moet overigens nog opmerken dat niet bekend was in hoeverre de Marokkaanse
kinderen van huis uit Marokkaans-Arabisch of Berber spraken. Aan de gegevens
over woorden waarbij er geen betekenisoverlap is tussen het Nederlands en
Marokkaans-Arabisch mag dus niet teveel waarde worden toegekend in verband met
onderzoeksvraag (5).
Analyse
De responsen werden geklassificeerd als syntagmatisch of paradigmatisch. Aan
het onderscheid semantisch-episodisch werd nog een derde kategorie toegevoegd,
nl. individueel. ‘Episodisch’ ver-
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wijst naar min of meer traditionele episodes waarin begrippen of zaken (en dus de
woorden die daarnaar verwijzen) samen voorkomen, terwijl dat bij een individueel
gerelateerde respons niet het geval is; het woord blij als respons bij ziek is typisch
een als ‘individueel’ te klassificeren respons. Het blijft natuurlijk altijd de vraag wat
‘min of meer traditionele episodes’ zijn. Ik zal hier op dit probleem verder niet ingaan,
omdat het vooral gaat om de onderscheiding semantisch tegenover niet-semantisch
gerelateerde responsen. In de paragraaf over semantische responsen (3.4.) zal ik het
relatieve aantal individuele responsen nog kort behandelen.
Verder werden nog, in navolging van veel andere associatie-onderzoeken de
volgende twee typen responsen onderscheiden: fonologisch (overeenkomst in
klankvorm: hond - hand) en idiomstisch (stimulus en respons komen samen voor in
een taalkundige eenheid groter dan één woord, zoals een vaste uitdrukking, bijv.
brok - keel). Omdat deze twee typen responsen in het materiaal in het geheel niet
bleken voor te komen, zijn ze uiteraard ook verder niet in de analyse betrokken. (Dat
ze niet voorkwamen, ligt waarschijnlijk aan het feit dat de associatietaak schriftelijk
werd afgenomen.)
Voor alle duidelijkheid: de responsen werden dus dubbel geklassificeerd, voor het
onderscheid paradigmatisch - syntagmatisch, en het onderscheid semantisch episodisch - individueel.

3. Resultaten en diskussie2.
De resultaten m.b.t. de zes onderzoeksvragen zullen hieronder in zes subparagrafen
aan de orde worden gesteld. Voordat ik hiertoe overga, wil ik eerst enkele algemene
opmerkingen maken over de responsen.
a. Vaak kunnen uit de responsen persoonlijke kenmerken van een informant worden
afgeleid. Degene die op geluk de responsen penalty stoppen, schot op de 1st,
en schot op de paal geeft, is zeker keeper. Degene die op geluk o.a. reageert
met nog net niet scheiden vertelt iets over haar gezinsomstandigheden.
b. Hoewel de taak zó werd gepresenteerd (ook w.b. de lay-out) dat de kinderen
gestuurd werden in de richting van associaties op het stimuluswoord, wordt er
toch ook regelmatig doorgeassocieerd op een zelf gegeven respons, bijv. geluk
- verliefd, blozen.
c. Soms wordt er in een reeks responsen bijna een (niet altijd chronologisch)
verhaaltje verteld, bijv. dochter - getrouwd, gescheiden, verloofd, verliefd, oud,
ziek, doodziek, dood.
d. Soms lijken de kinderen gericht op het ‘vertellen’ van een bepaalde episode of
samenhangende reeks episodes, bijv. hond - riem, uitlaten, snuffelen, paal,
plassen, rennen, stok halen.
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e. Soms hebben de kinderen in hun responsen één bepaalde kategorie te pakken
en die houden ze a.h.w. vast, bijv. stad - Zeeman, Hema, Superconfex, Profie,
C & A, Vroon de Reesman.

3.1. Aantallen en associaties
Tabel 2 bevat de gemiddelde aantallen responsen van de drie groepen informanten
per stimuluswoord en over het totaal.

hond

Ned.
8.0

Mar.
7.0

Tur.
6.1

drinken

8.6

8.3

6.9

stad

9.2

8.2

7.1

vinger

7.4

7.3

6.0

geluk

5.7

5.4

4.2

ziek

9.2

8.1

6.1

zand

8.1

6.5

5.4

dochter

9.1

8.3

6.0

Totaal

8.2

7.4

6.0

Tabel 2: Gemiddelde aantal responsen
De resultaten zijn duidelijk: de Nederlandse kinderen geven de meeste responsen,
dan de Marokkaanse, terwijl de Turkse kinderen het laagst scoren. Dit geldt niet
alleen voor het totaal van de associatietaak, maar ook per stimuluswoord, met
uitzondering van vinger, waarop het Nederlandse en Marokkaanse gemiddelde vrijwel
gelijk is.
Deze resultaten lijken erop te wijzen dat de Nederlandse kinderen over een grotere
woordenschat beschikken dan de anderstaligen, c.q. dat ze beter in staat zijn de
woorden die ze kennen ‘op te roepen’ en met elkaar in verband te brengen. De
Marokkaanse kinderen doen het weer beter dan de Turkse.
Hierbij moet nog wel worden aangetekend dat als stimuluswoorden betrekkelijk
‘makkelijke’ woorden waren gekozen. Het is nog de vraag of de verschillen tussen
de groepen misschien nog groter zouden zijn geworden wanneer meer voor ‘moeilijke’
stimuluswoorden was gekozen. Nu viel al op dat enkele Turkse kinderen op geluk
geen enkele respons gaven.

3.2. Diversiteit
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De diversiteit van de responsen is vastgesteld door (a) het gemiddelde aantal van de
drie meest frequente responsen te berekenen; (b) dit gemiddelde aantal nogmaals als
percentage van het totaal aantal responsen te berekenen (omdat immers wie meer
responsen per stimuluswoord heeft, ook meer frequente responsen zal
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hebben); (c) de gemiddelde type/token-ratio (TTR), dus het aantal verschillende
responsen op het totaal aantal responsen, te berekenen. In tabel 3 worden de resultaten
van deze berekeningen weergegeven.

(a)

(b)

(c)

Respons 1

Ned.
27.9

Mar.
22.1

Tur.
23.3

Respons 2

23.9

17.8

17.8

Respons 3

20.4

16.1

13.3

Respons 1 als
perc.

7.0

6.3

6.5

Respons 2 als
perc.

5.8

5.0

5.7

Respons 3 als
perc.

4.9

4.5

4.8

TTR

0.408

0.457

0.467

Tabel 3: Gegevens over de diversiteit van de responsen
De gegevens achter (a) hebben misschien niet zoveel betekenis, omdat zoals hierboven
al werd gesteld een hoger totaal aantal responsen ook de kans op meer van de meest
frequente responsen groter maakt. Om die reden zijn de gegevens over de meest
frequente responsen ook ‘gewogen’ in (b). Daaruit blijkt dat, ook relatief gezien, in
de Nederlandse groep de drie meest frequente responsen ieder vaker voorkomen dan
die in de twee groepen anderstaligen, hoewel de Turkse groep, zeker m.b.t. de tweede
en derde meest frequente respons dichtbij de Nederlandse groep staat.
De TTR van de Nederlandse groep is lager dan van de andere twee groepen, d.w.z.
de Nederlandse kinderen hebben relatief minder types (verschillende responsen) op
het aantal tokens (totaal aantal responsen). Uit de gegevens in tabel 3 kan
geconcludeerd worden dat de Nederlandse groep homogener is dan de buitenlandse
groep in haar respons-gedrag. Misschien kan daaruit ook worden opgemaakt dat de
Nederlandse kinderen meer op elkaar lijken wat betreft het semantisch systeem waar
ze over beschikken. In onderzoek naar taalvaardigheid onder Turkse kinderen (zie
o.a. Verhoeven & Vermeer 1985; Lalleman 1986) is ook gewezen op de grote
diversiteit binnen deze groep.

3.3. Paradigmatische responsen
Tabel 4 bevat gegevens over het gemiddelde percentage paradigmatische responsen
van de drie groepen voor ieder van de acht stimuluswoorden en over het totaal.
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hond

Ned.
64.3

Mar.
71.4

Tur.
75.0

drinken

4.4

6.2

1.4

stad

94.3

91.1

96.6

vinger

80.1

73.0

83.9

geluk

52.7

54.2

50.5

ziek

8.3

16.5

7.2

zand

83.2

72.8

76.5

dochter

83.9

73.0

83.7

Totaal

58.9

57.3

59.0

Tabel 4: Gegevens over het percentage paradigmatische responsen
Eén ding blijkt in ieder geval zonneklaar uit tabel 4, zeker uit de gegevens over het
totaal van de associatietaak: de groepen verschillen niet van elkaar wat betreft het
relatieve aantal paradigmatische responsen. Wanneer toename van het aantal
paradigmatische responsen beschouwd wordt als een indicatie voor linguistische
rijping, blijkt dat de anderstalige kinderen zich op hetzelfde ontwikkelingsniveau
bevinden als de Nederlandse.
Een ander opvallend punt, dat overigens los staat van de onderzoeksvraag, is dat
het relatieve aantal paradigmatische responsen zoveel verschilt tussen de
stimuluswoorden. Het ene werkwoord en het ene bijvoeglijk naamwoord blijken
nauwelijks paradigmatische responsen op te roepen. Bij drinken zijn het vooral series
dranken die als responsen worden gegeven (cola, seven-up, sinas, enz.) en bij ziek
zijn het ziektes en personen/zaken die met ziek zijn te maken hebben (rode hond,
griep, dokter, ziekenhuis, enz.)

3.4. Semantische responsen
De gegevens over het gemiddelde percentage semantisch aan het stimuluswoord
gerelateerde responsen (per stimuluswoord en over het totaal) staan in tabel 5.
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hond

Ned.
24.7

Tur.
32.7

Mar.
38.8

drinken

1.7

2.1

0.3

stad

6.5

14.6

18.4

vinger

66.8

52.3

57.2

geluk

8.2

3.4

2.8

ziek

4.2

4.8

4.0

zand

9.2

9.3

12.4

dochter

47.0

34.9

50.5

Totaal

22.4

19.2

24.6

Tabel 5: Gegevens over het percentage semantische responsen
Wat betreft de totaalscore is er weinig verschil tussen de drie groepen; alleen de
Marokkaanse kinderen hebben een iets lagere score. Als het aantal semantische
responsen een goede ontwikkelingsmaat is, zoals Petrey (1977) beweert, dan kan
opnieuw gesteld worden dat de anderstalige kinderen op hetzelfde niveau zitten als
de Nederlandse.
Binnen het kader van de hier gerapporteerde analyse is nog niet gekeken naar
mogelijke verschillen binnen de groep semantische responsen, volgens de
onderscheiding in semantische relaties die in paragraaf 1 onder ‘Semantisch vs.
Episodisch’ is gemaakt. Wel ben ik voor enkele stimuluswoorden nagegaan in welke
mate bepaalde responsen voorkwamen die zouden kunnen duiden op een wat verder
ontwikkeld vermogen om semantische relaties te leggen, maar dat pakte (voorlopig
althans) niet uit in het voordeel van één van de drie groepen. De resultaten waren
‘gemengd’. Zo had bij dochter de Nederlandse groep vaker de in mijn ogen
‘gevorderde’ of ‘rijke’ respons, familie (nl. 7 keer plus 1 keer familielid) tegenover
de Marokkaanse groep 4 keer, en de Turkse groep 2 keer. Daarentegen kwam de
volgens mij ook hoog te kwalificeren respons mens 5 keer voor in de Turkse groep,
2 keer in de Marokkaanse, en geen enkele keer in de Nederlandse.
In deze paragraaf wil ik ook nog even kort ingaan op de aantallen individuele
responsen. De percentages voor de groepen Nederlandse, Marokkaanse en Turkse
kinderen zijn respectievelijk 10.4, 17.2 en 12.2. De Marokkaanse groep scoort hierop
dus duidelijk hoger dan de andere twee. Het is echter niet duidelijk wat dit voor de
semantische ontwikkeling van de kinderen betekent. Het is mogelijk dat het minder
goed kunnen leggen van min of meer traditioneel episodische of semantische relaties
belemmeringen met zich meebrengt in het taalonderwijs.
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3.5. Semantische verschillen tussen talen en responsen
Allereerst moet worden opgemerkt dat de drie groepen in responsgedrag sterk op
elkaar leken, zowel wat betreft de soort responsen (de ‘types’) als wat betreft de
volgorde van frequentie van voorkomen van die types. Hieronder worden ter illustratie
de meest frequente responsen op de stimulus vinger gegeven voor de drie groepen
(een X voor een woord bij de Marokkaanse en Turkse groep duidt erop dat het woord
ook bij de Nederlandse groep voorkomt in de lijst van responsen die minimaal 5 keer
werden gegeven).

vinger
Ned.
nagel

frequentie
40

Mar.
X nagel

frequentie
34

Tur.
X nagel

frequentie
31

hand

27

X duim

24

X hand

21

duim

22

X hand

19

X duim

18

pink

20

X ring

16

X ring

18

ring

16

X wijsvinger 15

X duim

12

wijsvinger

15

X bloed

14

X pink

12

ringvinger

11

X nagellak

11

X nagellak

9

bloed

10

X wijzen

9

X ringvinger 8

nagellak

10

X
7
middelvinger

X wijsvinger 7

wijzen

8

X ringvinger 7

X bloed

6

middelvinger 7

X arm

trouwen

6

arm

6

handschoen 5

bot

6

schrijven

pakken

5

6
5

Ik behandel hier de stimuluswoorden waarbij er geen volledige betekenisoverlap
is tussen het Nederlands en het Turks, resp. het Marokkaans-Arabisch. Daarbij geef
ik steeds voor die responsen die eventueel in verband gebracht kunnen worden met
die betekenisoverlap de aantallen voor de drie groepen.
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respons

teen

Ned.
2

respons

voet

1

3

2

drinken

respons

soep

0

3

2

stad

respons

land /
0
landstreek /
plaats

0

0

ziek

respons

moe

0

3

1

dochter

respons

meisje

21

9

17

vinger

Mar.
3

Tur.
2

Uit dit overzicht blijkt dat er weinig reden is om aan te nemen dat bij deze
tweetalige kinderen de semantische systemen van de twee talen min of meer in elkaar
zouden zijn geschoven of zouden interfereren. Als dat wel het geval was geweest,
dan hadden bijv. de Turkse kinderen veel vaker het woord voet als respons moeten
geven op vinger, terwijl ze nu wel, net als de Nederlandse kinderen heel vaak de
respons hand geven. Het betrekkelijk gering aantal keren dat de Marokkaanse kinderen
meisje geven als respons op dochter kan ik overigens niet verklaren.

3.6. Ervarings- en/of cultuurverschillen
Hieronder volgt een overzicht met stimuluswoorden en voor de drie groepen de
aantallen van die responsen die kunnen duiden op ervarings en/of cultuurverschillen.
Enerzijds zijn in dit overzicht stimuluswoorden opgenomen die al bij voorbaat waren
geselecteerd met het oog op de hier behandelde onderzoeksvraag, anderzijds ook
stimuluswoorden waarbij achteraf bij de analyse bleek dat de responsen mogelijk
relevante verschillen laten zien.
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hond

drinken

stad

vinger

geluk

ziek

zand

Ned.
24

Mar.
7

Tur.
3

respons

uitlaten

respons

buurman /
-vrouw

0

7

6

respons

limonade

16

22

27

water

14

18

28

melk

9

17

12

markt

3

6

7

fabriek

0

3

6

eten

0

3

2

trouwen

1

4

6

auto

3

8

4

fiets

1

7

4

verliefd

5

1

0

trouwen

4

0

0

rode hond

19

6

7

mazelen

13

2

1

bof

11

3

1

strand

31

14

16

spelen

12

22

18

duin

6

1

1

respons

respons

respons

respons

respons

Uit deze gegevens kunnen de volgende voorzichtige (en voorlopige) conclusies
worden getrokken. De Nederlandse kinderen associëren hond veel vaker met uitlaten;
ik denk dat ze beter weten wat het betekent om een hond in huis te hebben. Voor de
anderstalige kinderen hoort een hond meer bij ‘anderen’, vandaar ook de relatief
hoge scores voor buurman/vrouw.
Bij drinken hebben de Turkse en Marokkaanse kinderen relatief hogere scores
voor de meer gewone dorstlessers. Zij krijgen thuis vermoedelijk minder frisdranken
als bitter-lemon e.d. Omdat de aantallen voor woorden als bitter-lemmon betrekkelijk
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laag zijn, zijn die niet opgenomen in het overzicht. Het is wel opvallend dat
Nederlandse kinderen meer van dat soort woorden geven, ook in de sfeer van de
alcoholica (bijv. baccardi).
Bij stad vallen de hogere scores voor markt en fabriek op in de twee groepen
anderstaligen. Het lijkt erop dat de leef- en werksituatie van arbeidsmigranten hier
doordringt in de associaties van de kinderen. De anderstalige kinderen geven enkele
keren de respons eten bij vinger, en de Nederlandse kinderen helemaal niet. Het
aantal keren dat eten gegeven wordt, is echter zeer gering, te gering om bijv. te
concluderen dat de Marokkaanse gewoonte om (ook warm) eten met de vingers als
tafelgereedschap te
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nuttigen, sterk in het semantisch systeem zou doordringen. De betrekkelijk hoge
frequentie van trouwen bij vinger in de Marokkaanse en Turkse groep kan mogelijk
cultureel worden verklaard via de gewoonte om bij het huwelijksfeest de vingers en
andere delen van de hand van de bruid met henna te kleuren (het woord henna kwam
overigens noch in de Marokkaanse, noch in de Turkse groep als respons voor; slechts
één Marokkaans kind gaf kleur als respons).
Hoewel in het algemeen de frequentie van ‘materiële’ associaties bij geluk
opvallend is (bij alle drie groepen is geld de meest frequente respons), springt m.n.
het aantal keren eruit dat fiets of auto door de Marokkaanse kinderen als respons
wordt gegeven. Vermoedelijk is het bezit van één van die vervoermiddelen in
sommige Marokkaanse gezinnen niet vanzelfsprekend; alleen wie geluk heeft, mag
zichzelf de trotse eigenaar van een fiets of auto noemen.
De specifieke kinderziektes rode hond, mazelen en bof worden door Nederlandse
kinderen veel vaker als responsen gegeven. Het is mij niet duidelijk waarom dit
gebeurt. Misschien zijn dit typisch woorden die bij het thuisdomein passen.
Wat betreft de responsen op zand is het niet makkelijk een éénduidige conclusie
te trekken. Het lijkt erop dat voor de Nederlandse kinderen de strand/duin associatie
sterker is dan voor de anderstalige kinderen, die het zand misschien eerder kennen
van de zandbak (vandaar de hoge scores voor spelen). Daar moet echter tegen in
worden gebracht dat dit idee door andere responsen niet wordt bevestigd. Zo hebben
de drie groepen voor de respons zee ongeveer even hoge scores (resp. 16, 15 en 11).

4. Conclusies
Op basis van de resultaten bij de associatietaak kan worden geconcludeerd dat de
omvang van semantische velden rond alledaagse, ‘makkelijke’ Nederlandse woorden
bij anderstalige kinderen iets kleiner is dan bij Nederlandse kinderen. Het kan ook
zijn dat de Turkse en Marokkaanse kinderen minder vaardig zijn in het relateren van
losse woorden aan elkaar. Wanneer dat wordt beschouwd als een deelvaardigheid
van Cummins' Cognitive Academic Language Proficiency (CALP; ook wel vertaald
als cognitief schoolse taalvaardigheid), dan hebben de anderstslige kinderen een
achterstand in CALP. Ze kennen misschien wel genoeg woorden, maar ze ‘kunnen
er niet zo snel op komen’, een ervaring die veel vreemde-taalsprekers delen. Veel
oefenen lijkt de enige mogelijkheid om die deelvaardigheid te vergroten.
De Turkse en Marokkaanse groepen zijn diverser wat betreft hun associaties dan
de Nederlandse. Misschien is dit een gevolg van het feit dat de Nederlandse kinderen
deel uitmaken van een traditionele taalgemeenschap, terwijl de anderstalige kinderen
lid
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zijn van nieuwe, diffuse tweetalige gemeenschappen, waarin taalnormen nog minder
zijn uitgekristalliseerd. Deze verklaring is overigens puur speculatief.
Op de twee dimensies die linguistische rijpheid, of misschien wel
cognitief-linguistische rijpheid, zouden meten (resp. Syntagmatisch vs.
Paradigmatisch, en Episodisch vs. Semantisch vs. Individueel) vertonen de
anderstalige kinderen geen achterstand. Als dit ook als een aspekt van CALP zou
worden gezien - en daar zijn wel argumenten voor aan te dragen -, dan kan gesteld
worden dat CALP divers is, en dat niet alle deelvaardigheden met elkaar samenhangen.
Het feit dat de anderstalige kinderen het op het punt van de twee genoemde dimensies
niet slechter doen dan de Nederlandse, is misschien een gevolg van hun tweetaligheid.
Veelal wordt immers gesteld dat tweetaligheid de linguistische en cognitieve
ontwikkeling positief kan beïnvloeden. Misschien is het zo dat de sociale condities
voor een goede cognitieve en linguistische ontwikkeling van Turkse en Marokkaanse
kinderen ongunstig zijn, maar dat dit ten dele wordt gecompenseerd door hun
tweetaligheid.
Uit de responsen op de stimuluswoorden waarbij er geen volledige betekenisoverlap
was tussen het Nederlands en de betrokken minderheidstalen, kan worden afgeleid
dat de twee semantische systemen bij de tweetalige kinderen vermoedelijk in sterke
mate zijn gescheiden. Eventuele problemen in het Nederlands van de kinderen kunnen
dan ook nauwelijks veroorzaakt zijn door ‘door elkaar lopen’ van de twee talen. In
het responsgedrag van de anderstalige en Nederlandse kinderen komen af en toe
ervarings- of cultuurverschillen naar voren. De groepen lijken echter veel meer op
elkaar dan dat ze van elkaar verschillen.
Tot slot wil ik naar aanleiding van het hier gerapporteerde onderzoek nog het volgende
opmerken. Woordassociaties geven tot op zekere hoogte inzicht in het semantisch
systeem of het vocabulaire waar taalgebruikers over beschikken, maar daarnaast
kunnen associatietaken ook in het onderwijs worden gebruikt om dat systeem uit te
breiden (vgl. Kent 1984; Cohen & Aphek 1981). Woordassociatietaken bieden de
mogelijkheid om nieuwe woorden te leren, semantische relaties te bespreken en te
verduidelijken, en daarnaast ervarings- en cultuurverschillen aan de orde te stellen.
Ze lijken dan ook heel goed te passen in de dominante trend van het
thematisch-cursorisch onderwijs.
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Eindnoten:
1. Graag wil ik de volgende personen bedanken: Simon Verhallen vanwege zijn bereidheid om
met mij door te associëren over associaties, en Iskandar Serail en Joos Skolnik voor hun hulp
en ondersteuning bij de verwerking van de gegevens.
2. Tijdens het Symposium in Tilburg waar ik een lezing hield over het hier beschreven onderzoek
is ook aan de toehoorders (n=109) een schriftelijke associatietaak voorgelegd, waarbij ze echter
na elke stimulus slechts één respons konden geven. (Volgens Szalay & Deese (1978) is in een
associatietaak met enkelvoudige responsen de relatieve verdeling van responsen vergelijkbaar
met die in een taak met meervoudige responsen). Hieronder volgen voor drie stimuluswoorden
overzichten van de meest frequente responsen van resp. symposiumgangers, Nederlandse,
Marokkaanse en Turkse kinderen.

hond
Symp.

Ned.

Mar.

Tur.

kat/poes

43

uitlaten

24

eten

13

eten

17

blaffen

13

riem

20

haar

12

poot

12

poeps/rtont

7

eten

16

riem

12

staart

11

staart

6

poep

13

bijten

9

poep

10

dier/beest

4

staart

12

blaffen

9

oog

10
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riem

4

blaffen

10

kat

9

oor

9

uitlaten

3

mand

10

poep

9

haar

9

poot

10

poot

9

riem

9

staart

9

vinger
Symp.

Ned.

Mar.

Tur.

duim

31

nagel

40

nagel

34

nagel

31

hand

30

hand

27

duim

24

hand

21

ring

11

duim

22

hand

19

duim

18

pols

5

pink

20

ring

16

ring

18

wijzen

5

ring

16

wsjivniger

15

duim

12

hoed

4

wsjivniger

15

bloed

14

pink

12

nagel

4

ringvinger

11

nagelak

11

nagelak

9

pink

3

geluk
Symp.

Ned.

Mar.

Tur.

ongeluk

24

geld

15

geld

15

geld

10

pech

12

blij

14

blij

10

winnen

7

liefde

9

winnen

10

auto

8

blij

5

blij

7

vinden

7

fiets

7

auto

4

verdriet

7

rijk

7

rijk

7

fiets

4

fijn

3

cadeau

6

winnen

6

ongeluk

4

zoeken

3

verliefd

5

gewonnen

6

mooi

5

goud

5

pech

5

Ik wil bij dit overzicht slechts één opmerking maken. De hoge score voor duim als respons op
vinger kan vermoedelijk mede worden verklaard uit het feit dat ik, nog voor de taak werd
gemaakt, in de lezing een voorbeeld gaf van de geringe (Nederlandse) woordkennis van sommige
anderstalige kinderen: ze interpreteerden duin als ‘duim’.
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4 Effecten van simultaan tweetaligbicultureel onderwijs
F. Teunissen
0. Inleiding
In deze bijdrage worden de belangrijkste resultaten besproken van een onderzoek
dat uitgevoerd is naar de effecten van Project Moedertaalklassen in Enschede. Binnen
Project Moedertaalklassen werd een onderwijsprogramma uitgevoerd dat gebaseerd
is op een model voor simultaan tweetalig-bicultureel onderwijs. In het model hebben
de onderwijstaal van het land van herkomst en het Nederlands gedurende twee jaren
van de basisschool een gelijkwaardige positie in de onderwijsorganisatie. Omdat het
onderwijs in elk van de twee talen gegeven wordt door vertegenwoordigers van twee
verschillende culturen en onderwijstradities kan het tevens bicultureel genoemd
worden. In tegenstelling tot de ‘klassieke’ vorm ven tweetalig-bicultureel onderwijs
werden kinderen in Project Moedertaalklassen vanaf het begin praktisch tegelijkertijd
in de twee talen onderwezen. Er is derhalve sprake van simultaan tweetalig-bicultureel
onderwijs.
De bijdrage start met een beschrijving van het organisatiemodel van Project
Moedertaalklassen. Daarna volgt een schets van de onderzoeksopzet en de resultaten.
Tenslotte komen enkele theoretische implicaties aan de orde.

1. Project Moedertaalklassen: het organisatiemodel
In twee verschillende wijken van de gemeente Enschede werden in het schooljaar
1978-79 aan twee openbare scholen elk twee moedertaalklassen verbonden: een voor
het eerste leerjaar van het toenmalige lager onderwijs en een voor het tweede leerjaar
(thans de derde en de vierde leergroep van de basisschool). De ene school had
uitsluitend moedertaalklassen voor Turkse kinderen, de andere voor Marokkaanse
(en andere Arabische) kinderen. Naast de moedertaalklassen, geheel samengesteld
uit Marokkaanse of Turkse kinderen, kende iedere school een reguliere derde en
vierde parallelgroep waarin alle andere eerste- of tweedeklassers zaten. Per
moedertaalklas was plaats voor niet meer dan 20 kinderen. In de praktijk schommelde
het aantal rond de 15.
Vooral in de beginjaren waren er op de projectschool zelf te weinig kinderen om
de moedertaalklassen voldoende te bezetten. Daarom maakte men afspraken met
andere scholen in de wijk die ‘hun’
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Marokkaanse of Turkse kinderen voor twee jaar afstonden aan de moedertaalklassen.
Kinderen die niet meer op veilige loopafstand van de moedertaalklassenschool
woonden, werden met busjes daarheen vervoerd. Vooral bij de Turkse groepering
hoefden de laatste jaren nog maar incidenteel kinderen ‘gebust’ te worden.
Nadat de twee jaren moedertaalklassen waren verlopen, gingen de kinderen over
naar de reguliere klassen van het Nederlandstalige onderwijs om in etnisch gemengde
samenstelling hun schoolcarriere te vervolgen. Dat kon zijn een vijfde groep van de
school met de moedertaalklassen, maar ook een vijfde groep van een andere school
die het dichtst bij de woning van het kind lag. Aan deze overgang na twee jaar
moedertaalklas werd strikt de hand gehouden om te voorkomen dat een situatie zou
ontstaan waarbij Marokkaanse of Turkse kinderen hun hele schoolloopbaan in een
gescheiden situatie zouden verblijven. Kinderen die doubleerden herhaalden de vierde
leergroep dus niet in de moedertaalklas, maar in de etnisch heterogene parallelklas.
Na het verlaten van de moedertaalklassen konden de kinderen tot de achtste
leergroep deelnemen aan de lessen eigen taal en cultuur voor maximaal één schooltijd
(2,5 uur) per week.
In de moedertaalklassen bestond het onderwijs uit drie componenten:
- onderwijs van en in de Arabische of Turkse taal;
- onderwijs van en in de Nederlandse taal;
- integratie-onderwijs.
Daarbij lagen de accenten in beide moedertaalklassen verschillend: in de derde groep
was er iets meer tijd voor onderwijs in T1, in de vierde groep was de verdeling
omgekeerd. Tijdens de integratielessen werden de kinderen van de moedertaalklas
en hun parallelklas samengevoegd en vervolgens weer in twee etnisch heterogene
groepen verdeeld. Integratielessen werden gegeven bij de creatieve vakken,
lichamelijke opvoeding en wereldoriëntatie.
Project Moedertaalklassen was in Enschede bewust bedoeld om kinderen van de
tweede generatie te helpen hun moedertaal te behouden en in Nederland verder te
ontwikkelen. Het betreft dus geen opvangmodel, maar een onderwijsvorm die blijvend
wordt aangeboden zolang de financiele mogelijkheid daartoe bestaat en ouders hun
kinderen daarvoor opgeven. Toch is het geen echt taalbehoudmodel.
Taalbehoudmodellen vragen dat de gedurende de hele schoolperiode evenveel
onderwijs gegeven wordt in beide talen. Dit is bij de moedertaalklassen niet het geval.
In de praktijk betreft het een transitioneel tweetalig-bicultureel model met een
taalbehoudcomponent.
Project Moedertaalklassen is gestart als een klassieke vorm van
tweetalig-bicultureel onderwijs waarbij het onderwijs met T2 als instructietaal pas
later, bijvoorbeeld in de vierde leergroep wordt ingevoerd. Er is dan sprake van
successieve taalplanning binnen een tweetalig-bicultureel model. In Project
Moedertaal-
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klassen werden echter vrij spoedig nadat de eerste moedertaalklassen waren ingericht
beide talen als vak én als instructietaal vrijwel tegelijkertijd aangeboden. In de
Marokkaanse moedertaal klas begon het leren lezen in het Arabisch en in het
Nederlands tegelijkertijd; in de Turkse moedertaalklas eveneens, zij het, dat de
Nederlandse lerares eerst drie tot vier weken uittrekt voor voorbereidende
leesoefeningen voordat ze met de leesmethode begint.
Tijdens de uitvoering van Project Moedertaalklassen waren enkele gunstige
voorwaarden aanwezig voor toepassing van tweetaligbicultureel onderwijs. Het
aandeel allochtonen in de wijk en op de scholen was oorspronkelijk laag: maximaal
35% van de leerlingenpopulatie op de scholen was van allochtone oorsprong.
Gunstig was ook de homogeniteit in de allochtone populatie van wijken en scholen.
Deze bestond op de ene school voornamelijk uit Turkse, op de andere voornamelijk
uit Marokkaanse ouders. Daardoor was het gemakkelijker, onderwijsvormen die op
één bepaalde etnische groep zijn gericht te realiseren. De Marokkaanse kinderen
kwamen merendeels uit gezinnen waar Marokkaans-Arabisch gesproken werd.
Berberofone kinderen kwamen slechts incidenteel voor en bovendien hadden deze
door hun contact met Arabofone kinderen een redelijke communicatieve beheersing
van het Marokkaans-Arabisch.
Op beide scholen werd serieus gewerkt. Cognitieve leerdoelen werden ernstig
genomen. De school met de Turkse moedertaalklassen had bovendien nogal wat
kenmerken van een effectieve stimuleringsschool.
Minder gunstig was de situatie rond de Marokkaanse leerkrachten van de Arabische
moedertaalklassen. De eerste Marokkaanse leerkracht werd na een jaar overgeplaatst
en opgevolgd door twee andere leerkrachten die met elkaar en deels met de
Marokkaanse ouders in conflict kwamen.
Op beide scholen zijn in de aanvangsjaren van het Project grote problemen geweest
bij het samenwerken van de Nederlandse en buitenlandse leerkrachten. De
leerkrachten hebben ervaren dat lesgeven in moedertaalklassen tevens bicultureel
onderwijzen betekent. De problemen bij het bicultureel onderwijzen hebben bij de
‘Marokkaanse’ en de ‘Turkse’ moedertaalklassen tot verschillende situaties geleid.
In beide scholen was er uiteindelijk sprake van onderlinge acceptatie op basis van
gelijkwaardigheid. In de ene school mondde dit uit in een tamelijk gescheiden naast
elkaar bestaan van de onderwijscomponenten, gecoördineerd door formele afspraken
over wie wat onderwijst, welke gemeenschappelijke gedragsregels gehanteerd worden
en dergelijke. Op de andere school was daarenboven sprake van inhoudelijke
samenwerking waardoor de onderwijsprocessen meer op elkaar gingen lijken.1.
Het moedertaalklassenmodel is in Enschede op meerdere scholen ingevoerd. In
alle wijken waar veel Marokkaanse of Turkse kinderen wonen zijn moedertaalklassen
ingericht.
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2. Het evaluatie-onderzoek
Het onderzoek van Project Moedertaalklassen was op drie thema's gericht: de
sociaal-culturele oriëntatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve
ontwikkeling. De volgorde waarin de thema's hier zijn vermeld is niet toevallig. De
mensen die de moedertaalklassen hebben ingericht waren daartoe vooral gemotiveerd
door de vele inter-etnische conflicten op hun school en andere symptomen van sociaal
en emotioneel onwelbevinden van de allochtone leerlingen. Ze hoopten dat
moedertaalklassen weer een basis voor een normale, positieve ontwikkeling voor de
kinderen zouden geven. Over de cognitieve ontwikkeling hadden ze veel minder
hooggestemde verwachtingen, maar het was duidelijk, dat zonder sociaal en
emotioneel welbevinden ook het leren op school niet goed zou verlopen.
De sociaal-culturele oriëntatie, de gerichtheid op de ene of de andere culturele
groep, is natuurlijk ook een variabele in het sociaal-emotionele gedragsdomein. Zij
werd echter zo belangrijk geacht dat een afzonderlijk onderzoek naar de ontwikkeling
van de kinderen hierop noodzakelijk werd geacht. Toen de moedertaalklassen werden
ingevoerd waren er signalen, dat Marokkaanse en Turkse leerlingen problemen
hadden met het bepalen van hun houding ten opzichte van de twee cultureel-etnische
groepen waarmee ze in hun dagelijks bestaan in aanraking kwamen: de groep van
hun ouders en de Nederlandse bevolking van de school. Het project verwachtte dat
via opname in moedertaalklassen de eigen gezinsachtergrond van de kinderen een
volwaardiger plaats zou krijgen in de school en dat hierdoor het zelfvertrouwen van
de kinderen versterkt zou worden zodat ze niet meer zouden hoeven kiezen voor of
tegen de eigen of de autochtone groep. In het onderzoek zijn we derhalve nagegaan,
of deelnemers aan moedertaalklassen een meer evenwichtige verhouding ontwikkelden
ten opzichte van de eigen en de Nederlandse culturele groep.
Als onderzoeksinstrument voor de sociaal-culturele oriëntatie werd het Cultureel
Interview gebruikt (Teunissen z.j.). Bij dit instrument worden aan kinderen paren
afbeeldingen van Nederlandse en Turkse dan wel Marokkaanse culturele symbolen
voorgelegd. Na behandeling van elk der platen vraagt de proefleider het kind te
kiezen tussen het ‘Nederlandse’ of het ‘Turkse’/‘Marokkaanse’ symbool. Bij de
evaluatie van Project Moedertaalklassen werd het kind bovendien in de gelegenheid
gesteld beide symbolen te kiezen als zichtbaar werd dat het moeilijk tot een
of-of-keuze kon komen.
In het sociaal-emotionele gedragsdomein is verder onderzoek verricht naar de
ontwikkeling van het zelfbeeld (in de betekenis van zelfwaardering voor het
functioneren op school), de relatie met de Nederlandse leerkracht, de sociale omgang
van het kind met
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klasgenoten en de werkhouding tijdens de lessen. Voor dit doel is een
gedragsobservatielijst ontwikkeld die gescoord werd door de Nederlandse leerkrachten
van de kinderen. Weer was de verwachting, dat deelnemers aan moedertaalklassen
zich op deze punten op den duur in positieve zin zouden onderscheiden van kinderen
die op de traditionele manier onderwezen worden (plaatsing in reguliere
Nederlandstalige schoolklassen, aangevuld met extra lessen Nederlands als tweede
taal en eventueel onderwijs in eigen taal en cultuur).
Binnen het cognitieve gedragsdomein kwamen mondelinge taalvaardigheid,
technisch en begrijpend lezen in beide talen en rekenvaardigheid in het Nederlands
aan de orde. Voor het onderzoek van de mondelinge taalvaardigheid werd gebruik
gemaakt van het ‘Radiospel’, een instrument waarmee de luister- en spreekvaardigheid
van kinderen in referentiële communicatietaken gemeten kan worden (Wijnstra 1976,
Buningh 1978). Voor het onderzoek van de overige genoemde variabelen in de
Nederlandse taal werd gebruik gemaakt van bestaande schoolvorderingentoetsen;
voor het onderzoek van deze variabelen in het Arabisch en het Turks werden
afzonderlijke toetsen ontwikkeld die afgeleid waren van de Nederlandstalige
vorderingentoetsen.
Op deze variabelen verwachtte men dát de kinderen na afloop van de
moedertaalklassen in de Nederlandstalige versie niet beter, maar ook niet slechter
zouden presteren dan traditioneel onderwezen Marokkaanse en Turkse kinderen. In
de Arabische en Turkse versie verwachtte men dat projectkinderen beter zouden
presteren dan wanneer ze de op gebruikelijke wijze onderwezen zouden zijn. In het
onderzoek naar deze verwachtingen werden verschillende jaargroepen projectkinderen
gedurende meerdere jaren van hun lagere schoolcarrière gevolgd, sommige
jaargroepen tot en met het vierde leerjaar, andere korter. Het onderzoek concentreerde
zich op Marokkaanse en Turkse projectkinderen die twee jaar volledig
kleuteronderwijs in Nederland hadden gevolgd, dus kinderen die behoren tot de
tweede generatie immigranten. Deze kinderen maakten meer dan negentig procent
uit van de deelnemende kinderen aan moedertaalklassen.
Bij elke jaargroep Turkse projectkinderen werd een vergelijkingsgroep
samengesteld, gematched op een groot aantal controlevariabelen: verblijfsduur van
het kind in het Nederlandse onderwijs, sekse, sociaal-economische status van de
vader, culturele afstand van de ouders tot de westerse cultuur, gezinstaal, en de
frequentie van contacten van gezinsleden met Turkse en Nederlandse personen.
Bij de Marokkaanse jaargroepen van projectkinderen konden geen
vergelijkingsgroepen worden samengesteld vanwege het te geringe aantal in
aanmerking komende kinderen en de grote spreiding van deze kinderen over
verschillende scholen.
Bij de vergelijking van resultaten werden ook de Nederlandse kinderen die in de
parallelklassen van de moedertaalklassen onder-
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wijs kregen betrokken. Dit waren kinderen uit gezinnen met een lage
sociaal-economische status, behorend tot het normale recruteringsgebied van de
projectscholen.

3. Resultaten
Bij de presentatie van de resultaten van het evaluatieonderzoek zullen we de nadruk
leggen op de taaltoetsen en de bevindingen op de andere twee thema's kort
samenvatten.2.
Bij het onderzoeksthema ‘sociaal-culturele oriëntatie’ bleken deelnemers aan
moedertaalklassen opmerkelijk meer evenwichtige reacties te geven als hen gevraagd
werd te kiezen tussen typisch ‘Turkse’ en typisch ‘Nederlandse’ culturele symbolen
dan bij de vergelijkingskinderen het geval was. Vergelijkingskinderen kozen óf voor
de Nederlandse óf voor de Turkse culturele symbolen. Ofschoon de
vergelijkingskinderen veel meer Nederlands onderwijs hadden gevolgd, koos toch
nog een vierde deel van deze kinderen systematisch voor typisch Turkse symbolen.
We concludeerden, dat projectkinderen inderdaad blijk gaven van een meer
uitgebalanceerde houding ten aanzien van de twee culturele systemen waarmee ze
in aanraking komen en de groepen die deze systemen vertegenwoordigen.
Bij het onderzoeksthema ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ zijn vier variabelen
onderzocht: ‘zelfbeeld’ (in de betekenis van waardering voor zichzelf in de
schoolsituatie), ‘relatie met de leerkracht’, ‘relatie met medeleerlingen’ en
‘werkhouding’. Alleen op werkhouding vonden we een verschil tussen project- en
vergelijkingskinderen: in het oordeel van hun leraren hadden projectkinderen een
significant betere werkhouding tijdens het uitvoeren van leertaken op school.

3.1 Mondelinge taalvaardigheid
Mondelinge taalvaardigheid is gemeten als het vermogen van de kinderen om zakelijke
boodschappen te kunnen formuleren die voor een luisteraar begrijpelijk zijn. Het
gaat om referentieel taalgebruik, niet om de uitdrukking van persoonlijke gevoelens
en gedachten. Het is een soort taalgebruik dat nauwer aansluit bij het taalgebruik in
cognitieve instructiesituaties. Het vraagt, behalve een zakelijke instelling ten opzichte
van communicatie, dat het kind beschikt over de woordenschat en over bepaalde
syntactische constructies om objecten en samenhangen onder woorden te kunnen
brengen.
Mondelinge spreekvaardigheid is gemeten in het Nederlands en in de gezinstaal
(Turks en Marokkaans-Arabisch). De resultaten op mondelinge taalvaardigheid in
het Nederlands zijn weergegeven in tabel 1.
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Tabel 1: Resultaten op spreekvaardigheid in het Nederlands bij Turkse
projectkinderen (Tpk), Turkse vergelijkingskinderen (Tvk), Marokkaanse
projectkinderen (Mpk) en Nederlandse vergelijkingskinderen (Nvk)
We zien dat er op spreekvaardigheid in het Nederlands geen verschil is tussen Turkse
project- en vergelijkingskinderen, maar dat beide Turkse onderzoeksgroepen het
gedurende vier jaren significant slechter deden dan Nederlandse kinderen uit kansarme
milieus. Marokkaanse projectkinderen behaalden gedurende de eerste twee schooljaren
even hoge scores als de Nederlandse parallelkinderen, maar maakten in het derde en
vierde leerjaar minder vorderingen dan de Nederlandse groep en kwamen aan het
einde van het vierde leerjaar uit op hetzelfde niveau als de Turkse projectkinderen.
Mede door het ontbreken van een Marokkaanse vergelijkingsgroep hebben we
niet kunnen achterhalen, of dit een typisch verschijnsel is voor Marokkaanse
projectkinderen of dat het bij alle Marokkaanse kinderen optreedt. De opmerkingen
van de leerkrachten over de taalvaardigheid van Marokkaanse kinderen zijn
tegenstrijdig. Kleuterleidsters zeiden dat Marokkaanse kleuters veel sneller Nederlands
leren dan Turkse; leerkrachten van het lager onderwijs zeiden dat Marokkaanse
kinderen later in hun schoolloopbaan lagere onderwijsresultaten behalen dan Turkse
kinderen. Men zou geneigd zijn de dalende resultaten toe te wijzen aan het feit, dat
kinderen tweetalig onderwezen worden. Het merkwaardige feit doet zich echter voor,
dat de daling bij Marokkaanse kinderen pas optreedt nadat ze de tweetalige
moedertaalklassen verlaten hebben.
Tabel 2 geeft de resultaten op mondelinge taalvaardigheid in het Turks.
*

significant bij enkelvoudige variantie-analyse ten opzichte van Nederlandse
vergelijkingskinderen;
* significant bij enkelvoudige variantie-analyse ten opzichte van Nederlandse
vergelijkingskinderen;
* significant bij enkelvoudige variantie-analyse ten opzichte van Nederlandse
vergelijkingskinderen;
* significant bij enkelvoudige variantie-analyse ten opzichte van Nederlandse
vergelijkingskinderen;
* significant bij enkelvoudige variantie-analyse ten opzichte van Nederlandse
vergelijkingskinderen;
* significant bij enkelvoudige variantie-analyse ten opzichte van Nederlandse
vergelijkingskinderen;
* significant bij enkelvoudige variantie-analyse ten opzichte van Nederlandse
vergelijkingskinderen;
* significant bij enkelvoudige variantie-analyse ten opzichte van Nederlandse
vergelijkingskinderen;
' significant ten opzichte van beide Turkse onderzoekgroepen.
' significant ten opzichte van beide Turkse onderzoekgroepen.
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Tabel 2: Resultaten op spreekvaardigheid in de moedertaal bij de Marokkaanse
en Turkse onderzoeksgroepen.
Op spreekvaardigheid in het Turks scoorden Turkse projectkinderen significant hoger
dan Turkse vergelijkingskinderen. Aangezien het dezelfde toets betreft kunnen hun
Nederlandse scores vergeleken worden met hun Turkse. We zien dan dat de scores
van de Turkse projectkinderen in het Nederlands gedurende de eerste drie leerjaren
ongeveer gelijk uitkomen. Bij Turkse vergelijkingskinderen daarentegen dalen de
Turkse scores onder die van de Nederlandse in het derde en vierde leerjaar. Turkse
projectkinderen maken over de jaren heen in beide talen vorderingen op de mondelinge
spreekvaardigheid.
De scores in de gezinstaal blijven bij Marokkaanse projectkinderen tijdens alle
vier de leerjaren onder die van hun Nederlandse scores.
Ondanks de geringere onderwijstijd in het Nederlands en het daarmee
samenhangende geringer Nederlandse taalaanbod zijn Turkse projectkinderen twee
jaar na het verlaten van de moedertaalklassen niet slechter in Nederlandse
spreekvaardigheid dan in het Turks.
Op zoek naar oorzaken voor het verschijnsel komen we in eerste instantie uit bij het
verschil in onderwijstijd. De grotere beheersing van spreekvaardigheid in de eerste
taal ten opzichte van de vergelijkingskinderen kan dan verklaard worden vanuit het
kwantitatief grotere taalaanbod binnen de moedertaalklassen. Dit kan echter niet de
enige verklaring zijn. Als kwantiteit van taalaanbod de beslissende factor is, zou de
beheersing van Nederlandse spreekvaardigheid bij Turkse projectkinderen lager
moeten uitkomen dan die van Turkse vergelijkingskinderen omdat eerstgenoemde
kinderen immers minder Nederlands taalaanbod krijgen.
Naast hoeveelheid taalaanbod moeten ook factoren van kwalitatieve aard van
invloed zijn op de mondelinge taalontwikkeling. De aard en de context van het
taalaanbod kunnen kennelijk een geringere hoeveelheid taalaanbod corrigeren.
Wat betreft de aard van het taalaanbod valt op dat in moedertaalklassen kinderen
hun eerste taal leren gebruiken door contact met

'
*
*
*

significant ten opzichte van de Turkse vergelijkingskinderen.
significant ten opzichte van Turkse vergelijkingskinderen en Marokkaanse projectkinderen;
significant ten opzichte van Turkse vergelijkingskinderen en Marokkaanse projectkinderen;
significant ten opzichte van Turkse vergelijkingskinderen en Marokkaanse projectkinderen;
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volwassenen, terwijl zij in het gebruikelijke onderwijsmodel vooral aangewezen zijn
op taalgebruik door medeleerlingen. Het taalaanbod van volwassen gebruikers van
de eerste taal onderscheidt zich van dat van kinderen door een grotere semantische
reikwijdte en grotere syntactische complexiteit. De leraren behandelen stof die
taaldomeinen buiten gezin en migrantengroep bestrijkt en bieden daarom een ruimere
woordenschat aan. Binnen instructiesituaties zal ook de syntactische complexiteit
toenemen, omdat de leraren moeten spreken over zaken die niet concreet in de situatie
aanwezig zijn en over allerlei verbanden.
De context van eerste taalgebruik in de moedertaalklassen is voorts meer
gestruktureerd dan bij reguliere scholing van allochtone leerlingen. Omdat de tijd in
de moedertaalklassen beperkt is, werken de leraren veel intensiever met de kinderen.
Er zijn in moedertaalklassen veel meer instructiesituaties in de eerste taal, zeker in
de beginklassen van de lagere school als de grondbeginselen van instrumentele
vaardigheden worden onderwezen. Door de betrekkelijk kleine leergroepen bereikt
de instructie tevens een hoge graad van intensiteit. De leraar legt meer uit en veel
meer kinderen krijgen veel vaker een beurt.
Wat de aard van het aanbod in de tweede taal betreft zien we dat de
Nederlandstalige leerkracht haar/zijn taalaanbod meer aanpast aan het niveau van
taalontwikkeling van de Marokkaanse of Turkse kinderen. Ook de eisen die aan
taalproductie in het Nederlands worden gesteld zijn afgestemd op de mogelijkheden
van de kinderen. Grotere structuur door meer instructie betekent ook dat taalaanbod
en taalproductie meer gegrondvest zijn op waarneembare verwijzingen en bekende
procedures. Woorden en taalstructuren die relaties weergeven zijn dan duidelijker
voor de kinderen.
Op deze wijze worden instructiesituaties tegelijkertijd tot vruchtbare contexten
voor het leren van een tweede taal en voor het opnemen en leren gebruiken van
relationeel geladen syntactische structuren in beide talen. Dit alles onder de
voorwaarde dat de kinderen gemotiveerd zijn tot het leren van de tweede taal en de
minimale receptieve vaardigheden daarin hebben om de leerkracht te kunnen volgen.
Gezien de aard van de in dit onderzoek gebruikte spreekvaardigheidstoets hoeft het
dan niet te verwonderen, dat (ex)deelnemers aan moedertaalklassen op een dergelijk
instrument hoger scoren in hun eerste taal en op gelijk niveau blijven in hun tweede
taal.
Resumerend zoeken wij de oorzaken voor de gevonden verschillen in enkele
aspecten van het functioneren van moedertaalklassen die in het bijzonder van invloed
zijn op semantische en syntactische aspecten van de taalontwikkeling in beide talen.
Voor het Nederlands zorgen deze ervoor dat het geringere taalaanbod en de geringere
taalproductiemogelijkheid gecompenseerd worden. Voor de eerste taal geven ze
samen met het grotere taalaanbod een ontwikkelingsstimulans die, omdat
taalstructurele elementen hierin betrokken zijn, de projectkinderen ook na het verlaten
van de moe-
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dertaalklassen verdere ontwikkelingsmogelijkheden geven.
Bij Marokkaanse kinderen constateerden we tijdens de afname van de
spreekvaardigheidstoets in latere leerjaren en alle andere toetsen in de moedertaal,
een zekere onwennigheid bij het gebruik van de moedertaal in een school- of
toetssituatie. Vrij veel kinderen vertoonden ontwijkend gedrag of gaven te kennen
dat ze liever niet in het Marokkaans getoetst werden. Bij de Turkse kinderen kwam
dit gedrag veel minder voor, zeker niet bij de projectkinderen. Bij Marokkaanse
projectkinderen kan dus ook een motivatieverlies voor het Marokkaans (en het
Arabisch) meespelen ter verklaring van de lagere resultaten in de moedertaal. Wie
de zin van het gebruik van een taalcode niet inziet zal minder bereid zijn de taal
buiten de gezinssituatie te gebruiken.

3.2 Technisch lezen
De resultaten op de toetsen voor technisch lezen in het Nederlands en het Turks
gaven grotendeels hetzelfde patroon te zien als dat bij de mondelinge
spreekvaardigheid (zie Tabel 3).
groep leerjaar 1
n
M
s
*
Tpk 38
32,5 8,5

leerjaar 2
n
M
s
*
25
40,9 5,4

leerjaar 3
leerjaar 5
n
M
s
n
M
s
20 56,1 6,0 23 62,8 13,7

Tvk

40

40,5*

5,1

39

54,0 5,2

33

62,5 12,8

18

55,0 5,6

28

62,6 11,1

Mpk 30

32,0* 6,0

17

41,6*

5,6

Nvk 39

41,5 7,9

13

46,2

4,2

Tabel 3: Resultaten op technische leesvaardigheid in het Nederlands bij Turkse
projectkinderen (Tpk), Turkse vergelijkingskinderen (Tvk), Marokkaanse
projectkinderen (Mpk) en Nederlandse vergelijkingskinderen (Nvk).
Afgezien van de gegevens in Tabel 3 leert een vergelijking van de scores van
projectkinderen (Turkse en Marokkaanse) met de normgegevens op de
Eén-Minuut-Test (Brus & Voeten 1973) dat deze kinderen in het derde en het vierde
leerjaar bijna dezelfde gemiddelde scores behalen als de laagste (autochtone)
milieugroep waarop de toets genormeerd is. Op technisch lezen kwamen de allochtone
groepen uiteindelijk dus uit op het niveau van technisch lezen van Nederlandse
kinderen uit gezinnen met dezelfde sociaal-econo-mische status.
Bij de toetsen in het Turks scoorden de Turkse projectkinderen
*
*
*
*
*

significant ten opzichte van de Nederlandse vergelijkingskinderen.
significant ten opzichte van de Nederlandse vergelijkingskinderen.
significant ten opzichte van de Nederlandse vergelijkingskinderen.
significant ten opzichte van de Nederlandse vergelijkingskinderen.
significant ten opzichte van de Nederlandse vergelijkingskinderen.
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volgens de vewachting significant hoger dan hun Turkse vergelijkingsgroep. Tabel
4 geeft de resultaten op de toetsen voor technisch lezen in het Turks en Arabisch.
groep leerjaar 1
n
M
s
Tpk 40
19,4 4,8

leerjaar 2
leerjaar 3
leerjaar 4
n
M
s
n
M
s
n
M
s
32
45,9 12,5 31 49,7 14,3 23 62,7 11,8

Tvk 48

16,4* 5,2

52

39,4* 10,9 50

42,4* 10,4 31

50,2* 12,4

Mpk 32

19,8' 7,3

30

24,9* 4,6

27,9* 4,4

24,0* 7,0

31

28

Tabel 4: Resultaten op technische leesvaardigheid in het Arabisch en in het Turks
voor de Marokkaanse en Turkse onderzoeksgroepen.
De Marokkaanse kinderen deden het veel slechter in het Arabisch dan in het
Nederlands, waarbij bovendien hun scores op technisch lezen in het Arabisch in het
vierde leerjaar terugvielen op een lager niveau. Er zijn twee mogelijke verklaringen
hiervoor. De ene is, dat veel Marokkaanse kinderen na hun vertrek uit de
moedertaalklassen geen of nog slechts sporadisch Arabische les kregen door ziekte
van leerkrachten of gebrek aan Marokkaanse leerkrachten. De andere oorzaak kan
liggen in het feit, dat Marokkaanse kinderen leren lezen in een taal die niet hun
gezinstaal is en die in de Nederlandse omgeving verder niet gebruikt wordt.
Wat het Nederlands betreft kunnen we echter vaststellen dat het onderwijs erin
slaagt, de allochtone kinderen tot een redelijk peil van technisch lezen te brengen.
Het opvallendste verschijnsel bij deze gegevens is het feit, dat projectkinderen die
gedurende de eerste twee jaren van het lager onderwijs veel minder leeslessen in het
Nederlands kregen, aan het einde van deze periode even hoge scores op technisch
lezen behalen als vergelijkingskinderen die evenveel leeslessen ontvingen als
Nederlandse kinderen.
Als oorzaken hiervoor kunnen we in de eerste plaats nogmaals wijzen op de
intensiteit van het onderwijs in moedertaalklassen, deze keer toegespitst op het
(aanvankelijk) leesonderwijs. De Nederlandse leerkrachten zijn zich voortdurend
bewust van de geringere lestijd die hen ter beschikking staat voor het leesonderwijs
en proberen hun leeslessen zo efficient mogelijk in te richten. In de tweede plaats
ontwikkelen Nederlandse leerkrachten die lesgeven aan klassen met allochtone
kinderen een bijzondere deskundigheid in het aanpassen van hun lessen aan de
specifieke taal-

*
*
*
*
*
*
*
'

significant ten opzichte van Turkse projectkinderen
significant ten opzichte van Turkse projectkinderen
significant ten opzichte van Turkse projectkinderen
significant ten opzichte van Turkse projectkinderen
significant ten opzichte van Turkse projectkinderen
significant ten opzichte van Turkse projectkinderen
significant ten opzichte van Turkse projectkinderen
significant ten opzichte van Turkse vergelijkingskinderen.
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en leesproblemen van tweetalig opgroeiende kinderen. Bij observatie van leeslessen
in moedertaalklassen zien we grotere aandacht voor de organisatie van het
instructieproces, een duidelijke spreektoon, een langzamer spreektempo en concreet
taalgebruik, ondersteund met mimiek en gebaren.
De derde en wellicht meest belangrijke factor heeft te maken met
overdrachtsprocessen bij het leren lezen in twee talen. Leren lezen in twee talen lijkt
oppervlakkig gezien erg verschillend te zijn, vooral als de oppervlakkige beschouwer
ééntalig is. Bij verdere doordenking blijken de twee leerprocessen echter zeer veel
gemeenschappelijks te hebben, vooral als het gaat om het leren beheersen van het
tekensysteem van de talen. Voorbij aan de woorden en de klanken komen we al gauw
aan het gebied van de lees-leerprocessen die voor beide talen zeer verwant zijn. In
dit opzicht leren tweetalig onderwezen kinderen in T1 lezen in T2 en omgekeerd.
Negatieve overdrachtsverschijnselen in de vorm van interferenties van de ene taal
in het leesproces van de andere komen natuurlijk ook voor. Deze treden echter vooral
op in het eerste leerjaar (zie ook Verhoeven, Verhoeven & Van der Zouw 1983).
Wat dit betreft levert het evaluatieonderzoek een interessant verschijnsel op. Zowel
bij project- als vergelijkingskinderen zijn de scores op technische leesvaardigheid
in het eerste leerjaar veel lager dan in de jaren daarna. Het lijkt erop, alsof tweetalige
kinderen het eerste leerjaar benutten om de tekensystemen van de twee talen te
differentiëren. Is deze incubatieperiode een keer voorbij, dan vordert het technisch
lezen in beide talen snel.

3.3 Begrijpend lezen
Bij het begrijpend lezen kregen we heel andere resultaten. Hier bleef de vaardigheid
in de Nederlandse taal van de Turkse en de Marokkaanse kinderen ver achter bij die
van Nederlandse kinderen uit kansarme milieus. Zo lang het begrip van de tekst
berust op kennis van buiten de tekst gelegen concrete zaken kunnen de kinderen het
allemaal nog wel volgen. Zodra het begrip van de tekst echter berust op andere
begrippen die in die tekst vervat zijn, weten ze niet meer waarover het gaat. Dit geldt
voor Turkse en Marokkaanse projectkinderen ook voor het begrijpend lezen in
respectievelijk Turks en Arabisch. De Marokkaanse kinderen komen eigenlijk niet
toe aan tekstbegrip van het Arabisch op de meest eenvoudige niveaus. De Turkse
projectkinderen doen het op begrijpend lezen weliswaar veel beter dan de
vergelijkingskinderen, maar komen aan het einde van de vierde klas niet verder dan
redelijke prestaties op niveaus van tekstbegrip die Nederlandse kinderen doorgaans
aan het einde van het tweede leerjaar bereiken.
In het latere onderwijs op de basisschool en zeker in het voortgezet onderwijs is
begrijpend lezen in de vorm van ‘lezen om te

Etnische minderheden

61
weten’ en studerend lezen echter erg belangrijk. Hier ligt nog een belangrijke taak
voor het onderwijs. Ofschoon de verwachtingen van Project Moedertaalklassen ten
aanzien van het begrijpend lezen deels worden gerealiseerd is het onderscheid met
de Nederlandse kinderen zorgwekkend groot.

3.4 Rekenvaardigheid
Voor rekenvaardigheid zijn slechts gegevens bekend voor de leerjaren 3 en 4. De
rekentoetsen werden afgenomen bij Turkse project- en vergelijkingskinderen en
Nederlandse vergelijkingskinderen. Afname bij Marokkaanse kinderen was door te
kleine aantallen niet moglijk. Wel is een ‘Enschedese’ normgroep geformeerd,
bestaande uit Nederlandstalige kinderen die bij de project- en vergelijkingskinderen
in de klas zaten. Na analyse van de resultaten op de toetsen kon de onderzoeksvraag
bevestigend beantwoord worden: Turkse projectkinderen scoren een jaar na het
verlaten van de moedertaalklassen even hoog als Turkse vergelijkingskinderen en
Nederlandse parallelkinderen. Aan het einde van het vierde leerjaar scoren
projectkinderen zelfs hoger dan de twee vergelijkingsgroepen, ofschoon het verschil
niet significant is. De synchronisatie van het rekenonderwijs op procesniveau schijnt
inderdaad positieve effecten te hebben. Ook na vergelijking met de Enschedese
normgroep is de conclusie gewettigd, dat Turkse projectkinderen uitkomen op het
rekenniveau van Nederlandse kinderen van vergelijkbaar sociaal-economisch milieu
in Enschede.
Deelname aan moedertaalklassen heeft op zichzelf geen positieve of negatieve
effecten op de ontwikkeling van de rekenvaardigheid. Er zijn echter sterke
aanwijzingen dat belangrijke positieve effecten mogelijk zijn als het rekenonderwijs
in beide componenten nauwkeuriger op elkaar worden afgestemd. Onder deze
voorwaarden kan het onderwijs in beide componenten elkaar versterken en worden
de mogelijkheden van positieve transfer tussen de taalcomponenten pas echt benut.

4 Enkele overwegingen van theoretische aard
Voor zover het onderzoek heeft kunnen nagaan worden de meeste verwachtingen
van Project Moedertaalklassen gerealiseerd voor zover projectkinderen vergeleken
worden met vergelijkingskinderen van dezelfde etnische groep. Open vragen blijven
er nog rond de geringe onderwijsresultaten van de Marokkaanse kinderen in het
Arabisch, maar ook bij deze projectkinderen zijn de onderwijs-resultaten in het
Nederlands niet slechter dan die van de Turkse deelnemers aan moedertaalklassen.
De planners van het Project Moedertaelklassen verwachtten deze resultaten, omdat
moedertaalklassen voor jonge migrantenkinderen een veiliger, emotioneel meer
ondersteunende plaats zijn om te
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leren dan de reguliere Nederlandse klas. Moedertaalklassen boren dus
motivatiebronnen aan die in de reguliere situatie dicht blijven. De gelijke
onderwijsprestaties van projectkinderen ten opzichte van vergelijkingskinderen
worden dus vooral toegewezen aan gunstige voorwaarden van moedertaalklassen op
sociaal-emotioneel gebied.
In het onderzoeksmateriaal is een aanwijzing voor een dergelijke verklaring te
vinden in de hogere beoordeling van de werkhouding. Deze duidt tevens op een
hogere onderwijsmotivatie van projectkinderen. Bovendien bleken projectkinderen
een positieve culturele oriëntatie te ontwikkelen en te behouden ten opzichte van
beide culturele groepen. Ook hieruit kan een positieve onderwijsmotivatie afgeleid
worden.
Daarnaast dringen zich echter ook andere verklaringen op.
In de bespreking van de onderzoeksresultaten kwamen herhaaldelijk enkele
structurele kenmerken van simultaan tweetalig-bicultureel onderwijs naar voren die
tot veranderingen op cognitief gebied geleid kunnen hebben. Genoemd is de grotere
intensiteit van het onderwijs als hetzelfde programma in twee instructietalen
onderwezen wordt en de aanpassingsmechanismen die Nederlandse leerkrachten
ontwikkelen als ze meer ervaring krijgen met etnisch homogeen samengestelde
klassen.
Een verdere verklaring vinden we in de theorie van Cummins (1984) over de
resultaten van tweetalig-bicultureel onderwijs. Cummins onderscheidt tussen taal
die nodig is voor de dagelijkse communicatie tussen mensen en taal die nodig is voor
het voltrekken van cognitieve processen. In tegenstelling tot de ‘dagelijkse’ taal is
de ‘cognitieve’ taal grotendeels onafhankelijk van de taalcode waarin zij verworven
wordt. Wie in het Turks geleerd heeft, wat ‘links’ is, zal weinig moeite hebben dit
in het Nederlands op te pikken. Bij de tweetalige persoon vormen de trans-talige
vaardigheden een gemeenschappelijk reservoir waaruit de persoon voor beide talen
kan putten. Hoe beter dit reservoir ontwikkeld is, hoe beter de leerprestaties in elk
der twee talen.
Tweetalig-bicultureel onderwijs acht Cummins geschikt voor allochtone leerlingen
omdat zij hierin de gemeenschappelijke onderliggende cognitieve taalvaardigheden
kunnen ontwikkelen via de taal die ze het gemakkelijkst hanteren.
Bij de evaluatie van Project Moedertaalklassen werden talloze indicaties gevonden
van overdracht van het geleerde in de ene taal naar de andere. Deze overdracht
verloopt echter tweezijdig: niet alleen leren kinderen zaken in het Turks die ze kunnen
gebruiken in het Nederlands maar tevens leren ze in de Nederlandse les dingen die
ze in de Turkse component gebruiken kunnen. Bij simultaan tweetalig-bicultureel
onderwijs werken de overdrachtsprocessen dus tweezijdig, mits de kinderen voldoende
communicatieve taalbeheersing hebben om het onderwijs in de betreffende talen te
kunnen volgen.
Een andere indicatie voor de aanwezigheid van een gemeenschappe-
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lijk trans-talig reservoir kunnen we ontlenen aan de aard van de gevonden resultaten
op cognitief gebied bij het onderzoek naar Project Moedertaalklassen.
Op technisch lezen en op rekenvaardigheid doen projectkinderen het niet slechter
dan Nederlandstalige kinderen met een vergelijkbare sociaal-economische
achtergrond. Op mondelinge taalvaardigheid bij referentiële communicatietaken in
het Nederlands en begrijpend lezen in het Nederlands blijven de projectdeelnemers
daarentegen tot aan het einde van het vierde leerjaar onder de prestaties van
Nederlandse kinderen van vergelijkbare sociaaleconomische status. Kijken we naar
de resultaten van projectkinderen in het Turks dan constateren we op technisch lezen
hetzelfde niveau als in het Nederlands, maar op begrijpend lezen in deze taal verloopt
hun ontwikkeling veel trager. Naarmate de taalvaardigheden die nodig zijn voor het
uitvoeren van de leertaken ‘dieper’ liggen, dus meer voldoen aan de omschrijving
van ‘cognitieve taalvaardigheden, neemt de ontwikkeling meer tijd.
Als Cummins’ theorie geldig is moeten we de resultaten van tweetalig-bicultureel
onderwijs niet zoeken in de tweetaligheid van deze programma's als zodanig, maar
in de processen die binnen elk van de taalcomponenten bij kinderen opgeroepen
worden en in de mate waarin deze processen elkaar ondersteunen. Het gaat dan niet
om tweetalig onderwijs, maar om goed onderwijs in twee talen.
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Eindnoten:
1. Meer volledige procesbeschrijvingen van de gang van zaken op de projectscholen zijn te vinden
in de tussenverslagen van het evaluatie-onderzoek (Teunissen & Teunissen 1981; Teunissen
1983). Informatie over de mondelinge taalvorming in de moedertaalklassen geeft Teunissen
(1986:153 e.v.).
Het Project Moedertaalklassen heeft informatie over het Project beschikbaar gesteld in de vorm
van een reeks Enschedese Project Cahiers.
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Deze Cahiers beschrijven gedetailleerd een vijftal aspecten van Project Moedertaalklassen en
vormen het resultaat van de interne evaluatie van het Project. Ze zijn te bestellen bij het
Pedagogisch Centrum, Hengelosestraat 71-73, 7514 AD Enschede. Tel.: 053-357955.
Enschedese Projectcahiers:
Deel I: Doel en organisatie van het project;
Deel II: Het onderwijs in het Arabisch;
Deel III: Het onderwijs in het Turks;
Deel IV: Het onderwijs van het Nederlands als tweede taal;
Deel V: Interculturele activiteiten.
2. Het integrale eindverslag van het evaluatieonderzoek is gepubliceerd in de vorm van een
dissertatie: F. Teunissen, Een school, twee talen, Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde, 1986.
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5 De verwerving van het Nederlands als schooltaal: kenmerken van
taalgebruik van Surinaamse en Nederlandse kinderen
D. de Haan
0. Inleiding
‘Aanspreekbaar’ zijn in het Nederlands is niet voldoende om op school waar
Nederlands de voertaal is goed mee te kunnen komen. Ook een redelijke tot goede
beheersing biedt daarvoor geen zekerheid; zelfs het spreken van Nederlands als
moedertaal is geen garantie voor school succes. Een voorspoedige schoolloopbaan
is afhankelijk van veel factoren. Dit artikel gaat in op slechts één van die factoren:
de verwerving van het Nederlands als schooltaal. Volgens leerkrachten is er een
verschil tussen het ‘alledaagse’ Nederlands en het ‘schoolse’ Nederlands. In een
inventarisatie van ervaringen van 70 leerkrachten op 21 basisscholen met de
taalvaardigheid van Surinaamse kinderen zei 17% dat de kinderen het Nederlands
matig of slecht beheersten, terwijl 62% vond dat het Nederlands bij de schoolvakken
veel problemen opleverde (op scholen met meer dan 15% Surinaamse kinderen was
dat percentage 80%). Maar volgens de leerkrachten golden deze laatste problemen
ook voor Nederlandse kinderen (De Haan 1983). Het hierna volgende is een eerste
verslag van een onderzoek naar de beheersing van de schooltaal door Nederlandse
en Surinaamse kinderen. Het accent zal liggen op de aard van de schooltaal. Over
eventuele verschillen tussen kinderen kan nog geen uitspraak worden gedaan: het
taalgebruik in gesprekjes, samenvattingen, tekstverklaringen en dergelijke van 16
Hindostaanse, 14 Creoolse en 14 Nederlandse kinderen in de zesde klassen (achtste
groep) van 4 stimuleringsscholen in Amsterdam en Den Haag moet nog op een
systematisch vergelijkende manier worden geanalyseerd.
Eerst zal een beknopte samenvatting worden gegeven van relevante literatuur. De
algemene noties die daaruit naar voren komen zullen vervolgens worden
geconcretiseerd aan de hand van het taalgebruik van de kinderen.

1. Algemene noties
Vanaf 1965 is de discussie over thuis- en schooltaal van de grond gekomen. Het ging
toen, in het werk van de Britse socioloog Bernstein, om verschillen tussen arbeidersen middle class kinderen. Bernstein introduceerde het verschil tussen een beperkende
en een uitbreidende taalcode, in zijn termen ‘restricted’ en ‘elabo-
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reted’. Ruim 10 jaar later werden, in verband met de problematiek voor kinderen uit
etnische minderheidsgroepen voor wie de schooltaal een tweede taal is, nieuwe, maar
verwante termen gelanceerd door Cummins. Hij gebruikt een onderscheid tussen
‘basis interpersoonlijke communicatieve vaardigheden’ (Basic Interpersonal
Communicative skills - BICS) en ‘cognitief-schoolse taalvaardigheid’ (Cognitive
Academic Language Proficiency - CALP). Op dit moment wordt er in de Verenigde
Staten veel onderzoek gedaan naar verschillen tussen kinderen die vooral te maken
zouden hebben met culturele verschillen tussen gezinnen waarin ze opgroeien. Men
spreekt van orale en ‘literate’ taalgebruiksstijlen. Vooral het werk van Olson is daarbij
een belangrijke inspiratiebron. Het zijn verschillende termen: elaborated code,
cognitief-schoolse taalvaardigheid, een ‘literate’ stijl. Maar achter deze termen blijkt
veel gemeenschappelijks schuil te gaan.
Bij Bernstein (1978a, b) staan twee begrippen centraal. Taalgebruik op school zou
worden gekenmerkt door contextonafhankelijkheid en het gebruik van metataal. De
notie contextonafhankelijkheid werkt Bernstein uit op het niveau van de betekenis
en de vorm. Betekenissen in taal op school abstraheren van het hier-ennu, van het
concrete. Het zou gaan om ‘algemene vormen van ideeen’. Wat de vorm betreft is
het kenmerk van contextonafhankelijkheid dat de betekenissen worden geëxpliciteerd
zodat ze buiten de situationele context te begrijpen zijn. Contextonafhankelijk
taalgebruik is volgens Bernstein voorwaarde tot reflectie. Omdat betekenissen zijn
geëxpliciteerd kunnen ze object van het denken worden. Zo kan de erin uitgedrukte
kennis onderzocht, uitgebreid en vernieuwd worden. In dit verband spreekt Bernstein
van meta-taal. Voor verschillen tussen kinderen in school succes zoekt Bernstein
een verklaring in communicatieve gewoontes in de socialisatie die al dan niet
aansluiten bij de conventies op school. Gezinnen verschillen in de wijze waarop en
de zaken waarover ouders met kinderen praten.
Cummins (1979) gebruikt aanvankelijk, om aan te geven wat cognitief-schoolse
taalvaardigheid is, begrippen als ‘kennis van woorden en grammaticale regels’,
‘metalinguistisch bewustzijn’ en ‘decontextualisatie’. Later (Cummins 1984) heeft
hij een model gepresenteerd waarin hij taalvaardigheid voorstelt als een continuum;
daarmee verwerpt hij de tweedeling tussen BICS en CALP. Er zouden twee dimensies
zijn. De ene dimensie betreft de mate van cognitieve inspanning die taal gebruiken
vereist. Het gaat om taalvaardigheid in termen van ontwikkeling: hoe verder de
taalontwikkeling is gevorderd, en hoe meer regels en conventies van de taal zijn
verworven, des te meer de taalproductie is geautomatiseerd en des te minder
cognitieve inspanning een taalactiviteit vergt. Bij de andere dimensie gaat het om
contextuele inbedding. De uitersten van het continuum worden gevormd door enerzijds
communicatie die plaatsvindt in een situatie waarin de deelnemers gemeenschappelijke
ervaringen delen, ze kunnen verwij-

Etnische minderheden

67
zen naar kenmerken van de situatie, en hebben dus aan een half woord genoeg; aan
het andere uiterste van het continuum is er sprake van taalgebruik waarvoor men
alleen af kan gaan op een linguistische context, dat wil zeggen dat alles in taal
verwoord moet worden. Op school wordt een kind geconfronteerd met taken die
nieuwe eisen stellen aan taalvaardigheid en die bovendien naarmate kinderen in een
hogere klas komen steeds minoer een beroep doen op contextuele kenmerken van
de situatie of directe ervaringen. Om op school begrijpelijk te zijn en om teksten te
begrijpen moeten kinderen dus veel taalervaring opdoen en zich orienteren op
explicitering van betekenissen. Als kinderen pas op school met een tweede taal
worden geconfronteerd, zullen ze meer of minder moeite hebben met de verwerving
van de conventies van het taalsysteem. Verschillen tussen kinderen in het tempo
waarin ze die conventies verwerven hangen o.a. samen met de mate waarin ze contact
maken met kinderen die die tweede taal als moedertaal hebben. Wat dat betreft zijn
er geen systematische verschillen naar klasse, etnische groep, sexe e.d. Systematische
verschillen zijn er wel in de mate waarin kinderen buiten school gewend zijn om
betekenis te expliciteren. Kinderen die voor het verwerven van deze laatste
vaardigheid afhankelijk zijn van het onderwijs, zijn slechter af als zij dat in een
tweede taal moeten doen.
In het werk van Olson (1977) zijn contextualisatie en metalinguistisch bewustzijn
kernbegrippen. De aandacht gaat hier uit naar vaardigheden die kenmerkend zijn
voor de ‘literate’ stijl. In een orale taalgebruiksstijl zou de retorische functie van taal
voorop staan, d.w.z. dat het primair gaat om het bereiken van praktische doelen in
interpersoonlijk contact. Betekenis wordt bepaald door de bedoeling achter de zinnen.
Voor de ‘literate’ taalgebruiksstijl is de logische functie kenmerkend, d.w.z. dat het
gaat om het verwerven van kennis en het formuleren van theorie. Betekenis wordt
bepaald door implicaties tussen zinnen in de tekst zelf. Alhoewel deze ‘literate’ stijl
niet vereenzelvigd wordt met schriftelijk taalgebruik, zijn het wel de kenmerken van
geschreven taal die Olson van belang acht. Hij benadrukt de mogelijkheden die het
schrift biedt of liever, de eisen die schriftelijk taalgebruik stelt om betekenis te
expliciteren. Als betekenissen zijn geëxpliciteerd kunnen ze worden bekeken op hun
logische samenhang. Het hanteren van de ‘literate’ stijl vereist reflectie over taal;
het vermogen tot dit soort reflectie noemt Olson metalinguistische vaardigheid. Hij
wijst op verschillende culturele tradities in het omgaan met taal. Ouders verschillen
in de mate waarin ze aandacht besteden aan de betekenissen en vorm van de taal op
zich. Daardoor ontstaan er verschillen tussen kinderen in de voorbereiding op de
‘literate’ stijl van de school.
Samenvattend kunnen we stellen dat vanuit drie verschillende perspectieven
-georiënteerd op verschillen in taalvaardigheid op school tussen respectievelijk
kinderen uit onderscheiden sociaaleconomische milieus, kinderen die een tweede
taal op school ver-
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werven, en kinderen met een verschillende culturele achtergrondde volgende vereisten
voor de beheersing van schooltaal worden genoemd:
1. kinderen moeten de conventies van het taalgebruikssysteem op school leren
hanteren;
2. kinderen moeten leren de taal als autonoom betekenissysteem te gebruiken
(contextualisatie);
3. kinderen moeten leren reflecteren over betekenis in taal (metalinguistische
vaardigheid).

2. Schooltaalvaardigheid geconcretiseerd
Het hiernavolgende is een poging de noties ‘conventies van taalgebruik op school’,
‘contextualisatie’ en ‘metalinguistisch bewustzijn’ te concretiseren aan de hand van
taalgebruik van kinderen. De invalshoek van waaruit de analyse plaatsvindt sluit aan
bij wat Huls (1982) de ‘interactionele benadering’ van taal noemt. Variatie in
taalgebruik wordt in deze benadering niet geanalyseerd vanuit het gezichtspunt dat
de taal van de ene groep ‘minder’ is dan die van de andere groep (deficiethypothese)
of ‘anders’ (differentie-hypothese). In die benaderingen bestudeert men de structuur
van het taalgebruik van kinderen in contrast met de structuur van de standaardtaal;
object van onderzoek is het linguistische systeem van verschillende sociale groepen.
De interactionele benadering is niet zozeer geïnteresseerd in de structuur van talen
als zodanig, als wel in de structuur van talen in contexten. Centraal staat de relatie
tussen (ontwikkeling van) taalvaardigheden en omgeving. Huls (1982) noemt een
aantal gezichtspunten van deze benadering, die ook voor de analyse van alledaagse
en schooltaal relevant zijn. Het meest voor de hand liggend is het gezichtspunt dat
de sociale context waarin de taal wordt gebruikt relevant is voor de gehanteerde
linguistische regels. Het onderzoeksmateriaal aan de hand waarvan de noties
schooltaal-conventies, contextualisatie en metalinguistisch bewustzijn worden
geconcretiseerd, is verzameld in een schoolcontext. In en buiten de klas is taal op de
band opgenomen waarin alledaagse en schoolse onderwerpen aan de orde waren.
Het is interactie in het Nederlands tussen kind en (blanke) leerkracht of onderzoeker.
Dat betekent dat van de mogelijke variatie in het taalgebruik waartoe een kind in
staat is slechts een deel kan worden geanalyseerd: taalgebruik in een buitenschoolse
omgeving kon niet worden verzameld. Een tweede gezichtspunt van de interactionele
benadering is dat natuurlijke conversatie moet worden geanalyseerd. De consequentie
daarvan voor de bestudering van de taalvaardigheid van kinderen is dat wordt
aangesloten bij taalproductie-taken waarmee kinderen op school worden
geconfronteerd. Er zijn geen gestandaardiseerde tests gebruikt. Tenslotte is in deze
benadering relevant dat men zich niet beperkt tot analyse
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van linguistische regels op zinsniveau, maar dat grotere gehelen in conversaties in
de bestudering worden betrokken.
De analyse van taalgebruiksconventies vormt het centrale uitgangspunt. Deze
analyse heeft enerzijds betrekking op de hantering van de structuur van het Nederlands
als linguistisch systeem van kinderen die verschillen naar taal- en etnische
achtergrond; anderzijds zijn er ook conventies met betrekking tot de wijze waarop
contextualisatie en metalinguistisch bewustzijn in taal tot uitdrukking komen. In de
volgende paragrafen wordt kort ingegaan op conventies van kinderen voor het
Nederlands als linguistisch systeem. Vervolgens komen conventies in alledaagse en
schooltaal voor respectievelijk contextualisatie en metalinguistisch bewustzijn aan
de orde.

2.1 Conventies voor het Nederlands op school
Het Nederlands kent conventies als linguistiech systeem. Er zijn specifieke
grammaticale regels en het lexicon is op een specifieke manier opgebouwd. Tweetalige
kinderen maken soms fouten tegen het Nederlands omdat ze bepaalde conventies
nog niet verworven hebben. Dat kunnen o.a. fwijkingen zijn in de keuze van het
bepaald lidwoord (de/het) en daarmee verbonden aanwijzende voornaamwoorden
(dit, dat/die, deze) en de verbuigings -e van het bijvoeglijk naamwoord; in
werkwoordvervoegingen; er kan sprake zijn van deletie of toevoeging van het woordje
‘er’; soms is de congruentie onderwerp-persoonsvorm onjuist (zie ook De Haan
1986). Soms zijn fouten te verklaren vanuit een verschil met het regelsysteem van
de andere taal. Een verschil met het Sarnami, de moedertaal van veel Hindostaanse
kinderen, is bijvoorbeeld dat het Nederlands een onderscheid maakt naar vrouwelijk
en mannelijk persoonlijk voornaamwoord. Hindostaanse kinderen hebben daarom
soms moeite met het onderscheid.
(1) Parm: ‘Als je thuis ben, dan geeft ze, dan zegt ze nooit, ga mee dan gaan we
iets spelen of zo. Alleen bowlingen, bowlingen. Vroeger ging-t-ie voetballen
vaak, later ging-t-ie biljarten nog, nou gaat-ie weer bowlingen.’

Binnen het Nederlands zijn er verschillende variëteiten met eigen conventies. Het
Surinaams-Nederlands kent eigen conventies voor bepaalde vormen:
(2) Jenny: ‘en dan doen we net als we het niet hebben gedaan’ (of)
Shirly: ‘nou, ik denk, hij heeft veel buikpijn gekregen’ (volgorde)
Tamara: ‘ging ik bij m'n vriendin, ging ik bij d'r blijven’ (gebruik van gaan)
Michelle: ‘moet je een nieuw verband gaan zetten’ (laten zetten)
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Die conventies betreffen zowel grammaticale regels als het lexicon. Over het
grammaticale systeem van het Surinaams-Nederlands is nog weinig bekend (zie o.a.
Essed 1983 en Charry 1983). Voor het lexicon is er een ‘Woordenboek van het
Surinaams-Nederlands’ (Van Donselaar 1976).

2.2 Conventies voor contextualisatie
Voor de bespreking van contextualisatie is een onderscheid relevant tussen
woordbetekenis, vorm en samenhang.

Betekenis
Kinderen moeten op school de woorden van de verschillende vakken leren. Veel
kinderen hebben daar moeite mee. Ze gebruiken die woorden uit de boeken wel
omdat dat vereist wordt, maar van de wijze waarop ze ze gebruiken is vaak af te
lezen dat ze de concepten die ermee zijn verbonden nog niet hebben verworven.
Voorbeelden zijn:
(3) Ricky: ‘Ze kunnen geen akker verbouwen, geen koeien kweken’
(4) Parm:‘...er waren veel kunstenaars gekomen, ehm, waren veel wetenschap, enne
dat was alleen in eh Friesland en Den Haag, Groningen, Zeeland, eh...’
Interv.: ‘Maar wat is wetenschap?’
Parm: ‘Wetenschap. Eh, 't is een soort wet?’
(5) Gaitrie: ‘En dan eh, dan gaan ze, dan gaan die mensen, gaan die fabrieken enzo
en die industries, gaan ze allemaal op plaatsen zetten’

Kinderen moeten op school niet alleen nieuwe woorden leren, maar bovendien moeten
ze wat Vygotsky (1962) noemt ‘wetenschappelijke begrippen’ verwerven. Het leren
van die nieuwe woorden betekent vooral een introductie in nieuwe betekenissystemen.
Daarbij is niet zozeer kennis van de direkt waarneembare werkelijkheid relevant
voor de woordbetekenis, maar veel meer: kennis van de andere begrippen waarmee
het woord verbonden is. In die begrippen is een bepaalde interpretatie - vanuit het
perspectief van aardrijkskunde, biologie enz. - van de werkelijkheid vervat. Uitbreiden
van het lexicon op school is vooral het leren van verschillende nieuwe
interpretatiekaders. Zowel Bernstein (1978a, b) als Olson (1977) hebben erop gewezen
dat de betekenissen in schooltaal georiënteerd zijn op een andere werkelijkheid dan
in de alledaagse taal. Taalgebruik op school abstraheert van dagelijkse ervaringen.
Voor veel kinderen is het moeilijk om (aspecten van) die dagelijkse kennis opzij te
zetten, van die kennis te abstraheren. Ze proberen zoveel mogelijk de nieuwe inhoud
in te passen in een dagelijkse context. Zo brengt Shirley in haar samenvatting van
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een tekst over stikstof en bemesting de daarin verwoorde kennis terug tot ‘planten
water geven’.
(6) Shirley: ‘dus...graan, en bessen en bramen en groente komen allemaal uit de
grond en dat heeft veel voedsel nodig, en wanneer je een plantje buiten zet heeft
ook voedsel nodig, moet je ook telkens water geven’

De termen bemesting en stikstof worden zelfs aangepast tot besmetting en stikken.
(7) Shirley: ‘ze hadden een soort stikstoffabriek erbij (...) en je liep er langs dan
kon je van stikken (...) Dat in die stad zoveel besmettingen dinge zijn, dus van
stikstof (...)’

Dit laatste is weliswaar een extreem voorbeeld, maar het toont aan hoe groot het
verschil kan zijn tussen de context zoals die in de aardrijkskundetekst wordt
aangeboden en de context van eigen ervaringen waarmee kinderen de woorden
proberen te begrijpen.

Vorm
Schooltaal verschilt van alledaagse taal naar de conventies voor het uitdrukken van
betekenis. In interpersoonlijke contacten is er altijd de situationele context, die
kenmerken bevat waarnaar kan worden verwezen door allerlei deiktische termen als
hier/daar, dit/dat enz. Ook is er in deze contacten vaak sprake van gedeelde ervaringen
van gesprekspartners. Wie met persoonlijke voornaamwoorden als ‘ze’, ‘we’ enz.
bedoeld worden hoeft niet te worden geëxpliciteerd. Ook kan gebruik worden gemaakt
van o.a. gebaren, gezichtsuitdrukkingen, intonatie. Schooltaal vereist vaak een talige
context: deiktische termen moeten verwijzen naar andere woorden, anders is niet
duidelijk wie of wat wordt bedoeld. I.p.v. intonatie en gebaren zijn soms lexicale
specificaties nodig. Binnen het theoretisch raamwerk van Bernstein heeft Hawkins
(1973) referentiële procedures onderzocht zoals kinderen die hanteerden in het
beschrijven van plaatjes. Verschillen in de mate van explicitering bleken samen te
hangen met het sociaaleconomisch milieu van de kinderen. Collins & Michaels (1980)
hebben verhaaltjes van kinderen onderzocht en de termen ‘oral’ en ‘literate’ stijl
gehanteerd om verschillen in explicitering aan te geven. Er zijn kinderen die vooral
prosodische kenmerken, zoals intonatie en verlenging van klinkers hanteren om
relaties tussen woorden te leggen. Anderen specificeren personen en zaken door
middel van lexikale en syntactische elementen (bijvoeglijke naamwoorden, relatieve
bijzinnen) die later in een tekst terugkeren om naar die verschillende personen en
zaken te verwijzen. Men gebruikt de term ‘oral’ stijl voor kinderen die in hun
mondelinge taalgebruik veel prosodie hanteren voor referentiële pro-
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cedures; men veronderstelt dat deze stijl minder goed aansluit bij de ‘literate’
standaard van geschreven teksten. Het gaat dus om de conventies van kinderen in
hun alledaagse taal die al dan niet aansluiten bij de conventies die in de schooltaal
worden gehanteerd. Het onderscheid tussen impliciet en expliciet taalgebruik in
alledaagse communicatie en schooltaal is echter niet absoluut. In dagelijkse
communicatie is het soms belangrijk om zich expliciet uit te drukken. In een aantal
gesprekken met kinderen ontstonden misverstanden. In een gesprek over een oom
die bij een brand een hartaanval had gekregen vertelt Ria dat de brand is aangestoken.
(8) Interviewster: ‘Hoe weet je dan dat het door een bruin iemand is aangestoken?’
Ria: ‘Nou, omdat die bruine van wie 't huis was boven hun die, daar woonde
ook een s-, ja een aardig stel, Surinamers dan, die wou hij eruit hebben’

Het misverstand is dat ‘hij’ niet de oom is die ‘die bruine’ eruit wou hebben, maar
de laatste persoon die de Surinamers die boven woonden eruit wilde zetten.
Ook het verhaal van Lenneke levert problemen op.
(9) Lenneke: ‘dat ging over eh, toen waren we op de speelplaats, enne daar liep een
jongen die heet Basje, en die is heel erg gemeen tegen iedereen, enne toen
kwamen ze toevallig enne toen zagen ze m'n broertje staan...’

Maar vaak is een verhaal duidelijk doordat het ‘script’ min of meer vertrouwd is.
Een van de principes van communicatie is dat gesprekspartners samenwerken in het
verlenen van betekenis aan taal: de taal hoeft niet explicieter te zijn dan nodig is voor
onderlinge verstandhouding. In het verhaal van Martha is duidelijk wie ‘ze’ en ‘tante’
is (het gaat over haar moeder die met de kinderen naar Nederland is gekomen).
(10) Martha: ‘Aan de overkant woont nog een tante van me, maar die zegt alles door,
van die tak'takismal (...) en toe heeft ze, komt me vader thuis en vroeg waar ze
was gebleven met die kinderen en toen is ze naar mijn andere tante gegaan en
heeft mijn tante gezegd (...) ik weet het niet hoor’

Ook uit het verhaal van Parm kan worden afgeleid wie ‘ie’ is die hem de schuld
geeft. In een gezin is het immers een van de ouders die uiteindelijk uitmaakt wie
T.V. mag kijken:
(11) Interviewster: ‘Maak je wel eena ruzie met je broertjes of zusjes?’
Parm: ‘Dus ik kijk een, net, en die is al zo hè? Ik bedoel
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dan, weet je, die anderen, ik wil die niet, ik wil die, ik zat die film te volgen.
En hij doet weer die andere, aan te doen en krijg ik weer de schuld. Zegt-ie laat
die kinderen nou maar effe die kijken. Maar ik zeg: ik volg hetl Zegt ie: mij
maak het niet uit, ik kan 't een andere keer wel zien.’ (bedoeld wordt: voor mij
maakt het niet uit...)

De vraag is welke conclusies voor ‘schooltaalvaardigheid’ kunnen worden afgeleid
van ‘oral’ of ‘literate’ taalgebruik van kinderen. Wat betekenen eventuele verschillen
voor succes op school? Of specifieker: in hoeverre zijn verschillen in mondeling
taalgebruik terug te vinden in schriftelijk taalgebruik? Het is mogelijk dat kinderen
die een ‘oral’ stijl hanteren in mondeling taalgebruik, explicieter zijn in hun
geschréven teksten. Het zou kunnen zijn dat ze zich bewuster zijn van conventies
voor explicitering in schriftelijk taalgebruik. Cazden (1972) bespreekt een aantal
studies die uitgevoerd zijn vanuit het theoretisch kader van Bernstein en concludeert
dat taalgebruiksverschillen tussen kinderen uit verschillende sociaal-economische
groepen verdwijnen als de situatie (taken, instructies) een ‘elaborated’ code vereist.
In ieder geval is de vraag relevant welke eisen het (schrijf)onderwijs aan kinderen
stelt. Over de relatie tussen mondeling en schriftelijk taalgebruik en schrijfgewoontes
en schrijfonderwijs is nog weinig bekend.
Samenhang
De context is ook voor het construeren van een tekst als geheel van belang. Deze
tekstvaardigheid kent ook andere conventies in schooltaal dan in alledaagse taal. Op
school moeten kinderen leren informatie zo te verwoorden dat de tekst een autonoom
betekenisgeheel wordt, dat wil zeggen dat de tekst begrepen moet kunnen worden
onafhankelijk van de situationele context. Olson (1977) spreekt in dit verband van
oriëntatie op de betekenis in de tekst zoals die in de relatie tussen woorden en zinnen
tot uitdrukking komt. In alledaagse taal is een oriëntatie op de relatie tussen
taalgebruik en situatie essentieel: kennis van aituationele kenmerken en bedoelingen
van de spreker worden vaak niet met zoveel woorden geëxpliciteerd.
In de analyse van tekstvaardigheid in schoolse termen zijn twee aspecten van
samenhang van belang. Op lokaal niveau moeten zinnen gerelateerd worden door
verbindende elementen, waardoor er continuiteit ontstaat. Continuiteit op het niveau
van verbindingen tussen zinnen wordt bewerkstelligd door referentiële procedures,
lexicale items, voegwoorden e.d. Op globaal niveau moet er sprake zijn van een
makrostructuur om te weten hoe de uitgedrukte betekenissen in de zinnen begrepen
moeten worden. Op het niveau van de makrostructuur is o.a. een onderscheid relevant
dat in de analyse van verhalen wordt gemaakt tussen oriëntatie en handeling. In het
oriënterend deel geeft men informatie over de con-
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text: over plaats, tijd, personen e.d. Relevant is in dit verband ook de stijl van vertellen.
Cazden, Michaels & Tabors (1985) onderscheiden topic-gecentreerde verhalen en
topic-associatieve verhalen. Topic-associatatieve verhalen doen een beroep op een
gevorderd niveau van tekstvaardigheid: ze vereisen een voortdurende heroriëntatie
op de handeling.
Tekstvaardigheid op lokaal niveau is onderzocht in relatie tot leeftijd,
ontwikkelingsniveau en etniciteit. Analyse van het gebruik van verbindende elementen
tussen zinnen gaven in onderzoek van Yde & Spoelders (1985) verschillen te zien
tussen leeftijdsgroepen, zowel wat betreft de mate van samenhang, soorten
verbindingswoorden, als het aantal verbindingselementen tussen opeenvolgende
zinnen. De geschreven teksten van oudere kinderen vertoonden meer samenhang, ze
gebruikten andere verbindingselementen en meer verbindingselementen tussen
opeenvolgende zinnen. Bij Scinto (1983) waren de verschillen tussen kinderen in
mate van samenhang niet zozeer met leeftijd gecorreleerd alswel met
ontwikkelingsniveau van kinderen in termen van concreet- en formeeloperationeel
stadium. Geertsen (1985) heeft een vooronderzoek gedaan naar het voorkomen van
verschillende verbindingselementen in opstellen van Molukse en Nederlandse kinderen
en kon zowel tussen leeftijdsgroepen als tussen etnische groepen geen enkele
systematiek in de verschillen ontdekken. Wat betreft mondeling taalgebruik heeft
Michaels (1986) onderzoek gedaan naar verschillen tussen kinderen in het creeëren
van een verhaal in kringgesprekken. Blanke kinderen in de eerste klas gebruikten
vooral lexicale cohesie d.m.v. lexicale herhaling of thematisch gerelateerde nominale
groepen, terwijl zwarte kinderen vaker o.a. prosodische kenmerken
(toonhoogteverschillen, intonatie) en juxtapostie (naast elkaar plaatsen van zinnen
zonder verbindingselement) hanteerden om samenhang te bewerkstelligen.
Cazden, Michaels & Tabors (1985) en Michaels (1986) doen verslag van onderzoek
waaruit op globaal niveau verschillen tussen kinderen naar voren kwamen in de mate
waarin ze zich in hun verhalen beperkten tot een centraal onderwerp (topic-gecenteerd)
of verschillende gerelateerde onderwerpen aan de orde stelden (topicassociatief).
Blanke kinderen in de vier onderzochte eerste en tweede klassen zouden zich meer
tot één thema beperken in kringgesprekken, zwarte kinderen gebruikten vaker een
associatieve stijl. Ook in de Nederlandse klas zijn er verschillen tussen
topic-gecenteerde en topic-associatieve verhalen. Een duidelijk voorbeeld van een
associatief verhaal is de tekst van Tamara.
(12) Interviewster: ‘Wanneer zijn jullie naar Nederland gekomen?’ Tamara: ‘Nou
ik ben heel lang (geleden) naar Nederland gekomen. Mijn oma was in Suriname
bij eh dingesstraat. Ik weet niet hoe die straat heet. Mijn oma, mijn opa, toen
mijn opa dood was hè, toen was hij in bloemen hè, hij maakte plastikke bloemen,
hè, enne, mijn moeder, mijn oma maakte ruikers
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dus, wanneer je verjaardag had, had zij, een heel groot gebouw, daar verkocht
zij een heleboel soorten dingen, broodje pom, broodje, alles verkocht ze. Dus
wanneer kinderen 's morgens langs kwamen verkocht mijn opa, mijn oma, mijn
moeder altijd een broodje pom of zo en dan hoefden ze 's middags niet naar
huis te gaan.’
Interviewster: ‘Maar hoe oud was je toen je hier naar Nederland kwam?’

Niet alleen in gesprekken over alledaagse zaken komen deze associaties voor, ook
in de mondelinge samenvattingen:
(13) Shirley: ‘Ik zou veel beter vinden als ze veel voedsel geven, want als wij bessen
enzo eten, moeten we dat ook eerst goed wassen, want mensen kunnen het ook
gespuit hebben of zo of vergif op gezet of zo’

De vraag is ook hier hoe de verschillen in het creëeren van samenhang in mondelinge
teksten gerelateerd zijn aan vaardigheden in lezen en schrijven. Er zou geen directe
relatie zijn (Michaels 1986). Maar Cazden e.a. (1985) en Michaels (1986) laten zien
dat een associatieve stijl afwijkt van de stijl die de leerkracht hanteert; de kinderen
die associërend vertellen zijn daarom in de klasse-interactie slechter af. Een leerkracht
die vertrouwd is met de stijl die vooral blanke kinderen hanteren, stelt vragen, trekt
conclusies, biedt openingen voor het geven van expliciteringen, waardoor leerkracht
en kind gezamenlijk een tekst opbouwen die vaak complexer is dan wat een kind uit
zichzelf zou kunnen creëeren. Maar is de stijl van een kind anders, dan kan de poging
om het verhaal van het kind te ondersteunen resulteren in misinterpretaties en
interrupties, waardoor een kind uit haar /zijn verhaal wordt gehaald en de tekst
uiteindelijk minder samenhang vertoont dan waartoe een kind uit zichzelf in staat
zou zijn geweest. (De interviewster in het voorbeeld (12) gaat ook in het geheel niet
in op wat Tamara vertelt.) Wat de consequenties hiervan zijn op langere termijn voor
het schrijven van teksten, op de participatie van kinderen in de klasse-interactie en
op de beoordeling door leerkrachten is vooralsnog onduidelijk.
Overigens bleek dat zwarte kinderen zich wel degelijk bewust waren van de
conventies die de leerkracht bij de kringgesprekken het liefst hoort. Michaels (1986:
111) citeert een meisje dat op de vraag wat de leerkracht wil dat de kinderen doen,
antwoordt:
‘She just wanted us to say like / well /
well Yesterday /
blah blah blah/
blah blah blah/
blah blah blah blah/
blay blah blah blah/
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blah blah blah blah//’

Daarbij gebruikt ze de standaardformule voor het begin ‘Yesterday’, en de
intonatiepatronen van topic-gecenteerde verhalen. Ze weet hoe het moet en het is de
vraag waarom ze deze conventies voor haar eigen verhalen niet hanteert.
In de zesde klas op de Nederlandse scholen blijken sommige kinderen in hun
mondelinge taalgebruik moeite te hebben om de hoorder te oriënteren op de context
van de handeling. In het verhaal van Lenneke (zie (9)) was al onduidelijk wie er nu
precies ruzie zoeken, maar uitspraken om de handeling te interpreteren blijven ook
in het vervolg van het verhaal achterwege.
(14) Lenneke: ‘enne toen zagen ze m'n broertje staan enne die wilden ze nog een
keer hebben, en toen wilden ze hem in elkaar slaan en toen zaten we op die
klimrekken, toen zeiden ze nou moet je hun eens zien, die, op die speelplaats,
da's helemaal niet veel, en toen kwam een buurvrouw van ons naar buiten en
die zei van-e, nou wees blij dat wij het nog voor elkaar gekregen hebben die,
dat kleine beetje.’

Hier ontbreekt explicitering van het feit dat ‘ze’ ontdekken dat het broertje niet degene
was die ‘ze’ moeten hebben en dat ‘ze’ vervolgens pesterige opmerkingen maken
over het tekort aan voorzieningen op de speelplaats.
Een dergelijk ontbreken van noodzakelijke oriëntatie kunnen kinderen ervaren als
ze samenhang moeten creëeren in een leestekst van een van de schoolvakken. Doordat
het verband tussen zinnen in een tekst impliciet blijft, hebben kinderen te weinig
houvast om betekenis te verlenen aan het geheel van de tekst. Bij het doornemen van
vragen over een tekst uit het aardrijkskundeboek bleek dat kinderen zich vaak bewust
waren dat er een samenhang is. Ze hebben wel enige notie dat opeenvolgende zinnen
iets met elkaar te maken hebben, maar missen de veronderstelde kennis om het
verband te begrijpen. Een voorbeeld. In het aardrijkskundeboek staat de zin: ‘In de
19e eeuw breiden de steden zich zeer snel uit. Er worden allerlei machines
uitgevonden, waardoor de industrie opkomt’ (Werkgroep van Dongen: 61). Op de
vraag: ‘Hoe komt het dat in de 19e eeuw de steden zich uitbreiden’, antwoordt Helen:
(15) Helen: ‘Ehm, er worden allerlei machines uitgevonden, waardoor de industrie
opkomt’
Interv. ‘Ja, prima. Weet je wat het betekent: breiden de steden zich uit?’
H.: ‘Nee’
I.: ‘Nee? Geen idee’
H.: ‘Geen idee’
I.: ‘Dat betekent dat ze groter worden, de steden. Als iets zich uitbreidt dan
wordt het groter. He, dus de steden wor-
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den groter. Nou, hoe zou het nu komen he, als er allerlei machines worden
uitgevonden en de industrie komt op, hoe zou dat nou komen, dat die steden
groter worden? (stilte) Eh, weet je wat industrie is?’
H.: ‘Industrie is net als eh, aardo- eh, waar die aardolie zit’ I.: ‘Ja, ja, ja’
H.: ‘Zoiets’
I.: ‘Zoiets’
H.: ‘Denk ik’
I.: ‘Ja, en wat zou dat nog meer kunnen zijn dan iets met aardolie?’
H.: ‘Waar eh, koolstofdioxide wordt gemaakt?’
I.: ‘Ja, ja. Dus er worden in de industrie allerlei dingen gemaakt he?’
H.: ‘Ja’
I.: ‘Ja, voor mensen. Nou d'r worden dus in de industrie allerlei spullen gemaakt.
Weet je wat dit betekent: ‘waardoor de industrie opkomt?’
H.: ‘Nee’
I.: ‘Nee? Nou vroeger waren er helemaal geen fabrieken. En d'r komen d'r steeds
meer. Nou, dus er komen steeds meer fabrieken. Hoe komt het nou, dat als er
steeds meer fabrieken komen, dat die steden groter worden?’
H.: ‘Omdat, eh, die fabrieken zijn zelf al groot’
I.: ‘Ja’
H.: ‘En hebben meer plaats nodig’

De autonomiteit van schoolteksten als betekenisgeheel is dus betrekkelijk: de wijze
van contextualisatie van interactiepartners moet enigszins overeenkomen. De
conventies voor explicitering van betekenis tussen zinnen van spreker en hoorder,
schrijver en lezer moeten op elkaar zijn afgestemd. Schoolteksten behoren voldoende
aanknopingspunten voor kinderen te bieden om samenhang te bewerkstelligen.

2.3 Conventies met betrekking tot metalinguistische vaardigheid
Als laatste kenmerk van schoolse taalvaardigheid is de vaardigheid van kinderen aan
de orde om aandacht te schenken aan de taalvorm en de betekenissen zoals die in
taal worden uitgedrukt. Over de aard en ontwikkeling van dit bewustzijn van
taalgebruik bestaan twee uiteenlopende opvattingen. Volgens de ene opvatting is
metalinguistische vaardigheid onderdeel van het taalverwervingsproces. Het vermogen
om de eigen taalproductie te beoordelen in relatie tot wat deze teweeg brengt zou
essentieel zijn voor de ontwikkeling van het taal(gebruiks)systeem. Vanaf twee jaar
zouden kinderen al de eigen uitingen checken en corrigeren als de intentie niet goed
overkomt. In de andere opvatting is het ver-
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werven van metalinguistische vaardigheid gescheiden van het taalverwervingsproces.
Men definieert deze vaardigheid als bewustzijn van structuurkenmerken van de taal
(fonemen, woorden, structurele kenmerken van zinnen, relaties tussen zinnen).
Verwerving ervan zou samenhangen met algemene veranderingen in
informatieverwerkende processen. Dit zou plaatsvinden tussen 4 en 8 jaar, de periode
dat kinderen naar school gaan.
Het onderscheid tussen de aandacht voor pragmatische aspecten van het taalgebruik
(in termen van het overkomen van intenties) enerzijds en de aandacht voor de
taalstructuur anderzijds wordt ook wel aangeduid met respectievelijk de termen
‘monitoren’ en ‘reflectie’ (Hagen 1981). ‘Monitoren’ is een soort permanente controle
op de eigen taalproductie en min of meer onderdeel van de taalproductie; reflectie
betekent dat de aandacht voor het taalgebruik een zelfstandige activiteit wordt. In
plaats van controle van taalgebruik is er bij reflectie sprake van beschouwing of
onderzoek van (de relaties tussen) de samenstellende elementen van de tekst. Terwijl
monitoren georiënteerd is op interpersoonlijke doelen -Cazden, Michaels & Tabors
(1985) noemen het ‘repairs to the listener’- is reflectie gericht op intrapersoonlijke
doelen: het analyseren van taal om betekenis te achterhalen of te construeren. Het
gaat bij reflectie niet zozeer om corrigeren, maar om creëeren van betekenis. (Zie
voor een overzicht van de discussie Tunmer, Pratt & Herriman 1984). Beide
vaardigheden lijken, om verschillende redenen, relevant voor de discussie over
schooltaalvaardigheid.
Monitoren lijkt een universeel proces te zijn. Het is te herkennen op het
betekenisniveau:
(16) Lisa: ‘Een boer moet niet altijd hetzelfde gewas op z'n plant- eh z'n stuk land’

Ook op het niveau van explicitering treden correcties op:
(17) Martha: ‘en toen zei ze, me tante: (-)’

Het voorbeeld van Gaitrie is een correctie op het niveau van samenhang:
(18) Gaitrie: ‘Toen zei juffrouw R., eh,ik zat toen nog bij juffrouw R., toen zei
juffrouw R.: (...)’

Deze vaardigheid verwerven kinderen al vroeg. Er lijken verschillen op te treden in
de wijze waarop kinderen hun correcties uitdrukken. Cazden, Michaels & Tabors
(1985) gaan dieper in op correcties op het niveau van de samenhang. In hun onderzoek
naar taalgedrag tijdens kringgesprekken in de eerste en tweede klas waren er
verschillen tussen kinderen uit verschillende etnische
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groepen. Om aan te geven welke problemen kunnen optreden, beschrijven Cazden
e.a. de vorm van dit soort correcties in detail. Kenmerkend is dat de zin wordt
onderbroken en er een nieuwe zin wordt ingevoegd (zie (18)). Vervolgens worden
er van de oorspronkelijke zin weer een aantal woorden opgepakt en de zin wordt
doorgezet. In het Amerikaanse materiaal bleek nu dat de correcties van de zwarte
kinderen vaak niet als zodanig werden herkend. Dat kwam o.a. door het gebruik van
tijd van de werkwoorden: die gaven geen contrast aan tussen de onderbroken en de
ingevoegde zin. In plaats daarvan hanteerden kinderen lexicale elementen als ‘well,
see, like, because’. Ook in het materiaal van de zesdeklas kinderen van de basisschool
zijn dit soort kenmerken van correcties te herkennen. In de onderstaande voorbeelden
functioneert het voegwoord ‘maar’ als contrast met het voorafgaande en als inleidend
op de oriëntatie van de handeling:
(19) Martha: ‘en toen heeft mijn moeder gezegd, maar ze was wel een beetje slim
hoor, vind ik tenminste, want mijn oma is daar gekomen, heeft een ticket voor
mijn moeder betaald, voor mijn broertje, mijn zusje en mij. Ik was met mijn
oma naar Nederland gekomen, toen zei mijn moeder dat ik hier op vakantie zou
komen.’
(20) Nora: ‘Ja toen moest-ie, maar mijn tante was niet thuis, maar toen, maar toen,
maar die telefoon is gesloten, maar mensen kunnen wel bellen, maar jij kan niet
bellen. Toen had een vriendin van mijn nichtje gebeld, toen heeft zij naar mijn
tante gebeld, en toen was mijn tante gekomen, moest-ie naar 't zie- naar het
AMC.’

Relevant voor school is nu dat correcties die vooral de zwarte kinderen uit het
onderzoek van Cazden e.a. (1985) hanteerden, de blanke leerkracht (die niet vertrouwd
is met deze wijze van mcnitoren) in plaats van van extra informatie te voorzien,
eerder in verwarring brengen. Cazden e.a. leggen de nadruk op mogelijke gevolgen
van misinterpretaties in de klasse-interactie als conventies in taalgebruik van leerkracht
en leerlingen niet overeenstemmen.
De vaardigheid om te reflecteren op taalgebruik is om andere redenen relevant voor
schooltaalvaardigheid. Tunmer & Herriman (1984) noemen het bewustzijn van de
(relaties tussen) structurele kenmerken van de taal zelf een belangrijke voorwaarde
voor het lezen. Metalinguistische vaardigheid is ook vooral bestudeerd in verband
met het leren lezen. Maar analyse van de ontwikkeling van deze vaardigheid
gedurende de schooljaren na het aanvankelijk lezen lijkt niet minder belangrijk in
verband met schoolsucces. De meeste kinderen in de zesde klas kunnen lezen, maar
er zijn verschillen in de wijze waarop ze dat doen, gezien verschillen in
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schoolresultaten. Wells (1981) benadrukt dat het ook niet zozeer gaat om het kunnen
lezen. Het gaat erom dat de: ‘meer reflectieve en analytische oriëntatie op betekenis
die kenmerkend is voor geschreven teksten gegeneraliseerd wordt naar allerlei
taalgebruikssituaties’. Als deze oriëntatie beperkt blijft tot een aantal activiteiten
i.v.m. (voor sommige kinderen nauwelijks te bevatten) inhouden van een bepaald
soort schoolvakken blijft generalisatie achterwege.
Observationeel onderzoek naar de vaardigheid te reflecteren op taalgebruik is
nauwelijks gedaan. Nesdale & Tunmer (1984) bespreken de methodologie van
onderzoek naar reflectie op taal. Zij stellen dat een experimentele situatie waarin
kinderen met standaardprocedures in een gecontroleerde setting getest worden te
verkiezen is boven de observatiemethode. Maar onderzoek naar vaardigheden om te
reflecteren op taal d.m.v. gestandaardiseerde tests is vanuit de interactionele
benadering van taal problematisch. Cazden (1972) doet verslag van onderzoek waarin
rekening werd gehouden met verschillen in communicatieve gewoontes van kinderen
uit onderscheiden sociaal-economische en culturele groepen. Er werd variatie
aangebracht in de tijd voor voorbereiding op de testsituatie, in de aard van de
instructies, in taken en feedback. Onderzoeksresultaten over verschillen tussen de
groepen kinderen bleken afhankelijk van de pogingen de testsituatie zoveel mogelijk
aan te laten sluiten bij de conventies voor communicatie die de kinderen gewend
waren. Het is dus essentieel zich bewust te zijn van de wisselwerking tussen
testsituatie en communicatieve conventies van kinderen en het probleem is dat we
nauwelijks weten ‘waar en hoe die wisselwerking op te sporen’ (Cazden, 1972:305).
Is het dus al uiterst moeilijk om een optimale experimentele situatie te ontwerpen
die recht doet aan vaardigheden van verschillende groepen kinderen, bovendien blijkt
de methodologie voor onderzoek naar metalinguistische vaardigheden nog in het
begin van ontwikkeling. De problemen die verbonden zijn met het opstellen van
taken en procedures blijken niet gering te zijn (Nesdale & Tunmer 1984). Het meeste
onderzoek is tot nu toe georiënteerd op vaardigheden van kinderen in de leeftijd van
de onderbouw van de basisschool.
Gezien deze stand van zaken beperkt het projekt over schooltaalvaardigheid waarbij
Nederlandse en Surinaamse kinderen zijn betrokken zich tot analyse van geobserveerd
taalgebruik. Zowel de wijze van monitoren van kinderen zal worden bestudeerd als,
in een later stadium, de wijze waarop leerkracht en kinderen in de klasse-interaktie
over aardrijkskunde- en geschiedenisonderwerpen expliciet aandacht besteden aan
(de relatie tussen) betekenissen in taal. Een dergelijke analyse kan leiden tot het
formuleren van hypothesen op grond waarvan eventuele verschillen in
metalinguistische vaardigheid systematischer kunnen worden bestudeerd.
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3. Slot
De schooltaal is voor Surinaamse kinderen, in hun eigen woorden, ‘Diep Nederlands’.
Een meisje zegt: ‘In aardrijkskunde staat ook een beetje moeilijke woorden, maar
dat staat niet vertaald, dus ik snap het niet zoveel (..). Maar de juffrouw weet dat het
teveel Nederlands is, dus daarom legt ze het telkens een stukje uit’. De kinderen en
de leerkrachten weten heel goed dat het om een ander soort taal gaat. Minder duidelijk
is, welke aspecten bij die andere soort taal nu zo belangrijk zijn. In het bovenstaande
is een poging gedaan daarin wat meer inzicht te bieden. Uit de literatuur komt een
aantal noties naar voren, waaronder de verschillende taalvaardigheden te rangschikken
zijn. Voor de concretisering daarvan aan de hand van taalgebruik van kinderen is
gekozen voor de interactionele benadering. In die benadering staat de vraag centraal
wat de conventies voor taalgebruik in verschillende contexten zijn. Inzicht in
verschillen in conventies van (groepen) kinderen in relatie tot wat de school aan
taalgebruik vereist kan aanknopingspunten bieden om in het onderwijs het een met
het ander te verbinden. En om dat verbinden gaat het: leren is immers een interactief
proces.
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6 Nederlands in Brussel: tweede taal of vreemde taal? Didactische
consequenties
L. Smeekens & H. De Smedt
1. Inleiding
In deze bijdrage willen we enkele bijzonderheden van het Brusselse Foyer-model
voor bicultureel onderwijs voorstellen. We zullen daarbij niet zozeer ingaan op een
concrete beschrijving van het model, mear enkele factoren die het uiteindelijke design
van het model bepaald hebben, wat nader toelichten. Daarna zal worden stilgestaan
bij enkele van de daaruit voortvloeiende strategieén.
Bekijken we het Foyer-project, dan vallen onmiddellijk twee zaken op. Het project
wordt uitgevoerd in Nederlandstalige scholen in Brussel en het Nederlands wordt
als doeltaal beschouwd. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de eigen taal:
in kleuterschool en eerste en tweede leerjaar ongeveer de helft van de onderwijstijd.
We trachten deze twee elementen, die het macro-design van het project vormen, te
verklaren vanuit de visie van Foyer op Brussel als maatschappelijk fenomeen en op
integratie als maatschappelijk proces. We wijzen erop dat geen van de genoemde
elementen, in Brussel, als een evidentie kan worden beschouwd. Verderop in deze
bijdrage zal duidelijk worden dat elk element het resultaat is van een moeilijke positie
tussen een contextuele imperatieve en de linguïstische voorwaarden voor taalleren.
Tenslotte zal aangegeven worden dat het mogelijk is via een zeer gerichte
didactische aanpak uit deze moeilijke positie te komen.

2. De visie van Foyer op taal en onderwijs in Brussel
2.1 Brussel als maatschappelijke context
Brussel is een multiculturele en multilinguale stad met een dominant franstalig
straatbeeld, maar geografisch en economisch gesitueerd in een meertalig land. Wat
betekent dit concreet?
In eerste instantie dat in Brussel de klassieke indeling ‘meerderheid-minderheid’
te beperkt is. Het gaat in Brussel in essentie om drie gemeenschappen: twee autochtone
- de Vlaamse en de Franstalige - en een allochtone. Zowel de Vlaamse als de
allochtone gemeenschap vormen een minderheid ten opzichte van de Franstalige
gemeenschap, dit niet alleen in objectieve zin, maar ook in de subjectieve beleving.
Binnen het Foyer-model houdt dit in
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dat de taal van een minderheid - het Nederlands - als doeltaal wordt gehanteerd, en
niet de taal van de groep die subjectief als meerderheid wordt gepercipieerd. Vertaald
naar de concrete onderwijspraktijk betekent dit dat de klassieke opvatting over 't
weede taalverwerving’ in een ander en genuanceerder daglicht komt te staan.
Bovendien dient het ondersteunen van ‘eigen taal en cultuur’ expliciet in twee
richtingen te gebeuren: zowel naar de allochtone als naar de Vlaamse autochtonen
toe.

2.2 De plaats van het Nederlands in de Brusselse context
Mede onder invloed van economische factoren wint het Nederlands in Brussel steeds
meer aan belang en prestige. Misschien niet als omgangstaal, maar wel als selectietaal,
en dit laatste in tweeërlei opzicht.
In de eerste plaats als selectiecriterium bij sollicitaties: 80% van de Brusselse
personeel sadvertenties stellen kennis van het Nederlands als een ‘must’ voorop, en
dit op alle niveau's. Dat dit in de toekomst nog aan belang zal winnen, behoeft geen
betoog: het grootste aanbod van de arbeidsplaatsen ligt in de tertiaire en quartaire
sector.
In de tweede plaats speelt het element ‘selectie’ een subtielere rol, met name als
taal-van-onderscheid: als middel waarmee je jezelf kunt onderscheiden van de
‘anderen’ en waarmee anderen jou onderscheiden van de rest. Door namelijk op
bepaalde strategische momenten blijk te geven van kennis van het Nederlands, geef
je aan dat je tot een bepaalde groep behoort en dat je als zodanig behandeld wenst
te worden.
De visie van Foyer in dit opzicht is dat de integratiekansen van migranten vergroot
worden door een open gerichtheid op de twee autochtone gemeenschappen, dus niet
exclusief op de Franstalige. Dat taalkennis - en met name kennis van het Nederlands
- hierbij een sleutelfunctie vervult, is evident. Het wordt duidelijk dat ‘Brussel’ als
maatschappelijk fenomeen en de visie van Foyer hierop, uitmondt in twee
(taal)politieke keuzes, met name op het punt van de keuze van het Nederlands als
doeltaal in het onderwijs en de keuze voor een Nederlandstalig onderwijscircuit als
integratie-mechanisme. Deze opties stellen ons evenwel voor een additioneel probleem
waar het de voorwaarden voor taalleren betreft.

2.3. Repercussies voor het Nederlandstalig onderwijs
Wat de evolutie van het Nederlandstelig onderwijs betreft, stellen we een grote
toename van Franssprekende Belgen vast in die scholen. Zonder te willen vooruitlopen
op nader onderzoek dat in dit verband gewenst is, willen we twee oorzaken aangeven:
enerzijds is er het toenemend belang van de kennis van het Nederlands
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omwille van economische en prestigieuze motieven (dezelfde argumenten gaan hier
op voor zowel Franstaligen als anderstaligen), anderzijds speelt de grote toevloed
van migrantenkinderen zonder specifieke opvang op sommige Franstalige scholen
een rol.
Enkele cijfers uit onze projectscholen illuatreren dit overduidelijk. In Anderlecht
bijvoorbeeld, zijn slechts 17% van de kinderen van huis uit Nederlandstalig (waarbij
we de kwaliteit van het Nederlands dan nog even in het midden laten), 14% zijn
Franstalige Belgen, 34% zijn migrantenkinderen die niet aan het project deelnemen
(het zij omdat ze niet tot de Italiaanse doelgroep behoren, hetzij omdat zij in klassen
zitten waar het project nog geen doorgang vindt) en 35% zijn immigrantenkinderen
die wel aan het project deelnemen. Zo ook in Laken, een andere projectschool, waar
slechts 26% van de leerlingen van huis uit Nederlandstalig is.

3. Tweede-taalleren of vreemde-taaleren
3.1 Algemene beschouwing bij het taalonderrlcht
Toen we in het voorafgaande spraken over de positie van de Vlamingen in Brussel
als minderheid, koppelden we daaraan vast dat ondersteuning van eigen taal en cultuur
in deze context een dubbele betekenis heeft: zowel naar allochtonen toe als naar de
autochtonen. Toegepast op de onderwijspraktijk in onze scholen betekent dit dat
expliciet aandacht dient te worden besteed aan het Nederlands als omgangstaal. Dit
kan bij niet-Brusselaars enige verwondering wekken, maar een inzage in de reële
schoolbevolking maakt dit meer begrijpelijk.
Maar kunnen we in die context dan nog wel spreken van ‘tweedetaalverwerving’ als
we het hebben over het leren van het Nederlands door migrantenkinderen? Lijkt dit
taalleren dan niet eerder op het leren van een ‘vreemde taal’? Met andere woorden,
zijn er in de context van het taalleren voldoende elementen aanwezig die maken dat
we werkelijk van tweede-taalverwerving kunnen apreken? Theorieën over
tweede-taalleren stellen namelijk dat het taalvaardigheidsniveau in een tweede taal
ondermeer afhankelijk is van voldoende taalinput in de doeltaal en van voldoende
mogelijkheden tot taaloutput in diezelfde taal.
Men bemerkt, we zitten hier enigszins gewrongen tussen een sociopolitieke
imperatieve, die stelt dat het Nederlands een ‘must’ is, en linguistische voorwaarden
voor taalleren die niet optimaal zijn vervuld. Deze gewrongen positie kan alleen
maar worden overwonnen langs pedagogisch-didactische weg. We moeten met name
de onderwijskundige setting zodanig organiseren dat de nodige linguïstische
voorwaarden vervuld worden. Aan deze optimalisering van de onderwijssetting wordt
door Foyer bijzonder veel aandacht
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besteed. Niettemin zal het leerproces zelf ook gestuurd moeten worden, rekening
houdend met de contextuele gegevens.

3.2 De didactische praktijk
In de didactische praktijk betekent het bovenstaande dat we gaan werken aan de
communicatieve setting. Met het oog daarop hebben er een aantal organistorische
ingrepen plaatsgevonden en zijn er specifieke strategieën ontwikkeld teneinde de
noodzakelijke linguïstische voorwaarden (zoals ondermeer voldoende taalinput en
mogelijkheid tot taaloutput) te creëren en te optimaliseren. Deze akties vormen als
het ware de brug tussen het leren van het Nederlands als tweede taal en als vreemde
taal. In situaties waar een vreemde taal wordt aangeleerd zijn genoemde linguïstische
condities per definitie niet aan de orde: het leren van een vreemde taal gebeurt immers
niet in de communicatieve context van de betreffende taal. In situaties waar we van
een werkelijke tweede-taalverwerving kunnen spreken, biedt uiteraard de
communicatieve context zelf voldoende garanties ten aanzien van deze voorwaerden.
De ontwikkelde acties en strategieën vatten we samen onder de term ‘functioneel
taalleren’, omdat ze als doel hebben het Nederlands te laten functioneren in de meest
uiteenlopende communicatieve settings. Meteen wordt daarmee ook het onderscheid
duidelijk met wat we het ‘intentioneel taalleren’ noemen. Hieronder vallen akties en
strategieën die het formele taalleerproces als voorwerp hebben. Een voorbeeld is de
auditieve training in de derde kleuterklas en het eerste leerjaar van onze projecten.

4. De visie van Foyer op de betekenis van de eigen taal
4.1 Probleemstelling
Een tweede opvallend gegeven binnen het Foyer-project is het intensieve gebruik
dat gemaakt wordt van de eigen taal, althans tijdens de eerste vijf jaar van het model.
De reden hiervoor is op de eerste plaats een culturele, in tweede instantie een
linguïstische. We bedoelen hiermee dat we aan de eigen taal in eerste instantie een
verwijzende functie toekennen: eigen taal verwijst immers naar eigen cultuur en
cultuurgroep. In die zin vervult taal een spilfunctie in de ondersteuning van de
culturele identiteit.
Slechts in tweede instantie beschouwen we de eigen taal als element-an-sich, met
de daaraan verbonden linguïstische implicaties voor tweede taalverwerving.
In eerdere publicaties over het project werd reeds opgemerkt dat met het spreken
van een bepaalde taal impliciet ook een solidariteit uitgedrukt wordt. Bovendien
werd daarbij vermeld dat het
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‘zich sprekend herkennen’ in een bepaalde taal belangrijk is voor de
identiteitsontwikkeling van een kind. Belangrijk in deze visie is dat het gebruiken
van een bepaalde taal een voortdurende verwijzing inhoud naar de geschiedenis van
de desbetreffende groep taalgebruikers. Het is in deze zin dat we de begrippen ‘eigen
taal’ en ‘moedertaal’ hanteren.
Dit hoeft niet perse te betekenen dat de kinderen hun ‘eigen taal’ ook daadwerkelijk
spreken. We merken op - en we vermoeden dat dat elders ook zo zal zijn - dat de
taal van de cultuurgroep niet noodzakelijk overeen hoeft te komen met de eerste
socialisatietaal van het kind. Niettemin blijkt uit een onderzoek betreffende het
taalgebruik in de families van de kinderen die aan het Italiaanse project deelnemen,
dat het Italiaans in één of andere vorm (hetzij standaard-, dialect- of mengvorm) wel
degelijk aanwezig is, zeker op het niveau van het informeel taalgebruik.

4.2 Repercussies voor het project
Welke consequentie kunnen we hieraan verbinden met betrekking tot het leren van
het Nederlands?
Vanuit theorieën rond twee-taalleren weten we dat een zeker niveau van
taalvaardigheid in de eigen taal - dit niet alleen informeel, maar ook formeel voorwaarde is voor tweede-taalleren.
We constateren opnieuw, naar analogie met onze eerste paradoxale situatie in verband
met de keuze van het Nederlands, dat we met deze eigen taal in een gewrongen positie
zitten. Met name bevinden we ons voor een sociaal-culturele imperatieve: enerzijds
het belang van de eigen taal om culturele redenen en anderzijds een linguïstische
voorwaarde voor tweede-taalleren die niet optimaal is vervuld.
Zoals in de eerste paradoxale situatie biedt ons inziens ook hier de
pedagogisch-didactische weg een uitzicht. De onderwijssetting zal dermate
georganiseerd moeten worden dat ook hier de linguïstische voorwaarde vervuld
wordt. Het zal duidelijk zijn dat de concrete didactische strategieën vooral toegespitst
zullen zijn op de formele kant van het taalgebruik.

5. Didactische consequenties en uitbouw binnen het Foyer-project
5.1 Algemeen
In de inleiding stelden we dat het macro-design van het project, het raamwerk als
het ware, bepaald wordt door ‘Brussel’ als maatschappelijk fenomeen en de visie
van de Foyer op integratie als maatschappelijk proces. Deze context en de interpretatie
ervan door Foyer verklaren het gebruik van de eigen taal en het gebruik van het
Nederlands als doeltaal. Inmiddels hebben we trachten aan
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te tonen dat beide gegevens allerminst een evidentie zijn en een paradoxale situatie
scheppen.
Dit geldt zowel voor het Nederlands als doeltaal, als voor het gebruik van de eigen
taal. Tenslotte wezen we erop dat een vrij strikte pedagogisch-didactische organisatie
het enige antwoord kan zijn.
We zullen hier verder vooral ingaan op de aanpak van het Nederlands.

5.2 De verwerving van het Nederlands via functioneel en formeel taalleren
Wanneer we over de eigelijke didactiek gaan spreken, moeten we het zojuist
geschetste beeld goed voor ogen houden: wat we beogen is het leren van Nederlands
aan migrantenkinderen in een dominant Franstalige omgeving.
Vertalen we dit naar het didactisch model dan betekent dit dat we noch een
natuurlijke motivatie, noch een grote input vanuit de omgeving mogen verwachten.
Bij het uitwerken van deze strategie ontlenen we een aantal middelen aan het
vreemde taalleren. Concreet betekent dit dat een aantal programma's worden
ontwikkeld die systematisch en vanaf het ‘nulpunt’ het Nederlands aanleren (formeel
taalleren). Na het begeleiden van de eerste stappen kunnen we ook gebruik maken
van bestaande programma's.
Het gebruik van het Nederlands als ‘tweede taal’ zullen we eveneens meer expliciet
begeleiden, en niet aan de spontane ontwikkeling overlaten.
Dit betekent dat we de context in die zin gaan manipuleren dat het Nederlands
gaat functioneren (functioneel taalleren). Dit impliceert dat storende factoren, zoals
een uitsluitend gebruik van het Frans als communicatietaal, moeten worden
afgebouwd.
Te beginnen bij het kleuterniveau, laten we in het onderstaande kort het totale
schoolcurriculum de revue passeren.

5.2.1 Het kleuterniveau
Wat het formele taalleren betreft, is er een dagelijkse taalactivering die zich richt op
het aanleren van een eerste basiswoordenschat. De kleuterleidsters leiden meestal
zelf deze activiteiten en maken hierbij gebruik van een thematisch uitgewerkt
taalprogramma.
Bij een systematisch gebruik van het taalprogramma observeerden we een drietal
effecten; de kinderen verwerven een eerste basis en gaan deze na verloop van tijd
spontaan gebruiken. Bovendien leren de kleuters meer effectief met het taalaanbod
om te gaan.
In de tweede en derde kleuterklas worden nog twee andere elementen extra
benadrukt:
- auditieve training: een viertal uitgangspunten motiveren de da-
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gelijkse training van de luistervaardigheid bij kleuters.
• De meeste migrantenkinderen komen uit een druk thuismilieu waar ze niet leren
om hun aandacht op één prikkel te richten.
• Een goede ontwikkeling van de auditieve functies is een basisvoorwaarde voor
een goed verloop van de taalontwikkeling.
• In de derde kleuterklas kunnen deze oefeningen aansluiten bij het voorbereidend
lezen en schrijven.
• Deze oefeningen kunnen worden uitgevoerd met een lage ‘taaldruk’.
Bij deze luistertraining wordt gebruik gemaakt van het programma Curriculum
schoolrijpheid (In den Kleef 1983).
- zinsbouwtraining: Hier gebruiken we het programma Zonder drempels (Aerts
e.a. 1981). Er wordt gewerkt met pictogrammen, twee-motieven-spelen en de
kleuters leren omgaan met symbolen. Deze werkwijze heeft snel een positieve
invloed op de zinsbouw.
Het functioneel taalleren komt hier reeds aan bod. De communicatieve context van
waaruit we vertrekken is zeer specifiek: de meeste kinderen spreken weinig of geen
Nederlands en de leerkracht spreekt uitsluitend Nederlands. Van het begin moeten
de leerkrachten dan ook een aantal principes leren hanteren die het hen mogelijk
moeten maken te converseren met kinderen die deze taal nauwelijks hanteren.
Enkele voorbeelden:
- spreek Nederlands en alleen maar Nederlands (in de Brusselse context betekent
dit geen Frans). Verschillende motieven spelen hierbij een rol:
• de taalsituatie op school moet helder zijn (gezien de vaak verwarde
taalsituatie thuis) en dit betekent een persoonsgebonden taalstructuur.
• de kinderen moeten kwantitatief voldoende ervaring opdoen in het
Nederlands.
• alleen als men consequent te werk gaat, zal voor de kinderen
duidelijk worden wat er van hen wordt verwacht.

- een tweede principe dat de kleuterleidsters moeten leren, is het gebruik van de
zgn. vangmethode.
De omgeving doet dit spontaan bij kinderen tot 3 à 4 jaar. We kunnen deze
methode echter meer bewust gebruiken, ook bij oudere kinderen. Deze
communicatiewijze houdt in dat men voortdurend tracht te vangen wat het kind
wil zeggen en dit reproduceert men dan op een correcte wijze, d.w.z. foutieve
woorden en structuren worden verbeterd en ontbrekende functiewoorden worden
ingevuld. Tenslotte voegt de kleuterleidster een nieuwe inhoud toe waarop het
kind verder kan gaan.
Wanneer de kleuters ouder worden, gaat men strenger optreden tegen het Frans
spreken. Uiteindelijk in de derde kleuterklas moet dit volledig afgebouwd zijn.
Hierbij wordt er op leertheoretische principes gesteund.
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5.2.2 Het eerste leerjaar
Wat het formeel taalleren betreft, loopt in het eerste leerjaar het systeem van specifieke
taalactivering verder. Er wordt voortgebouwd op de verschillende aspecten uit de
derde kleuterklas: het uitbreiden van de woordenschat, auditieve oefeningen en
zinsbouwtraining.
Specifieke aandacht gaat verder ook uit naar de rekentaal. Hierbij kan men steunen
op het rekenbegrip dat de kinderen reeds bezitten in de eigen taal. (in het eerste
leerjaar wordt wiskunde in de eigen taal gegeven).
Eventueel wordt het aanvankelijk lezen reeds voorzichtig gestart, voornamelijk
het herkennen van de basiswoorden. Ook hier kunnen we steunen op vaardigheden
die reeds in de eigen taal verworven zijn.
Het functioneel taalleren gebeurt tijdens de integratie-uren waarbij allochtone en
autochtone kinderen samen les volgen. De nadruk ligt op het gebruik van de
verworven vaardigheden. We kiezen hier voor speelse vakken zoals gymnastiek,
zang en tekenen.

5.2.3 Het tweede leerjaar
Bij het formeel taalleren ligt het accent nu op het lezen en schrijven. Twee
leerprocessen moeten we hierbij onderscheiden: het leren toepassen van lees- en
schrijftechniek die men in de eigen taal heeft geleerd en het leren van taal specifieke
elementen (tweeklanken, lange en korte klanken) en verschillen met de eigen taal.
Hierbij wordt enerzijds gebruik gemaakt van een bestaande leesmethode: Taal
voor vandaag en morgen (Janssens e.a. 1981), een structuurmethode. Het pakket van
het eerste en het tweede leerjaar wordt herwerkt tot één geheel met nadruk op de
specifiek Nederlandse elementen.
Daarnaast wordt er ondermeer een programma uitgewerkt om de tweeklanken te
leren.
Op het terrein van het functioneel taalleren worden in het tweede leerjaar hogere
eisen gesteld. De projectkinderen volgen nu ook wiskunde samen met hun Belgische
klasgenoten. Er wordt verwacht dat ze één groep vormen en actief aan het leerproces
deelnemen. Immers niet alleen het eigelijke leerproces moet worden gevolgd, de
leerlingen moeten ook op een effectieve wijze communiceren: opmerkingen moeten
juist getaxeerd worden, ze moeten kunnen deelnemen aan gesprekjes, een standpunt
kunnen verdedigen enz.

5.2.4 Het derde tot het zesde leerjaar
Bij het verdere verloop van de lagere school worden resterende
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problemen aangepakt. Er is momenteel weinig of geen specifieke taalactivering
voorzien voor formeel taalleren. Er wordt aan de leerkrachten gevraagd om binnen
het gewone programma wat tijd uit te trekken voor noodzakelijke specifieke
activiteiten.
Daarnaast gebruiken we methoden die de zelfstandige ontwikkeling stimuleren,
met een minimale assistentie van de leerkracht. Zo is er een programma uitgewerkt
voor het zelfstandig opbouwen van een meer specifieke woordenschat. Het correct
schrijven blijft hier een belangrijk aspect; er wordt aan de leerkrachten gevraagd veel
auditieve dictee's te doen.
Dan is er het functioneel taalleren. De leerlingen volgen nu alle lessen in het
Nederlands. Ze leren wel een aantal hulpmiddelen hanteren die ze kunnen gebruiken
indien er problemen optreden. Zo hebben we een woordenboek uitgewerkt waarin
begrippen met afbeeldingen worden voorgesteld.
Om het zelfstandig lezen te stimuleren, wordt er gebruik gemaakt van boeken en
daarbij aansluitende geluidscassettes. De kinderen luisteren en lezen en vervullen
kleine opdrachten. Prettig met boeken bezig zijn, is hier de primaire doelstelling.
Daarnaast willen we het Nederlands thuis een plaats geven, al is het dan een
bescheiden.

5.2.5 Andere activiteiten
Naast dit pakket van niveau- en klasgebonden aktiviteiten zijn er nog een aantal
ruimere acties in de gehele school en daarbuiten, gericht op een effectief gebruik van
het Nederlands.
Op de eerste plaats wordt op school een school-actie-programms uitgewerkt met
enerzijds als doel het Frans spreken op school af te bouwen en anderzijds de kinderen
te laten ontdekken dat het Nederlands zeer verschillende communicatieve functies
kan vervullen in een zo ruim mogelijke omgeving. Ook dit systeem moet zo
zelfstandig mogelijk verlopen. Concreet betekent dit dat elk kind een paspoort krijgt.
Elke volwassene die het kind Frans hoort spreken, duidt een negatieve score aan op
het paspoort. Elke avond wordt het resultaat besproken en visueel weergegeven.
Voor het Nederlands voeren de leerlingen opdrachten uit waarbij lezen, schrijven en
spreken op een speelse wijze aan bod komen en dit thuis, op school en op straat. Op
deze wijze kunnen de kinderen positieve scores behalen die eveneens gevisualiseerd
worden. Samen trachten de kinderen de negatieve scores zo laag en de positieve
scores zo hoog mogelijk te krijgen.
Dit programma wordt ingeschakeld voor kortere perioden van ongeveer 2 maanden.
Om de ouders erbij te betrekken, worden de opdrachten ook in de eigen taal gegeven.
Tenslotte is er een anderssoortige buitenschoolse aktiviteit. Driemaal per jaar
trachten we kinderen op vakantie te sturen bij Vlaamse gezinnen waar ze enkele
dagen doorbrengen en waar ze
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uiteraard alleen Nederlands kunnen spreken. Vaak blijkt dat de kinderen tijdens zo'n
vakantie echt los komen.
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7 Leraren Nederlands en intercultureel onderwijs
S. Kroon
1. Inleiding
Bij wet bepalen dat het Nederlandse onderwijs er mede van uitgaat, dat leerlingen
opgroeien in een multiculturele samenleving, is niet zo'n kunst. Tegen de achtergrond
van de maatschappelijke werkelijkheid is dat ook niet zo'n schokkende bepaling. Het
blijkt echter wel een hele kunst te zijn door intercultureel onderwijs concreet inhoud
te moeten geven aan de aangehaalde wetstekst. Dat spreekt bijvoorbeeld uit
praktijkverslagen van pogingen in die richting zoals die te vinden zijn in
onderwijsbladen als Moer (1982/2), Jeugd in School en Wereld (1981/3), School
(1981/1), Over Vernieuwing (1983), Interaktie (1981/1) en Onderwijs en Opvoeding
(1983/9 en 1986/7-8). Het is daarnaast ook een conclusie die te trekken is uit het
onderzoekgegeven van Fase en Van den Berg (1985) dat minder dan de helft van de
door hen ondervraagde scholen (49%; n = 150) ‘iets’ aan intercultureel onderwijs
doet. Intercultureel onderwijs werd daarbij overigens heel ruim opgevat als ‘onderwijs
dat aandacht schenkt aan de veranderingen die in de Nederlandse samenleving
optreden door de komst van verschillende etnische groepen’ (Fase en Van den Berg
1985, Bijlage 2, 1). De drempel voor een positief antwoord was met andere woorden
niet bijster hoog.
De conclusie moet zijn, dat er ten aanzien van intercultureel onderwijs blijkbaar
een aanzienlijk verschil bestaat tussen wat de overheid zegt te willen en wat leraren
doen. Alkan en Baud (1985) hebben deze discrepantie in verband gebracht met de
onderliggende innovatiestrategie die inzake onderwijs en allochtone leerlingen door
de overheid stilzwijgend lijkt te worden gehanteerd. In tegenstelling tot wat in van
overheidswege geïnitieerde onderwijsvernieuwing veelal gebruikelijk is (Lagerweij
1981), ligt de innovatielast hier primair bij de school en met name de individuele
leraar. Waar bijvoorbeeld aan de invoering van Engels in het Basisonderwijs een
uitgebreide, mede door de Stichting voor de Leerplanontwikkeling ondersteunde,
voorbereiding met bijscholing en materiaalontwikkeling voor leraren en leerlingen
voorafging (Appelhof 1985), is de implementatie van artikel 8, lid 3 uit de Wet op
het Basisonderwijs en de corresponderende passages uit de komende Wet op het
Voortgezet Onderwijs voor alles een zaak van de man of de vrouw voor de klas: zij
zijn het die de mooie woorden van beleidsmakers waar moeten maken; als zij het
niet doen,
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gebeurt het ook niet. Dat scholen die intercultureel onderwijs geven dat weinig
frequent, weinig intensief en weinig systematisch doen en zonder duidelijke
voorstelling van doelen, inhouden en organisatievormen, is volgens Fase en Van den
Berg (1985) mede een gevolg van precies het feit dat de vormgeving van dit onderwijs,
bij in gebreke blijven van overheid en schoolleiding, bijna volledig terechtkomt op
de schouders van in dit opzicht onvoldoende opgeleide, onvoldoende begeleide en
onvoldoende ondersteunde, individuele leraren.
Het onderzoek van Fase en Van den Berg gaat niet over bepaalde vakleraren en
blijft in die zin tamelijk algemeen. In deze bijdrage zal ik nader ingaan op één
specifieke groep leraren, namelijk leraren Nederlands in het voortgezet onderwijs,
en de manier waarop zij de hen toebedachte rol van ‘instruments of change’
(Tomlinson 1981) in de curriculumverandering die intercultureel onderwijs heet,
vorm en inhoud geven. Ik zal daarbij eerst kort ingaan op de opzet van het onderzoek
waaraan ik mijn gegevens ontleen (par. 2) en vervolgens enkele onderzoeksresultaten
bespreken: wat doen leraren Nederlands aan intercultureel onderwijs? (par. 3) en
wanneer doen leraren Nederlands aan intercultureel onderwijs? (par. 4). In een
slotbeschouwing ga ik nog kort in op de vraag in hoeverre case-study-gegevens uit
de praktijk van intercultureel onderwijs bij Nederlands het geschetste enquetebeeld
kunnen aanvullen en verduidelijken (par. 5).

2. Opzet van het onderzoek
Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, heeft plaatsgevonden in 1984-1985.
Het is gefinancieerd uit de Onderzoekspool van de Subfaculteit Letteren van de
Katholieke Universiteit Brabant. Centrale onderzoeksvragen waren: wat doen leraren
Nederlands in het voortgezet onderwijs (naar eigen zeggen) aan intercultureel
onderwijs en wat betekent het voor de concrete lespraktijk - en dan met name de
inhoud van het onderwijs Nederlands - als een leraar Nederlands zegt dat hij
intercultureel onderwijs geeft?
Dat gekozen is voor onderzoek bij leraren Nederlands in het voortgezet onderwijs
heeft twee redenen. De ene hangt samen met de constatering dat de Nederlandse
literatuur over intercultureel onderwijs enerzijds weliswaar sterk de nadruk legt op
het belang van de factor taal, maar anderzijds die factor in de meeste gevallen niet
of nauwelijks concreet, dat wil zeggen in termen van lerarengedrag en activiteiten
voor alle leerlingen, uitwerkt (vergelijk bijvoorbeeld Dors 1984, Sietaram 1984 en
Batelaan e.a. 1983 tegenover Edwards 1983). Een concrete uitwerking van
intercultureel taalonderwijs voor alle leerlingen lijkt me in het voortgezet onderwijs
in ieder geval mede een zaak van leraren Nederlands: hun vak is voor alle leerlingen
verplicht, het heeft
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raakpunten met alle andere vakken en biedt bovendien meer dan die andere vakken
de mogelijkheid met het verschijnsel taal als zodanig bezig te zijn (Kroon 1986).
De tweede reden is dat ik bij de start van dit project net een onderzoek naar
vakinhoudelijke ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs Nederlands had afgesloten
(Kroon 1985a) (en enige continuiteit in mijn werkzaamheden wel prettig vond). In
dat verband zie ik de invoering van intercultureel onderwijs (binnen Nederlands) als
een onderwijsvernieuwing met consequenties voor de inhoud van het onderwijs die
past binnen wat Matthijssen (1982) een sociale rationaliteit noemt en die als
onderwijsvernieuwing onderzoekbaar is in termen van innovatiebereidheid en
innovatieresiatentie bij leraren (Klinkenberg e.a. 1984). Daarom staat in mijn
onderzoek het doen en laten van leraren - en niet bijvoorbeeld dat van leerlingen centraal.
Ter beantwoording van de genoemde onderzoeksvragen zijn twee activiteiten
uitgevoerd: een schriftelijke post-enquête onder leraren Nederlands is het voortgezet
onderwijs en een case-study b i j é é n l e r a r e s d i e v a n z i c h z e l f z e g t d a t
z e i n h a a r l e s s e n Nederlands intercultureel probeert te werken.
De lerarenenquete beoogt informatie te verzamelen over leraren Nederlands en
intercultureel onderwijs in het VWO, HAVO, MAVO en LBO. Uit deze
onderzoekspopulatie is met gebruikmaking van twee d i c h o t o m e
s t r a t i f i c a t i e c r i t e r i a ,eensteekproefgetrokken.Des t r a t i f i c a t i e c r i t e r i s
z i j n o n t l e e n d a a n F a s e e n Va n d e n B e r g (1985). Het betreft het
percentage buitenlanders (met als waarden meer dan 3% en minder dan 3%) en de
bevolkingsdichtheid (met als waarden meer dan 400 inwoners per km2 en minder
dan 400 inwoners per km2). Bij de stratificatie werd uitgegaan van de door het C.B.S.
gehanteerde indeling van Nederland in 80 zogenaamde nodale gebieden, dat wil
zeggen regio's die een functionele eenheid vormen ten aanzien van wonen, werken,
voorzieningen (onder andere wat betreft onderwijs) en sociale relaties, en die als
zodanig voor het onderzoek relevant zijn. Kruising van de beide stratificatiecriteria
leverde vier cellen op. Elk nodaal gebied werd in een van deze vier cellen
ondergebracht en uit een lijst van alle scholen voor voortgezet onderwijs werd
vervolgens per cel een aselecte steekproef getrokken van 125 elementen. De totale
steekproefomvang kwam daarmee op 500 elementen, dat wil zeggen 500 adressen
van scholen voor VWO, HAVO, MAVO, LBO. Om een volledig anonieme,
non-responsverhogende adressering te voorkomen, werd de vragenlijst vervolgens
gericht aan de hoofden van secties Nederlands van deze scholen. Dat was in het begin
van 1985. In augustus van dat jaar waren, na herhaalde rappels, 190 vragenlijsten
bruikbaar ingevuld teruggestuurd, wat goed is voor een responspercentage van 38%.
De meest genoemde redenen van non-respons waren ‘tijdgebrek’ en ‘geen allochtone
leerlingen op school’.
De enquête bevatte vragen over de feitelijke en beoogde inter-
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culturele praktijk van leraren Nederlands en over hun opvattingen aangaande
intercultureel onderwijs. Deze vragen vormen de afhankelijke variabelen van het
onderzoek. Intercultureel onderwijs werd in dit verband omschreven als ‘onderwijs
dat aandacht schenkt aan en rekening houdt met de veranderingen die in de
Nederlandse samenleving optreden als gevolg van de aanwezigheid in Nederland
van mensen uit de zogenaamde etnische of culturele minderheden’ (Vragenlijst, p.
1). Daarnaast bevatte de vragenlijst nog vragen over achtergrondkenmerken van de
leraar, de sectie waarvan hij deel uitmaakt en de school waaraan hij verbonden is.
Deze worden opgevat als onafhankelijke variabelen. Beide groepen variabelen werden,
voor zover hun meetniveau dat toeliet, onderworpen aan een factoranalyse. Relaties
tussen de resulterende afhankelijke en onafhankelijke variabelenfactoren (en
afzonderlijke onafhankelijke variabelen) werden opgespoord met behulp van
correlationele analyses.
Hoewel daar in deze bijdrage verder niet uitvoerig op wordt ingegaan, vermeld ik
hier ook enkele gegevens over de case-study. Deze vond plaats bij een lerares
Nederlands in een multi-etnisch samengestelde Amsterdamse LBO-brugklas. De
case-study-gegevens werden verkregen met behulp van schooletnografische
dataverzamelingstechnieken (Sturm 1983). In mei 1985 werden 12 lesuren Nederlands
bijgewoond en geobserveerd; verder werden er audio-opnames en veldnotities
gemaakt, heeft de lerares in kwestie over de geobserveerde uren een dagboek
bijgehouden (Holly 1986) en werd zij twee keer uitvoerig geïnterviewd. Hoewel de
centrale aandacht in de case-study uitgaat naar de onderwijsgevende, is er ook
leerlingenmateriaal verzameld (huiswerk, schriften, proefwerken) en is aan de
leerlingen een beperkte schriftelijke vragenlijst voorgelegd over intercultureel
onderwijs en onderwijs Nederlands. De analyse van de case-study-gegevens
(lesprotocollen, interviews, dagboek, etc.) waaraan wordt meegewerkt door Anja
Swennen, is nog niet afgerond. Ik kom er kort op terug in mijn slotbeschouwing (zie
ook Kroon en Swennen 1986).

3. Wat doen leraren Nederlands aan intercultureel onderwijs?
Uitgaande van de in de vragenlijst gehanteerde zeer ruime omschrijving van
intercultureel onderwijs, is de vraag naar de interculturele activiteit van leraren
Nederlands opgesplitst in vijf deelvragen. Deze hebben betrekking op onderwerpen
waarvan op basis van theoretische overwegingen aannemelijk kan worden gemaakt
dat zij idealiter deel zouden moeten uitmaken van intercultureel onderwijs Nederlands
(Giesbers en Kroon 1986). Het gaat hierbij om de mate waarin leraren Nederlands
in hun lessen aandacht besteden aan de taal en cultuur van allochtone leerlingen, aan
onderwijs Nederlands als tweede taal, aan hulp- of bijspij-
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kerlessen voor allochtone leerlingen, aan intercultureel (taal)-onderwijs als zodanig
en aan onderwijsvernieuwing in verband met de aanwezigheid van allochtone
leerlingen in het algemeen. Als antwoordmogelijkheid diende steeds een
vijfpuntsschaal met de waarden ‘zeer veel’, ‘veel’, ‘soms’, ‘bijna nooit’ en ‘nooit’.
De antwoorden op deze vragen, met correctie voor de gehanteerde stratificatiecriteria,
zijn samengevat in tabel 1.
vragen

zeer veel veel

soms

bijna
nooit

nooit

n

onderwijs- .2
vernieuwing
i.v.m.
allochtone
leerlingen

5.6

21.5

16.1

56.6

172

schaalgemiddelde
4.232

taal en
cultuur
van
allochtone
leerlingen

4.6

11.4

8.4

75.6

178

4.551

Nederlands 1.1
als
tweede
taal

8.8

16.1

8.9

65.2

178

4.282

hulplessen 5.3
voor
allochtone
leerlingen

25.4

17.5

11.6

40.2

184

3.560

inter1.7
cultureel
(taal)onderwijs

2.2

25.2

27.9

43.0

183

4.083

Tabel 1: Interculturele activiteiten van leraren Nederlands (percentages)
Wanneer we de antwoordcategorieën ‘zeer veel’, ‘veel’, ‘soms’, en ‘bijna nooit’ als
een positief antwoord beschouwen op de gestelde vragen, volgt uit de gegevens in
Tabel 1 dat een duidelijke meerderheid van de ondervraagde leraren Nederlands in
hun lessen aan de taal en cultuur van allochtone leerlingen (75.6%) en aan Nederlands
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als tweede taal (65.2%) geen aandacht besteedt. Hetzelfde geldt voor
onderwijsvernieuwing in verband met de aanwezigheid van allochtone leerlingen in
het algemeen (56.6%). Iets meer dan de helft van de leraren zegt in het onderwijs
wel interculturele accenten aan te brengen (57%) en een nog iets grotere groep
(59.8%) verzorgt hulplessen voor allochtone leerlingen. Als we deze gegevens
samenvatten, ervan uitgaande dat ze als zodanig iets zeggen over de mate waarin
leraren Nederlands in hun lessen intercultureel actief zijn, en er een gemiddelde over
berekenen, blijkt dat circa 44% van de ondervraagde leraren ‘iets’ aan intercultureel
onderwijs doet en circa 56% niet. Die cijfers liggen
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lager dan de gegevens van Fase en Van den Berg (1985, 90), die concluderen dat
van 131 geënquêteerde scholen 49% wel en 51% geen aandacht besteedt aan
intercultureel onderwijs. Als we bij onze gegevens nog bedenken dat in alle gevallen
de antwoordcategorieën ‘soms’ en ‘bijna nooit’ het sterkst bezet zijn, kunnen we niet
anders dan constateren dat interculturele accenten in de praktijk van het onderwijs
Nederlands slechts zeer aarzelend ingang vinden.
Minder dan de helft van de ondervraagde leraren Nederlands in het VWO, HAVO,
MAVO en LBO doet dus ‘iets’ aan intercultureel onderwijs in de lessen Nederlands.
Een voor de hand liggende volgende vraag is dan wat dat ‘iets’ precies inhoudt. Wat
is intercultureel onderwijs Nederlands, hoe wordt het gegeven, in welke klassen, met
welke hulpmiddelen, over welke onderwerpen? De en quêtegegevens die hier over
deze vragen worden gepresenteerd, hebben uiteraard alleen betrekking op die leraren
die een positief antwoord gaven op de enquêtevraag ‘In welke mate besteedt U in
de praktijk van het onderwijs Nederlands aandacht aan intercultureel onderwijs?’ (n
= 108; als gevolg van non-respons per vraag komen er in dit aantal de nodige
fluctuaties voor).
Van de leraren die op enigerlei wijze intercultureel taalonderwijs geven, zijn de
meesten werkzaam in het LBO (42%), daarna volgen MAVO (29%), HAVO (17%)
en VWO (12%). De enquêtegegevens wijzen verder uit dat in het LBO en MAVO
het onderwijs Nederlands de meeste interculturele accenten krijgt in de hogere klassen
en in het HAVO en VWO in de lagere klassen.
Als het gaat om de manier waarop leraren Nederlands aandacht besteden aan
intercultureel onderwijs, blijkt de antwoordcategorie ‘geïntegreerd in het totale
lesgeven binnen Nederlands’ het hoogst te scoren: 73.3% van de leraren (n = 86)
geeft op deze manier intercultureel onderwijs. Op afstand volgen de categorieën ‘in
samenwerkingsprojecten met andere vakken’ (24.4%), ‘als afzonderlijk aanwijsbaar
onderdeel binnen Nederlands’ (15.1%) en ‘in samenwerkingsprojecten met
personen/instanties buiten de school’ (10.5%). De belangrijkste onderdelen van het
vak waarop daarbij (geïntegreerd of niet) de nadruk ligt, zijn lezen (door 74.1% van
de leraren genoemd; n = 85), tekstverklaring (61.2%) en spreken (54.1%); op afstand
volgen literatuuronderwijs (38.8%), stellen (31.8%), spelling en dictee (31.8%),
luisteren (28.2%), taalbeheersing en stijl (27.1%) en grammatica/taalbeschouwing
(21.2%).
Een overzicht van de verschillende onderwerpen die leraren Nederlands bij
intercultureel taalonderwijs aan de orde stellen, staat in Tabel 2.
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Onderwerpen
vooroordelen /
discriminatie / racisme

noemfrequentie
76

leraarpercentage
87.4

gebruiken en gewoonten
van allochtonen

64

73.6

informatie over
herkomstlanden

44

50.6

kinder/jeugdboeken over
allochtonen

42

48.3

het koloniale verleden van 41
Nederland

47.1

leven in twee culturen

39

44.8

Nederlandse gebruiken en 37
gewoonten

42.5

taalverschillen in
Nederland

33

37.9

(vertaalde) literatuur van
allochtonen

28

32.2

het leren van Nederlands
als tweede taal

23

26.4

informatie over talen van
allochtonen

19

21.8

tweetaligheid en
meertaligheid

13

14.9

vergelijkende
taalbeschouwing

8

9.2

muziek en
expressievormen van
allochtonen

8

9.2

Tabel 2: Onderwerpen bij intercultureel onderwijs in het onderwijs Nederlands (n
= 87).
Volledig in overeenstemming met de onderzoekgegevens van Fase en Van den Berg
(1985, 95) is de hoge score op het onderwerp vooroordelen/discriminatie/racisme.
Een verdere conclusie die uit Tabel 2 te trekken valt, is dat intercultureel onderwijs
voor veel leraren betekent de overdracht van informatie over of in verband met
aspecten van het multi-etnische karakter van de Nederlandse samenleving
(onderwerpen als gebruiken en gewoonten van allochtonen en Nederlandse gebruiken
en gewoonten, herkomstlanden, het koloniale verleden van Nederland, muziek en
expresaievormen van allochtonen en leven in twee culturen). Het betreft hier
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informatie die niet specifiek is voor het vak Nederlands. Wel specifiek voor
Nederlands (of taalonderwijs) zijn de onderwerpen (vertaalde) literatuur van
allochtonen, allochtone talen, kinder/jeugdliteratuur over allochtonen, taalverschillen
in Nederland, vergelijkende taalbeschouwing, twee- en meertaligheid en het leren
van Nederlands als tweede taal.
Bij de behandeling van genoemde onderwerpen van intercultureel onderwijs sluiten
de leraren meestal aan bij informatie uit de reguliere taalmethode (66.2%; n = 77).
Daarnaast maakt men gebruik van door derden (41.6%) of zelf ontwikkeld materiaal
(37.7%). De meest gebruikte werkvorm bij intercultureel onderwijs is het
klassegesprek (door 75.0% van de leraren genoemd; n = 84); op afstand volgen
daarnaast frontaal lesgeven (48.8%), individueel werken (44.1%), groepswerk
(41.7%), werken in projecten en thema's (31.0%) en dramatische werkvormen
(11.9%).
De redenen tot slot waarom leraren Nederlands al dan niet aan-
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dacht besteden aan intercultureel onderwijs, zijn weergegeven in de tabellen 3 en 4.
motieven
verbetering
verstandhouding tussen
etnische groepen

noemfreqentie
40

leraarpercentage
50.6

bestrijding vooroordelen / 19
discriminatie / racisme

24.1

hoort bij algemene
ontwikkeling van
leerlingen

17

21.5

omdat er reden/aanleiding 16
is

20.3

belang van informatie over 14
etnische groepen

17.7

ten behoeve van allochtone 13
leerlingen

16.5

Tabel 3: Motieven voor het geven van intercultureel onderwijs Nederlands (n =
79)
motieven
weinig/geen allochtone
leerlingen op school

noemfrequentie
70

leraarpercentage
78.7

aanwezige allochtone
leerlingen zijn al
geïntegreerd

22

24,7

geen tijd en/of faciliteiten 12

13,5

intercultureel onderwijs
hoort niet bij Nederlands
thuis

3.4

3

Tabel 4: Motieven voor het niet geven van intercultureel onderwijs Nederlands (n
= 89)
De hoge score in Tabel 3 op de motieven ‘verbetering van de verstandhouding tussen
etnische groepen’ en ‘bestrijding van vooroordelen/discriminatie/racisme’ en de hoge
score in Tabel 4 op het motief ‘weinig/geen allochtone leerlingen op school’ komen
overeen met de bevindingen van Fase en Van den Berg (1985, 95 en 91).
Ten aanzien van de interculturele activiteit van leraren Nederlands in het onderwijs
Nederlands kunnen we samenvattend opmerken, dat deze (ook in een zeer welwillende
interpretatie) tamelijk beperkt is. Wat leraren Nederlands aan interculturele activiteiten
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zeggen te ontplooien lijkt bovendien qua aan de orde gestelde onderwerpen in
belangrijke mate niet specifiek voor het
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vak Nederlands. Het zou met andere woorden met evenveel, of zelfs meer recht deel
kunnen uitmaken van vakken als maatschappijleer, aardrijkskunde of geschiedenis.
De grote nadruk die leraren Nederlands bij intercultureel onderwijs leggen op
vakonderdelen als lezen, tekstverklaring en spreken doet verder vermoeden, dat
intercultureel onderwijs in belangrijke mate wordt opgevat en vormgegeven als
remediërend onderwijs, specifiek ten behoeve van allochtone leerlingen. De relatief
grote aandacht voor hulp- en bijspijkerlessen voor allochtone leerlingen en de
motivering van het geven van intercultureel onderwijs ten behoeve van allochtone
leerlingen c.q. het niet geven van intercultureel onderwijs omdat er weinig of geen
allochtone leerlingen op school zitten of omdat die leerlingen al geïntegreerd zijn,
bevestigen dit vermoeden.
Of dit beeld in de nabije toekomst ingrijpend gewijzigd zal worden, is overigens
sterk de vraag. Van de leraren Nederlands die op dit moment intercultureel onderwijs
geven, is slechts 28.1% (n = 89) van plan die activiteit verder uit te breiden en van
de leraren die nog geen aandacht besteden aan intercultureel onderwijs is een
meerderheid (62.9% n = 97) ook niet van plan dat in de toekomst wel te gaan doen.
Een factor die in een mogelijke verklaring van deze stand van zaken zeker een rol
speelt is het enquêtegegeven dat een grote meerderheid van de leraren in hun opleiding
of nascholing (bijna) nooit (resp. 94.7% en 87.9%, n = 189) te maken heeft gehad
met de problematiek van onderwijs en allochtone leerlingen en dat 68.9% (n = 186)
(bijna) nooit vakbladen leest met betrekking tot onderwijs en allochtone leerlingen.
Wie niet eerst zelf geleerd heeft dat - bijvoorbeeld - tweede-taalleren iets heel anders
is dan moedertaalonderwijs, zal én niet bedacht zijn op de specifieke taalleerproblemen
van gevorderde tweede-taalleerders in het voortgezet onderwijs én niet op de hoogte
van de mogelijkheden om daar als leraar Nederlands iets aan te doen (zie ook Kroon
1985b).

4. Wanneer doen leraren Nederlands aan intercultureel onderwijs?
In paragraaf 3 was sprake van gegevens ontleend aan frequentieoverzichten van de
verschillende in de enquête opgenomen vragen. Hier wordt nader ingegaan op de
vraag wanneer leraren Nederlands intercultureel onderwijs geven, dat wil zeggen,
wat bepalend kan worden geacht voor de vraag of een leraar Nederlands intercultureel
onderwijs geeft of niet. Het gaat daarbij om de relatie tussen enerzijds een hele reeks
onafhankelijke variabelen die kenmerken vertegenwoordigen van de leraar, de sectie,
de school en het gebied en anderzijds een serie afhankelijke variabelen die een
operationalisering vormen van verschillende aspecten van fei-
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telijke en beoogde interculturele activiteit van leraren Nederlands, en van hun
opvattingen over intercultureel onderwijs. Ik zal me hier verder beperken tot de relatie
tussen de verschillende onafhankelijke variabelen en de mate waarin leraren
Nederlands in hun lessen aandacht besteden aan intercultureel onderwijs en/of plannen
hebben dit te gaan doen. De afhankelijke en onafhankelijke variabelen werden hiertoe
vooraf onderworpen aan een factoranalyse (principale componentenanalyse met
varimax-rotatie). De op basis van de resultaten van deze analyse samengestelde
factoren worden samengevat in de tabellen 5 t/m 8.
De variabelenreeks die betrekking heeft op de (beoogde) interculturele activiteit van
leraren Nederlands bleek gereduceerd te kunnen worden tot twee factoren. De
samenstelling van deze factoren (FAL 2 en FAL 2), die samen goed zijn voor 70.9%
verklaarde variantie, is weergegeven in Tabel 5.
factor
FAL 1

constituerende variabelen lading
activiteit leraar i.v.m.
.82
onderwijsvernieuwing
allochtone leerlingen in het
algemeen
activiteit leraar i.v.m. taal .50
en cultuur van allochtone
leerlingen
activiteit leraar i.v.m.
.86
onderwijs Nederlands als
tweede taal
activiteit leraar i.v.m.
.87
hulplessen voor allochtone
leerlingen
activiteit leraar i.v.m.
intercultureel
(taal)onderwijs

FAL 2

.58

plannen leraar om (meer) .92
intercultureel
(taal)onderwijs te gaan
geven

Tabel 5: Resulterende factoren afhankelijke variabelen.
Factor FAL 1 is op te vatten als een indicatie van de mate waarin leraren intercultureel
actief zijn. Factor FAL 2 geeft aan in hoeverre leraren van plan zijn (meer) aandacht
te gaan besteden aan intercultureel onderwijs bij Nederlands.
De variabelenreeks die betrekking heeft op de in het onderzoek betrokken
achtergrondkenmerken werd, wat de leraarkenmerken betreft, gereduceerd tot drie
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factoren (FOL 1 - FOL 3), die samen goed zijn voor 48.8% verklaarde variantie. Ze
staan in Tabel 6.
Factor FOL 1 vormt een indicatie van de mate van betrokkenheid bij en bekendheid
met de problematiek van allochtone leerlingen en onderwijs. Factor FOL 2 is een
maat voor de innovatiebereidheid van de leraar (in het algemeen en met betrekking
tot Neder-

Etnische minderheden

105
lands). Factor FOL 3 is een maat voor de tevredenheid van de leraar met zijn
functioneren als leraar (Nederlands). Behalve deze drie factoren gaan als
leraarkenmerken nog in de analyse mee
factor
FOL 1

constituerende variabelen lading
lezen vakbladen i.v.m.
.80
allochtone leerlingen
aandacht in opleiding voor .45
problematiek allochtone
leerlingen
bijscholing i.v.m.
allochtone leerlingen

.74

aanwezigheid van
.62
allochtone leerlingen in de
klas
contact met allochtonen in .51
het algemeen
FOL 2

opvatting over
onderwijsvernieuwing in
het algemeen

.78

opvatting over vernieuwing .78
van onderwijs Nederlands
activiteit i.v.m.
onderwijsvernieuwing in
het algemeen

.64

activiteit i.v.m.
.71
vernieuwing van onderwijs
Nederlands
FOL 3

tevredenheid met school
als werkomgeving

.78

tevredenheid met werk als .76
leraar Nederlands
Tabel 6: Resulterende factoren onafhankelijke variabelen (leraarkenmerken)
de variabelen: leeftijd, sekse, anciënniteit, vakbondslidmaatschap, lidmaatschap
vereniging Nederlands, taakomvang en opleiding en bevoegdheid.
De sectiekenmerken werden gereduceerd tot twee factoren (FOC 1 en FOC 2), samen
goed voor 66.6% verklaarde variantie. Deze staan in Tabel 7.
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Factor FOC 1 is een indicatie van de mate waarin secties Nederlands intercultureel
actief zijn. Factor FOC 2 is een maat voor de innovatie-activiteit van secties
Nederlands (in het algemeen en met betrekking tot Nederlands).
De schoolkenmerken werden eveneens teruggebracht tot twee factoren (FOS 1 en
FOS 2), samen goed voor 54.12% verklaarde variantie. Deze staan in tabel 8.
Factor FOS 1 is een maat voor de interculturele activiteit van de school. Factor FOS
2 is een maat voor de innovatie-activiteit van
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de school (in het algemeen en met betrekking tot Nederlands). Behalve deze twee
factoren worden nog de schoolkenmerken denominatie, aanwezigheid van allochtone
leerlingen, aanwezigheid van allochtoon personeel, schoolgrootte en schoolstructuur
in de analyse betrokken en de gebiedskenmerken bevolkingsdichtheid en percentage
buitenlanders.
factor
FOC 1

constituerende variabelen lading
activiteit sectie i.v.m.
.86
onderwijsvernieuwing
allochtone leerlingen in het
algemeen
activiteit sectie i.v.m. taal .79
en cultuur van allochtone
leerlingen
activiteit sectie i.v.m.
.77
onderwijs Nederlands als
tweede taal
activiteit sectie i.v.m.
.73
hulplessen voor allochtone
leerlingen

FOC 2

activiteit sectie i.v.m.
intercultureel
(taal)onderwijs

.76

plannen sectie om meer
intercultureel (taal)
onderwijs te geven

.66

activiteit sectie i.v.m.
onderwijsvernieuwing in
het algemeen

.88

activiteit sectie i.v.m.
.87
vernieuwing van onderwijs
Nederlands
Tabel 7: Resulterende factoren onafhankelijke variabelen (sectiekenmerken)
factor
FOS 1

constituerende variabelen lading
activiteit school i.v.m.
.76
onderwijsvernieuwing
allochtone leerlingen in het
algemeen
activiteit school i.v.m.
intercultureel onderwijs
binnen school

.64
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activiteit school i.v.m.
intercultureel onderwijs
buiten school

.67

activiteit school i.v.m.
.68
onderwijs Nederlands als
tweede taal
activiteit school i.v.m. taal .71
en cultuur van allochtone
leerlingen
activiteit school i.v.m.
.68
hulplessen voor allochtone
leerlingen
FOS 2

activiteit school i.v.m.
onderwijsvernieuwing in
het algemeen

.77

activiteit school i.v.m.
.81
vernieuwing van onderwijs
Nederlands
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Tabel 8: Resulterende factoren onafhankelijke variabelen (schoolkenmerken)
afhankelijke variabelen

FOL 1

.73

179

.000

.19

188

.004

FOL 2

.08

172

ns

.23

175

.001

FOL 3

.05

177

ns

-.01

185

ns

leeftijd

-.20

178

.004

-.06

187

ns

sekse

-.09

179

ns

-.06

189

ns

anciënniteit .15

179

.023

.09

188

ns

vakbond

178

ns

.09

187

ns

vereniging -.06

177

ns

.01

186

ns

taakomvang .05

172

ns

-.02

180

ns

opleiding / -.19
bevoegdheid

177

.006

-.10

186

ns

FOC 1

.68

161

.000

.35

165

.000

FOC 2

.10

158

ns

.10

165

ns

FOS 1

.77

179

000

.30

187

.000

FOS 2

.09

176

ns

.02

184

ns

denominatie .08

180

ns

-.15

190

.019

allochtone -.42
leerlingen

180

.000

-.09

190

ns

allochtoon -.14
personeel

180

.026

-.02

190

ns

schoolgrootte

-.26

167

.003

-.08

176

ns

schoolstructuur

-.19

180

.005

-.11

190

ns

bevolkings- -.16
dichtheid

180

.014

-.07

190

ns

% buiten- -.07
landers

180

ns

.08

190

ns

.01

Etnische minderheden

Tabel 9: Pearson-correlatiecoëfficiënten over relatie tussen afhankelijke en
onafhankelijke variabelen
Over de relatie tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen zijn
pearson-correlatiecoëfficiënten berekend. De resultaten van deze analyses staan in
Tabel 9.
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Uit Tabel 9 blijkt dat er een verband bestaat tussen de maten van interculturele
activiteiten en plannen van leraren Nederlands enerzijds en de leraarkenmerken
leeftijd, anciënniteit, opleiding/bevoegdheid, betrokkenheid/bekendheid met de
problematiek van allochtone leerlingen en onderwijs en innovatiebereidheid met
betrekking tot Nederlands en onderwijs in het algemeen, het sectiekenmerk
interculturele activiteit van de sectie, de schoolkenmerken denominatie, aanwezigheid
van allochtone leerlingen en allochtoon personeel, schoolgrootte, schoolstructuur en
interculturele activiteit van de school en het gebiedskenmerk bevolkingsdichtheid
anderzijds.
De richting van deze relatie is zodanig, dat leraren Nederlands die intercultureel
actief zijn, behoren tot de leeftijdsgroep van twintigers en dertigers (geboren vanaf
1948) met een gering aantal jaren leservaring (1-11 jaar), een lagere opleiding (meestal
derdegraads; in ieder geval niet universitair) en een hoge mate van betrokkenheid
bij en bekendheid met de problematiek van allochtone leerlingen en onderwijs.
Intercultureel actieve leraren Nederlands maken verder deel uit van secties Nederlands
die gekenmerkt worden door een hoge mate van interculturele activiteit en werken
op de LBO-afdeling van grote scholen (400 leerlingen) in verstedelijkte gebieden
(400 inwoners per km2) die bezocht worden door allochtone leerlingen (10) en
allochtone leraren en waar op schoolniveau aandacht wordt besteed aan de
problematiek van onderwijs en allochtone leerlingen.
Plannen om (meer) intercultureel onderwijs te gaan geven, treffen we vooral aan
bij leraren Nederlands met een grote betrokkenheid bij en bekendheid met de
problematiek van allochtone leerlingen en onderwijs en een hoge mate van
innovatiebereidheid ten aanzien van onderwijs in het algemeen en onderwijs
Nederlands in het bijzonder, die deel uitmaken van intercultureel actieve secties
Nederlands van intercultureel actieve openbare scholen.
De hoogte van de in Tabel 9 gepresenteerde correlatiecoëfficiënten wijst uit dat een
meer specifiek antwoord op de vraag wanneer leraren Nederlands iets doen aan
intercultureel onderwijs, primair gezocht lijkt te moeten worden bij de via
factoranalyse samengestelde onafhankelijke variabelenfactoren FOL 1, FOC 1 en
FOS 1. Dit betekent dat behalve geschooldheid in en betrokkenheid bij de
problematiek van onderwijs en allochtone leerlingen vooral ook de sectie- en
schoolomgeving van doorslaggevend belang zijn voor de mate waarin leraren
Nederlands intercultureel actief zijn, en wel in die zin dat interculturele activiteit op
school- en sectieniveau met interculturele activiteit van de individuele leraar hand
in hand gaan. Ook van belang in dit verband blijkt de aanwezigheid van allochtone
leerlingen op school. Naarmate er namelijk minder allochtone leerlingen op school
zitten daalt, onafhankelijk van de vraag of de school ligt in een gebied met een hoog
of
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een laag percentage buitenlanders, de kans dat leraren Nederlands aandacht besteden
aan intercultureel onderwijs.
Ten aanzien van de interculturele plannen van leraren Nederlands geldt in grote lijnen
hetzelfde. Van doorslaggevende betekenis zijn ook hier naast geschooldheid en
betrokkenheid de sectie- en schoolcontext. Een bijkomende factor is nog de
innovatiebereidheid van leraren in verband met onderwijs in het algemeen en
onderwijs Nederlands in het bijzonder. Blijkbaar lopen ook bij intercultureel onderwijs
die leraren voorop die bij elke onderwijsvernieuwing in de frontlinie te vinden zijn,
leraren met andere woorden die het niet meer zo hard nodig hebben om bijgeschoold,
aangespoord en begeleid te worden. Wil een innovatiestrategie voor intercultureel
onderwijs succes hebben, dan zal ze zich juist moeten richten op leraren die geen
vakbladen lezen, geen bij- of nascholing bezoeken en niet betrokken zijn bij de
problematiek van onderwijs en allochtone leerlingen.

5. Bij wijze van slotbeschouwing: intercultureel onderwijs in praktijk
Zonder daarmee een discussie over de voor- en nadelen van kwantitatieve en
kwalitatieve onderzoekparadigma's te willen oprakelen, wil ik hier tot slot het belang
illustreren van een combinatie van onderzoeksgegevens uit beide tradities. Ik doe
dat door tegen de achtergrond van een voorval uit het verzamelde case-study materiaal
een paar kanttekeningen te plaatsen bij de in het voorafgaande gepresenteerde
gegevens. Wie enquête-onderzoek doet, moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij de
maatschappelijke werkelijkheid bestudeert van grote afstand en met behulp van
vooropgezette categorieën. Hierdoor ontbreekt de voor een goed begrip van de
werkelijkheid noodzakelijke directe vertrouwheid met de bestudeerde verschijnselen
en is vaak moeilijk te zien wat er eigenlijk aan de hand is. De door enquëtering relatief
gemakkelijk bereikbare precisie kan daardoor maar al te gemakkelijk veranderen in
alleen maar een bedrieglijke schijn van exactheid (Goudsblom 1983).
De uitgevoerde enquête is wat dat betreft illustratief. Een van de onderwerpen die
leraren Nederlands bij intercultureel onderwijs aan de orde zeggen te stellen, is
vergelijkende taalbeschouwing. Vanuit een sociolinguistische optiek op taaldiversiteit
en taalvariatie valt dan bijvoorbeeld te denken aan interculturele
taalbeschouwingslessen waarin de leerlingen in een vergelijkende analyse uitvinden
dat allochtone en autochtone talen en dialecten linguistisch volwaardige maar
verschillende systemen zijn die niet voor elkaar onder hoeven te doen (Kroon en
Rasenberg 1986). Maar wat leraren precies bedoelen met de toch tamelijk exact
lijkende categorie ‘vergelijkende taalbeschouwing’, zeker als daar
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een percentage achter staat, en wat ze precies doen als ze ermee bezig zijn, is niet
duidelijk - en daar is door enquête-onderzoek ook moeilijk achter te komen.
Het verzamelde case-study-materiaal bevat een voorbeeld van wat interculturele of
vergelijkende taalbeschouwing genoemd zou kunnen worden. Ik zal dat geval kort
bespreken. Er blijkt uit, hoe misleidend het kan zijn alleen maar af te gaan op
mededelingen van leraren (in enquêtes of interviews) over wat ze doen in de klas en
niet ook de concrete onderwijspraktijk in de analyse te betrekken. Er blijkt bovendien
uit, dat het geven van intercultureel onderwijs ook met de beste bedoelingen niet
onproblematisch is en vol voetangels en klemmen zit.
In de vierde geobserveerde les gaat het over de herkomst van een aantal op het
eerste gezicht ‘gewone’ Nederlandse woorden en over de vraag hoe die in het
Nederlands zijn terechtgekomen. Het hierbij gebruikte stencil is afkomstig uit een
proefversie van Vreemde talen, hoezo vreemd? van de Stichting voor de
Leerplanontwikkeling (Van Eunen e.a. 1985). Als huiswerkopdracht hebben de
leerlingen de woorden suiker, admiraal, koffie, thee, chocola, cijfer, katoen en
kannibaal moeten opzoeken in copieën uit een etymologisch woordenboek. In de les
wordt die huiswerkopdracht besproken. Uit die bespreking een fragment waarbij ik
steeds tussen haakjes commentaar geef.

Lesfragment I (P200585-II-I)
Doc. Goed, we werken eerst het rijtje af. Het woord suiker, Lucenda, waar denk
jij dat het vandaan is gekomen?
(Lucenda heeft haar huiswerk goed gemaakt; het gevraagde antwoord komt
meteen.)
Luc. Frans.
Doc. Frans, dat is het eerste stapje terug. Als je wat verder teruggast, dan moet
je naar het...?
Luc. Arabisch.
Doc. Arabisch.
(De leerlingen hebben nu door hoe het werkt en gaan uit eigen beweging verder
met het geven van de goede antwoorden.)
Ll Perzisch.
Doc. Ga je nog verder weg, dan kom je naar het Perzisch.
L1 Oud-Indisch.
Doc. En uiteindelijk kom je bij het Oud-Indisch. Goed. Waarom denk je dat het
woord daar vandaan komt?
LL (roepen door elkaar heen)
(Verklaringen liggen blijkbaar voor de hand.)
L1 Omdat het daar warm is.
Doc. Omdat het daar warm is.
L2 Omdat het daar groeit.
(De lerares is tevreden; de antwoorden kloppen.)
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Doc. Omdat daar de suiker vandaan komt, precies. Dus dat is iets dat ingevoerd
is in Nederland. Eerst in de Arabische landen, daarna in Frankrijk, en uiteindelijk
pas hier. Dus dat is een stof die hier niet altijd bekend is geweest. (-) Het woord
admiraal, Saskia, waar komt dat vandaan?

Volgens dit stramien wordt de rij zonder problemen in vaste vraag-antwoordroutines
afgewerkt en komen we bij een rijtje woorden die uit het Nederlands in andere talen
terechtgekomen zijn: het Franse bâbord en tribord, het Engelse yacht en apartheid
en het Duitse Matjeshering en Düne. Een fragment uit dezelfde les met weer mijn
commentaar tussen haakjes.

Lesfragment P200585-II-2
Doc. Dus wat betekent het woordje bâbord?
LL (Door elkaar) Weet ik niet. Wat. Bakboord.
Doc. Bakboord, juist, bakboord, heel goed. En tribord dat betekent?
L1 Stuurboord.
(Nu volgt de hamvraag, net als in het vorige fragment.)
Doc. Stuurboord. Waarom denk je dat deze woorden in het Frans gebruikt
worden? (stilte) Ze komen uit het Nederlands. Waarom denk je dat dat gebeurt?
(stilte; geen reactie) Waarom denk je dat woorden als bakboord en stuurboord...
L2 Wat was het eerste?
(Ik interpreteer deze vraag zo, dat de leerling bedoelt of het woord bakboord
het eerst in het Frans of het eerst in het Nederlands voorkwam. De leerling denkt
deze informatie nodig te hebben om het antwoord te kunnen vinden op de
hamvraag, maar de lerares begrijpt de vraag anders.)
Doc. Bakboord was de eerste, de tweede stuurboord.
(Ze begint wel te vermoeden dat er iets mis is, maar in haar diagnose gaat ze
de verkeerde kant op. Ze verduidelijkt de woordbetekenissen.)
Doc. Je weet toch dat dat de beide kanten van een schip zijn hé? Je praat niet
over links en rechts, je praat over bakboord en stuurboord.
(Weer de hamvraag.)
Doc. Waarom denk je dat die woorden terechtgekomen zijn in het Nederlands?
LL ??
(De klas begrijpt niet waar de lerares heen wil. Dan maar het antwoord.)
Doc. Omdat Nederland, veel, in de scheepvaart veel betekenis heeft en dus heel
veel termen daar ook zijn overgenomen. (-)
L1 Waarom is dat dan?
(Nog een keer dan.)
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Doc. Waarom? Omdat Nederland veel scheepvaart had!
(L2 is ondertussen het spoor bijster en gooit het (ook) over de boeg van de
woordbetekenissen. Maar daar blijkt het dan toch weer niet om te gaan.)
L2 Yacht betekent jacht?
Doc. Ja, yacht betekent jacht, ja.
(Waar gaat het dan wel om?)
Doc. Dat is weer hetzelfde. Jacht gaat over de scheepvaart waarin wij natuurlijk
veel gedaan hebben en daarom ook veel woorden hadden.
(Nog niet duidelijk - wie zijn overigens ‘wij’.)
L1 Waarom zijn die terechtgekomen in die taal?
Doc. Weer hetzelfde. Omdat Nederland daar veel, veel in ontwikkeld heeft en
er dus veel woorden in heeft.

De behandeling van apartheid, het volgende woord in de rij loopt op deze manier
enigszins vast; dat sla ik nu even over.
Doc. Dan kijken we nu naar Matjeshering.
(De lerares gaat er bij de introductie van dit woord aan voorbij dat de bedoeling
van het geheel de leerlingen (ook na ‘apartheid’) nog steeds niet duidelijk is.)
LL (roepen door elkaar) Wat? Wat is dat?
Doc. Ja, wat is dat voor vis?
L1 Haring.
Doc. Haring, maatjesharing, nou dat kennen jullie allemaal. Waarom komt dat
daar terecht, Saskia? Waarom denk je. Schrijf je het ook nog op intussen? Of
niet? Helemaal niet meer? Nou kom zeg!
(Weer een aanwijzing dat de lerares door heeft dat er iets misloopt. Maar weer
kiest ze een foute richting: er wordt niet hard genoeg gewerkt, de leerlingen
doen niet mee, daarom lukt het niet. Voor de leerlingen is dit (uiteraard) een
bekend gegeven. Ze gaan erop door, daarmee het echte probleem omzeilend.)
L1 Juffrouw ik kan het niet bijhouden
Doc. Ja, als je gewoon meedoet wel, maar als je niets doet is het vrij moeilijk
ja (-).
(En dan nog maar een keer.)
Doc. Waarom is maatjesharing in het Duits erin gekomen vanuit het Nederlands?
Omdat Nederlanders veel op haring vissen. Haringvisserij is een belangrijke
Nederlandse bezigheid.

Dat er ‘vreemde’ woorden in het Nederlands zijn terechtgekomen, snappen de
leerlingen wel en ook de verklaring ‘waar het het eerst vandaan komt, daar komt de
naam ook vandaan’ wordt zonder morren genoteerd. Bij het rijtje ‘Nederlandse’
woorden in andere talen gaat er echter iets mis. In een bewust als intercultureel
taalonderwijs geplande les maakt de lerares zonder opzet en met de beste bedoelingen,
daar kan geen twijfel over bestaan, pardoes
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een forse schuiver op het ‘gladde ijs van het westers gelijk’ (Van den Bergh en
Reinsch 1983). Wat er namelijk gebeurt is dat ze in haar verklaring van de
aanwezigheid van van oorsprong Nederlandse woorden in andere talen volkomen
vanzelfsprekend appelleert aan collectief bekend veronderstelde kennis van een
welbepaalde fase uit de roemruchte en glorieuze historie van ‘Neerlandse stam’.
Misschien dat bij ‘wien Neerlands bloed door d'adren vloeit’ de herinnering aan de
tijd dat jongens van Jan de Wit de zeven zeeën bevoeren, het hart sneller doet kloppen,
de acht Surinaamse, twee Turkse, drie Marokkaanse, de ene Portugese en (ook) de
zes Nederlandse leerlingen in haar klas zegt het in ieder geval niets. Een analyse van
het fragment maakt duidelijk dat dit door de lerares niet wordt opgemerkt, ook niet
als de leerlingen er door (andere) vragen te stellen blijk van geven niet over het
gevraagde cultuurspecifieke referentiekader te beschikken, en het enige wat ze doet
is enkele keren herhalen dat Nederland (‘wij’) in de scheepvaart zoveel ontwikkeld
heeft.
Het relativeren van de eigen cultuur, een van de door de lerares in de interviews
expliciet uitgesproken doelstellingen van het interculturele onderwijs dat ze geeft,
is op deze manier ver te zoeken. Je kunt je zelfs afvragen of zo'n les door de
etnocentrische boodschap die ze op de keper beschouwd bevat, niet ongewild juist
het tegendeel bewerktstelligt van wat wordt beoogd: relativeren van de eigen cultuur
via vergelijkende taalbeschouwing verandert in die eigen cultuur juist presenteren
als de maat van alle dingen, er daarbij aan voorbijgaand dat driekwart van de klas
bij ‘eigen cultuur’ niet onmiddellijk denkt aan de Gouden Eeuw, bakboord en
maatjesharing.
De geanalyseerde lesfragmenten laten zien dat, ook wanneer leraren wel geschoold
zijn in en betrokken bij de problematiek van allochtone leerlingen en onderwijs - en
blijkens de interviews die we met haar hadden is de lerares uit de case-study dat en ook wanneer zij bewust en weldoordacht interculturele accenten aanbrengen in
hun lessen - en blijkens de lesobservaties en nabesprekingen doet de lerares uit de
case-study dat -, het geven van intercultureel onderwijs (bij Nederlands) niet
eenvoudig is.
In het eerste lesfragment is sprake van een vaste vraag-antwoordroutine die zonder
problemen verloopt, maar die als zodanig waarschijnlijk tegelijkertijd voorkomt dat
de leerlingen de eigenlijke interculturele boodschap van de les doorzien. Het is voor
hen gewoon Nederlands: een les volgens het boekje die ook over de betekenis van
vreemde of moeilijke woorden had kunnen gaan. In het tweede fragment gebeurt iets
anders. Het vraag-antwoordspel komt daarin niet op gang. Gevolg is dat niet alleen
de interculturele boodschap van de les gemist wordt, maar dat ook niet meer zo
duidelijk is wat het allemaal met Nederlands te maken heeft. Pogingen van de
leerlingen om van de les, via vragen over woordbeteke-
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nissen ‘een echte les Nederlands’ te maken, zijn er wel. Ze lopen echter stuk op de
door de lerares vastgehouden beoogde interculturele inhoud van de les die daardoor
op zijn beurt ook niet uit de verf komt. Voor het succesvol geven van intercultureel
onderwijs is met andere woorden meer inzicht nodig in de manier waarop de
vakinhouden die (bij Nederlands) aan de orde zijn en de vaste routines waarin deze
in de concrete lespraktijk voor het voetlicht komen, het doen en laten van leraren en
leerlingen mee bepalen. Voor het verwerven van dit inzicht, lijken case-studies de
aangewezen weg.
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8 Verwijzing naar tijd in tweedetaalverwervingsprocessen van
volwassenen
G. Extra & K. van Helvert
1. Inleiding
Onder auspiciën van de European Science Foundation (gevestigd in Straatsburg) is
in internationaal samenwerkingsverband een onderzoekproject ontwikkeld dat zich
richt op het proces van tweedetaalverwerving door volwassen buitenlanders in de
Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittennië, Frankrijk, Nederland en Zweden. Het
Nederlandse aandeel van dit project is ondergebracht bij de Subfaculteit Letteren in
Tilburg.
Het project beoogt cross-linguistisch, vergelijkend onderzoek naar factoren die
van invloed zijn op de structuur/volgorde en het tempo/succes van
tweede-taalverwervingsprocessen bij volwassenen met verschillende Tl-achtergrond.
Uitgangs- en doeltalen zijn als volgt gekozen:

Op basis van uiteenlopende technieken (conversaties, filmcommentaren, spelscènes,
kleinschalige experimenten, zelfconfrontatie) is in de vorm van meervoudige
case-studies gedurende 2,5 jaar een groot aantal longitudinale gegevens verzameld
via periodieke audio/video-registraties. In de data-analyse staan
ontwikkelingsdimensies van de volgende linguistische aspecten centraal:
- ruimtelijke, temporele en personele referentie in T2-gebruik;
- de thematische structuur van T2-uitingen;
- omvang en gevarieerdheid van het T2-lexicon;
- (on)begrip en terugkoppeling in native/non-native conversaties.
In elk van de gekozen doeltaallanden is sprake van meerdere groepen informanten.
Voor Nederland(s) bestaat de longitudinale kerngroep uit 4 Turkse en 4 Marokkaanse
informanten. In de periode 1982-1985 hebben per informant 3 vergelijkbare cycli
van elk 9 maandelijkse ontmoetingen plaatsgevonden. Een uitvoerige beschrijving
van het project is opgenomen in Perdue (1984). Dit draaiboek geeft een overzicht
van doelstellingen en opzet van het project, alsmede van de beoogde linguistische
onderzoeksaspecten, dataverzamelingsprocedures en informantkenmerken.
In deze deelstudie staat de ontwikkeling van temporele referentie

Etnische minderheden

118
in spontane rapportages van voorbije gebeurtenissen centraal (vgl. Broeder e.a. 1985;
1986 voor de ontwikkeling van ruimtelijke en personele referentie). In paragraaf 2
worden relevante vraagstellingen en hypothesen besproken. Paragraaf 3 biedt een
beknopte beschrijving van informanten en data voor deze deelstudie. In paragraaf 4
worden de resultaten gepresenteerd van een analyse van temporele verwijzingen
tussen en binnen opeenvolgende uitingen. In 4.1 wordt aandacht besteed aan de
globale structuur van verhalen en van daarbij gesignaleerde ontwikkelingen over
tijd; in 4.2. aan temporele markeringen binnen uitingen met behulp van werkwoorden,
adverbia en prepositiegroepen. In paragraaf 5 wordt tenslotte een perspectief op
verder onderzoek geschetst.

2. Vraagatellingen en hypothesen
Tot de taken waarvoor elke taalleerder zich gesteld ziet, behoort het verwerven van
de linguistische middelen in een gegeven doeltaal om naar tijd te verwijzen (vgl.
Klein 1986: 123-137; Perdue 1984: 162-173). Sinds Labov (1972) is er door velen
op gewezen dat vooral rapportages van gebeurtenissen uitstekende bronnen van
informatie vormen voor de bestudering van temporele referentie (vgl. o.a. Smith
1980). Taalontwikkelingsdata bieden een intrigerend perspectief op het complexe
karakter van temporele referentie in dergelijke taalactiviteiten, omdat
taalontwikkelingsdata met eigen merites duidelijk kunnen maken welke referentiële
kenmerken een complexe opgave vormen.
Een opmerkelijk kenmerk van de linguistische middelen om naar tijd te verwijzen
is dat deze middelen ten dele teruggaan op ruimtelijke categorieën (vgl.
voor/op/in/onder + NP). Voor een bespreking van de ruimtelijke basis van temporele
categorieën verwijzen we naar Traugott (1978). Steun voor het primaire karakter van
ruimtelijke categorieën is ook te vinden in taalontwikkelingsdata. Sinds Stern &
Stern (1907) is in tal van kindertaalstudies geconstateerd dat ruimtelijke categorieën
eerder worden geproduceerd dan temporele categorieën en dat temporele categorieën
aanvankelijk ook als ruimtelijke categorieën worden geïnterpreteerd (vgl. de
waar-interpretatie van wanneer-zinnen).
Rapportages van gebeurtenissen in heden, verleden of toekomst zijn meestal
opgebouwd uit een reeks episodes. Het vermelden van zo'n serie episodes maakt niet
alleen referentie naar tijd nodig
- waarbij te rapporteren gebeurtenissen moeten worden gerelateerd aan het moment
van spreken - maar ook referentie naar volgorde in tijd. Beide aspecten leveren
twee kernvragen op (vgl. Ferreiro & Sinclair 1971 voor bevindingen over
primaire taalontwikkeling met betrekking tot de tweede vraag):
- hoe wordt binnen afzonderlijke episodes/uitingen uitdrukking gegeven aan
gebeurtenissen in heden, verleden of toekomst?
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- hoe wordt tussen opeenvolgende episodes/uitingen uitdrukking gegeven aan
wat eerder, later of simultaan plaatsvindt?

Op uitingniveau liggen de meest gevarieerde mogelijkheden om naar tijd te verwijzen
besloten in de morfologische markeringen van verba. Als ongemarkeerde basisvorm
(vgl. Kilby 1984; Catford 1982) kan de tegenwoordige tijdsvorm van verba worden
beschouwd. Markering van verba kan betrekking op tijd, aspect en modeliteit. ‘Tijd’
is een deictische categorie die een gebeurtenis al dan niet in het heden plaatst (vgl.
wandel-wandelde, loop-liep); ‘aspect’ is een non-deictische categorie die aangeeft
of een gebeurtenis al dan niet voltooid is (in het Nederlands wordt voltooidheid
aangegeven met behulp van de hulpwerkwoorden hebben en zijn, vgl. hij is gekomen,
hij had gegeten); ‘modaliteit’ is tenslotte een indicatie dat een gebeurtenis
kan/moet/mag/zal/gaat plaatsvinden (met bijbehorende modale verba).
Ongemarkeerde basisvormen worden overigens niet alleen gebruikt om te verwijzen
naar hier en nu, maar ook in een groot aantal andere omstandigheden. Wunderlich
(1970) onderscheidt voor het Duits 16 verschillende gebruiksmogelijkheden.
Tegenwoordige tijdsvormen kunnen in het Nederlands bijvoorbeeld worden gebruikt
om te verwijzen naar gebeurtenissen in de toekomst, om algemeen geldende uitspraken
te doen, om uitsprsken te citeren en zelfs om te verwijzen naar gebeurtenissen in het
verleden, vgl. respectievelijk:
1. hij komt morgen
2. hij is een bedrieger
3. hij zei ‘ik doe daar niet aan mee’
4. hij loopt de trap af, maakt de deur open en steekt de straat over.

In het eerste geval wijkt het temporele systeem van het Nederlands of Duits af van
dat in het Engels (vgl. Janssen 1983 en Rauh 1983 voor vergelijkende analyses). In
het vierde geval is sprake van de zogenaamde ‘historical present’ die - net als de
directe rede - door native speakers vooral gebruikt wordt om de rapportage van
gebeurtenissen in het verleden te verlevendigen (vgl. Schiffrin 1981 voor een
kwantitatieve analyse van alternerend gebruik van verleden tijdsvormen en ‘historical
present’ ter verwijzing naar gebeurtenissen in het verleden).
Het gebruik van directe rede en ‘historical present’ is in de literatuur over
taalontwikkeling meermalen beschreven als een compensatiestrategie voor het nog
niet beheersen van de meer complexe en daardoor risicovolle indirecte rede; zo
impliceert indirecte rede in het Nederlands introductie van een onderschikkend
voegwoord, woordvolgordeverandering en verleden-tijdsmarkering van het verbum.
Naast verba bieden ook adverbia en prepositiegroepen (vgl. voor
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de laatste ook Verkuyl 1970) de mogelijkheid om naar uiteenlopende tijdsaspecten
te verwijzen, zoals klok/kalendertijd (om 3 uur, 'a nachts, in juni, met pasen), tijdsduur
(lang, kort), tijdsfrequentie (nooit, soms, geregeld, vaak, meestal, altijd) en volgorde
in tijd (na/voor/tijdens/gedurende + NP). Smith (1981) maakt onderscheid tussen de
volgende drie typen temporele adverbia en prepositiegroepen: deictische adverbia,
gerelateerd aan de tijd van spreken (afgelopen week, binnen 3 dagen, gisteren),
klok/kalender-adverbia, al dan niet gerelateerd aan de tijd van spreken (zie boven)
en afhankelijke adverbia, niet gerelateerd aan de tijd van spreken (daarna, voordien).
Janssen (1985) heeft voor het Nederlands onderzocht onder welke semantische
condities welke typen temporele adverbia gecombineerd kunnen worden (vgl. een
week lang elke avond een uur). Beinema & Loffeld (1974) gaan tenslotte na welke
problemen zich voordoen bij de verwerving van kalender/klokadverbia door
Nederlandstalige kinderen. In taalontwikkelingsdata blijken adverbia en
prepositiegroepen overigens vaak op te treden als compensatiemiddelen om referentie
naar tijd te markeren bij ontstentenis van verba.
Op tekstniveau bevatten rapportages over gebeurtenissen meestal een ‘verhaallijn’
en achtergrondinformatie. De verhaallijn bestaat uit drie componenten: de introductie,
i.e. plaatsing in de tijd van een gebeurtenis, een reeks episodes die al dan niet in
chronologische volgorde worden verteld, en ten slotte de afsluiting van een
gebeurtenis. Achtergrondinformatie kan bestaan uit commentaar, uitleg en andere
informatie ter ondersteuning van de verhaallijn en wordt vaak gemarkeerd door een
andere tijdsvorm van het werkwoord.
Wat de opeenvolgende episodes betreft, kan de samenhang tussen volgorde van
gebeuren en volgorde van vermelden op verschillende manieren worden aangegeven.
Een belangrijke rol speelt hierbij het principe van de natuurlijke volgorde (voortaan
PNV):
Tenzij anderszins gemarkeerd, correspondeert de volgorde van
vermelding met de volgorde van gebeuren.
Dit principe is onder meer voorgesteld door Clark (1970). Klein (1986: 127-129)
bespreekt een aantal restricties bij het PNV. Het PNV kan gepaard gaan met expliciete
temporele connectoren tussen gerapporteerde gebeurtenissen, maar noodzakelijk is
dit niet. Impliciete temporele connectoren manifesteren zich in de vorm van
nulmarkeringen en middels het voegwoord en, vgl.
5. hij liep naar de garage; de poort ging vanzelf open
6. hij maakte de deur dicht en liep naar buiten

In beide mini-rapportages is sprake van twee gebeurtenissen waarvan de volgorde
in tijd impliciet blijft en waarbij de hoorder op

Etnische minderheden

121
grond van het PNV zal aannemen dat de volgorde van vermelding overeenkomt met
de volgorde van gebeuren.
Het PNV kan en schending van het PNV moet expliciet gemarkeerd worden met
specifieke temporele connectoren. Daarvoor zijn in veel talen in het bijzonder adverbia
en onderschikkende voegwoorden beschikbaar. In het Nederlands gelden in beide
gevallen soms selectierestricties die afhankelijk zijn van de vraag of de rapportages
al dan niet betrekking hebben op voorbije gebeurtenissen. De voornaamste adverbiale
temporele connectoren in het Nederlands kunnen als volgt worden beschreven:
-

posterioriteit (+ PNV):
referentie naar voorbije
gebeurtenissen:

(en)
daarna/vervolgens/toen

referentie naar toekomstige (en) daarna/vervolgens/dan
gebeurtenissen:
-

anterioriteit (-PNV):

(maar) eerst

-

simultaniteit:

(en/maar) tegelijk(ertijd)
ondertussen

Het betekenisonderscheid tussen toen en dan in het standaard-Nederlands ontbreekt
overigens niet alleen in verwante standaardtalen als Engels, Duits en Frans (vgl. het
bivalente gebruik van de vormen then, dann en après), maar ook in sommige regionale
varianten van het Nederlands heeft den deze bivalente gebruiksmogelijkheid.
Naast adverbia fungeren in het Nederlands ook onderschikkende voegwoorden
als temporele connectoren, vgl. voordat, nadat, terwijl, toen, wanneer en zodra. In
alle gevallen kan de hoofdzin (HZ) vóór of na de bijzijn (BZ) staan. Volgorde van
vermelding en volgorde van gebeuren blijken vooral bij gebruikmaking van nadat
en voordat tot interessante interpretatieproblemen in taalverwervingsprocessen te
leiden, vgl.

1.

Taalaanbod
Conditie
Nadat hij z'n bier op had, BH, + PNV
ging hij naar buiten

2.

Voordat hij z'n bier op had, BH, - PNV
ging hij naar buiten

3.

Hij ging naar buiten, nadat HB, - PNV
hij z'n bier op had

4.

Hij ging naar buiten,
HB, + PNV
voordat hij z'n bier op had

Clark (1971) stelde vast dat driejarige kinderen zinnen van type 1 en 4 in 93% van
de gevallen correct interpreteerden en zinnen van type 2 en 3 slechts in 18% van de
gevallen.
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komst en het onderscheid tussen episodes binnen een gebeurtenis die eerder, later of
simultaan kunnen plaatsvinden maakt temporele referentie tot een complexe opgave
voor elke taalleerder. Kernvragen daarbij zijn:
- hoe wordt temporele referentie uitgedrukt in opeenvolgende stadia van
taalontwikkeling?
- welke factoren bepalen de geobserveerde volgorde van taalontwikkeling?
Bij de eerste vraagstelling wordt gekozen voor een conceptueel uitgangspunt: nadat
is vastgesteld welke referentiële functie(s) de taalleerder probeert uit te drukken, kan
worden nagegaan van welke linguïstische middelen hij zich daartoe bedient.
Wat de tweede vraag betreft, kan bij processen van tweede-taalverwerving worden
gedacht aan de intrinsieke moeilijkheid van de betreffende linguïstische middelen
in de doeltaal en aan de wijze waarop temporele referentie in de uitgangstaal wordt
uitgedrukt.
De in paragraaf 4 te presenteren gegevens hebben uitsluitend betrekking op
gebeurtenissen in het verleden, gerapporteerd door een Turkse en een Marokkaanse
informant die op spontane wijze Nederlands leren. Referentie naar toekomstige
gebeurtenissen komt in het beschikbare data-bestand in veel geringere mate voor.
Ten aanzien van temporele referentie naar voorbije gebeurtenissen worden de
volgende ontwikkelingskenmerken verwacht.
Op uitingsniveau:
V1: Verba verschijnen aanvankelijk temporeel ongemarkeerd of blijven zelfs geheel
achterwege; referentie naar tijd wordt in het laatste geval tot stand gebracht
(‘gecompenseerd’) door simpele adverbia en/of prepositiegroepen (al dan niet
met geëxpliciteerde preposities).
V2: Gedane uitspraken worden aanvankelijk met behulp van directe rede en pas
later met behulp van indirecte rede aangehaald.

Op tekstniveau:
V3: Bij rapportage van een reeks gebeurtenissen wordt aanvankelijk vooral het PNV
gebruikt; onder die conditie kan de taalleerder volstaan met simpele, vaak
impliciete temporele connectoren (0, en).
V4: De temporele connector (en) dan wordt aanvankelijk ongedifferentieerd gebruikt
ter verwijzing naar in tijd opeenvolgende gebeurtenissen in heden, verleden of
toekomst; pas in een later taalontwikkelingsstadium ontstaat een gedifferentieerd
gebruik van de temporele connectoren dan en toen.
V5: Temporeel onderschikkend zinsverband verschijnt laat en wordt eerder impliciet
en met behulp van
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suprasegmentele middelen (intonatie, pauze) gemarkeerd dan expliciet met
behulp van onderschikkende voegwoorden.

Een aantal van de genoemde ontwikkelingskenmerken is in recente studies over
tweede-taalverwerving door volwassenen geobserveerd. Zo heeft Von Stutterheim
(1984) een zeer uitvoerige detailanalyse ondernomen van temporele referentie in het
Duits van 10 Turkse informanten, op basis van telkens twee verhalen per informant.
Adverbia blijken vroeg te verschijnen als middelen om tijd te markeren (V1), terwijl
de verwervingsvolgorde binnen deze categorie wordt bepaald door het principe van
‘conceptuele relevantie’; begonnen wordt met uitdrukkingsmiddelen voor temporele
verankering, voor markering van de basisconcepten begin, duur en einde en voor
markering van volgorde in de tijd. Werkwoordsmorfologie verschijnt pas na het
optreden van vroege temporele adverbia; eerst worden geïsoleerde, ongeanalyseerde
werkwoordsvormen verworven, zoals het voltooid deelwoord van een beperkte set
verba. Dat deze voltooide deelwoorden aanvankelijk als ongeanalyseerde lexicale
eenheden fungeren, blijkt onder meer uit het ontbreken van vormvarianten van deze
verba. Op tekstniveau wordt aanvankelijk het PNV geprefereerd (V3) als
ongemarkeerde vorm van temporele coherentie. Ten slotte bedienen genoemde
informanten zich aanvankelijk vaak van directe rede (V2) om plaatsing in het verleden
aan te geven.
Soortgelijke kenmerken zijn ook geobserveerd door Dittmar & Thielicke (1979)
in hun analyse van een viertal verhalen in het Duits van Italiaanse en Spaanse
informanten. Houdaïfa (1983) vond aanwijzingen voor V1 en V3 in het Frans van
twee Marokkaanse informanten, terwijl Trévise (1982; 1984) in het Frans van twee
Spaanstalige informanten V1 en V2 observeerde. Trévise wijst erop dat gebruikmaking
van directe rede al dan niet wordt geïntroduceerd door zogenaamde verba dicendi:
de door de informanten meest gebruikte vorm voor verba dicendi is il dit (waarbij
de tegenwoordige-tijdsvorm in feite verwijst naar in het verleden gedane uitspraken),
terwijl nulmarkering bij referentie naar opeenvolging van sprekers wordt
gecompenseerd met suprasegmentele middelen (intonatie- en toonhoogte-verschillen).

3. Informanten en data
In aansluiting op het in paragraaf 2 besproken onderscheid tussen temporele referentie
binnen en tussen gerapporteerde sekwenties van gebeurtenissen besteden we aandacht
aan beide verschijnselen in spontane Nederlandstalige verhalen van anderstalige
volwassenen. Om mogelijke individuele variatie zichtbaar te maken, analyseren we
verhalen van twee informanten met verschillende moedertaalachtergrond (Turks en
Marokkaans-Arabisch). Om voorts conclu-
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sies in een longitudinaal perspectief te kunnen plaatsen, analyseren we per informant
3 à 4 verhalen waartussen telkens 7 à 10 maanden verlopen. De verhalen zijn ontleend
aan drie verschillende cycli van dataverzameling (zie par. 1). Wat de informanten
betreft, volstaan we met de voornaamste sociobiografische achtergrondinformatie.
Mahmut is in 1962 geboren in Temürlü en opgegroeid in Ankara. In Turkije heeft
hij de lagere school doorlopen en daarna als automonteur gewerkt. Na zijn aankomst
in Nederland eind 1981 heeft hij periodiek als fabrieksarbeider gewerkt en geen
onderwijs gevolgd. Bij de start van de dataverzameling (september 1982) sprak hij
slechts een paar woorden Nederlands.
Mohamed is in 1961 in Casablanca geboren en is daar ook opgegroeid. In Marokko
heeft hij na de lagere school twee jaar secundair onderwijs gevolgd. Na zijn aankomst
in Nederland begin 1982 heeft ook hij periodiek als fabrieksarbeider gewerkt en
evenmin aan onderwijs deelgenomen. Bij de start van de data-verzameling (oktober
1982) sprak hij slechts een paar woorden Nederlands en een beetje Frans.
Beide informanten hebben uiteenlopende contacten met Nederlandssprekenden.
Bij Mahmut vinden die vooral plaats op het werk en bij overheidsinstanties, terwijl
Mohamed daarnaast meer vrije tijd doorbrengt met Nederlanders.
De geanalyseerde data bestaan uit spontane verhalen die ontleend zijn aan
native/non-native gesprekken waarin de informanten in monoloogvorm verslag doen
van voorbije gebeurtenissen. Beide informanten verwijzen veel vaker naar voorbije
dan naar toekomstige gebeurtenissen. Het monoloogkarakter is van belang, omdat
uit native/non-native gesprekken vaak blijkt dat de native gesprekspartner de
temporele verwijzingen op zich neemt. Vergelijk:
NS:

en toen?

Mo:

hm?

NS:

was hij erbij die jongen?

Mo:

ja

NS:

die zat in de auto?

Mo:

ja

In monologische verhalen is de taalleerder op zijn eigen competentie in de tweede
taal aangewezen bij het temporeel markeren en ordenen van verhaalsekwenties.
Mohamed produceert reeds in de eerste cyclus uitgebreide verhalen, terwijl Mahmut
dan nog voortdurend een beroep doet op de native gesprekspartner om referenties
naar gebeurtenissen op te bouwen.
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4. Resultaten
4.1 Temporele verwijzingen tussen uitingen
Centraal staat de macro-structuur van de geanalyseerde verhalen, waarbij vooral de
volgende aspecten zijn onderzocht:
- hoe verhouden zich de volgorde van vermelding en de volgorde van gebeuren?
- op welke wijze worden vermelde sekwenties van gebeurtenissen temporeel
verbonden?

Allereerst beschrijven we een tweetal verhalen van Mohamed aan de hand van
schematische representaties zoals die ook door Von Stutterheim (1984) werden
toegepast om de globale verhaalstructuur duidelijk te maken. Dergelijke schema's
bieden elegante mogelijkheden om het verloop van gebeurtenissen af te zetten tegen
de volgorde waarin zij binnen het verhaal worden afgehandeld.
Achtereenvolgens geven we een overzicht van de structuur en het gebruik van
connectoren voor beide informanten in drie taalontwikkelingsstadia.

Verhaalstructuur
In Bijlage 1 en 2 zijn de transcripties en schematische representaties opgenomen van
twee verhalen van Mohamed in cyclus 1 en 3. Het eerste verhaal wordt door Mohamed
als geheel in de tijd geplaatst met behulp van een kalenderverwijzing: In de feest...deze
kerst. Deze kan als deictische verwijzing naar het verleden worden opgevat, i.e.
‘afgelopen kerst’. Het verhaal uit de derde cyclus wordt in de tijd geplaatst door
middel van de uiting: Was ik denk vrijdag. Aangezien dit verhaal op een dinsdag is
verteld, nemen we aan dat ook hier - maar nu impliciet - deictisch verwezen wordt
naar ‘afgelopen vrijdag’. Wanneer de verhalen in de tijd zijn geplaatst, begint het
feitelijke verslag van opeenvolgende gebeurtenissen. Uit de geanalyseerde verhalen
van Mohamed in cyclus 1 en 3 zijn enkele voorlopige conclusies te trekken:
- in beide cycli vormt het PNV de leidraad bij de weergave van gebeurtenissen;
beide verhalen zijn overwegend lineair gestructureerd;
- Mohamed maakt in beide cycli een overvloedig gebruik van connectoren, ook
wanneer het PNV wordt gehenteerd;
- vanaf cyclus 1 maakt Mohamed daarnaast reeds gebruik van andere principes
dan het PNV en wel op twee manieren: door introductie van een overkoepelende
gebeurtenia gevolgd door subgebeurtenissen en door terugverwijzing in de tijd.

Het eerste alternatieve principe wordt vooral gehanteerd om de grote lijn van een
verhaal te introduceren en vervolgens uit te
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werken. G5 in cyclus 3 is daar een voorbeeld van. De activiteit wordt eerst globaal
omschreven (Wij hebben ook mee met hun gedaan) en vervolgens in de loop van het
verhaal nader uitgewerkt. G3 in cyclus 1 verwijst naar een gesprek (En dan ik praten
met een jongens), waarna in een viertal uitingen met directe rede het gesprek wordt
weergegeven. Het tweede alternatieve principe, terugverwijzing in de tijd, heeft in
beide verhalen een verschillende functie. In cyclus 1 pakt Mohamed na het geven
van noodzakelijke achtergrondinformatie de lijn van het verhaal weer op, maar in
een eerder stadium van gebeuren dan waar hij van de hoofdlijn afweek. Mohamed
lijkt zich hiervan bewust en markeert deze terugverwijzing in de tijd expliciet met
om tien uur. In cyclus 3 vindt temporele terugverwijzing vrijwel meteen na introductie
van het verhaal plaats en - hoewel duidelijk deel van het verhaal - is deze ‘stap terug’
een verhaal binnen een verhaal, noodzakelijk om de voorgeschiedenis van het
hoofdverhaal te verduidelijken. De terugverwijzing zelf wordt echter niet expliciet
temporeel gemarkeerd.
Tabel 1 bevat een overzicht van temporele verwijzingen tussen uitingen in de verhalen
van beide informanten over drie cycli. In deze tabel is weergegeven op welke wijze
de informanten hun verhalen structureren en welke connectoren zij daarbij in volgorde
van frequentie gebruiken.

Cyclus 1

MOHAMED F
verhaalvolgorde:

MAHMUT
F
verhaalvolgorde:

PNV

PNV

subgebeurtenissen

terugverwijzing

terugverwijzing
connectoren:

Cyclus 2

connectoren:

en dan

28

en dan

8

0

18

0

6

dan

12

en

2

nog

1

verhaalvolgorde:

verhaalvolgorde:

PNV

PNV

connectoren:

connectoren:

toen

3

0

16

dan

2

en dan

7

en toen

1

en

1
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Cyclus 3

verhaalvolgorde:

verhaalvolgorde:

PNV

PNV
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subgebeurtenissen

terugverwijzing

terugverwijzing
connectoren:

connectoren:

0

13

0

17

toen

12

en

3

toen een keer

2

en dan

1

een keer

1

en toen

1

Tabel 1: Overzicht van verhaalvolgorde en connectoren.

Ontwikkeling over tijd
Met betrekking tot de macro-structuur van verhalen is er voor geen van beide
informanten een duidelijke ontwikkeling over tijd waarneembaar. Beiden wijken
reeds in cyclus 1 af van het PNV. Voor beiden geldt echter wel dat het PNV het
belangrijkste principe is bij de structurering van verhalen in alle cycli. Eveneens
maken beiden binnen het PNV veelvuldig gebruik van expliciete connectoren, met
een al dan niet impliciet temporeel karakter. In het gebruik van de connectoren dan
en toen is bij Mohamed een duidelijke ontwikkeling zichtbaar: in cyclus 1 wordt
uitsluitend dan gebruikt, in cyclus 2 komen dan en toen beide voor (hoewel toen hier
al frequenter is) en in cyclus 3 wordt uitsluitend toen gebruikt. Mohamed gaat in de
loop van de tijd dus differentiëren tussen dan en toen, en wel in de richting van de
normvariant. Bij Mehmut is een dergelijke ontwikkeling (nog) niet zichtbaar. Door
alle cycli heen gebruikt hij steeds dan ter verwijzing naar gebeurtenissen in het
verleden en nooit toen. Deze gebruikmaking van een ongedifferentieerde temporele
basisvorm manifesteert zich zelfs in Mahmut's herformuleringen ven zijn native
gesprekspartner, vgl. in cyclus 2, sessie 5:
Ma:

hij ook vragen ik dinsdag
hij ook niet geven

NS:

en toen?

Ma:

en dan dinsdag niet auto kopen

Opvallend bij Mahmut is voorts het frequent voorkomen van O-connectoren, maar
ook hierin is geen duidelijke verandering over tijd waarneembaar. In cyclus 3 gebruikt
Mohamed verscheidene malen toen een keer en een keer als connectoren. Hierbij
verwijst toen altijd naar directe opeenvolging in de tijd en een keer naar één bepaalde
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gebeurtenis uit een aantal niet genoemde gebeurtenissen die tussentijds plaatsvonden,
vgl.
toen een keer gaat ie/Said eh
(= een van de keren dat er weer bingo werd gespeeld)
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een keer ik tegen hem + directe rede
(= een van de keren dat we bingo speelden zei ik tegen hem)
toen een keer hij zegt ‘achtenveertig’
(= een van de keren dat hij een cijfer noemde zei hij 48)
Uit deze voorbeelden blijkt dat Mohamed in cyclus 3 in staat is om een levendig en
genuanceerd verslag van gebeurtenissen te geven.
Concluderend kunnen we stellen dat conform Verwachting 3 het PNV dominant
is, maar reeds vanaf cyclus 1 met andere principes samengaat. Verwachting 3 wordt
in zoverre niet gesteund dat vanaf cyclus 1 ook binnen het PNV reeds een frequent
gebruik wordt gemaakt van expliciete connectoren. Verwachting 4 wordt duidelijk
bevestigd in de data van Mohamed, terwijl de data van Mahmut over dit
differentiatieproces van toen en dan (nog) geen uitsluitsel bieden. Ten slotte wordt
Verwachting 5 in zoverre bevestigd dat temporeel onderschikkend zinsverband nog
bij geen van beide informanten optreedt met behulp van voegwoorden (vgl. uitingen
als auto kapot ik garage).

4.2. Temporele verwijzingen binnen uitingen
Temporele markering met behulp van werkwoorden
In veel talen (waaronder het Nederlands) is het ook na plaatsing van een verhaal in
de tijd noodzakelijk dat deze tijd in iedere uiting opnieuw wordt gemarkeerd in het
werkwoord.
Mohamed hanteert in cyclus 1 uitsluitend volle werkwoordsvormen (stam +/-en/)
en tegenwoordige-tijdsvormen. Hij geeft in dit stadium nog op geen enkele wijze
door middel van werkwoordmorfologie aan dat er sprake is van voorbije
gebeurtenissen. In cyclus 2 produceert Mohamed weinig werkwoorden in het
geanalyseerde verhaal, maar wel verschijnen hier voor het eerst verleden-tijdsvormen.
Deze ontwikkeling wordt doorgezet in cyclus 3. Het aandeel volle vormen neemt
duidelijk af in de loop van de tijd, maar in cyclus 3 overheersen nog steeds
tegenwoordige-tijdsvormen. Het aantal complexe werkwoordgroepen neemt voorts
toe over de cycli heen en in cyclus 3 manifesteert zich een produktief gebruik van
hebben plus voltooid deelwoord in Mohamed's linguïstisch repertoire.
Verwachting 1 wordt vooral voor Mohamed bevestigd. In de loop van de tijd vindt
verleden-tijdsmarkering meer en meer plaats en wordt geleidelijk de doeltaalnorm
benaderd. Bij Mahmut overheersen in alle cycli volle werkwoordsvormen; zelden
vindt verledentijdsmarkering plaats. Voorts gebruikt Mahmut in elk van de drie cycli
slechts in één enkel geval een voltooid deelwoord, resp. getrouwd, weest (= geweest)
en gezien. We kunnen concluderen dat het temporele verwijzingssysteem van Mahmut
zich nog in een eerste stadium bevindt, terwijl bij Mohamed reeds verschuivingen
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zichtbaar zijn.
Verwachting 2 wordt voor beide informanten bevestigd. Indirecte rede komt nog
niet voor, terwijl directe aanhalingen van spreker, aangesprokene of derde(n)
geïntroduceerd worden met niet naar verleden gemarkeerde vormen van verba dicendi
of uitsluitend via intonatie worden gemarkeerd. Het repertoire van verba dicendi
beperkt zich bij Mohamed overigens tot (vormvarianten van) zeggen, met eenzelfde
preferentie voor hij zegt als Trévise (1982; 1984) voor il dit in het Frans vond, terwijl
Mahmut de verba dicendi praten, zeggen en roepen gebruikt.

Temporele markering met behulp van adverbie en prepositiegroepen
Naast temporele werkwoordmarkeringen vormen adverbia en prepositiegroepen
belangrijke middelen om uitingen in de tijd te plaatsen. Beide informanten maken
van beide temporele middelen gebruik, zij het in beperkte mate. Bij beide informanten
overheersen klok/kalendertijd-verwijzingen. Beide informanten gebruiken voorts
eerder temporele prepositiegroepen dan temporele adverbia; bij Mahmut verschijnen
temporele adverbia in de tweede cyclus, bij Mohamed pas in de derde. ‘Echte’
preposities in prepositiegroepen verschijnen daarentegen uitsluitend bij Mohamed,
in cyclus 1 zelfs in opvallende mate, vgl. in de feest, om half negen, tot twee uur.
Bij Mohamed vormen prepositiegroepen in cyclus 1 in drie gevallen voorts de
enige temporele verwijzing in de uiting door het ontbreken van een werkwoord,
terwijl de adverbia in cyclus 3 telkens vergezeld gaan van al dan niet temporeel
gemarkeerde werkwoorden. Alle adverbia in de uitingen van Mahmut zijn ten slotte
eveneens afkomstig uit uitingen met een werkwoord.
Het in Verwachting 1 geformuleerde principe dat adverbia en prepositiegroepen
aanvankelijk de temporele referentie van ontbrekende werkwoorden ‘compenseren’,
wordt niet door de data bevestigd. In het overgrote deel van de gevallen zijn adverbia
en prepositiegroepen afkomstig uit uitingen met een al dan niet temporeel gemarkeerd
werkwoord.

Uitingen zonder werkwoord
Een relatief groot aantal uitingen in de verhalen verwijst naar gebeurtenissen in het
verleden zonder dat daarbij een werkwoord wordt gerealiseerd. Juist vanwege het
belang van werkwoorden als middelen voor temporele verwijzing is het interessant
om na te gaan hoe de informanten deze uitingen toch temporeel markeren in hun
verhalen. Tabel 2 laat zien welke linguïstische middelen in dergelijke gevallen worden
gebruikt en welk soort werkwoorden wordt geïmpliceerd (deze werkwoorden zijn
telkens tussen haakjes geplaatst):

Etnische minderheden

130

C1

MOHAMED
Verandering

Verandering

MAHMUT
Verandering

Verandering

van plaats

van manier

van plaats

van manier

binnen (gaan)

kwaad
(worden)

terug thuis
(komen)

niet dood papa
(gaan)

met (=tegen)
muur

ruzie
(krijgen)(2)

thuia (komen)

papa dood
(gaan)

terug (gaan) (3) zo (doen) (7)
weg (gaan) (2)
C2

naar M. (gaan)
terug naar C.
(gaan)

C3

daar (gaan)

weg (gaan) (2)
zo (doen)

kapot (gaan)

Tabel 2: Referentie naar voorbije gebeurtenissen zonder werkwoord (in cyclus
1/2/3).
In alle uitingen in Tabel 2 wordt een verandering geëxpliciteerd: hetzij van plaats,
hetzij van manier. Impliciet betekenen deze veranderingen tevens een verandering
in de tijd. Dit impliciete temporele karakter maakt de uitingen begrijpelijk en houdt
tevens hun ‘gebeurkarakter’ in stand, vgl.:
en dan hij terug

(Mo; 1.4)

ik binnen met die whiskey

(Mo; 1.4)

toen wij daar

(Mo; 3.4)

ik boos weg

(Ma; 2.5)

en de raam kapot

(Ma; 3.6)

en dan ik ruzie met hem

(Mo; 1.4)

Uit deze voorbeelden kunnen we concluderen dat taalleerders gebruik maken van
hun kennis van de wereld: omdat verandering per definitie een temporeel aspect in
zich draagt, is beschrijving van verandering voldoende om een gebeurtenis temporeel
te plaatsen ten opzichte van eerdere of latere gebeurtenissen.
Verwachting 1 wordt door deze bevindingen in zoverre bevestigd dat afwezigheid
van werkwoorden inderdaad wordt gecompenseerd door simpele adverbis en/of
prepositiegroepen; deze linguistische middelen blijken echter slechts impliciet naar
tijd te verwijzen.
Een aparte categorie wordt tenslotte gevormd door aangehaalde uitingen waarbij de
directe rede niet wordt geïntroduceerd door een verbum dicendi. Tabel 3 biedt een
overzicht van de relevante verschijningsvormen:
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cyclus 1

MOHAMED
die + DR (1)

MAHMUT
DR (2)

cyclus 2

-

DR (4)

cyclus 3

X tegen Y + DR (6) DR

DR (6)

Tabel 3: Directe rede zonder verba dicendi
Mohamed citeert vanaf cyclus 1 veelvuldig, echter nagenoeg steeds met vermelding
van een verbum dicendi; alleen in cyclus 3 komen regelmatig citaten voor die niet
op deze wijze worden ingeleid. Mahmut maakt eveneens vanaf cyclus 1 gebruik van
directe rede en in een aantal gevallen blijven verba dicendi daarbij achterwege;
sprekerwisseling wordt in deze gevallen echter impliciet gemarkeerd met behulp van
suprasegmentele middelen (intonatie; toonhoogte), waardoor toch een herkenbare
weergave wordt bereikt van opeenvolgende gebeurtenissen.

5. Perspectief
De gepresenteerde analyses van temporele referentie binnen en tussen gerapporteerde
sekwenties van gebeurtenissen hebben betrekking op spontane verhalen in
monoloogvorm over voorbije gebeurtenissen (zie ook par. 3). Deze keuze impliceert
een beperking in drieërlei opzicht.
Allereerst doet het in par. 2 beschreven conceptuele uitgangspunt - op grond
waarvan linguïstische middelen worden geïnterpreteerd vanuit hun referentiële functie
- bij spontane verhalen per definitie een beroep op het reconstruerend vermogen van
de onderzoeker. De onderzoeker hoeft immers niet bij deze gerapporteerde
gebeurtenissen aanwezig te zijn geweest, waardoor de feitelijke opeenvolging van
gebeurtenissen in de tijd niet altijd vaststaat. Het verdient daarom aanbeveling om
bij het bestuderen van temporele referentie ook data te betrekken waar
stimuluscontrole over volgorde in de tijd voorhanden is. We beschikken over
dergelijke data in de vorm van navertellingen van filmscenes en zullen deze data in
verdere analyses betrekken.
Op de tweede plaats ligt in de gepresenteerde analyses van monologen het accent
per definitie op taalproduktie. Onze motieven voor de keuze van monologen hebben
we in par. 3 besproken. In hoeverre non-native speakers in staat zijn soms complexe
temporele referenties van native speakers te begrijpen (vgl. de in par. 2 genoemde
nadat/voordat-constructies) blijft daardoor buiten beschouwing. Een verdere
uitbreiding van onze analyse zal betrekking hebben op de mate van deze overdracht
van temporele referen-
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ties in native/non-native conversaties.
Op de derde plaats hebben we ons vooralsnog beperkt tot verhalen over voorbije
gebeurtenissen. Ofschoon uit ander en ons onderzoek blijkt dat uitgebreide
verwijzingen naar toekomstige gebeurtenissen laat en sporadisch optreden in
taalverwervingsprocessen, zullen we dergelijke data in het ons ter beschikking staande
corpus toch zoveel mogelijk trachten op te sporen.
Tenslotte doet zich de vraag voor, in hoeverre de verwerving van temporele
referentiële middelen in een tweede taal beïnvloed wordt door reeds verworven
temporele conventies in de uitgangstaal. Duidelijke indicaties voor een dergelijke
beïnvloeding hebben we op basis van de ondernomen analyses vooralsnog niet. Om
die vraag echter beter bespreekbaar te maken, willen we onze beschrijving van
referentie naar tijd in tweede-taalverwervingsprocessen van volwassenen mede
baseren op een vergelijking van terzake relevante conventies in de betrokken
uitgangstalen en doeltaal. Zo kent het Turks een grammaticaal gemarkeerd
onderscheid tussen referentie naar al dan niet persoonlijk beleefde gebeurtenissen in
het verleden, respectievelijk uitgedrukt met behulp van de verbumstamsuffixen /-di/
en /-mis/. Door Slobin & Aksu (1982) is dit verschijnsel beschreven voor het
standaard-Turks en door Aksu (1978) in taalontwikkelingsperspectief. Voorts geeft
Von Stutterheim (1984) een algemeen overzicht van temporele referentiële middelen
in het Turks.
Comparatieve doelstellingen vanuit de eerder geformuleerde vraagstelling worden
echter belemmerd door het nagenoeg ontbreken van functionele beschrijvingen van
temporele referentie in non-standaardvariëteiten van native speakers van het Turks,
Marokkaans-Arabisch en Nederlands.

Bibliografie
Aksu, A. (1978), Aspect and modality in the child's acquisition of the Turkish
past tense. University of California, Berkeley. (xerogr. Ann Arbor: Univ.
Microfilms Intern. 1986).
Beinema, J. & Loffeld, M., Temporal indications used by Dutchspeaking
children. In: Communication & Cognition (1974), 7, 2: 257-270.
Broeder, P., Coenen, J., Extra, G., Van Hout, R. & Zerrouk, R. (1985), Spatial
reference in the L2 Dutch of Turkish and Moroccan adult learners: the initial
stages. In: G. Extra & T. Vallen (eds.), Ethnic minorities and Dutch as a second
language. Studies on Language Acquisition 1. Foris, Dordrecht: 209-252.
Broeder, P., Extra, G. & Van Hout, R. (1986), Acquiring the linguistic devices
for pronominal reference to persons: a crosslinguistic perspective on complex
tasks with small words.

Etnische minderheden

133
In: F. Beukema & A. Hulk (eds.), Linguistics in the Netherlands 1986. Foris,
Dordrecht: 27-40.
Catford, J. (1982), Marking and frequency in the English verb. In: J. Anderson
(ed.) Language forms and linguistic variation. Amsterdam Studies in the theory
and history of linguistic science 4. Benjamins, Amsterdam.
Clark, E. (1970), How young children describe events in time. In: G. Floris d'
Arcais & W. Levelt (eds.), Advances in psycholinguistics. North-Holland,
Amsterdam: 275-284.
Clark, E., On the acquisition of the meaning of ‘before’ and ‘after’. In: Journal
of Verbal Learning and Verbal Behavior (1971), 10: 266-275.
Dittmar, N. & Thielicke, E. (1979), Der Niederschlag von Erfahrungen
ausländischer Arbeiter mit dem institutionellen Kontext des Arbeitsplatzes in
Erzählungen. In: H.G. Soeffner (ed.), Interpretative Verfahren in den sozialund Textwissenschaften. Mettzler, Stuttgart: 65-103.
Ferreiro, E. & Sinclair, H., Temporal relationships in language. In: International
Journal of Psychology (1971), 6, 1: 39-47.
Houdaifa, T. (1983), La référence personelle et temporelle dans le récit d'un
apprénant en milieu naturel. In: Groupe de Recherche sut l'Acquisition des
Langues, Acquisition du Francais par des travailleurs Marocains. Papiers de
Travail 1. Université de Provence,Aix-en-Provence: 95-115; 125-140.
Janssen, Th., Het temporele systeem van het Nederlands: drie tijden en twee
tijdscomposities. In: GLOT (1983), 6, 1: 45-104.
Janssen, Th., Composiete temporele modificatie: suprematie van semantische
categorieën. In: TABU (1985), 15, 1: 10-42; 15,2: 43-78.
Kilby, D. (1984), Descriptive syntax and the English verb. Croom Helm, London.
Klein, W. (1986), Second language acquisition. Cambridge University Press,
Cambridge.
Labov, W. (1972), Sociolinguistic patterns. Pennsylvania University Press,
Philadelphia.
Perdue, C. (ed.) (1984), Second language acquisition by adult immigrants, a
field manual. Newbury House, Rowley Mass.
Rauh, G. (1983), Tenses as deictic categories, an analysis of English and German
tenses. In: G. Rauh (ed.), Essays on deixis. Narr, Tübingen: 229-275.
Schiffrin, B. Tense variation in narratives. In: Language (1981), 57, 1: 45-62.
Slobin, D. & Aksu, A. (1982): Tense, aspect, and modality in the use of the
Turkish evidential. In: P. Hopper (ed.), Tenseaspect: between semantics &
pragmatics. Typological Studies in Language 1. Benjamins, Amsterdam:
185-200.
Smith, C. (1980), Temporal structures in discourse. In: Chr. Rohrer (ed.), Time,
tense, and quantifiers. Linguistische Arbeiten 83. Niemeyer, Tübingen: 355-374.

Etnische minderheden

134
Smith, C. (1981), Semantic and syntactic constraints on temporal interpretation.
In: Ph. Tedeschi & A. Zaenen (eds.), Syntax and Semantics, Vol. 14: Tense and
Aspect. Academic Press, New York: 213-237.
Stern, C. & Stern, W. (1907), Die Kindersprache: eine psychologische und
sprachtheoretische Untersuchung. Barth, Leipzig.
Stutterheim, Chr. Von (1984), Der Ausdruck der Temporalität in der
Zweitsprache. Max Planck Institut für Psycholinguistik, Nijmegen, (Ph. D.
Thesis).
Traugott, E. (1978), On the expression of spatio-temporal relations in language.
In: J. Greenberg (ed.), Universals of human language. Vol. 3, Word Structure.
Stanford University Press, Stanfords: 369-400.
Trevise, A. (1982), Some remarks on the expression of temporality in the speech
of a Spanish-speaking adult acquiring French in a natural setting. Paper presented
at the 2nd European North American workshop on Cross-linguistic Second
Language Acquisition Research. GRAL, Paris.
Trevise, A. (1984), Some remarks on the acquisition of French by a Spanish
speaker. GRAL, Paris, (paper).
Verkuyl, H. De relevantie van logische operatoren voor de analyse van temporele
bepalingen. In: Studia Neerlandica (1970), 2: 7-33.
Wunderlich, D. (1970), Tempus und Zeitreferenz im Deutschen. Hueber,
München.

Bijlage I
Beginfragment uit ‘het auto-ongeluk’, verteld door Mohamed in cyclus
1.
Conventies:
G1-x:

verhaallijn (vermelde gebeurtenissen)

Gint:

introductie van verhaal (plaatsing in de
tijd)

Gext:

extensie van gebeurtenis

Grep:

herhaling van gebeurtenis

AG:

achtergrondinformatie (los van de
verhaallijn zelf)

Vet:

vet verwijst naar tekstannotaties of Frans

Gint

in de feest jouw (= jullie) feest deze kerst uh allemaal
die bar en disco dicht
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AG

•

alleen een koffie (= café)
voor die die jongens qui
roken hashish en uh en uh
voor hippies uh een koffie
een koffie voor hippiese
jongens

G1

ik om uh om uh negen uur om uh half negen ik ga naar
uh ik ga met die jongen familie (= neef) naar die naar
die
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twee broers - marokkaans
G1ext

ik ga naar hem

G2

dan alles en dan wij alles gaan naar Tilburg

G2ext

die marokkaans café

AG

•

G3

en dan ik uh ik praten met een jongens

G31

hij zegt ‘hier is uh winkel uh altijd open’

G32

‘il y a whisky alles’

G33

‘ik wil’ ik zegt me met hem ‘ik wil uh die die rouge (=
rode wijn)

AG

•

veel uh veel
marokkaansmensen veel
rouge drinken

•

jij weten?

marokkaans café is open
uh tot uh tot uh tot half tien

G34

uh ik zegt van die ‘die die winkel kopen (= verkopen)
die rouge?’

G35

hij zegt ‘ja’

G4

en dan ik ga met hem

AG

•

hij hij kan niet zeggen die

•

deze uh rifmensen hij kan
hij kan niet die rouge

•

deze boermensen hij kan
niet drinken of/

•

hij kan niet

•

alleen uh hier in marokko
die die alleen casablanca
marakech ik denk
mohammadia rabat tanja
die agadir jadida
marrakech fes die mensen
niet zelf als die die ander
mensen

•

hier in uh in
noord-marokkaans geen
café geen uh/

•

maar in grote stad allemaal
disco
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•

die jongens drinken roken

•

maar die ander alleen
alleen roken

G4rep

ik ga met hem

G5

dan ik zegt ‘ik wil rouge’

G6

‘nee’/hij zegt uh ‘rouge niet duur’

G7

‘ik wil uh vijf liter of uh zes liter met rouge’

G8

en dan hij hij uh hij niet verstaan ‘rouge’

G9

hij pakken een uh een glas (= fles)

AG

•

G10

hij (= zij) om tien uur hij zegt ‘een jongens een jong’

AG

•

G10rep

hij zegt die vrouw zegt ‘een een jong binnen’

G11

en dan hij/ik geef hem een uh vijftig guld

G12

dan hij uh hij pakken een whisky

G13

en dan hij terug

G14

ik zegt ‘deze niet uh rouge, deze is whisky’

die die een vrouw werk in
de winkel woont daar et
werkt de winkel
wij is uh drie jongens
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Verhaallijn van Mohamed, cyclus 1, Het auto-ongeluk
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Bijlage II
‘Bingospel’, verteld door Mohamed in cyclus 3
Gint

die zal ik vertellen

G1

wij wassen daar te laat (= waren)

G2

hij was hij was bij mij thuis he (= Said)

AG

• was ik denk vrijdag/ was vrijdag

G21

toen was half vier

G22

hij tegen mij ‘wij gaan naar centrum in
tilburg’

G23

‘da's goed’

G3

toen wij daar

G4

ja zit die jongens allemaal bingo te/te
spelen he

G5

wij hebben ook mee met hun gedaan

G6

ik krijg niks

G7

toen een keer + gaat ie said hij bingo uh/

G7rep1

hij gaat uh bingo uh doen he

AG

• ja maar said is mij vriend he (= mijn)

G7rep2

toen hij daar bingo doen

G8

ik heb die kaartje

AG

• ja was/moet uh vijf uh een ligne
horizontale he
• er zit vijf ligne

G9

ik heb uh twee of uh ik denk twee he

G10

toen ik heb rest ook uh volgemaakt

G11

toen was uh was nog zes

G12

toen komt die zes he

G13

te/tegen hem ‘bingo’

AG

• ja maar ik heb twee nummer die heb ik
niet

G14

toen ja die jongens hebben die zes gezien

G15

toen ik krijg die geld

G16

ja toen was uh nou drie keer of vier keer
hebben gespeeld

Etnische minderheden

G17

een keer ik tegen hem ‘bingo’

G18

‘jij was uh ik heb vier he nog
achtenveertig he’

G18rep1

toen ik tegen said ‘nog achtenveertig’

G18rep2

ik tegen hem ‘moet jij achtenveertig halen
he’ (= krijgen)

G19

toen een keer hij zegt ‘achtenveertig’

AG

• maar was geen achtenveertig

G20

toen ik heb geld uh/

G21

toen komt een snel

G22

hij tegen hem ‘mag ik die achtenveertig
zien?’

G23

said hij tegen hem/ hij tegen hem ‘ja die
weet ik niet waar die is’

G24

‘moet jij zelf maar zoeken’

G25

ja die jongen in tas uh zoek

AG

• die achtenveertig was uh nog niet was
ut niet

G26

en toen said zo

G27

die ander geeft hem hard klap
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Verhaallijn van Mohamed, cyclus 3, Het bingospel
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9 Impliciete en incidentele verwerving van woordvormen en
grammaticaregels in een tweede taal
J.H. Hulstijn
1. Impliciete en incidentele taalverwerving
We zeggen wel dat jonge kinderen hun moedertaal (T1) als vanzelf ‘oppikken’. Wat
betekent de uitdrukking ‘een taal oppikken’ eigenlijk? Ik meen dat de betekenis van
deze uitdrukking de elementen ‘impliciet’, en ‘incidenteel’ bevat. Aan jonge kinderen
wordt geen onderwijs gegeven in de grammaticaregels van de taal; evenmin
ondernemen kinderen pogingen om regels af te leiden uit de zinnen die ze horen. In
zoverre kunnen we T1-verwerving ‘impliciet’ noemen. Verder is het zo dat jonge
kinderen geen intentie hebben om taal te leren. Ze hebben wel dikwijls de intentie
anderen te verstaan en te begrijpen, ze kunnen ook de intentie hebben hun eigen
gedachten, emoties en wensen in woorden uit te drukken. Maar de intentie om het
gehoorde te onthouden, hebben ze in het algemeen niet. In dit opzicht kunnen we
T1-verwerving ‘incidenteel’ noemen.
Niet alleen kinderen kunnen een taal oppikken, ook volwassenen kunnen een
tweede taal (T2) op impliciete en incidentele wijze verwerven. Zonder het volgen
van een taalcursus, zonder het gebruik van een leerboek of zelfs van een woordenboek
(impliciet), en zonder de bedoeling om de T2 te leren (incidenteel), kunnen
volwassenen nog heel wat woorden en structuren terloops oppikken louter en alleen
doordat ze anderen de T2 horen gebruiken.
Voor dit proces van impliciete en incidentele T1- en T2-verwerving bestaat geen
bevredigende wetenschappelijke verklaring. In deze bijdrage wil ik ten eerste
aangeven hoe een cognitieve T2-verwervingstheorie geënt kan worden op enerzijds
informatieverwerkingstheorieën in de cognitieve psychologie en op anderzijds een
taalkundige karakterisering van vorm- en betekenisaspecten van de te leren
T2-woorden en T2-structuren (‘doelwoorden’ en ‘doelstructuren’). Ik presenteer een
model bestaande uit vijf factoren, dat als leidraad kan fungeren bij de ontwikkeling
van zo'n theorie. Ten slotte geef ik een korte beschrijving van twee experimenten
waarmee ik beoogde impliciete en incidentele T2-verwerving te onderzoeken op
basis van dit model.

2. Metalinguistische kennis en controle
Bij de bestudering van de wijze waarop mensen informatie verwer-
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ken, maken psychologen wel het onderscheid tussen metacognitie en controle (Brown,
Bransford, Ferrara & Campione 1983, Lawson 1983). Tot metacognitie hoort ook
metalinguistisch bewustzijn; daarmee wordt ons vermogen bedoeld om ons eigen
taalgedrag en onze taalkennis als zodanig te beschouwen. Wanneer iemand bij het
zien van een groot vuur ‘Brand!’ roept, dan is dat een geval van taalgebruik; maar
wanneer iemand zich afvraagt uit hoeveel klanken het woord ‘brand’ bestaat, dan
hebben we te maken met een geval van metalinguistische beschouwing.
Het vermogen om over taalvormen als zodanig na te denken komt niet voor het
vijfde levensjaar tot ontwikkeling. Lang voor die tijd kunnen kinderen echter wel
een zekere controle uitoefenen op hun taalgebruik (luisteren en spreken). We kunnen
dit een enkele maal waarnemen, bijvoorbeeld als een kind spontaan een fout corrigeert
of nadrukkelijk probeert een zin goed te zeggen. En, als kinderen hardop denkend
tegen zichzelf praten, lijkt het soms wel alsof ze taaloefeningetjes doen. Daarbij
besteden ze aandacht aan eigenschappen van woorden en zinnen, die taalkundigen
(de kinderen zelf natuurlijk niet) zouden aanduiden in termen van fonologie,
morfologie en syntaxis. Een voorbeeld: een tweejarig kind kan het woord ‘appel’
verstaan en begrijpen; het heeft dus voor comprehensie van taal een correcte mentale
representatie van de fonologische vorm van dat woord opgebouwd. Maar het zegt
zelf ‘apoe’; het heeft voor productie een andere representatie dan voor comprehensie.
Op zeker moment gaat het kind deze twee totdusver gescheiden mentale representaties
met elkaar in verband brengen. Het ontdekt de verschillen tussen die twee en probeert
de productierepresentatie te verbeteren in de richting van de comprehensiestandaard.
Deze successieve pogingen om van ‘apoe’ naar ‘appel’ te komen wordt wel
‘monitoring’ genoemd en vergt veel aandacht voor vormaspecten zonder dat we
kunnen spreken van een vorm van metalinguistische beschouwing (Clark & Clark
1977: 402; Clark & Hecht 1983: 340-342).
Door dit onderscheid te maken tussen enerzijds metalinguistisch bewustzijn, en
anderzijds controle op (en aandacht voor) comprehensie en productie, kunnen we
aan het begin van onze theorievorming veronderstellen dat impliciete T1- en
T2-verwerving geen metalinguistische kennis vereist, maar wel een zekere aandacht
voor vormaspecten van woorden en zinnen.
Deze aanvankelijke aandacht voor vorm bij comprehensie en productie wordt wel
‘controlled processing’ genoemd. Deze vormt de basis waarop zich later, bij voldoende
herhaling en toepassing, een vast programma ontwikkelt in het lange-termijngeheugen.
Kenmerk van alle ‘vaardigheden’, dus ook van taalvaardigheden, is dat het gedrag
grotendeels verloopt volgens zulke kant-en-klare programma's. Dit wordt ‘automatic
processing’ genoemd (Shiffrin & Dumais 1981). Speciale aandacht voor
deelvaardigheden en deel-deelvaardigheden is dan niet meer nodig. Een ‘vaardig’
taalgebruiker besteedt bij het begrijpen en spreken geen aandacht meer aan fono-
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logische, morfologische en syntactische aspecten van taaluitingen, en heeft de
aandacht vrij voor de inhoud ervan.
Met deze pretheoretische assumptie dat voor taalverwerving geen metalinguistische
kennis maar wel aandacht voor vorm noodzakelijk is, kunnen we de contradictie
vermijden dat T1-verwerving een beroep zou doen op een vermogen dat pas vanaf
het vijfde/zesde levensjaar tot ontwikkeling komt. Overigens is over het verschil
tussen metacognitie en controle (aandacht) in de cognitieve literatuur voorlopig het
laatste woord nog niet gezegd, en wordt de discussie niet gekenmerkt door grote
helderheid. Geen wonder, waar alles in feite draait om het klassieke probleem van
het begrip ‘bewustzijn’ (zie bijv. de discussie tussen Dulany, Carlson & Dewey 1985,
en Reber, Allen & Regan 1985).
Passen we de genoemde aanname toe op T2-verwerving, dan kunnen we zeggen
dat metalinguistische kennis (kennis van grammaticale verschijnselen, hetzij impliciet,
hetzij expliciet) geen voorwaarde is voor T2-verwerving. Aandacht voor vormaapecten
echter vormt daarvoor wel een voorwaarde (Hulstijn & Hulstijn 1984: 25, 4; Hulstijn
1986a: 26,27). Dit lijkt een weinig controversiële stelling als we aan het leren van
unieke, idiosyncratische taalvormen denken, zoals het leren van (de meeste) woorden.
Niemand zal bezwaar maken tegen de stelling dat voor het leren van een woord niet
alleen de woordbetekenis maar ook de woordvorm in het geheugen opgeslagen moet
worden, en dat dat aandacht vergt voor betekenis en vorm, afzonderlijk en
gezamenlijk. Minder vanzelfsprekend echter lijkt deze aanname voor de verwerving
van niet-idiosyncratische, regelmatige vormverschijnselen, zoals van morfologische
en syntactische regels. Hier gaat het niet om concrete, als zodanig waarneembare
taalvormen, maar om abstracte niet-waarneembare principes die aan taaluitingen ten
grondslag liggen. Dat aandacht voor werkwoorduitgangen, voor functiewoorden die
weinig of geen betekenis hebben (het voegwoord ‘dat’, het woordje ‘er’ bij een
onbepaald subject) of voor de volgorde van de woorden in een uiting, kortom: dat
aandacht voor de uiterlijke manifestaties van abstracte grammaticaregels ook nodig
is voor het leren van een (tweede) taal, is in ieder geval niet vanzelfsprekend voor
de vele aanhangers van de ‘natural approach’ van krashen & Terrell (1983). Zij gaan
uit van de stelling dat verwerving van vormverschijnselen geen bijzondere aandacht
voor taalvormen vereist. Het leren van regels gaat vanzelf, indien tenminste voldaan
is aan de voorwaarde dat de T2-leerder geconfronteerd wordt met taalaanbod dat in
inhoudelijk opzicht begrijpelijk is (Krashen 1981). Het verschil tussen Krashens idee
van ‘comprehensible input’ en de hier gepresenteerde aanname kan het beste
verduidelijkt worden aan de hand van een voorbeeld.
Laten we ons een leerder van het Nederlands als tweede taal (NT2) voorstellen
die wel de betekenis van de inhoudswoorden ‘bloem’, ‘meisje’, ‘plukken’ en ‘rood’
kent, maar die geen functiewoorden kent en ook geen morfologische en syntactische
kennis heeft. Voor
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zo'n leerder is de zin ‘De bloem die het meisje plukte, was rood’ wel begrijpelijk
(Vgl. Clark & Clark 1977:73). Voor Krashen is daarmee de voorwaarde vervuld voor
verwerving van de grammaticale regels waarmee deze zin gemaakt is. Maar, zo
kunnen we ons afvragen, als de betekenis van de zin gemakkelijk geraden kan worden
met behulp van de reeds bekende inhoudswoorden, waarom zou de leerder zich dan
nog om de vormaspecten van de zin bekommeren? Misschien is het voor de
verwerving van vormverschijnselen juist nodig dat het taalaanbod niet zo gemakkelijk
te begrijpen is. Misschien moet de input juist een beetje onbegrijpelijk zijn, zodat de
leerder zich genoodzaakt ziet ook enige aandacht aan de vorm te geven! Meer in het
algemeen kunnen we ons afvragen of het voor de impliciete en incidentele verwerving
(I&I-verwerving) van T2-regels voldoende is dat de T2-leerder de aandacht vestigt
op de betekenis van het taalaanbod, of dat aandacht voor vormaspecten noodzakelijk
is.
Op deze vraag kom ik hieronder terug bij de beschrijving van twee experimenten.
Eerst echter zal ik aangeven op welke wijze we een begin zouden kunnen maken
met de ontwikkeling van een theorie van I&I-verwerving van T2-vormen en T2-regels.

3. Een model als leidraad voor theorieontwikkeling
Om te komen tot een theorie voor I&I-verwerving van T2-vormen en T2-regels, kan
het volgende model goede diensten verrichten. Het is een uitbreiding en aanpassing
van het model van Jenkins (1979) voor geheugenexperimenten1.. Het model bevat
vijf factoren, die elk uit meerdere variabelen kunnen bestaan:
1.
2.
3.
4.
5.

De aard van de inputverwerking
De linguistische eigenschappen van de te leren T2-vorm of T2-regel
De huidige kennis van de T2-leerder
De frequentie en duur van het aanbod
De aard van de retentietaak.

Kenmerkend voor dit model is dat alle vijf factoren in principe onderling afhankelijk
kunnen zijn, in alle denkbare combinaties (alle factoren interacteren dus onderling;
visueel voor te stellen als een vijfhoek waarvan alle hoeken onderling verbonden
zijn). Een model is geen theorie; dit model is in feite niet meer dan een taxonomie
van factoren waarmee men rekening dient te houden bij het opstellen van een theorie
van impliciete en incidentele taalverwerving. Het model heeft dus slechts een
heuristische functie. Voor de ontwikkeling van een T2-verwervingstheorie lijken mij
de factoren 1 en 2 de belangrijkste. In de toelichting hieronder zal ik daarom aan die
twee factoren wat meer aandacht besteden dan aan de overige.

1.

Het model van Jenkins (1979) bestaat uit: ‘orienting tasks’, ‘subjects’, ‘materials’, en ‘criterial
tasks’. Het werd overgenomen, en gedeeltelijk aangepast door Bransford (1979), Eysenck
(1982), en Brown (1982). De zeer leesbare publikatie van Brown behandelt ook de vraag
wat de relevantie van Jenkins' benadering is voor het onderwijs.
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3.1 Aard van de inputverwerking
De eerste factor in dit model betreft de wijze waarop de cognitieve verwerking
(encodering en geheugenopslag) plaatsvindt van het taalaanbod (met daarin de te
leren doelwoorden en doelstructuren). Wat deze factor betreft zal onze theorie zich
moeten voeden met inzichten uit de cognitieve psychologie over de wijze waarop
de mens informatie in zich opneemt, onthoudt, en uit zijn geheugen ophaalt. Sinds
1972 hebben zich op dit gebied van de ‘information processing’ belangrijke
ontwikkelingen voorgedaan. (Een heldere inleiding geven Zechmeister & Nyberg
1982: hfst 12.) Het begon in 1972 met de levels-of-processingtheorie van Craik en
Lockhart. Volgens hen kan de verwerking van nieuwe informatie meer of minder
‘diep’ zijn. Bij minder diepe verwerking wordt alleen de uiterlijke vorm van stimuli
geanalyseerd. Diepere verwerking bestaat uit een semantische stimulusanalyse. Hoe
dieper de verwerking, hoe duurzamer het geheugen, de ‘retentie’, van de stimulus.
Wanneer in een leerexperiment een nonsenswoord zou worden aangeboden zoals
‘sump’, dan zou ondiepe verwerking bestaan uit het simpelweg herhalen van de vorm
‘sump’, maar een diepe verwerking zou bestaan uit een semantische elaboratie rond
deze stimulus, bijvoorbeeld als ‘de tweede lettergreep van het woord assumptie’.
Volgens Craik en Lockhart zal ‘sump’ beter onthouden worden door de persoon die
het op de laatste, diepe, wijze verwerkt heeft dan door degene die het op de eerste,
ondiepe, wijze verwerkt heeft. Het is volgens hen eerder de diepte van de verwerking
die het leereffect bepaalt, dan de duur ervan.
De theorie van Craik & Lockhart werd opgevolgd door een aantal andere, die alle
gebaseerd zijn op de aanname dat het effect van leren (cognitieve verwerking van
stimuli) niet zozeer bepaald wordt door de duur en de frequentie van de
stimuluspresentatie, maar vooral door ‘wat de leerder met de stimuli doet’. Sinds
1972 zien we dus vooral een kwalitatieve en minder een kwantitatieve benadering
van leren. De gelijkstelling tussen ondiepe en vormverwerking en tussen diepe en
semantische verwerking kwam al spoedig onder vuur. (Craik en Tulving (1975),
Jacoby (1978), Jacoby, Craick en Begg (1979) meenden dat het vooral gaat om de
hoeveelheid denkwerk die verricht wordt bij de stimulusanalyse, en niet zozeer om
de vraag of de stimulus vormelijk danwel semantisch verwerkt wordt. Een vormelijke
analyse kan onder omstandigheden heel betekenisvol zijn voor de retentie van de
stimulusinformatie in het geheugen en een betekenisanalyse kan betrekkelijk
betekenisloos zijn: voor het onthouden van de zin ‘brand rijmt op hand’ is het
belangrijker op de vorm dan op de betekenis van de woorden ‘brand’ en ‘hand’ te
letten. Of we een stimulus beter vormelijk dan semantisch kunnen analyseren hangt
af van de aard van andere stimuli waarvan hij onderscheiden moet worden. Het
onthouden van ‘stoel’ in contrast met ‘boel’ vergt een andere co-
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dering dan het onthouden van ‘stoel’ in contrast met ‘fauteuil’. Jacoby en Craik
(1979) menen dat het geheugenspoor van een stimulus opgevat kan worden als een
verzameling contrastieve kenmerken die het resultaat zijn van onderscheidingen die
gemaakt moeten worden om de te leren stimulus te interpreteren in de context van
een taak. Volgens hen wordt leren bepaald door de distinctiviteit waarmee een
stimulus verwerkt wordt. Distinctiviteit is geen absoluut maar een relatief begrip,
dat de contrastieve waarde van het geheugenspoor benadrukt. Dus niet ‘hoe dieper
de verwerking hoe beter de retentie’, en ook niet zonder meer ‘hoe rijker de associaties
bij een stimulus, hoe beter de retentie van de stimulusinformatie’. De soort en het
aantal associaties die voor retentie vereist zijn, zijn afhankelijk van de context (de
andere stimuli en de taak waarin de stimuli aan de proefpersoon worden aangeboden).
Het volgende voorbeeld kan dit verduidelijken.
Stel, we geven proefpersonen telkens twee woorden van voorwerpen of dieren,
met de opdracht te zeggen welke het grootst van beide is. De proefpersonen weten
niet dat na afloop van deze taak gevraagd zal worden welke woordparen ze zich nog
kunnen herinneren. De aangeboden woordparen zijn ofwel van het type
‘konijn-kameel en ‘kip-paard’, ofwel van het type ‘mier-vlieg’ en ‘kikker-muis’. In
gevallen van het type ‘kip-paard’ hoeven proefpersonen niet lang na te denken over
de vraag welk dier het grootste is. In geval van het type ‘mier-vlieg’ echter wel:
proefpersonen moeten de dieren op een aantal eigenschappen nauwkeurig vergelijken.
Dat kost meer denkwerk (‘cognitive effort’), er moeten meer contrasten gemaakt
worden en dat maakt de verwerking van de stimuli ‘mier’ en ‘vlieg’ meer distinctief
dan de verwerking van ‘kip’ en ‘paard’. Vandaar dat, wanneer na afloop aan de
proefpersonen onverwacht gevraagd wordt welke voorheen aangeboden diernamen
ze zich nog kunnen herinneren, ‘mier’ en ‘vlieg’ eerder herinnerd worden dan ‘kip’
en ‘paard’.
Kenmerkend voor dit soort experimenten is dat gewerkt wordt met het zogenaamde
‘incidentele’ paradigma. Dit betekent dat proefpersonen een bepaalde taak moeten
uitvoeren zonder dat ze weten dat er later nog een geheugentaal zal volgen. De reden
daarvan is dat men het retentieëffect van een bepaalde manier van
informatieverwerking zo zuiver mogelijk wil bestuderen. Zouden de proefpersonen
namelijk van te voren reeds weten dat de onderzoeker weten wil wat zij zich na
afloop van de eerste taak (de acquisitietaak) nog van het stimulusmateriaal kunnen
herinneren, dan zouden zij waarschijnlijk tijdens de acquisitietaak al naar
geheugensteuntjes in het stimulusmateriaal op zoek gaan en zouden ze proberen de
informatie tussendoor te herhalen. Vroeger werden veel leerexperimenten gedaan
waarin intentioneel en incidenteel leren met elkaar vergeleken werden. Sinds 1972
is de aandacht veel meer komen te liggen op het vergelijken van verschillende
manieren van incideneel leren. Men geeft dus hetzelfde stimulusmateriaal aan
verschillende groepen proefpersonen met verschillende opdrachten
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(verschillende ‘orienting tasks’). Na afloop wordt een onverwachte retentietest
afgenomen en zo kan onderzocht worden welke soort inputverwerking de meeste
retentie oplevert. (Ik kom hierop terug in de toelichting op factor 5.) Juist deze
verschuiving in de aandacht van intentioneel naar incidenteel leren maakt de recente
ontwikkelingen in de cognitieve psychologie zo belangrijk voor de theorievorming
op het gebied van de (tweede-)taalverwerking. We weten dat heel wat T2-vormen
en -regels ‘blijven hangen’ zonder dat de T2-leerder zich nadrukkelijk moeite geeft
om ze te onthouden. We weten echter ook dat heel veel van het taalaanbod niet blijft
hangen. De vraag is dus: welke soort(en) inputverwerking leiden wel tot retentie van
T2-vormen en -regels, en welke niet? Het onderzoek naar deze vraag zal dus bij
voorkeur binnen het incidentele paradigma moeten plaatsvinden. In de beide
experimenten die hieronder kort beschreven zullen worden, is, in aansluiting op de
hier genoemde recente traditie in de cognitieve psychologie, gepoogd twee manieren
van inputverwerking te vergelijken met behulp van twee verschillende
oriënteringstaken, zonder dat de proefpersonen wisten dat een retentietaak zou volgen.
Voor het opstellen van een verklaring voor taalverwerving moeten we ons mijns
inziens meer bezighouden met de vraag ‘wat doet de taalverwerver met doelwoorden
en doelstructuren in het taalaanbod?’ dan met de vraag ‘hoe vaak en hoe lang wordt
de taalverwerver geconfronteerd met de doelwoorden en doelstructuren in het
taalaanbod?’ Bij het vormen van een taalverwervingstheorie is het m.i. dringend
gewenst dat we te rade gaan bij recente theorieën over informatieverwerking in de
cognitieve psychologie. In hoeverre zijn deze ook bruikbaar voor een
T2-verwervingstheorie en in hoeverre moeten ze daarvoor aangepast worden?
Aanpassing lijkt bijvoorbeeld gewenst als we letten op datgene wat geleerd wordt:
taal (woorden en structuren) is niet zonder meer gelijk te stellen met de vele soorten
niet-verbale en verbale informatie die figureren in waarnemings- en
geheugenexperimenten in de psychologie. In zulke experimenten gaat het dikwijls
om retentie van de vorm en de inhoud van de aangeboden informatie. Bij taalleren
gaat het echter ook om het leren van zeer abstracte regels die als zodanig niet zichbaar
zijn in het taalaanbod. De aard van de te leren taalstructuren zou dus wel eens een
zeer bijzondere rol kunnen spelen, waar we apart mee rekening moeten houden (zie
factor 2 hieronder). We kunnen bovengenoemde psychologische theorieen daarom
niet zonder aanpassing overnemen voor een T2-verwervingstheorie.

3.2 Linguistische eigenschappen van het doelwoord of van de doelregel
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat niet alle T2-woorden en T2-structuren
even makkelijk I&I te leren zijn. Het is op dit
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punt dat een T2-verwervingstheorie zich moet voeden met kennis uit de taalkunde.
De taalkunde zou woorden, maar vooral morfologische en syntactische regels, moeten
classificeren naar de aard van de relatie tussen hun vorm en hun betekenis. Vervolgens
kan dan onderzocht worden bij welke T2-kennisstand en bij welke cognitieve
verwerking van T2-zinnen deze soorten vorm-betekenisrelaties meer of minder goed
I&I geleerd kunnen worden. Ter illustratie geef ik hier enkele eenvoudige
voorbeelden.
(1) Sommige taalvormen lijken de uitdrukking van betrekkelijk eenvoudige
concepten te zijn (althans voor volwassen T2-leerders), bijv.:
- het vormverschil tussen enkelvoudige en meervoudige zelfstandige
naamwoorden,
- het verschil tussen de onvoltooide tegenwoordige en de onvoltooid verleden
tijd van werkwoorden,
- het woordvolgordeverschil tussen mededelende en vragende zinnen.
(2) Andere vormverschillen echter, zijn de uitdrukking van zeer gecompliceerde
concepten, bijv.:
- het verschil tussen bepaalde en onbepaalde lidwoorden,
- het verschil tussen de onvoltooid verleden en de voltooid tegenwoordige tijd.
(3) Weer andere vormverschillen hebben betrekking op uiterst subtiele verschillen
in de informatiepresentatie, bijv.:
- het verschil tussen actieve en passieve zinnen,
- het verschil tussen gekloofde en niet-gekloofde zinnen.
(4) En tenslotte zijn er de vele vormen en structuren die geen of vrijwel geen
semantische waarde hebben, en die slechts een formele functie bezitten, bijv.:
- het voegwoord ‘dat’ als markeerder van een bijzin,
- het woord ‘er’ dat optreedt in zinnen met een onbepaalde, existentiële subject-NP
(‘Er komt een agent aan’),
- het verschil tussen hoofd- en bijzinnen wat betreft de plaats van het werkwoord,
- de regel dat het bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord staat
(en niet erachter),
- congruentie op basis van grammaticaal geslacht (‘een groot huis’, en niet: ‘een
grote huis’).

Bovenstaande indeling is betrekkelijk traditioneel en steunt niet op de generatieve
taalkunde. Mij is vooralsnog niet duidelijk of nieuwe ontwikkelingen in de generatieve
taalkunde ook van belang kunnen zijn voor een theorie van impliciete en incidentele
T2-verwerving. (Voor een discussie van deze kwestie, zie Cook 1985 en Muysken
1985.) Te denken valt hierbij aan Chomsky's onderscheid tussen ‘core grammar’ en
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voortvloeien uit de principes van Universal Grammar (UG). Wanneer de leerder met
zijn aangeboren UG blootgesteld wordt aan uitingen in de te leren taal, ontstaan
vanzelf de regels van de core (in het hoofd van de leerder). Deze ‘parameter fixing’
wordt opgevat als ‘instantaneous acquisition’, niet te verwarren met het eigenlijke
‘language learning’. Bij ‘instantaneous acquisition’ gaat het niet om een cognitieve
verklaring van taalleren, maar om een mathematisch-logische verklaring: kan de
betreffende regel afgeleid worden uit het taalaanbod? Is de regel in die zin wel
‘leerbaar’? (Voor de verklaring van de leerbaarheid van een T2 komt daar volgens
Cook (1985) nog de vraag bij of de volwassen T2-leerder nog rechtstreeks toegang
heeft tot UG, of alleen via T1.) Pas wanneer aan de voorwaarde van de leerbaarheid
van taalregels voldaan is - en met dat soort elementaire vraagstukken houdt de
generatieve taalkunde zich bezig - kunnen we ons afvragen hoe ‘language learning’,
het proces van de verwerving verloopt:
- Hoe voltrekt zich het taalleren in de tijd? (Onderzoek naar structuur en tempo
van verwervingsvolgordes.)
- Met wat voor taalaanbod komt de leerder in aanraking? (Inputpstudies.)
- Hoe verloopt het taalleren in cognitief opzicht? Hierbij dient een onderscheid
gemaakt te worden tussen:
(1) Wat is de invloed van de algemene cognitieve ontwikkeling op de
taalontwikkeling? Deze vraag speelt vooral een rol in het onderzoek naar
T1-verwerving en T2-verwerving van jonge kinderen.
(2) Hoe wordt het taalaanbod cognitief verwerkt? Dit is de vraag naar impliciet
en expliciet, en naar incidenteel en intentioneel taalleren.

Mijns inziens kunnen we ons bij het zoeken naar een adequate theorie van
I&I-verwerving van T2-vormen en T2-regels, niet alleen verlaten op psychologische
theorieën van informatieverwerking. Deze zullen gepaard moeten worden aan
taalkundige classificaties van T2-vormen en T2-regels. Of we daarvoor kunnen
volstaan met de boven gegeven traditionele benadering valt te betwijfelen. Met name
voor het maken van verdere onderscheidingen binnen groep (4), de vormen en
structuren die geen semantische waarde hebben en in hoofdzaak slechts een formele
functie bezitten, zal een beroep gedaan moeten worden op de generatieve taalkunde.
Gelukkig neemt de belangstelling van generatieve taalkundigen voor T2-verwerving
toe (zie bijv. Belasco 1985, Eckman, Bell & Nelson te verschijnen, Flynn 1985, Kean
1984, Mazurkewich 1984, 1985, White 1985 en Zobl 1983).

3.3 De huidige T2-kennis van de leerder
Het ligt voor de hand aan te nemen dat de begrijpelijkheid en de
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leerbaarheid van informatie afhankelijk is van de mate waarin de leerder reeds bekend
is met elementen of delen van die informatie. Dat geldt ook voor het taalaanbod aan
de T2-leerder. Over het algemeen zullen T2-zinnen begrijpelijker zijn naarmate ze
minder onbekende woorden en structuren bevatten. Maar hoe de relatie tussen de
huidige T2-kennis van de T2-leerder en de begrijpelijkheid en de leerbaarheid van
het taalaanbod nu precies is, daarover is eigenlijk niets bekend. (Krashens
oncontroleerbare i+1-hypothese verschaft hierover absoluut geen opheldering.) We
hebben hier met een gecompliceerde interactie te maken van tenminste drie factoren:
(1) Wat is de huidige kennis van de leerder? (2) Wat is de linguistische eigenschap
van het te leren woord of de te leren regel? (3) en wat ‘doet’ de leerder met het
taalaanbod (wat is de cognitieve verwerking van het woord of de regel)?

3.4 Frequentie en duur van aanbod
Hierboven, bij factor (1), werd gezegd dat de wijze van verwerking van groter
theoretisch belang lijkt dan de frequentie en de duur van de verwerking. Dat betekent
echter niet dat de frequentie en de duur waarmee de T2-leerder in aanraking komt
met de te leren woorden en structuren geheel onbelangrijk zouden zijn. In ieder geval
dient de onderzoeker rekening te houden met de mogelijkheid dat I&I-leren pas
optreedt boven een zekere drempel van frequentie en duur.

3.5 Retentietaak
De vijfde factor heeft betrekking op de aard van de taak waarmee gemeten wordt of
de T2-leerder de te leren woorden en structuren (nog) kent en kan toepassen. Deze
retentietaak kan meer of minder compatibel zijn met de taak waarmee de te leren
woorden of structuren de eerste keer aan de leerder werden voorgeschoteld (de
verwervings- of acquisitietaak).
Voor de (in)compatibiliteit van acquisitie- en retentietaak introduceerden Morris,
Bransford & Franks (1977) de term ‘transfer appropriateness’. Wat zij daarmee
bedoelen kan het best uitgelegd worden aan de hand van een van hun experimenten.
Daarin gaven ze twee verschillende groepen proefpersonen elk een andere
acquisitietaak, een semantische taak en een niet-semantische (rijm)taak. De groep
met de semantische taak (de semantische (groep) kreeg zinnetjes aangeboden waaruit
een woord was weggelaten, gevolgd door de aanbieding van een los woord. Dit losse
woord paste qua betekenis wel of niet op de open plaats van de eerder aangeboden
zin (bijvoorbeeld ‘The...had a silver engine’, gevolgd door ‘train’). De proefpersonen
moesten met ‘yes’ of ‘no’ aangeven of het woord al dan niet paste. De andere groep
proefpersonen (de rijmgroep) kreeg een niet-semantische acquisitietaak. Zij kregen
zinnetjes zoals ‘...rhymes with
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legal’, gevolgd door een woord dat al dan niet met het genoemde woord rijmde
(bijvoorbeeld ‘eagle’). De ppn. gaven met ‘yes’ of ‘no’ aan of de twee woorden
rijmden. In de acquisitietaak van beide groepen moest op de helft van de aangeboden
stimulusparen met ‘yes’ en op de helft met ‘no’ geantwoord worden. Na afloop
volgde een van twee onverwachte testen, een semantische of een niet-semantische
retentietest. Deze werden afgenomen aan telkens de helft van de semantische groep
en de helft van de rijmgroep. In de semantische retentietest werd onderzocht of de
proefpersonen de losse woorden nog wisten (herkenningstaak). Op deze test scoorden
de semantische groep beter dan de rijmgroep. In de niet-semantische retentietest
werden woorden sangeboden die al dan niet rijmden met de losse woorden uit de
acquisitietaak, maar die zelf daarin niet voorgekomen waren (bijv. ‘regal’). De ppn.
moesten zeggen of deze woorden rijmden op de losse woorden van de acquisitietaak.
Op deze tweede test scoorde de rijmgroep beter dan de semantische groep. De
resultaten vertoonden een interactieëffect tussen de soort acquisitietaak (semantisch
en niet-semantisch) en de soort retentietest (semantisch en niet-semantisch), zodanig
dat proefpersonen aan wie een overeenkomstige acquisitietaak en retentietaak was
afgenomen (semantisch & semantisch, of niet-semantisch & niet-semantisch) hogere
retentiescores behaalden dan proefpersonen aan wie niet-overeenkomstige taken
waren afgenomen (semantisch & niet-semantisch, of niet-semantisch & semantisch).
Dit en dergelijke experimenten zijn zowel theoretisch als methodologisch van
belang. De vraag welke manier van inputverwerking (oriëntatietaak) het beste is voor
de retentie kan niet beantwoord worden als we niet weten wat de aard is van de taak
waarmee de retentie gemeten wordt. Een adequate leertheorie vergt daarom een
gezamenlijke verantwoording van acquisitie- en retentietaken (Eysenck 1982:225).
Volgens Tulving (1979) is de methodologische consequentie van dit principe van
‘transfer appropriateness’, dat in elk leerexperiment ten minste twee verschillende
retentietaken opgenomen dienen te worden.

4. Experimenteel onderzoek
Het in de vorige paragraaf gepresenteerde model kan het stramien vormen waarop
het empirisch onderzoek naar I&I-verwerving van T2-vormen en T2-regels kan
plaatsvinden. Een aanzet tot de systematische studie van de afzonderlijke en
gecombineerde invloed van variabelen die behoren tot de genoemde vijf factoren,
wordt gevormd door twee experimenten die elders beschreven zijn (Hulstijn 1986b)
en hier slechts kort vermeld kunnen worden. In beide experimenten werd gepoogd
de eerder beschreven situatie te benaderen van T2-leerders die wel enige kennis
hebben van inhoudsvormen,
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maar weinig kennis van functiewoorden, morfologische regels en
woordvolgorderegels. In het eerste experiment werden zulke T2-leerders (145
volwassen leerders van het Nederlands als tweede taal) zinnen aangeboden waarin
enkele door hen niet beheerste grammaticaregels toegepast waren. De verwerking
van die zinnen werd met verschillende oriëntatietaken gemanipuleerd, zodanig dat
sommigen vooral op de vorm van deze zinnen moesten letten (de Vormgroep) en
anderen vooral op de betekenis (de Betekenisgroep). De eerste onderzoeksvraag was
wat het retentieëffect zou zijn op een test waarin gemeten werd of de proefpersonen
zich de aangeboden zinnen nog herinnerden (cued recall). De responsen op de
cued-recall-test werden gescoord op de correcte reproductie van de grammaticale
vorm van de zinnen en ook op de correcte reproductie van de betekenis ervan. Het
resultaat was dat de Vormgroep beter presteerde op de reproductie van de vorm, en
de Betekenisgroep beter presteerde op de reproductie van de betekenis. Dit resultaat
ondersteunt het ‘transfer-appropriateness principle’. De tweede onderzoeksvraag
betrof het retentieëffect op een test waarin gemeten werd of de ppn. in staat waren
om nieuwe zinnen, zinnen van dezelfde grammaticale structuur als de zinnen van de
acquisitietaak, op te schrijven. Deze zinnen werden één-voor-één gedurende slechts
enkele seconden geprojecteerd op een scherm. De hypothese was dat de Vormgroep
beter zou presteren op dit visueel dictee dan de Betekenisgroep. Het resultaat was
echter dat de prestaties van beide groepen niet significant van elkaar verschilden.
Besloten werd het experiment te repliceren met een experiment waarin factor (3),
huidige kennis, beter onder controle gehouden kon worden. Voor dit tweede
experiment werden de zinnen van het eerste experiment als volgt gewijzigd: de
functiewoorden werden vervangen door niet bestaande woorden, en de woordvolgorde
werd veranderd in een niet-Nederlandse volgorde, maar de inhoudswoorden bleven
gelijk. Bijvoorbeeld, de zin ‘Vindt u dat er in alle scholen dansles gegeven moet
worden?’ uit experiment 1, werd voor experiment 2 veranderd in ‘Vinden u tek op
alle scholen moeten elgeven barden ra dansles?’ Als ppn. namen 80 Nederlandstalige
havo/vwo-leerlingen deel. Langs kunstmatige weg werd dus in experiment 2 de
situatie gesimuleerd waarin een T2-leerder wel bekend is met de inhoudswoorden
maar niet met enkele morfologische en syntactische regels. Ook in dit experiment
bestond de acquisititaak voor sommige ppn. uit een oriëntatie op vorm (de Vormgroep)
en voor andere ppn. uit een oriëntatie op betekenis (de Betekenisgroep), gevolgd
door een cued-recall-test en een dictee met nieuwe zinnen van gelijke structuur. Het
resultaat op de cued-recall-test was gelijk aan dat in experiment 1: de Vormgroep
presteerde beter op de reproductie van de vorm, en de Betekenisgroep presteerde
beter op de reproductie van de betekenis. Het resultaat op het dictee was dat de
Vormgroep significant beter presteerde dan de Betekenisgroep. In zoverre kan dit
opgevat worden als steun voor de hypothese, die in experiment 1 niet ge-
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steund kon worden. Maar het verschil tussen beide groepen in experiment 2 was
gering: ook de prestatie van de Betekenisgroep was vrij hoog. Dit laatste zou kunnen
betekenen dat ook de Betekenisgroep, lettend op de betekenis van de zinnen in de
acquisitietaak, toch nog enkele vormeigenschappen ‘opgepikt’ had (I&I geleerd).
Deze experimenten zijn te beschouwen als eigenlijk niet meer dan
vingeroefeningen. Over het resultaat ben ik gematigd optimistisch. Het bleek mogelijk
om T2-leerders T2-zinnen op verschillende manieren te laten verwerken. Dat bleek
uit de resultaten van de cued-recall-test. De procedure van het visueel dictee is echter
niet bevredigend, en zal veranderd moeten worden. Daarna kan het onderzoek naar
het afzonderlijke en gecombineerde effect van factor (1) tot (5) pas echt beginnen.
Het moeilijkste zal zijn te experimenteren met de I&I-verwerving van morfologische
en syntactische structuren (die immers niet concreet zichtbaar zijn in taaluitingen).
Wellicht zal het hier voorgestelde paradigma iets makkelijker bruikbaar zijn in de
studie naar de I&I-verwerving van woorden: de (concrete) vormen van
inhoudswoorden en functiewoorden. Mogelijk leiden woordleerexperimenten eerder
dan regelleerexperimenten tot resultaten die ook geldig zijn voor het T2-onderwijs.
Momenteel houd ik me ook bezig met een onderzoek waarin aan volwassen,
gevorderde NT2-leerders teksten worden aangeboden waarin enkele voor hen
onbekende woorden voorkomen. Met meerkeuzetechnieken wordt de verklaring van
de betekenis van die onbekende woorden gevariërd: de verwerking ervan wordt dus
op verschillende manieren gemanipuleerd. Het doel van de NT2-lezers is het begrijpen
van de tekst, niet het leren van woordjes. De onderzoeksvraag is, welke sturing van
de verwerking het meeste effect heeft op de retentie van woordvorm en
woordbetekenis.

5. Samenvatting en conclusie
Samenvattend zie ik de ontwikkeling van een theorie van I&I-verwerving van
T2-vormen en T2-regels als volgt. We vertrekken van de pretheoretische aanname
dat aandacht voor de grammaticale vorm van taaluitingen wel een voorwaarde is
voor impliciet en incidenteel leren, maar metalinguistische beschouwing niet. Bij
het bouwen aan de theorie houden we rekening met (1) de aard van de
inputverwerking, (2) de vormelijke en semantische eigenschappen van de te leren
woorden of structuren, (3) de huidige stand van T2-kennis bij de T2-leerder, (4) de
frequentie en de duur van de inputverwerking, en (5) de mate van overeenkomst
tussen acquisitietaak en retentietaak. Het grootste gewicht zullen daarbij de factoren
(1) en (2) krijgen: door psychologische theorieën over informatieverwerking te paren
aan een taalkundige karakterisering van datgene wat er in het geval van een T2
geleerd wordt (T2-vormen en T2-regels die een bepaalde vorm en soms ook een
bepaalde
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betekenis hebben), kunnen we langzaam maar zeker dichter komen bij een theorie
van I&I T2-verwerving.
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10 De ontwikkeling van toetsen Nederlands voor volwassen
niet-Nederlandstaligen
A. Janssen-van Dieten
1. Inleiding
Het onderzoek waarvan hier verslag gedaan wordt, betreft vooronderzoek dat is
uitgevoerd ten behoeve van een nog te ontwikkelen toetsbatterij voor volwassen
leerders van het Nederlands in de basiseducatie of in naar primaire beroepseducatie
schakelende opleidingen (Van der Linden & Janssen-van Dieten, 1984). Het ligt in
de bedoeling instrumenten te ontwikkelen waarmee de (sub)vaardigheden lezen,
luisteren, schrijven, spreken, grammatica en woordenschat getoetst worden op een
aantal in moeilijkheid oplopende niveaus. De hoogste niveaus binnen de toetsbatterij
zullen gericht zijn op het meten van taalvaardigheden waarvan men mag aannemen,
dat ze belangrijk zijn voor het participeren in de primaire beroepseducatie. De toetsen
zullen gebruikt kunnen worden ter bepaling van het instapniveau en tijdens het
leerproces. Gezien het diagnostische karakter zijn ze echter niet geschikt om te dienen
als toelatingscriterium voor beroepsopleidingen.
Het vooronderzoek waarover wordt gerapporteerd, behelst enerzijds het vaststellen
van taalbehoeften van toekomstige deelnemers in de primaire beroepseducatie
(paragraaf 2) en anderzijds de toepassing van zelfbeoordeling bij het meten van
taalvaardigheid Nederlands (paragraaf 3).

2. Onderzoek naar taalbehoeften
Taalbehoeften moeten hier niet geïnterpreteerd worden als behoefte aan talen, maar
aan het beheersen van vaardigheden of subvaardigheden in één taal, in dit geval het
Nederlands. We spreken van behoefte, indien de beheersing van specifieke
vaardigheden noodzakelijk is om de wenselijk geachte situatie, het volgen van een
beroepsopleiding, te kunnen realiseren. In het onderzoek naar taalbehoeften in dit
project kunnen twee fasen onderscheiden worden. De eerste is het analyseren van
het taalgebruik binnen de beroepsopleidingen. Een beschrijving van dit taalgebruik
geeft echter nog geen antwoord op de vraag wat noodzakelijk is om de opleiding te
kunnen volgen. Om een antwoord te vinden op deze laatste vraag zijn toetsen
geconstrueerd die gebaseerd zijn op de resultaten van de eerste fase en die qua inhoud
als representatief beschouwd worden voor het taalgebruik binnen de opleidingen.
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Deze toetsen zijn afgenomen bij zowel autochtone als allochtone cursisten van de
betrokken beroepsopleidingen.
Het was uiteraard niet mogelijk alle soorten opleidingen binnen de primaire
beroepseducatie te onderzoeken. In overleg met diverse instanties is de keuze gevallen
op opleidingen in de sfeer van technische en verzorgende beroepen. Hiervoor zijn
twee argumenten aan te voeren: in de eerste plaats werd verondersteld dat het
taalgebruik binnen deze twee soorten opleidingen verschillend van aard zou zijn,
niet alleen met betrekking tot specifieke vakwoorden maar vooral met betrekking
tot het belang van verschillende soorten vaardigheden. Een tweede overweging was
het feit dat, ondanks emancipatorische maatregelen, de meeste deelnemers in
technische opleidingen mannelijk en in de verzorgende vrouwelijk zijn.
Het taalbehoeftenonderzoek binnen de technische opleidingen is bijna afgerond
en dat naar de verzorgende opleidingen verkeert in de tweede fase. Dit verslag blijft
dan ook beperkt tot de technische opleidingen.

2.1. Het taalgebruik in de technische opleidingen
Voor het taalgebruik binnen de Centra van Vakopleidingen voor Volwassenen
(C.V.V.) hebben we ons gebaseerd op het onderzoek van De Koning (1982). Zij
constateert dat leesvaardigheid binnen deze opleidingen een cruciale rol speelt en
verantwoordt daarmee de beperking van de analyse tot schriftelijk lesmateriaal, dat
zij bekeek op taalfuncties, syntaxis en frequentie en spreiding van woorden. Deze
gegevens zijn aangevuld met analyses van het schriftelijke materiaal dat gebruikt
wordt binnen de technische sector van de Beroeps-Kwalificerende Educatie (B.K.E.).
Ook hier werd gekeken naar taalfuncties, syntaxis en frequentie en spreiding van
woorden (De Ree, 1985). Beide soorten lesmateriaal bleken te verschillen in gebruikte
tekstsoorten. Waar het C.V.V.-materiaal vooral korte fragmenten bevat, met een
opvallend gebrek aan redundantie, is het B.K.E.-materiaal meer beschrijvend van
aard. Dat is te zien aan de verschillende proporties van typen functies in tabel 1.
FUNCTIES
Opdrachten

C.V.V.
58.6

B.K.E.
8.7

Beschrijvingen,
verklaringen e.d.

20.6

77.3

Advies, instructies

7.7

10.9

Vragen

10.7

3.1

Aankondigingen

2.5

-

Tabel 1: Taalfuncties in C.V.V. en B.K.C.-lesmateriaal (in %)
Het verschil is voornamelijk in de eerste twee categorieën gele-
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gen. In het C.V.V.-materiaal wordt niet veel uitgelegd, maar wordt in de meeste
gevallen simpelweg verteld wat, met welk materiaal, in welke volgorde moet
gebeuren. Het taalgebruik is echter verre van simpel. Het heeft alle kenmerken van
vaktaal. Behalve specifieke terminologie, vonden we o.a. veel passiefconstructies,
complexe ingebedde onderschikking, deletie van werkwoorden en
verbindingswoorden, nominalisatie en gebruik van het tegenwoordig deelwoord.
Naar het mondelinge taalgebruik op een C.V.V.-opleiding is onderzoek verricht
door Kraijenhoff (1986). Ook het mondelinge taalgebruik blijkt instructief en
handelingsgebonden van aard te zijn, maar informatie verschaffen neemt een
belangrijker plaats in dan binnen het schriftelijke taalgebruik. Tevens constateert
Kraijenhoff dat veel instructies op indirecte wijze geformuleerd worden.

2.2. Toetsing van cursisten op C.V.V.- en B.K.E.-opleidingen
Om inzicht te krijgen in de aspecten van met name leesvaardigheid, die van belang
zijn voor het volgen van een technische opleiding, zijn een viertal toetsen
geconstrueerd op basis van de resultaten van de hiervoor beschreven analyses van
schriftelijk lesmateriaal. Deze toetsen zijn samen met een indirecte integratieve toets
voor globale taalvaardigheid (editing test) afgenomen bij in totaal 304 cursisten,
waarvan ongeveer een derde van niet-Nederlandse herkomst. De resultaten zijn
weergegeven in tabel 2. Omdat niet van iedereen alle gegevens ingevuld waren en
niet alle cursisten alle toetsen gemaakt hebben, zijn de aantallen waarover
gerapporteerd wordt verschillend.
Op alle toetsen zijn de scores van autochtone cursisten hoger dan die van allochtone
cursisten. Bij dit gegeven moeten we rekening houden met het feit dat de meerderheid
van de getoetsten afkomstig is van C.V.V.-opleidingen en dus geselecteerd voor de
opleiding op grond van tests, inclusief een taaltoeta. We zien tevens dat het begrijpen
van de teksten het meest problematisch is, ook voor de Nederlanders.
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EDITING
TEST
Aantal items 38

TEKSTBEGRIP
56

STUDIE- GRAMVAARDIG- MATICA
HEID
10
77

WOORDENSCHAT
80

TOTAAL
N

277

213

171

225

215

KR20

.93

.88

.70

.91

.95

% Correct

76%

56%

76%

77%

84%

N

184

143

112

134

128

KR20

.85

.80

.67

.71

.84

% Correct

84%

61%

79%

83%

91%

N

89

66

54

67

63

KR20

.94

.90

.68

.91

.95

% Correct

61%

46%

69%

66%

72%

NEDERLANDERS

NIET-NEDERLANDERS

Tabel 2: Betrouwbaarheidscoëfficiënten en moeilijkheidsindices van toetsen voor
globale taalvaardigheid, teksbegrip, studievaardigheid, grammatica en woordenschat

2.2.1. Tekstbegrip
In de toets voor tekstbegrip waren zowel teksten opgenomen die kenmerkend waren
voor het C.V.V.-materiaal als teksten die meer karakteristiek waren voor het
B.K.E.-materiaal.
TEKSTSOORT

TOTAAL N=213

C.V.V.-teksten

55.4

NEDERLANDERS NIET-NEDERLANDERS
N=143
N=66
58.8
46.4

Andere teksten

64.8

71.3

50.6

Tabel 3: Moeilijkheidsgraad van verschillende tekstsoorten (in %)
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Voor beide groepen blijken C.V.V.-teksten moeilijker dan de andere (zie tabel 3).
Hoewel niet-Nederlandstaligen bij beide tekstsoorten lager scoren, blijken zij - gezien
het geringere scoreverschil - niet in dezelfde mate als de Nederlanders profijt te
hebben van het feit dat teksten meer redundant zijn,
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Behalve naar het verschil in tekstsoort is gekeken naar verschillen tussen
subvaardigheden bij lezen. Hiertoe zijn de items gegroepeerd naar de subvaardigheid
die zij verondersteld werden te meten.
SUBTOTAAL
VAARDIG- N=213
HEID
1
Signaalwoorden

NEDERNIET-NEDERLANDERS LANDERS
N=143
N=66
46.8
56.9
37.6

-

o2

Impliciete
informatie

59.0

67.3

47.8

-

o3

Expliciete
informatie

60.6

67.9

39.8

-

o4

Verwijzingen 71.8

78.6

54.0

-

5

Combineren 52.9
van
gegevens

56.4

46.1

+

6

Betekenis
56.3
van woorden

60.3

46.6

+

Tabel 4: Moeilijkheidsgraad van subvaardigheden voor tekstbegrip (in %)
Wat voor Nederlanders het gemakkelijkst (4) en het moeilijkst (1) lijkt, lijkt dat ook
te zijn voor niet-Nederlanders (zie tabel 4). Over alle subtoetsen is de volgorde echter
niet identiek. Met behulp van een Classical Latent Additive Test Model (Moosbrugger
& Müller, 1982) is nagegaan of de subtoetsen voor beide populaties wel op dezelfde
wijze schaalbaar zijn. Dit bleek niet het geval en daarom mogen we de gegevens niet
zonder meer vergelijken. In tabel 4 is met een ‘+’ aangegeven dat subtoetsen voor
niet-Nederlandstaligen relatief gemakkelijker en met een ‘-’ dat ze relatief moeilijker
zijn.
Tot dusver is steeds gesproken over het scoreverschil tussen Nederlandstaligen
en niet-Nederlandstaligen. Dit levert wel een beeld op van de relatieve
moeilijkheidsgraad van subvaardigheden voor beide populaties en laat tevens zien
dat ook Nederlanders deze niet geheel beheersen, maar we hebben nog geen indicatie
van het belang van het functioneren in de opleidingen. Om dat te achterhalen hebben
we de toetsresultaten gerelateerd aan de mate van succes waarmee de getoetsten
binnen de opleiding functioneren. Zowel aan praktijkdocenten als aan theoriedocenten
is gevraagd om een oordeel over het functioneren van de cursisten. Dit geschiedde
op een driepuntsschaal met als antwoord-alternatieven: ‘heel goed’, ‘doorsnee’ en
‘slecht’. Vervolgens is als criterium voor het beheersen van een (sub)vaardigheid
rond 80% correcte antwoorden genomen. Daarna is gekeken of het percentage
niet-beheersers bij de goed-functionerende significant verschilde van dat bij de
slecht-functionerenden. Voor tekstbegrip in zijn totaliteit bleek dit het geval te zijn,
en tevens voor de in tabel 4
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met een ‘o’ gemerkte subvaardigheden: impliciete en expliciete informatie en
verwijzingen, afgaande op het docentenoordeel over het functioneren in de
theorielessen. Noch de vaardigheid tekstbegrip in zijn totaliteit, noch een van de
subvaardigheden leverde significante verschillen op, uitgaande van het oordeel van
de praktijkdocenten. Bovendien kan opgemerkt worden dat bij het oordeel over het
functioneren in de praktijklessen geen duidelijk beeld ontstaat. Bij de
goed-functionerenden vinden we soms meer en soms minder niet-beheersers. Op
basis van de oordelen van de theoriedocenten zijn de verschillen weliswaar niet in
alle gevallen significant, maar ze wijzen wel nagenoeg allemaal in dezelfde richting,
nl. steeds meer niet-beheersers bij de slecht-functionerenden dan bij de
goed-functionerenden. Hieruit mogen we concluderen dat tekstbegrip en
subvaardigheden daarbinnen een rol spelen bij het al dan niet goed functioneren in
de opleiding voor wat betreft de theoretische kant, maar dat niet lijken te doen voor
de praktijk. Op grond van het feit dat de subtoetsen voor Nederlandstaligen en
niet-Nederlandstaligen niet op dezelfde wijze schaalbaar zijn, zouden de analyses
die gebaseerd zijn op de oordelen over het functioneren binnen de opleiding eigenlijk
voor beide groepen apart bekeken moeten worden. Het geringe aantal
niet-Nederlandstaligen maakt dit echter onmogelijk, zodat conclusies getrokken
moeten worden uit de gegevens over beide groepen samen.

2.2.2. Studievaardigheid, woordenschat en grammatica2
Deze toetsen zijn op dezelfde wijze geanalyseerd als de hierboven beschreven
(sub)toetsen voor tekstbegrip. De toets die we - bij gebrek aan beter ‘studievaardigheid’ genoemd hebben, laat eveneens significante verschillen zien
tussen goed- en slecht-functionerenden voor de theorie maar niet voor de praktijk.
In deze zeer korte toetsen worden vaardigheden getoetst als het kunnen omgaan met
tabellen, alfabetische ordening en dergelijke.
Om de voor de woordenschattoets te selecteren woorden te categoriseren is gebruik
gemaakt van drie criteria: spreiding over de verschillende vakgebieden, frequentie
binnen het corpus (De Koning, 1982) en frequentie in het algemeen Nederlands (Uit
den Boogaart, 1975). Combinatie van de criteria levert acht categoriee op die elk
driemaal met drie woordsoorten in de toets vertegenwoordigd zijn. Ook hier scoren
de niet/Nederlandstaligen op alle categorieën lager dan de Nederlandstaligen. En
ook hier blijken de subtoetsen voor beide groepen niet op dezelfde wijze schaalbaar
te zijn. De relatieve verschillen zijn echter veel geringer dan bij de leestoetsen.
Gerelateerd aan praktijk- en theorieoordelen van docenten levert de totale toets geen
significante verschillen op tussen functionerenden en niet-functionerenden. De
afzonderlijke categorieën doen dat ook niet voor de praktijkoor-
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delen. Op basis van de theorieoordelen zijn de verschillen bij de categorieën LHL
(specifieke vakwoorden) en HLL (niet hoog-fre-quent, maar goed gespreid over alle
vakken) significant. Bovendien zien we hier hetzelfde beeld als bij tekstbegrip: in
alle gevallen overtreft het aantal niet-beheersers in de groep niet-functionerenden
dat in de groep functionerenden aanzienlijk.
Binnen de grammaticatoets kunnen tien subtoetsen onderscheiden worden. Acht
daarvan worden door Nederlanders voor 80% of meer goed beheerst. Moeilijk voor
Nederlanders bleken ontkenningen en passiefconstructies. De scores voor
niet-Nederlandstaligen lagen in alle gevallen lager dan voor Nederlandstaligen. Op
de beide voor Nederlandstaligen problematische onderdelen scoorden ook de
niet-Nederlandstaligen het laagst. Verder bleken de grammatica-subtoetsen eveneens
voor beide groepen niet op dezelfde manier schaalbaar; relatief gezien waren die
twee subtoetsen voor niet-Nederlandstaligen niet zo moeilijk als voor
Nederlandstaligen. Gerelateerd aan het docentenoordeel over het functioneren in de
praktijk en in de theorie, levert de grammaticatoets geen significante verschillen op.
Wel wijst het theorieoordeel in tegenstelling tot het praktijkoordeel weer steeds in
dezelfde richting. De enige subtoets die gelet op het functioneren zowel in de theorie
als in de praktijk significante verschillen blijkt op te leveren is de toets die te maken
heeft met woordgeslacht, (on)-bepaaldheid van lidwoorden e.d.
De gegevens uit de analyses met betrekking tot het al dan niet functioneren vormen
een houvast bij het selecteren van doelstellingen die zeker getoetst moeten worden.
De resultaten van de itemanalyses geven aanwijzingen voor de formulering van
verschillende niveaus binnen de toetsbatterij. Bij de ontwikkeling van toetsen is
overigens niet alleen van belang wat getoetst wordt, maar ook de wijze waarop
gemeten wordt. Daarover wordt gerapporteerd in de volgende paragraaf.

3. Onderzoek naar zelfbeoordeling
De te ontwikkelen toetsbatterij zal gebruikt worden voor volwassen leerders van het
Nederlands. In de volwasseneneducatie wordt in toenemende mate gestreefd naar
selfmanagement en individualisering. Een van de mogelijkheden om beide te
stimuleren is zelfbeoordeling. Dat is een van de redenen dat besloten is om naast een
‘gewone’ toets een instrument voor zelfbeoordeling te ontwikkelen. Zelfbeoordeling
door volwassen migranten wordt met veel succes toegepast in Zweden, waar Von
Elek (1985) een omvangrijke zelfbeoordelingstoets Zweeds als tweede taal
ontwikkelde. In een eerder rapport (Von Elek, 1982) maakt hij melding van het
enthousiasme zowel van de zijde van de cursisten als van de docenten.
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Door Zelfbeoordeling kunnen leerders niet alleen een beter beeld krijgen van hun
eigen taalvaardigheid, maar ook van de gewenste of vereiste einddoelen. Bovendien
kunnen reflectie op eigen taalvaardigheid en het verkrijgen van meer inzicht in
gehanteerde evaluatiecriteria de motivatie en doeloriëntatie bevorderen. Een vrij
algemene bevinding in het onderzoek naar toepassing van zelfbeoordeling (voor een
overzicht zie Oskarsson, 1984) is dat zelfbeoordeling beter geschiedt als leerders
erin getraind zijn. Gebrek aan dergelijke training is een van de redenen dat er, naast
zelfbeoordelingsinstrumenten, ‘normale’ toetsen ontwikkeld zullen worden die beogen
hetzelfde te meten. Een andere reden is dat de volwasseneneducatie voor
(im)migranten in Nederland minder goed georganiseerd is dan in Zweden, waardoor
een systematische toepassing van zelfbeoordeling niet in alle gevallen mogelijk zal
zijn.
Om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid en de validiteit van zeifbeoordeling
Nederlands door volwassen nietNederlandstaligen, hebben we twee pilotstudies
uitgevoerd voor lezen en grammatica. In een eerste sessie gaven proefpersonen aan,
of ze dachten dat ze bepaalde vragen al dan niet konden beantwoorden of daar niet
zeker van waren. In een volgende sessie, die binnen een week plaatsvond,
beantwoordden ze de vragen daadwerkelijk. De criteriumtoetsen waren identiek aan
de zelfbeoordelingstoetsen. Bij set eerste vooronderzoek (Bouwhuis), 1985) werden
bestaande toetsen in aangepaste vorm gebruikt. Voor grammatica werden 75 items
ontleend aan de Instaptoets Nederlands voor Anderstaligen (1983) en voor lezen
werden onderdelen van de leestoetsen van het Certificaat Nederlands als vreemde
taal (1981 e.v.) gebruikt. Zowel de zelfbeoordelingstoetsen als de criteriumtoetsen
bleken hoogst betrouwbaar. Cöefficiënt α lag in alle gevallen boven .90 De correlatie
tussen zelfbeoordeling en criteriumtoets was .66 voor grammatica en .79 voor lezen.
De grammaticatoetsen waren voor deze proefgroep aan de gemakkelijke kant. Daarom
zijn voor het tweede onderzoek moeilijker items toegevoegd en een aantal
gemakkelijke verwijderd. Bovendien werd in verband met de tijds-druk het aantal
items gereduceerd tot 45. De leestoetsen zijn in het tweede onderzoek compleet
vervangen, omdat we de eerder gebruikte toetsen minder geschikt vonden voor
tweede-taalleerders. In de eerste plaats zou men met dit soort, bovendien
vereenvoudigde, teksten buiten een lessituatie nauwelijks geconfronteerd worden.
Bovendien waren de vragen meer gericht op het toetsen van irrelevante details dan
op het halen van belangrijke informatie uit de tekst. Naast de zelfbeoordelingstoets
voor lezen werd een globale vragenlijst toegevoegd waarin leerders gevraagd werd
hoe goed zij dachten bepaalde tekstsoorten te kunnen lezen. Alle bevraagde
tekstsoorten waren vertegenwoordigd in de criteriumtoets. In tabel 5 zijn de
bevindingen van het tweede onderzoek weergegeven.
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TOTAAL
ZT
CT

NIVEAU 1
ZT
CT

NIVEAU 2
ZT
CT

NIVEAU 3
ZT
CT

Schaal 0-48

0-64

0-64

0-12

0-12

0-27

0-27

0-25

0-25

Gemid- 31.5
delde

52.2

38.8

10.5

9.7

22.8

17.8

18.9

11.4

St.dev. 10.5

11.7

9.0

2.1

2.1

4.7

4.3

6.2

4.0

Moeil. .66
graad

.82

.61

.88

.81

.84

.66

.76

.46

Coëff. .94
α

.96

.86

.83

.67

.90

.75

.94

.70

Schaal 0-45

0-45

0-14

0-14

0-16

0-16

0-15

0-15

Gemid- 37.5
delde

24.8

12.7

11.1

13.4

9.5

11.4

4.2

St.dev. 5.8

7.9

1.6

2.6

2.2

3.2

2.7

3.0

Moeil. .83
graad

.55

.91

.79

.84

.59

.76

.28

Coëff. .89
α

.88

.70

.71

.73

.69

.78

.76

VL
LEZEN
(N=50)

GRAMMATICA
(N=62)

Tabel 5: Gegevens over vragenlijst (VL), zelfbeoordelingstoetsen (ZT) en
criteriumtoetsen (CT), totaal en per niveau (schaal = theoretische
minimum/maximum-score)
Bij lezen is de betrouwbaarheidscoëfficiënt bij de zelfbeoordeling steeds hoger dan
bij de criteriumtoetsen. Twee mogelijke verklaringen dringen zich op. De ene is dat
de scores voor zelfbeoordeling betrouwbaarder zijn dan die van de criteriumtoetsen.
De andere dat volgens het ooreel van de leerders de toets homogener is dan in
werkelijkheid. Omdat individuele itemscores bij de zelfbeoordeling in het algemeen
niet veel varistie vertonen, lijkt de laatste verklaring het meest waarschijnlijk. Dit
betekent verschillen in moeilijkheidsgraad tussen de items onvoldoende herkend
worden. Voorzover deze verschillen herkend worden, ervaren leerders met een
vergelijkbare zelfbeoordelingsscore dezelfde items als moeilijk en gemakkelijk,
hoewel in grotere mate voor lezen dan voor grammatica. Uit de hoge
betrouwbaarheidscoëfficiënten kunnen we de conclusie trekken dat er een hoge mate
van consensus bestaat tussen de leerders over de rangorde van de items met betrekking
tot hun moeilijkheidsgraad. Uit de gemiddelde scores kunnen we opmaken dat de
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toetsen voor deze proefgroep aan de moeilijke kant waren. De verschillen tussen de
zelfbeoor-
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delingsscores en de criteriumscores wijzen op overschatting. Zelfbeoordeling via de
globale vragenlijst lijkt op het eerste gezicht meer realistisch. Kijken we naar de
resultaten op de drie in de toetsen veronderstelde niveaus, lopend van gemakkelijk
naar moeilijk, dan vinden we die niveaus terug zowel in de zelfbeoordelingsscores
als in de criteriumscores, zij het niet in dezelfde mate.
Met betrekking tot de validiteit van de zelfbeoordelingsscores biedt tabel 6 een
overzicht van de correlaties met de criteriumscores.
ZTL

ZTL

VL
.70

ZTG

ZTG

.50

.69

CTL

.48

.63(.83)

.62

CTG

.45

.50

.60(.58)

CTL

.75

Alle correlaties zijn significent (p. < .001)
Tabel 6: Correlaties tussen zelfbeoordelingstoetsen en criteriumtoetsen
De zelfbeoordelingstoetsen met concrete vragen bij teksten blijken betere voorspellers
te zijn voor de criteriumscores dan de globale vragenlijst. De relatie tussen enerzijds
de twee zelfbeoordelingstoetsen onderling en anderzijds de twee criteriumtoetsen
onderling is sterker dan het verband tussen zelfbeoordeling en criterium voor dezelfde
vaardigheid. De verschillen zijn echter niet zodanig dat duidelijk gesproken kan
worden van een methede-effect (principale factoranalyse) van de drie
zelfbeoordelingsvariabelen en de twee criteriumvariabelen leverde slechts een factor
op). In tegenstelling tot de resultaten van Von Elek (1982) waar de
validiteitscoëfficiënt voor lezen aanzienlijk hoger ligt dan die voor grammatica, is
het verschil hier niet groot. De lagere coëfficiënt voor lezen lijkt echter het resultaat
te zijn van de toepassing van verschillende scoringsmethodes. Samengevat komt het
verschil hierop neer, dat in de methode van Von Elek de onderschatting niet wordt
meegerekend. Passen we dezelfde scoringsmethode toe op onze gegevens, dan vinden
we voor lezen een validiteitscoëfficiënt van .83 en voor grammatica van een idee te
geven van de ‘correctheid’ of het ‘waarheidsgehalte’ van de zelfbeoordeling is de
proportie juiste inschatting weergegeven in tabel 7. Omdat we het idee hadden dat
de moeilijkheidsgraad van de toetsen van invloed was geweest op de hoeveelheid
juiste inschatting, hebben we de proefgroep op grond van de totale toetsresultaten
ingedeeld in drie niveaugroepen en de resultaten per toetsniveau weergegeven.
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NIVEAUTOETSCORRECTE INSCHATTING
GROEPNIVEAUZT/CT
ZT/CT
TOT.
+
+
Hoog Hoog 4
53
57

INCORR.INSCHATTING
ZT/CT
ZT/CT
TOT.
+
+
29
3
33

n=15 Midden 1

78

79

16

1

17

Laag 1

86

86

7

3

10

Totaal 2

70

72

20

2

22

Midden Hoog 9

33

42

42

6

98

n=22 Midden 6

55

61

26

4

30

Laag 2

73

74

14

5

19

Totaal 6

50

56

30

5

35

Laag Hoog 27

16

43

30

10

41

n=13 Midden 14

36

50

27

12

38

Laag 10

47

57

24

13

37

Totaal 18

30

49

28

12

39

Totaal Hoog 12

35

47

35

6

42

N=50 Midden 6

57

63

23

5

28

Laag 3

70

73

15

6

21

Totaal 8

51

59

26

6

32

NIVEAU TOETS ONZEKERHEID
GROEP NIVEAU ZT/CT
?
Hoog
Hoog
5

ZT/CT
?
5

n=15

TOT.
+
10

Midden

1

3

4

Laag

0

4

4

Totaal

2

4

6

Midden

Hoog

6

4

10

n=22

Midden

5

5

10

Laag

1

5

7

Totaal

5

5

9
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Laag

Hoog

11

5

16

n=13

Midden

3

4

12

Laag

3

3

6

Totaal

8

4

13

Totaal

Hoog

7

5

12

N=50

Midden

5

4

9

Laag

1

4

6

Totaal

5

4

9

ZT: nee

Niveaugroep:

CT: incorrect

Hoog:

gem.score op de 2
CT-toetsen ligt
boven 70%

ZT: ja

Midden:

gem.score op de 2
CT-toetsen ligt
tussen 50 en 70%

CT: correct

Laag:

gem.score op de 2
CT-toetsen ligt
beneden 50%

-=

+=

Tabel 7: Lezen: combinaties van antwoorden op ZT en CT voor 3 niveaugroepen
en 3 toetsniveaus (in %)
Als we kijken naar de gegevens van de totale groep over de totale toets, zien we dat
gemiddeld 59% correct is ingeschat en 32% verkeerd, waarbij overschatting ruim
viermaal zo vaak voorkomt als onderschatting. Bij de 9% onzekere inschatting zijn
over- en onderschatting nagenoeg gelijk vertegenwoordigd. Als we kijken naar de
drie niveaugroepen, zien we dat voor elke groep de proportie correcte inschatting
toeneemt als de moeilijkheid van de toetsen afneemt. Het is opvallend dat
onderschatting meer voorkomt naarmate het vaardigheidsniveau lager is. Deze
bevinding wordt niet bevestigd door andere resultaten van zelfbeoordelingsonderzoek.
In gevallen van onzekerheid valt echter geen toename van onderschatting te
constateren naarmate het niveau lager wordt. Voor grammatica vinden we hetzelfde
beeld als voor lezen, met dit ver-
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schil dat hier onderschatting in veel mindere mate toeneemt met het dalen van het
beheersingsniveau (zie tabel 8).
NIVEAUTOETSCORRECTE INSCHATTING
GROEPNIVEAUZT/CT
ZT/CT
TOT.
+
+
Hoog Hoog 3
45
48

INCORR.INSCHATTING
ZT/CT
ZT/CT
TOT.
+
+
34
2
36

n=15 Midden 0

72

72

13

1

14

Laag 0

92

92

5

0

5

Totaal 1

69

70

17

1

18

Midden Hoog 8

22

30

52

2

54

n=25 Midden 3

56

60

26

2

28

Laag 0

79

80

11

3

14

Totaal 4

52

56

30

2

32

Laag Hoog 29

8

37

46

2

49

n=22 Midden 16

29

44

39

5

45

Laag 6

48

55

28

5

34

Totaal 17

28

45

38

4

42

Totaal Hoog 14

22

37

46

2

48

N=62 Midden 7

50

57

28

3

30

Laag 2

71

74

16

3

19

Totaal 8

47

55

30

3

33

NIVEAU TOETS ONZEKERHEID
GROEP NIVEAU ZT/CT
?
Hoog
Hoog
8

ZT/CT
?
9

n=15

TOT.
+
17

Midden

7

8

15

Laag

1

2

4

Totaal

6

6

12

Midden

Hoog

12

4

16

n=25

Midden

5

8

13

Laag

2

4

6
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Totaal

6

5

12

Laag

Hoog

14

1

15

n=22

Midden

7

5

12

Laag

4

7

11

Totaal

9

4

13

Totaal

Hoog

12

4

16

N=62

Midden

6

7

13

Laag

3

5

7

Totaal

7

5

12

Tabel 8: Grammatica: combinaties van antwoorden op ZT en CT voor 3
niveaugroepen en 3 toetsniveaus (in %)
Geen van de proefpersonen kan beschouwd worden als beheerser van het hoogste
toetsniveau, wanneer men het criterium voor beheersing bij 80% legt. Slechts 6 van
de 50 proefpersonen behaalden 80% of meer op niveau 2 van de leestoets en 18 van
hen bereikten zelfs het 80% criterium op het laagste niveau van deze toets niet. Als
we eveneens voor ogen houden dat de proefpersonen niet getraind waren in
zelfbeoordeling maar onverwacht geconfronteerd werden met deze wijze van
bevragen, dan kunnen we concluderen dat deze resultaten de toepassing van
zelfbeoordeling rechtvaardigen. Verder kunnen we vaststellen dat, althans voor dit
doel, globale vragenlijsten minder geschikt lijken dan directe vragen bij teksten. Op
grond van het feit dat de afname van de zelfbeoordelingstoetsen even lang duurde
als het maken van de criteriumtoetsen, kunnen we ons bovendien afvragen of het
aanbieden van antwoordmogelijkheden bij de zelfbeoordelingsvragen niet van invloed
geweest is op de relatief grote proportie overschatting. Getoetsten hadden de neiging
lang naar het correcte antwoord te zoeken.
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Daarom is het waarschijnlijk beter de antwoordmogelijkheden weg te laten in de
zelfbeoordelingsinstrumenten en deze te reserveren voor de criteriumtoetsen.
Aangezien de inschatting juister blijkt te zijn naarmate het verschil tussen
beheersingsniveau en toetsniveau kleiner is, zou het aan te bevelen zijn om alleen te
bevragen rond het feitelijke niveau van de cursist. Een van de voordelen van
zelfbeoordelingstoetsen is echter dat de cursist inzicht verwerft in de afstand tot een
te bereiken doelstelling. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is een reductie
van het aantal items boven dit feitelijke niveau, zodat men niet zo vaak nee hoeft te
zeggen.
Omdat uiteindelijk twee toetsvormen, zelfbeoordelingsinstrumenten en ‘normale’
toetsen, naast elkaar aangeboden zullen worden, zal bj de implementatie het doel en
de toepassing van zelfbeoordeling zorgvuldig en nadrukkelijk toegelicht moeten
worden. Alleen dan kan worden voorkomen dat criteriumtoetsen misbruikt gaan
worden om leerders te ontmaskeren als onbetrouwbaar in plaats van hun feedback
en inzicht te verschaffen in gehanteerde evaluatiecriteria.
1
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Een tweede taal als hinderpaal. Een half jaar alfabetisering in het
Nederlands
J. Kurvers & K. van der Zouw
1. Inleiding
Aangenomen wordt dat relatief veel Turkse en Marokkaanse vol wassenen in
Nederland, en met name vrouwen, niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven (cf.
Ankoné en Kaufman 1984; Kurvers en van der Zouw 1986). Lang niet al deze mensen
zullen bereikt worden met de alfabetiseringscursussen die inmiddels zijn opgezet.
Hoewel de belangstelling voor alfabetisering in de taal van het land van herkomst
stijgend is, blijkt uit cijfers van het ministerie van WVC (1985) dat relatief veel
buitenlandse cursisten rechtstreeks in het Nederlands worden gealfabetiseerd. Zij
leren dus lezen en schrijven in een tweede taal. In dit artikel wordt verslag gedaan
van enige bevindingen uit een onderzoek dat wij uitvoerden naar het verloop van het
leesleerproces in het Nederlands als tweede taal bij een aantal buitenlandse vrouwen.
Hier zal met name ingegaan worden op de (mogelijk belemmerende) rol die een
geringe beheersing van het Nederlands als tweede taal speelt in de eerste fase van
het leesleerproces, de fase waarin de schriftcode - in dit geval een alfabetische wordt aangeleerd. Daarmee wil niet gezegd zijn dat er niet nog andere hindernissen
te nemen zijn bij het lesgeven aan analfabete buitenlanders. Twee van deze factoren
willen we kort noemen.
Dat is op de eerste plaats de hinderpaal van ‘de eerste school’. Veel deelnemers
aan deze alfabetisatiecursussen hebben nooit eerder aan onderwijs deelgenomen. Dat
heeft veel consequenties voor het onderwijs: de lesgevers moeten, zeker in het begin,
veel tijd en energie steken in de instructie, in het aanleren van bepaalde oefenvormen,
in het uitleggen en voordoen van wat precies de bedoeling is, kortom in elementaire
conventies en vaardigheden die gemakkelijk over het hoofd gezien worden omdat
ze zo vanzelfsprekend lijken. Het is bekend dat sommige lesneemsters veel moeite
hebben met het hanteren van een pen of met het leren gebruiken van papier of een
schrift. Er zijn ook voorbeelden te geven die minder algemeen bekend zullen zijn:
bij een visuele discriminatietaak legt de lesgeefster aan Fatma precies uit wat ze moet
doen. Ze moet kijken naar de letter of het woord voor de streep, vervolgens precies
dezelfde tekens zoeken en die omcirkelen. Als Fatma later haar oefenblad inlevert,
zou je kunnen concluderen dat ze niet kan discrimineren, de letters of woorden niet
van elkaar kan onderscheiden. Dat zou ten onrechte zijn,
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Fatma kan dat heel goed. Ze heeft ook precies gedaan wat van haar gevraagd werd.
Alleen, ze heeft niet per regel gewerkt. Ze heeft niet alleen op de eerste regel gekeken
bij het eerste woord, maar ook op de volgende regels alles omcirkeld wat hetzelfde
was. Dat heeft ze ook met de woorden op de volgende regels gedaan. Bij nogal wat
oefeningen (maar niet bij alle) worden conventies van schrift en schriftgebruik bijna
automatisch opgenomen; Fatma had nu moeten begrijpen dat er per regel gewerkt
wordt. Een ander voorbeeld: overtrekoefeningen zijn bedoeld om de schrijfbeweging
van de letters te oefenen en de totstandkoming van het woordbeeld te bevorderen.
Als Fouzia het pas geleerde zon moet gaan overtrekken, legt de lesgeefster precies
uit hoe ze dat moet doen en wijst ze met name ook op volgorde en schrijfrichting.
Als Fouzia het zelf gaat doen op een werkblad, trekt ze niet alleen de vier woorden
zon over, maar met even grote concentratie ook het plaatje van de zon met alle stralen
dat de lesgeefster erbij getekend had. En ze vult alle spaties tussen de woorden op
met evenveel letters als er tussen kunnen. Het uiteindelijk resultaat ziet er ongeveer
als volgt uit: zonzzononzonzozonn. Met deze voorbeelden kan worden geïllustreerd
dat zeker in het begin van het alfabetiseringsonderwijs niet alleen de inhoud van de
oefeningen, maar ook de vorm van de oefeningen zelf al leerstof zal zijn.
Een tweede hinderpaal wordt gevormd door de randvoorwaarden waaronder
alfabetiseringsonderwijs gegeven moet worden. Die zijn van grote en constante
invloed op de aard en de kwaliteit van het onderwijs. Ze zullen bekend zijn en we
volstaan hier met een korte vermelding: gebrek aan betaalde en deskundige lesgevers,
gebrek aan ruimtelijke voorzieningen, gebrek aan leermiddelen, gebrek aan
kinderopvang voor de lesneemsters. Deze hinderpaal is overigens anders van aard.
In tegenstelling tot de eerstgenoemde - die een adequate didactiek vereist - zou de
tweede in principe grotendeels weggenomen kunnen worden.

2. Onderzoekopzet en informantkenmerken
Om een beeld te krijgen van het verloop van het alfabetisatieproces in het Nederlands
hebben we in ons onderzoek een jaar lang een aantal niet-Nederlandstalige vrouwen
gevolgd die zich hadden aangemeld voor een alfabetisatiecursus Nederlands. Het
betrof vrouwen die ook in de eigen taal niet konden lezen en schrijven. Toen we
begonnen met dit onderzoek, merkten we dat er op dit gebied nog heel weinig
empirisch onderzoek is verricht. Onderzoek naar de ontwikkeling van lees- en
schrijfvaardigheid bij volwassenen is in het algemeen schaars. En het onderzoek dat
is gedaan naar leren lezen en schrijven in een tweede taal heeft vooral betrekking op
kinderen of op volwassenen met een grote leesvaardigheid in de eigen taal. Deze
schaarste is temeer opvallend, omdat we tegelijkertijd merkten dat in veel landen zeker tot voor
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kort - sprekers van een minderheidstaal doorgaans rechtstreeks in een tweede taal
werden gealfabetiseerd. Dit ondanks het feit dat al vanaf de vijftiger jaren met
regelmaat is gepleit voor alfabetisering in de moedertaal (cf. Gorman, 1977).
Het onderzoek werd uitgevoerd met 14 buitenlandse vrouwen. Aan het begin van
de cursus werd met alle informanten een gesprek gevoerd in de eigen taal om enige
achtergrondgegevens te verkrijgen over bijvoorbeeld leeftijd, verblijfsduur in
Nederland, onderwijservaring, motivatie en verwachtingen. In aansluiting daarop
werden gegevens verzameld over begrip van het gesproken Nederlands, over
beheersing van enige lees- en schrijfvoorwaarden en over de mate van vertrouwdheid
met geschreven taal en met het Latijnse alfabet. Een jaar lang werden twee- of
driewekelijks lesobservaties gemaakt. Na zes maanden werden een paar
woordleestaken en woordschrijftaken afgenomen. Na twaalf maanden werden die
herhaald en in een aantal gevallen uitgebreid met een paar taken voor tekstbegrip.
Elf informanten kwamen uit Marokko, het merendeel van hen sprak thuis een
Berbertaal. Twee informanten waren afkomstig uit Turkije en één informant, die
Javaans sprak, kwam uit Suriname. Wat leeftijd en gezinsomstandigheden betreft,
waren er twee groepen te onderscheiden: aan de ene kant jonge vrouwen in de leeftijd
van 14 tot 22 jaar die nog thuis woonden bij hun ouders, aan de andere kant vrouwen
van 35 tot 51 jaar die in veel gevallen al grotere kinderen hadden. De verblijfsduur
in Nederland varieerde van een paar maanden tot 12,5 jaar. Op één na gaven alle
informanten aan in Nederland te willen blijven. De informanten hadden, behoudens
een Turkse die twee jaar naar de lagere school was geweest, in het land van herkomst
geen enkele vorm van onderwijs genoten. Zonder uitzondering waren ze zeer
gemotiveerd om lezen en schrijven te leren: om beter boodschappen te kunnen doen,
om brieven te kunnen schrijven, om niet meer steeds hulp te hoeven vragen van
anderen. Of om, zoals één informante het treffend fcrmuleerde, niet ‘als een blinde’
door het leven te hoeven die de krant wel ziet, maar niet weet wat er staat. Op één
na, die dat beslist niet nodig vond, wilden ze allemaal ook graag in het Arabisch of
het Turks kunnen lezen en schrijven, vooral om schriftelijk contact te onderhouden
met familieleden.
De onderwijsleersituaties verschilden zeer en in feite op alle denkbare variabelen:
frequentie van de lessen (1 of 2 keer per week), lesduur (1 a 3 uur), groeperingsvorm
(individueel of groepsles), groepsgrootte, status van de lesgever (betaald of vrijwillig),
deskundigheid en ervaring van de lesgever, lokatie (buurthuis of educatief centrum),
kinderopvang (wel of niet aanwezig) en werkwijze in de lessen. Bij groepslessen
zaten cursisten van verschillende niveaus in dezelfde groep: analfabeten naast cursisten
die al in de eigen taal konden lezen en schrijven. De samenstelling van de groepen
wisselde in de loop van het jaar bovendien wel eens. Ook de inhoud van het
alfabetisatieon-
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derwijs was heel verschillend en varieerde van bijna uitsluitend mondeling Nederlands
met een klein deel van de les aandacht voor lezen en schrijven tot bijna uitsluitend
lees- en schrijfonderwijs. In alle gevallen werd meer of minder uitvoerig de methode
Zeggen en Schrijven (Van der Erve en Jansen 1981) als basisleerstof gebruikt.

3. Beginsituatie
Bijna alle informanten uit het onderzoek begonnen aan de alfabetisatiecursus met
een zeer beperkt begrip van het gesproken Nederlands. (Op de resultaten op de andere
begintaken wordt hier niet verder ingegaan). We hadden niet de beschikking over
voor deze groep ontwikkelde toetsen en hebben gebruik gemaakt van zelf ontwikkelde
of voor kinderen bestemde taken. De eenvoudigste luistertaak uit de Instaptoets
Anderstaligen (Van der Linden 1983) bleek bij uitproberen voor deze vrouwen te
moeilijk. We hebben toen in plaats daarvan de zinsbegriptaak 1 uit de Taaltoets voor
Allochtone Kinderen (Verhoeven et al 1986) genomen waarin bij een gesproken zin
een passend plaatje gezocht moet worden. We vergeleken de resultaten van onze
informanten met de leeftijdsnormen voor kinderen uit dezelfde etnische groep. Bijna
alle informanten scoren onder het niveau van hun 5-jarige landgenootjes en de enige
informant die veel hoger scoort (op het niveau van de gemiddelde 9-jarige uit dezelfde
groep) is al 12,5 jaar in Nederland en heeft veel contact met Nederlanders. Een
instructietaak die oorspronkelijk voor allochtone eersteklassers was gemaakt, hebben
we zeer moeten vereenvoudigen. Ook toen werden van de 12 instructies er gemiddeld
maar 5 goed opgevolgd. Dat, in combinatie met de soms moeizame communicatie
tussen lesgeefsters en lesneemsters die wij observeerden, geeft enigszins een beeld
van de beginsituatie waarmee de informanten het alfabetisatieonderwijs in het
Nederlands starten.

4. Leren lezen in een tweede taal
Noordman, Eling en Thomassen (1984) typeren het schrift en het leren lezen in
termen van een dubbele relatie: de relatie tussen betekenis en teken en de relatie
tussen taalklank en teken. Er is nog een derde relatie, die de auteurs noemen, namelijk
die tussen betekenis en taalklank. Die relatie heeft niet zozeer betrekking op het leren
lezen en schrijven, maar op het leren van een taal. Maar het is juist die relatie tussen
betekenis en klank die in bijna elke didactiek van het leren lezen voorondersteld
wordt of, beter nog, tot uitgangspunt wordt genomen. Van de drie elementen betekenis,
klank en teken wordt in feite kennis van de eerste twee en de relatie daartussen als
uitgangspunt genomen om een
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nieuwe relatie te leren, die tussen klank en teken:

Dat is in feite ook het didactische uitgangspunt van Zeggen en Schrijven, de
alfabetisatiemethode die in de cursussen voor de buitenlandse vrouwen werd gebruikt.
Die didactiek ziet er, voor het leren van de alfabetische code, in essentie uit zoals is
weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1: Fasering in de leesdidactiek
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Er is een eerste fase waarin een beperkt aantal zorgvuldig gekozen woorden globaal
wordt aangeleerd, zodat het geschreven woord als geheel kan worden herkend en
benoemd (zie 1c in figuur 1). Doorgaans wordt die fase ingeleid met een reeks
afbeeldingen waarmee het geschreven woord wordt geassocieerd (zie 1b). Tot zover
is de didactiek identiek aan de aanpak in een moedertaalmethode. In een
tweede-taalmethode kan of moet daar nog iets aan voorafgaan: soms moet het woord
nog geleerd worden en het voorwerp of de afbeelding geassocieerd worden met het
gesproken woord (zie 1a). Aan de hand van de in fase 1 geleerde globaalwoorden
worden in de tweede fase de foneem-grafeemkoppelingen geleerd en daarmee het
alfabetisch principe in de meest eenvoudige uitvoering (d.w.z. nog zonder alle
uitzonderingen die bestaan op het principe van één klank, één teken). Met die kennis
kunnen de cursisten in de derde fase nieuwe woorden, die ze niet globaal hebben
geleerd, zelfstandig verklanken, om zo erachter te komen wat er staat. Daarmee kan
de schematische weergave van hiervoor worden omgekeerd:
teken → klank → betekenis
Dat is ook de strategie die bij beginnende lezers doorgaans verondersteld wordt
wanneer ze een nog onbekend woord moeten lezen: via de vorming van een
klankrepresentatie (verklanking) komen tot woordherkenning (cf Rozin & Gleitman,
1977). We komen daar straks nog op terug.
We zullen nu aan de hand van een paar gegevens uit het onderzoek laten zien hoe
aspecten van die relatie tussen betekenis en klank door kunnen werken in de hier
geschetste drie fasen van het leren van de schriftcode: het leren van de
globaalwoorden, het leren van de grafeem-foneemrelaties en de toepassing op nieuw
te lezen woorden. Die drie fasen zullen elkaar in de praktijk van het onderwijs
overigens gedeeltelijk overlappen.

5. Resultsten
Na ongeveer een half jaar extensief alfabetisatieonderwijs werd een woordleestaak
afgenomen waarin alleen een aantal (18) globaalwoorden uit de gehanteerde methode
voorkwamen. Op dat moment waren er van de oorspronkelijke 14 informanten nog
10 over. De overige waren afgevallen, om persoonlijke redenen of omdat de cursus
niet werd gecontinueerd. In tabel 1 staat een overzicht van de scores op die taak.
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Tabel 1: Scores op woordleestaak 1 (18 globaalwoorden)
Uit de resultaten blijkt dat enkele informanten grote moeite hebben met het globaal
lezen van een beperkt aantal woorden. Vier informanten hebben op dat tijdstip nog
nauwelijks een woord geleerd. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Uiteraard is
de relatieve aandacht die het leren lezen in de lessen krijgt (drie van deze vier
informanten zijn afkomstig uit dezelfde cursus), in combinatie met de frequentie van
de lessen van belang. Maar een paar informanten leggen niet alleen moeizaam de
relatie tussen gesproken en geschreven woord (wat bij Tl-leerders het probleem zou
zijn), maar ook nog steeds die tussen klank en betekenis. Als een cursist het
geschreven woord niet herkent, zou er een plaatje bij kunnen worden gegeven. Bij
Tl-leerders leidt dat waarschijnlijk onmiddellijk tot de goede respons, bij veel van
onze informanten trouwens ook. Maar Fatma bijvoorbeeld verwart ook dan kan, kom
en kam, of pen en pan, ze weet tak of bos niet meer en haalt lip en pil door elkaar.
Een andere informant moet het woord duim (ook een globaalwoord) lezen, kijkt
ernaar, steekt haar duim omhoog en vraagt: hoe heet die? Ze weet naar welk object
wordt verwezen, maar niet hoe dat object in het Nederlands wordt benoemd. En in
dit stadium werd het woord duim globaal aangeleerd om even later de letter ui te
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kunnen verbinden met de klank ui. Dan is het wel lastig als je niet meer weet hoe
het object duim wordt benoemd. Er zijn waarschijnlijk meer informanten die veel
moeite
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hebben met de tweede fase, het leren van de foneem-grafeemkoppeling. Dat hoeft
niet persé aan het proces van tweede-taalverwerving te liggen. Ook Tl-leerders kunnen
daar veel moeite mee hebben (denk aan verwisselingen van b-p-d). Maar
waarschijnlijk ligt bij onze informanten het probleem niet zozeer bij de koppeling
tussen klank en teken, (volgens de pijl uit het schema), maar bij de verklanking zelf.
Daarvoor zijn een paar indicaties. In alle gevallen waarin grafeem-foneem- relaties
geleerd moeten worden, zullen sommige relaties moeilijker blijken te zijn dan andere,
hetzij omdat de lettertekens op elkaar lijken, hetzij omdat de klanken aanleiding
geven tot verwarring. Het tweede probleem zou in verband gebracht kunnen worden
met de resultaten op een auditieve discriminatietaak. De klanken die bij een auditieve
discriminatietaak problemen opleveren blijken ook bij de leestaken de meeste
moeilijkheden te veroorzaken. Bij de auditieve discriminatietaak, die aan het begin
van het alfabetisatieonderwijs werd afgenomen, bleken klinkers veel moeilijker van
elkaar te onderscheiden dan medeklinkers. Uit de foutreacties op een leestaak met
nieuwe, nog niet eerder gelezen woorden bleek van de 62 fout gelezen woorden wel
tamelijk vaak de begin- en eindconsonant goed te zijn (resp. 36 en 41 keer), maar de
klinker bijna nooit (7 keer).
Ook bij een woordschrijftaak bleken fouten in de spelling in overwegende mate
veroorzaakt door de klinkers. Bij deze groep volwassenen kan het leren van de code
bemoeilijkt worden door het gedifferentieerde klinkersysteem van de tweede taal
(het Nederlands kent zeker 16 klinkertekens, het Arabisch 3 of, wanneer diacritische
tekens meegeteld worden, 6).
De derde fase werd getypeerd als de fase waarin de regels van de code moeten
worden toegepast op nog niet eerder geziene woorden. Na een half jaar
alfabetisatieonderwijs is bij zes informanten ook een woordleestaak afgenomen met
een aantal (18) eenvoudige cvc-woorden die niet eerder globaal waren aangeleerd.
De woorden zijn qua spellingopbouw vergelijkbaar met de globaalwoorden. In tabel
2 staat een overzicht van de scores op de tweede woordleestaak.
Uit de resultaten blijkt dat drie informanten de code enigszins kunnen hanteren bij
nieuw te lezen woorden, drie nog hoegenaamd niet. Interessanter dan de globale
resultaten op deze taak (de zes informanten zijn afkomstig uit vier verschillende
cursussen) zijn de detailobservaties: wat doet een lesneemster wanneer ze
geconfronteerd wordt met een geschreven woord dat ze als zodanig nog niet kent?
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Tabel 2: Scores op woordleestaak 2 (18 nieuwe woorden)
Eén informant hanteert een globale strategie: ze komt direct of vrijwel direct met
een respons. Dat kan het goede woord zijn, of een woord met grafisch/fonologische
gelijkenis (bijvoorbeeld gat voor gas) en tot zover lijkt het enigszins de strategie van
een gevorderde lezer die al bijna automatisch verklankt. Maar ook deze informant
reageert vaker met een eerder gezien verwant globaalwoord (bijvoorbeeld zon voor
zit of pet voor pot), alsof ze put uit de inmiddels vertrouwde woordenschat.
Sommige informanten reageren ook met een eerder gezien globaalwoord, wanneer
een aanvankelijk andere strategie niet tot bevredigend resultaat leidt (wat in veel
gevallen wil zeggen: in hun ogen geen woord oplevert). De overige informanten
hanteren een meer analytische strategie en splitsen het woord op om erachter te
komen wat er staat. Twee informanten hanteren daarbij letternamen en spellen
bijvoorbeeld ha-ee-ee-tee als ze het woord heet moeten lezen. Anderen spellen op
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klanknaam en zeggen bijvoorbeeld hu-ee-tu bij hetzelfde woord. Ook bij die spellers
valt iets op. Soms komt een patroon voor van al dan niet correct spellen, gevolgd
door een synthese die opnieuw al dan niet correct kan zijn. Veel informanten spellen
langdurig soms aarzelend en zoekend: s-
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o-p, s-o-p, om dan ineens, alsof ze het woord herkend hebben, met sop, soep of sok
te komen. Verschillende observaties wijzen uit dat verklanken vaak niet lukt, ook
niet als de informant de afzonderlijke grafeem-foneemrelaties blijkt te kennen.
Khadiza spelt nat bijvoorbeeld als n-a-t, n-a-t, n-a-t, aarzelt en leest dan noot. Alma
spelt sop eerst als s-o-p, dan als s-op, en besluit dan tot is op. Er wordt kortom pas
na veel pogingen gesynthetiseerd, helemaal niet meer gesynthetiseerd of afwijkend
gesynthetiseerd van wat de informant oorspronkelijk zelf spelde. Daarnaast blijken
informanten, wanneer een poging tot synthese niet lukt, niet meer te spellen op basis
van wat er staat, maar op basis van welk woord het in hun ogen zou kunnen zijn. Zo
begint Houria het woord dik bijvoorbeeld te spellen als d-ie-k, d-ie-k, komt daar niet
uit, probeert vervolgens n-ie-k, n-ie-k, besluit dan tot nek (een vertrouwd
globaalwoord) en begint opnieuw: n-e-k, nek. Dat kunnen allemaal
beginnersproblemen zijn, maar veel observaties wekken ook de indruk dat de
conventionele strategie van teken via klank naar betekenis (als je een woord nog niet
eerder gezien hebt, spreek het eerst maar eens uit om op basis daarvan vast te stellen
wat er staat) niet zonder meer werkt. Het lijkt er meer op dat al tijdens de opbouw
van een klankrepresentatie gezocht wordt naar de betekenis en dat (het zoeken naar)
de betekenis op zijn beurt het opbouwen van een klankrepresentatie beïnvloedt. Het
lexicon lijkt al in deze fase van het leesproces een sleutelrol te vervullen. Vlot leren
lezen (hier in de zin van verklanken) kan belemmerd worden door een beperkt
T2-lexicon.

6. Besluit
Gebrekkige mondelinge beheersing van een tweede taal zal vertragend werken op
het leren lezen. We hebben aangegeven welke aspecten van die tweede-taalbeheersing
al in de beginfase van het leren van een schriftcode hun invloed kunnen doen gelden.
Veel meer factoren, die we niet allemaal uitvoerig bespraken, zijn mede van invloed.
Een lesgever in deze vorm van onderwijs moet een duizendpoot zijn. Hij/zij moet
iemand lesgeven die nooit eerder naar school is qeweest, moet een tamelijk abstracte
en ingewikkelde schriftcode aanleren en dat tegelijkertijd voor een taal die de
lesnemers van huis uit niet spreken. Hij/zij moet dat voorts doen met beperkte
middelen, soms in een weinig stimulerende omgeving en in beperkte tijd. Bovendien
staat een half jaar extensief alfabetisatieonderwijs g e l i j k aan hooguit een paar
maanden - en voor sommige lesnemers een paar weken - intensief leesonderwijs in
een eerste klas basisonderwijs. En tenslotte krijgen veel lesneemsters bepaald niet
onder ideale of in feite normale omstandigheden les.
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Deel II: Taalonderwijs en Taalbeleid
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12 Onderwijsbeleid inzake etnische minderheden in Nederland
G. van Leijenhorst
In deze bijdrage wil ik ingaan op het onderwijsvoorrangsbeleid, de positie van etnische
minderheden daarin, op de ont wikkelingen omtrent het onderwijs in de eigen taal
en cultuur, op intercultureel onderwijs en tenslotte op de kwaliteit van het
taalonderwijs. Ik beperk me daarbij tot hoofdpunten.
Onderwijsvoorrangsbeleid is sinds jaar en dag één van de prioriteiten van de regering.
In de afgelopen kabinetsperiode moest ook het Ministerie van O & W onvermijdelijk
zijn aandeel leveren in de bezuinigingen. Evenwel de onderwijsvoorrang werd daarbij
ontzien: daarvoor is in de laatste vier jaar zelfs een substantieel bedrag extra
vrijgemaakt. In het gecoördineerde minderhedenbeleid heeft O & W de leidende rol
van WVC overgenomen.
De overheid hecht aan het vergroten van de kansen van etnische minderheden in
het onderwijs. Het doel zal feitelijk pas bereikt zijn als er sprake is van een
gelijkwaardige positie in de samenleving en van gelijke kansen op vervolgonderwijs
en op de arbeidsmarkt. Ik meen dat de voorwaarden daartoe nog niet in alle opzichten
zijn geschapen. In financieel opzicht is er een behoorlijk bedrag voorhanden, ook in
de meerjarenramingen. Op verdere expansie mag men in deze tijd echter niet rekenen.
Van groter belang is nu om de middelen zo aan te wenden, dat de noodzakelijke
doelstellingen zoveel mogelijk worden gerealiseerd.
Daarbij dient men te bedenken dat het nog om vrij nieuwe activiteiten gaat. Feitelijk
moeten we rekenen vanaf 1980, het jaar waarin de Regering met haar standpunt
kwam over het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
inzake Etnische Minderheden. Dat standpunt had als kern: de etnische minderheden
zullen voor het overgrote deel niet terugkeren naar het land van herkomst, maar
zullen in ons land blijven en daar behoort het beleid op gericht te zijn. Weliswaar
werd reeds in 1974 in de Beleidsnota 'Onderwijs aan groepen in Achterstandsituaties'
op dit punt de aandacht gevestigd. Dit resulteerde evenwel nog niet in een consistent
beleid, noch wat betreft het gecoördineerde minderhedenbeleid, noch wat betreft het
onderwijsbeleid daarin. De aanzetten daartoe kwamen na 1980, getuige de
Regeringsnota Minderheden en het Beleidsplan Culturele Minderheden van O & W.
Het is, dunkt me, goed nog even de doelstellingen voor het onderwijsbeleid voor
etnische minderheden uit het Beleidsplan te noemen:
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- ten eerste moet het onderwijs kinderen uit minderheidsgroepen voorbereiden
op en in staat stellen tot volwaardig sociaal-economisch, maatschappelijk en
democratisch functioneren, dus werkelijk deelnemen aan de samenleving; dat
moet kunnen gebeuren vanuit de eigen culturele identiteit;
- ten tweede moet het onderwijs, onder meer via intercultureel onderwijs, in
positieve zin de acculturatie van minderheden en overige groepen binnen de
Nederlandse samenleving bevorderen.

Wat is er sedert 1982 gebeurd?
1. Het aanstellen van extra leerkrachten ten behoeve van leerlingen uit etnische
minderheden is van een gunst een recht geworden. In de formatieregeling voor
de basisscholen is hierin voorzien. Het gaat om ca. 2500 leerkrachten die aan
de ‘normale’ formatie zijn toegevoegd om zodoende meer zorg te kunnen
besteden aan allochtone leerlingen. Een soortgelijke regeling is van kracht
geworden voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.
2. In het voortgezet onderwijs is verder de faciliteitenregeling zodanig gewijzigd
dat geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen verschillende doelgroepen.
Om een voorbeeld te geven: voor Surinaamse leerlingen in het VO die korter
dan vier jaar in Nederland verblijven, worden dezelfde faciliteiten gegeven als
voor Turkse of Marokkaanse leerlingen. Ongeacht de doelgroep is per leerling
¾ taakeenheid beschikbaar, onafhankelijk van de vraag of de leerlingen in
Internationale Schakelklassen of in reguliere onderwijsvormen verblijven. Voor
de leerplanontwikkeling wordt door de SLO gewerkt aan een uitgebreid
programma; vooral Turks, Arabisch en Moluks-Maleis krijgen daarin de
aandacht. Door het Leermiddelenplatform Onderwijsvoorrangsbeleid - waarvan
ook de vier grote steden deel uitmaken - worden aangepaste leermiddelen
ontwikkeld. In Assen is voorts een bicultureel project voor Moluks-Maleis
opgezet. Aan het geven van OETC worden thans hogere eisen gesteld. De
desbetreffende leerkrachten dienen daartoe de wettelijke bevoegdheid te hebben.
De opleidingen voor leraren dienen ervoor te zorgen dat via scholing en
nascholing de bestaande achterstand wordt teruggedrongen.
3. Het onderwijs in eigen taal en cultuur, inmiddels gericht op langdurig of
definitief verblijf in Nederland, is thans voor zowel het basisonderwijs als het
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs wettelijk geregeld. Het wetsvoorstel
dat onderwijs in de eigen taal regelt in het voortgezet onderwijs is recent door
de beide Kamers der Staten-Generaal aanvaard en heeft dus eveneens kracht
van wet gekregen. Daarmee is de wettelijke grondslag gelegd voor het
ETC-onderwijs, op basis
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waarvan dan ook hogere eisen gesteld behoren te worden aan de kwaliteit van
dit onderwijs. Ik kom daar nog op terug.
4. Tenslotte is er de onderwijsvoorrangswet, waarvan het z.g. gebiedenbeleid een
essentieel onderdeel vormt. Daarvoor is een bedrag van ruim 67 miljoen gulden
beschikbaar, boven de faciliteiten die al aan de scholen afzonderlijk worden
verstrekt. Het gaat hier om zo'n 60 á 70 gebieden in ons land waar de problemen
zich zodanig opstapelen en elkaar versterken dat een meer gerichte aanpak van
onderwijs- en welzijnsactiviteiten noodzakelijk is.

Wij hebben welbewust gekozen voor functionele decentralisatie door de
hoofdverantwoordelijkheid te leggen bij samenwerkingsverbanden van scholen en
welzijnsinstellingen, die in hun eigen omgeving en specifiek voor het desbetreffende
gebied kunnen vaststellen hoe de achterstanden van allochtone en autochtone
leerlingen het best kunnen worden bestreden.
De gelijkwaardigheid van de instellingen, ook die van bijzonder en openbaar
onderwijs, is daarbij een gegeven en dan ook in die zin geregeld. Het onderhavige
wetsvoorstel is in de Tweede Kamer met 6 stemmen tegen van de 150 aangenomen:
in de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel echter niet het door de Regering gewenste
onthaal, c.q. begrip gekregen, reden waarom wij meenden schorsing van
beraadslagingen te moeten vragen teneinde ons over de ontstane situatie te beraden.
De Minister heeft er onlangs per brief bij de Eerste Kamer op aangedrongen het
wetsvoorstel te aanvaarden.
Voor de volledigheid nog dit: de onderwijsvoorrangsgebieden zijn aangewezen,
voor vier jaar. Dit kan op grond van de ministeriële regeling, vooruitlopend op de
wet, waarvoor zowel Eerste als Tweede Kamer ons het groene licht hadden gegeven.
Ik wil nu kort ingaan op enkele meer inhoudelijke zaken. Allereerst, wat is
belangrijker: dat leerlingen uit etnische minderheden de Nederlandse taal goed leren
beheersen of moet de nadruk vallen op de eigen taal en cultuur?
Natuurlijk, wil er van een reële integratie in onze samenleving sprake zijn, dan is
het leren beheersen van het Nederlands een eerste vereiste. Gelijke kansen bereik je
niet door de veronachtzaming van kwalitief hoge eisen te stellen aan de voertaal van
ons land. Daar heb ik bij de behandeling van het OETC-wetsvoorstel voor het
basisonderwijs ook welbewust op gewezen, dit mede naar aanleiding van de adviezen
die mij ter zake van de Inspectie bereikten.
Tijd die vrijgemaakt wordt voor OETC kan niet worden besteed aan Nederlandse
taal, rekenen, wereldoriëntatie en expressie. Er is dus een tijdsprobleem. Ik heb na
ampele afweging daarom besloten het OETC te moeten beperken tot 2,5 uur binnen
schooltijd, ter-

Etnische minderheden

184
wijl subsidiëring voor 5 uur behouden is gebleven. Dus alle nadruk op de Nederlandse
taal? Ja, voor honderd procent. Maar ik voeg er direct aan toe: de wetgeving voor
OETC is niet voor niets tot stand gekomen. Daarmee wordt immers aangegeven dat
we OETC serieus nemen.
Het tijdsprobleem is slechts één facet. Was het maar zo dat het alleen maar ging
om een kwantitatieve afweging. Bedacht moet echter worden dat het gaat om
leerlingen die met hun specifieke herkomst en thuiscultuur - die vaak weer anders
(geworden) is dan die van het land van herkomst - en opgroeiend in een naar hun
gevoelen vaak bedreigende meerderheidscultuur, een weg moeten vinden die hen
geborgenheid, houvast, zelfvertrouwen en perspectief biedt. In een omgeving waarin
de hunkering naar de weg terug, mede beïnvloed door economische omstandigheden,
veelal dominant is.
De argumenten voor OETC zijn globaal bekend en mijns inziens ook valide. Echter,
zodra we deze projecteren in de concrete situatie(s) van de schoolpraktijk, in de
macro-, meso- en micro-werkelijkheid van alle dag, dan rijzen er talloze vragen.
- Principiële vragen:
Waarom wordt er OETC voor die jongen of dat meisje gevraagd? Wat hebben
de ouders ermee voor? Hoe kijkt de leerkracht OETC er tegen aan? En de
groepsleerkrachten op de school? Past het wel in het pedagogisch-didactisch
programma van de school? Is er voldoende convergentie in opvattingen en
streven van alle geledingen om het OETC zich optimaal te laten ontwikkelen?
- Organisatorische vragen:
Hoe organiseer je OETC in de praktijk als je veel leerlingen hebt van
verschillende herkomst? Of weinig leerlingen van een bepaalde taal waardoor
er lespunten nodig zijn? Hoe regel je dat, terwijl het gehele onderwijsprogramma
zo overzichtelijk mogelijk moet zijn?
- Inhoudelijke vragen:
Welk onderwijs wordt er gegeven in Turkse, Arabische, Spaanse of Molukse
taal en cultuur? Wat is het onderwijsaanbod? Wat zijn de leerplannen en
leermiddelen? Hoe past een en ander in het school werkplan? Wat zijn de effecten
van OETC dat men geniet op het leren van de Nederlandse taal?
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek moge uitwijzen dat het in zekere mate
beheersen van de eigen taal gunstige voorwaarden schept voor het leren van
een tweede taal, dan nog is het de vraag wat OETC inhoudt en op welke wijze
er een vruchtbare symbiose tot stand kan komen. Daarvoor zijn natuurlijk een
aantal randvoorwaarden onontbeerlijk: een goed leerplan, goede leermiddelen
en niet te vergeten goed opgeleide leerkrachten.

Het onderwijs in Nederland is zo ingericht, dat er een grote verantwoordelijkheid
wordt gelegd bij de individuele scholen. Dat geldt met name voor het basisonderwijs
en speciaal onderwijs. De
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overheid neemt ten aanzien van de inrichting en inhoud van het onderwijs een
terughoudend positie in. Daarom zullen ook veel van de zoëven door mij genoemde
vragen door de school of scholen via onderlinge samenwerking zelf beantwoord
moeten worden. Dit neemt niet weg dat de overheid hierbij in de
voorwaardenscheppende sfeer een niet te onderschatten verantwoordelijkheid draagt,
juist ook om het de scholen mogelijk te maken hun problemen zelf op te lossen en
hen in staat te stellen het onderwijs zo in te richten dat de algemene doelstellingen
kunnen worden gerealiseerd. Daarbij herhaal ik, dat de problemen niet zo zeer van
financiële doch veeleer van infrastructurele aard zijn.
Als u mij vraagt: vindt u dat we voldoende ver zijn met onderwijsvoorrang, dus
ook met tweede-taalonderwijs, met OETC, met intercultureel onderwijs en met de
samenhang tussen deze activiteiten, dan zeg ik: nee, globaal genomen niet ver genoeg.
Er zijn in deze kabinetsperiode veel zaken tot stand gekomen. Ik denk niet dat er één
kabinetsperiode te noemen is, waarin er zoveel wetgeving op het terrein van het
onderwijs gerealiseerd is. Dat geldt ook voor de onderwijsvoorrang. Maar er zal
zeker nog een termijn van vier jaren nodig zijn om ook dit karwei af te maken. Het
gaat hier met name om de inplementatie van het in gang gezette beleid. Hierbij moeten
mijns inziens de volgende overwegingen gelden.
Van belang zijn niet alleen de afzonderlijke onderwijsactiviteiten, maar ook moet
gelet worden op hun onderlinge samenhang. Bijvoorbeeld: kan OETC zo gegeven
worden, dat het een positief effect heeft op het leren van de Nederlandse taal, dat het
bijdraagt aan intercultureel onderwijs en omgekeerd, dus van betekenis is voor de
hele school? Ik denk hier niet in termen van concurrentie, maar eerder aan een gezonde
vorm van symbiose. De overheid verwacht een positieve invloed van onderwijs in
de eigen taal op de verwerving van het Nederlands. Zij vindt wel dat er wat dit betreft
nog meer onderzoek moet worden gedaan.
Ten aanzien van het onderwijs aan etnische minderheden bestaat er nog geen
eensluidende mening over de rol die de moedertaal in het onderwijs speelt. En als
we erachter proberen te komen welk onderwijsmodel je nu het beste voor twee- of
meertalig opgroeiende kinderen kunt hanteren, dan zijn eensluidende meningen al
evenzeer ver te zoeken. De vraag is natuurlijk of die ook noodzakelijk zijn. In de
praktijk blijken onderwijsgevenden en ondersteuners wel degelijk een keus te kunnen
maken. Maar ook nu weer moeten we constateren dat nog moet blijken welke aanpak
of keus de meest effectieve is.
In de tweede plaats moeten er hoge eisen gesteld worden aan de kwaliteit van het
onderwijs. Geldt dit voor het onderwijs in het algemeen, dan moet dat zeker ook
opgaan voor die sectoren waar we met hardnekkige achterstanden te kampen hebben.
Het is om die

Etnische minderheden

186
reden dat ik bepaalde eisen stel aan de leerkrachten OETC. Aan de ene kant zijn er
applicatiecursussen voor de zittende leerkrachten. Daarbij wordt een nieuwe weg
ingeslagen, door het creëren van een aaneensluitende cursus van een aantal weken
en het mogelijk maken van vervanging van degenen die deze cursus volgen. De
nadelen van fragmentarische applicatiecursussen voor deze onderwijsgevenden zijn
bekend. Het isolement van deze leerkrachten kan mede door het beter leren beheersen
van de Nederlandse taal zo althans ten dele worden opgeheven. Aan de andere kant
moet er gezorgd worden voor goed opgeleide nieuwe leerkrachten.
Degenen die vinden dat de eisen maar moeten worden verlaagd om in elk geval
te kunnen beschikken over voldoende leerkrachten, gaan voorbij aan de betekenis
van OETC als onderdeel van het totale onderwijsprogramma. Ik noem hier ook het
gebrek aan verantwoorde leerplannen. Feitelijk zouden we daar allereerst over moeten
beschikken. Daar wordt - ik noemde het al - nu hard aan gewerkt. De SLO zal
binnenkort de eerste producten voor een leerplan Arabisch en voor een leerplan Turks
ten behoeve van het basisonderwijs publiceren.
Een speciaal probleem is de inrichting van een echte cursus OETC, dat wil zeggen
een cursus voor leerkrachten, waarin onder meer de volgende aspecten aan de orde
komen:
- inzicht in de situatie van etnische minderheden en hun problemen, ook in het
onderwijs;
- een overzicht van al ontwikkelde leerplannen en leermiddelen, ook in relatie
tot het overige onderwijs;
- een op leerlingen van etnische minderheden toegespitste aanpak en bijbehorende
werkvormen;
- de relatie met de ouders.

Voor het toezicht op OETC zijn twee inspecteurs benoemd die afkomstig zijn uit
minderheidsgroepen en de onderwijsproblemen goed kennen. Ik denk verder aan
voorlichting aan het hele onderwijsveld over doel en functies van het
onderwijsvoorrangsbeleid, inclusief onderwijs in eigen taal en cultuur en intercultureel
onderwijs.
Ik zou met het stellen van enkele vragen aan de wetenschap aan deze bijdrage een
‘open einde’ willen geven. Allereerst moet worden nagegaan in hoeverre de getroffen
maatregelen ook werkelijk effectief zijn. Op de tweede plaats moet worden nagegaan
wat de beste aanpak van de taalproblematiek is. Hierbij zou o.a. gekeken kunnen
worden naar de omvang van het ETC-onderwijs en naar de kloof tussen thuistaal en
landstaal. In 1988 is evaluatie voorzien van de effecten van onderwijsvoorrang. Het
ETC-onderwijs speelt hierbij eveneens een rol. Uit de resultaten van die evaluatie,
maar ook van symposia als in Tilburg kan blijken of het beleid moet worden
bijgesteld.
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13 Meertaligheid in de school
W. Fase
1. Inleiding
Wie poneert: ‘De verscheidenheid in het onderwijs is zeer groot’, kan rekenen op
instemmend geknik. Degene die daarop zou reageren met: ‘Inderdaad, en dat neemt
alsmaar toe’, heeft minder kans om bijval te genieten. Het hangt er maar vanaf welk
soort associaties er worden gemaakt. De belangrijkste dimensie van pluriformiteit
in onze historie, te weten levensbeschouwing of denominatie, neemt onder invloed
van ontkerkelijking in betekenis af, al laat zich dat nog niet zo duidelijk aflezen uit
de opbouw van het scholenbestand. Met een ander soort verscheidenheid is geprobeerd
doelbewust af te rekenen, namelijk scholen naar rangen en standen.
Op andere dimensies is een ontwikkeling in tegengestelde richting gaande. De
belangrijkste is misschien wel die van een toenemende diversiteit naar etnische
achtergrond. Qua etnische samenstelling is met name in de grote steden de
leerlingenpopulatie in een bestek van nog geen twintig jaar zeer ingrijpend gewijzigd.
Eén van de dingen die mee veranderden is de moedertaal van een groot deel van de
leerlingen. Hoe moedertaal of eerste taal ook gedefinieerd mag zijn - naar oorsprong,
vaardigheid, functie of attitude (Skutnabb-Kangas, 1981) - vaststaat dat met de
etnische ook de linguïstische verscheidenheid op de Nederlandse scholen sterk is
gegroeid. Hoogstwaarschijnlijk is meertaligheid - althans de eerstkomende tijd - de
meest tastbare en in het oog springende exponent van die etnische factor. Of en zo
ja, hoe deze verscheidenheid op taalgebied ook de Nederlandse onderwijspraktijk
heeft beïnvloed, is hier aan de orde. Maar alvorens wat langer stil te staan bij het
typisch Nederlandse van de onderwijskundige aandacht voor meertaligheid, eerst
iets over de omvang en het eventueel blijvende karakter van linguïstische diversiteit.

2. Omvang en ontwikkelingen in de tijd
Meertaligheid is een sociaal feit in alle westerse samenlevingen. Over de omvang is
in het algemeen zeer weinig bekend. Taalsociologische thema's (‘wie spreekt welke
taal, wanneer en tot wie?’) hebben - zeker ten aanzien van etnische groepstalen - nog
nauweklijks aandacht weten te trekken. Zo zijn er geen landelijk re-
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presentatieve gegevens bekend over de taalbagage van migrantenkinderen bij intrede
in het Nederlandse onderwijs. Om een voorbeeld te noemen: wat spreken de
Marokkaanse kinderen bij aanmelding op een school in de Rotterdamse
Afrikaanderbuurt? Berber, Marokkaans Arabisch, Nederlands of een specifieke
combinatie van meerdere talen? Welk soort vocabulaire wordt via welke taal
aangeleerd? Welke taal wordt het beste beheerst? Met welk soort factoren hangen
verschillen in taalbagage samen? Is het verblijfsduur, nationaliteit, sekse? De vragen
zijn legio, de antwoorden blijven voorlopig uit. In Nederland bestaat nog geen traditie
met taalsociologisch onderzoek die in de voetsporen kan treden van Fishman (1965,
1966, 1972) of Glazer (1966). Deze pioniers hebben aangetoond dat er tussen etnische
groepen grote verschillen bestaan in loyaliteit jegens de eigen taal. Grosjean (1982)
heeft die studies geordend en noemt als belangrijkste determinanten: tijdstip en
permanentie van immigratie, geografische concentratie en/of isolement jegens de
meerderheid, mobiliteit, religie en politiek activisme, meningen over tweetaligheid
en pluralisme.
Minstens zo interessant als actuele momentopnames zijn gegevens over wat er
over generaties heen gebeurt met meertaligheid. Zo'n thema wint aan belang als de
migratiestroom afneemt en ontwikkelingen uit endogene factoren moeten worden
verklaard. Tweetaligheid bij migranten is in de meeste gevallen een overgangsfase
tussen eentaligheid in de moedertaal naar eentaligheid in de taal van het land van
vestiging. Grosjean (1982) komt tot deze conclusie op grond van Amerikaanse studies.
Ondanks de rijke input van talen spreekt 93% van de Amerikaanse burgers uitsluitend
Engels. Maar, zo voegt hij eraan toe, de uitzonderingen zijn talrijk, zoals
Navajoh-Indianen en Chinese of Vietnamese groeperingen aantonen. Verder kunnen
de Amerikaanse bevindingen niet zomaar getransplanteerd worden naar West-Europa,
omdat de condities van taalgemeenschappen - denk aan de factor permanentie van
verblijf - op vele punten anders zijn.
In Nederland is over ontwikkelingen in de tijd nog maar weinig bekend. In een
antropologische studie laten Brassé en Van Schelven (1980) zien dat er bij Italianen
en Polen een sterke afbrokkeling plaatsvindt van de moedertaal in twee tot drie
generaties tijd. De Haan en Van der Schoot (1984) komen op grond van een
kleinschalig onderzoek in Utrecht tot de slotsom dat oudere Surinamers gebruik
maken van minderheidstalen - bij de Hindoestanen bijvoorbeeld spreekt een derde
uitsluitend Sarnami Hindostani onder elkaar - en dat de kinderen onderling eigenlijk
zonder uitzondering Nederlands spreken. Deze twee studies zijn uitzonderingen op
de regel dat het daadwerkelijke gebruik van verschillende talen binnen etnische
groepen in Nederland geen object van studie is. Een begin van kentering is denkbaar
wanneer de resultaten van het onlangs gehonoreerde project van Jaspaert en Kroon
beschikbaar komen, omdat daarin de volgende vraag aan de orde komt: ‘Welke
factoren beïnvloeden taalverschuiving en taalverlies
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bij etnische minderheidsgroepen in Nederland?’ (1985: 8).

3. Meertaligheid en schoolpraktijk
Al ontbreekt het aan concrete inzichten over de omvang en de ontwikkeling ervan,
meertaligheid op Nederlandse scholen is en blijft zeker voorlopig een sociale realiteit.
Wat moet de onderwijspraktijk zich van een dergelijke situatie aantrekken? Eén van
de antwoordmogelijkheden luidt: niets. Zo'n standpunt wordt wel verdedigd vanuit
nationalistische motieven; taal is één van de elementen die een natie bindt en die
filosofie moet ook in het reguliere onderwijs worden uitgedragen. Met een dergelijk
argument zijn vele regionale talen in West-Europa buiten het normale onderwijs
geplaatst. Ook de Verenigde Staten kenden in de eerste helft van de twintigste eeuw
een zeer sterke hang naar taalassimilatie, die uit nationalistische en soms zelfs
isolationistische voorkeuren moet worden verklaard (Banks 1982). Kiezen voor niets
doen in het reguliere onderwijs kan ook ingegeven zijn door het belang van andere
educatieve activiteiten buiten het formele onderwijs te onderstrepen. De redenering
is dat de scholen alles bij het oude kunnen of moeten laten, zolang er daarbuiten maar
wegen zijn om linguïstische verscheidenheid tot uitdrukking te brengen. Op die wijze
wordt wel geredeneerd door vertegenwoordigers van etnische groepen: beter zelf via
categorale voorzieningen aandacht besteden aan de moedertaal en de eigen cultuur
dan het over te laten aan officiële onderwijsautoriteiten van de ontvangende
samenleving. De opvattingen van religieus getinte elites in de Turkse gemeenschap
van West-Berlijn gaan duidelijk in deze richting. In Nederland zijn het met name de
vijf kleine taalgroepen - te weten Spanjaarden, Portugezen, Italianen, Grieken en
Joegoslaven - die de voorkeur geven aan eigen beheer over voorzieningen tot
moedertaalonderwijs.
Zij die wel degelijk in het reguliere onderwijs consequenties willen verbinden aan
meertaligheid zien daartoe uiteenlopende mogelijkheden, die steeds weer op
verschillende motieven zijn terug te voeren. Die motieven kunnen in een klein aantal
hoofdgroepen worden samengebracht. Al worden beweegredenen zelden expliciet
uitgesproken en al worden er in de praktijk meestal niet één, maar meerdere motieven
aangevoerd voor een zekere aandacht voor moedertaalonderwijs - al dan niet
gecombineerd met culturele componenten - in zijn algemeenheid geldt dat in
verschillende landen de discussie wisselt op dit punt van motivering.
In geval van legitimering van tweetalig onderwijs onderscheidt Lewis (1981)
linguistïsche (‘talen beinvloeden elkaar en als dat gecontroleerd gebeurt door ingrepen
in het onderwijs komt dat de taalvaardigheid van migrantenkinderen sterk ten goede’),
cultureel etnische (‘taal is wezenlijk bestanddeel van of zelfs kernwaarde voor een
etnische groep en aandacht daarvoor bevordert
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identiteitsontwikkeling en groepscohesie’), psychologische (‘meer dan één taal
beheersen bevordert onafhankelijkheid van denken’), sociaal-politieke (‘meertaligheid
helpt politiek prestige van dominante groepen te ondermijnen’) en pedagogische
motieven (‘via beheersing van eerste en tweede taal wordt de relatie tussen school
en sociale omgeving sterker, wordt het leren van een tweede taal gemakkelijker,
e.d.’).
In Nederland heeft Teunissen een drietal argumenten en motivaties ten aanzien
van ETC-onderwijs onderscheiden, die veel gelijkenis vertonen met de ideeën van
Lewis. Teunissen maakt onderscheid tussen a) etnisch-culturele motieven, die ‘zijn
gericht op de eigen etnische groepering. Het zijn motivaties van en voor de etnische
groep’ (1985: 12), b) politiek-maatschappelijke motieven, hetgeen neerkomt op
‘verschillende voorstellingen omtrent gewenste interetnische verhoudingen in de
samenleving’ (1985: 13), en tenslotte c) onderwijskundig-linguïstische motieven,
welke inhaken ‘op de waargenomen achterstanden in schoolprestaties, met name bij
de “leer”-vakken bij migrantenkinderen’ (1985: 15). Het gaat om sets van argumenten
en beweegredenen, die - ondanks het globale karakter ervan - nuttige wenken bevatten
bij een kenschets van de discussies die zich rond moedertaalonderwijs afspelen en
praktijkinvullingen die gangbaar zijn in verschillende landen.

4. Het Nederlandse antwoord op meertaligheid
Het reguliere onderwijsaanbod heeft de laatste decennia onder invloed van
meertaligheid van groepen scholieren wijzigingen ondergaan. Tijdelijk waren of zijn
die er nog steeds ten aanzien van de opvang van migrantenkinderen;
alfabetiseringsprogramma's op kleine schaal én hulplessen in de eigen taal in de
zogenaamde internationale schakelklassen zijn daarvan voorbeelden. Nu de
migratiestroom terugloopt zijn dergelijke activiteiten - althans voor wat het primaire
en secundaire onderwijs betreft - over hun hoogtepunt heen. Het belangrijkste
antwoord op meertaligheid zijn de wettelijke regelingen inzake onderwijs in eigen
taal en cultuur. Het beleid is op dit punt lang zeer terughoudend geweest. Pas vanaf
het midden van de jaren zeventig zijn stapsgewijs instrumenten aangewend, eerst op
het vlak van de scholing, inspectie en verzorging en pas later met betrekking tot
leerplanontwikkeling, totdat er in 1985 een wettelijke regeling kwam.
Een korte terugblik in de beleidshistorie leert het volgende. In 1970 komt een nota
uit over ‘Buitenlandse Werknemers’. Hierin wordt ervoor gepleit om de
migrantenkinderen in het reguliere onderwijs te plaatsen, een in die periode schijnbaar
nog niet zo voor de hand liggende mogelijkheid. Want, naast ‘zuiver Nederlands
onderwijs ten einde de integratie van de kinderen in Nederland te bespoedigen...’
werd ook van het volgende alternatief
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gewag gemaakt: ‘zuiver nationaal onderwijs met het oog op een mogelijke terugkeer
naar hun eigen land, zodat de aansluiting op het onderwijs daar geen moeilijkheden
oplevert,...’ (1970: 12). Op het onderwijsdepartement is duidelijk gekozen voor de
eerste variant, te weten plaatsing in het Nederlandse onderwijs. Daarenboven hebben
deze kinderen recht op ‘onderwijs in eigen taal en cultuur’, een term die vanaf dat
moment ingeburgerd raakt. Dit voornemen werd ten uitvoer gelegd in 1974. Vanaf
dat jaar was onderwijs in eigen taal en cultuur in het lager onderwijs mogelijk, en
wel door toedoen van twee maatregelen: er werd lesruimte beschikbaar gesteld en
scholen werden (financieel) in staat gesteld om onderwijsgevenden aan te trekken de zogenaamde buitenlandse onderwijsassistenten.
De zaak leek afdoende geregeld te zijn, een status quo tekende zich af. Sommige
etnische groepen hadden hun (maximaal vijf uren) ETC-onderwijs, andere niet.
Immers, niet iedere denkbare groep deed aanspraak op geïntegreerd ETC-onderwijs.
Maar bovendien moest ook de school een claim indienen en dat gebeurde lang niet
in alle mogelijke gevallen. Soms werd een verzoek door de inspectie ook afgewezen,
beducht als men was voor het onderwijs in talen, die niet tegelijk ook landstalen of
officiële talen zijn. Zes jaar heeft die situatie voortbestaan, een periode waarin
schoorvoetend meer vormen van ETC-onderwijs op een groeiend aantal scholen
werden geïntroduceerd.
Net voor 1980 raakt de discussie weer in een stroomversnelling. Een belangrijke
aanleiding was een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
waarin de volgende boodschap was vervat: de gedachte als zouden etnische
minderheden tijdelijk in ons land verblijven is niet correct. ‘Het beleid zal uit moeten
gaan van de mogelijkheid van een permanent verblijf in Nederland’ (1979: 39). In
1981 valt de beslissing om de Lager-Onder-wijswet van 1920 zo aan te passen dat
ETC-onderwijs een wettelijke basis krijgt. Dat wordt geëffectueerd in '84/'85, één
schooljaar voordat de Wet op het Basisonderwijs in werking treedt. Verder begint
na 1980 de onderwijsverzorging ten aanzien van etnische groepen pas goed op gang
te komen.
De Stichting voor Leerplanontwikkeling kreeg opdrachten voor het maken van
leerplannen - voorlopig Turks, Arabisch, Moluks-Maleis en Spaans -, er kwam een
zgn. Leermiddelenplatform met daarin een sterke vertegenwoordiging van de vier
grote steden en er werd een projectgroep ingericht voor de ontwikkeling van
ETC-onderwijs voor Turken en Marokkanen in het voortgezet onderwijs, beter bekend
als ARTUVO.
Meer regelingen, verdeeld over een groeiend aantal instanties, zo is de ontwikkeling
vanaf 1980 kortweg te karakteriseren. Daarbij zijn op het vlak van de organisatie
enkele knopen doorgehakt; a) beschikbare uren; het was tot 1984 in het primair
onderwijs mogelijk om twee schooltijden (d.i. twee keer tweëneenhalf uur) aan
ETC-onderwijs te besteden, nu wordt het één schooltijd binnen het
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lesrooster en de mogelijkheid om er daarbuiten nog één aan toe te voegen; b) taal en
cultuur in het basisonderwijs en taal in het voortgezet onderwijs; c) doelgroepen en
taalgroepen; voorlopig is beslist om Joegoslavische talen, Turks, Maleis, Arabisch,
Aramees en de talen van de EG-lidstaten te honoreren. Bovendien is ETC-onderwijs
mogelijk voor politieke vluchtelingen. Het criterium voor toewijzing is niet eenduidig,
zoals uit deze opsomming kan worden opgemaakt. In principe wordt van de officiële
landstaal uitgegaan. Maar voor Molukkers is er een uitzondering. In principe zijn
ook de grootste taalgroepen vertegenwoordigd. De uitzondering betreft hier de
Chinezen, die niet in bovenstaand rijtje vertegenwoordigd zijn.
Onderwijl doen zich allerlei bespiegelingen voor over de functies die aan
ETC-onderwijs kunnen worden toegeschreven. De argumenten zoals die door de
samenstellers van beleidsnota's worden gegeven, zijn in de loop der tijd weliswaar
aan wat wijzigingen onderhevig, maar de kern staat vast: het gaat om de ontwikkeling
van zelfbewustzijn en identiteit, alsmede om de contacten met ouders. In de versies
die voorafgingen aan de notitie ETC-onderwijs uit 1983 werd nog wel eens gerept
over remigratie, maar dat motief is weggevallen. Al vinden nog regelmatig
verschuivingen plaats in de keuze van doelstellingen - zoals in 1984 toen voor het
eerst werd gerept over de bijdrage van ETC-onderwijs aan intercultureel onderwijs
- van de overheid uit gezien is en blijft er een sterke nadruk op wat Teunissen (1985)
heeft genoemd de etnisch-culturele argumenten en motivaties. Daarmee zijn de
consequenties die in de Nederlandse onderwijswereld uit meertaligheid worden
getrokken goeddeels bepaald: meertaligheid associeer je met ETC-onderwijs en dat
op haar beurt weer met identiteitsontwikkeling en het bevorderen van contacten
tussen school- en thuismilieu. Dat komt tot uitdrukking in intenties, of zo men wil
pretenties, aangaande ETC-onderwijs, maar het kan ook wel degelijk worden afgeleid
uit regelingen inzake de organisatie ervan: het is een categorale voorziening,
aanvullend op het reguliere programma en in hoofdzaak gedragen door buitenlandse
leerkrachten, die zich als zaakwaarnemers kunnen opwerpen inzake taal- en
cultuurbehoud binnen de etnische groep. Toch is hier enige voorzichtigheid geboden.
Immers, beleid zegt veel, maar niet alles over de praktijk. Dat komt, omdat 1)
beleidsuitgangspunten in de lespraktijk menigmaal anders worden uitgelegd; en 2)
ETC-onderwijs, zoals eerder al aangegeven, zich deels buiten het gezichtsveld van
de reguliere scholen afspeelt.
ad 1) De overheid voert met betrekking tot ETC-onderwijs een
voorwaarden-scheppend beleid. Minister Deetman liet dat op een
Amerikaans-Nederlandse conferentie over onderwijs en etnische groepen goed merken
door te verklaren dat ‘I do not have the pretention nor the authority to tell you how
education in native
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language and culture (...) should be organised’ (1983: 7). Zo kan, onder invloed van
voorkeuren binnen etnische groepen of van directies van scholen dan wel buitenlandse
leerkrachten het karakter van ETC-onderwijs variëren. Al zijn er op dit punt geen
gedetailleerde gegevens beschikbaar, de religieuze component zal vermoedelijk in
sommige etnische groepen een prominente plaats innemen, in andere groepen in het
geheel niet. Onder Turken en Marokkanen vindt bijvoorbeeld een diepgaand debat
plaats over de manier waarop de islamitische levenswijze in ETC-onderwijs moet
of kan worden ingebed (vgl. De Moor 1985). Anders gaat het bij de Spanjaarden die
de meeste waarde hechten aan het taalniveau. Spaanse autoriteiten geven in Nederland
richtlijnen uit ten aanzien van het niveau van het Spaans met het oog op de
vergelijkbaarheid met dat van scholieren in Spanje, richtlijnen die in de praktijk van
het Spaanse ETC-onderwijs - zowel in geïntegreerde als in parallelle vorm - een
belangrijke rol spelen (Spaans Onderwijsbureau 1984). Gaat het hier nog uitsluitend
om invulling en relatief gewicht van de componenten ‘eigen taal’ en ‘cultuur’, er
zijn daarnaast vermoedens dat althans sommige scholen eigenstandig meer waarde
gaan hechten aan de relaties tussen eerste en tweede taalontwikkeling. In de eerste
klassen van het basisonderwijs bijvoorbeeld gaan scholen er soms toe over om de
aangeboden leerstof voor ETC-onderwijs en het vak Nederlands enigszins op elkaar
af te stemmen (projectberichten Kruger-Nagelkerken 1986). Afstemming is nog geen
integratie (ETC-onderwijs blijft een aanvullende voorziening met een eigen karakter
en een zelfstandige personele bezetting), maar dit voorbeeld wijst er wel op dat er
ook voor andere, meer onderwijskundige of taalkundige functies van ETC-onderwijs
aandacht komt: eigen taal- en cultuuronderwijs bezien mede in het licht van een
bijdrage aan vaardigheden in andere vakken. Het duidt op een zekere afstemming
van vakken of leergebieden, nu eens inclusief in plaats van exclusief ETC-onderwijs.
ad 2) Niet al het ETC-onderwijs of andere varianten van moedertaalonderwijs spelen
zich af binnen het reguliere onderwijs. Er is het voorbeeld van de internationale
scholen, waar onderwijs in en via de eigen taal wordt gepraktizeerd. Ook zijn er
vormen van ETC-onderwijs die zich geheel en al buiten de normale scholen afspelen.
Het Chinese ETC-onderwijs is een treffend voorbeeld van zo een parallelle vorm,
evenals het ETC-onderwijs voor de kleine taalgroepen in Amsterdam. Verder zijn
er historische voorbeelden van ETC-onderwijs. Lang voordat de overheid zich over
de eigen taal en cultuur van etnische groepen in onderwijskundige zin uitsprak waren
er al tal van initiatieven ondermeer bij Poolse, Italiaanse en Duitse immigranten. Uit
deze en andere voorbeelden moge blijken dat ETC-onderwijs in Nederland een
complex beeld vertoont. Complex, omdat verschillende etnische groepen zeer
uiteenlopende ontwikkelingen doormaken. Daaruit vallen twee lessen

Etnische minderheden

194
te leren: (a) hét ETC-onderwijs voor dé etnische minderheidsgroepen bestaat niet
dan alleen in stereotype beelden over ‘de buitenlander en zijn cultuur’ (b) de
geschiedenis van het ETC-onderwijs begon veel eerder dan het tijdstip waarop de
eerste politieke uitspraken werden gedaan. De neiging bestaat om een onderwerp
pas interessant te verklaren als de politiek er zich mee bemoeit. Niet alleen in de tijd,
maar ook in de ruimte - d.i. de initiatieven buiten reguliere kaders - is de blik op
ETC-onderwijs beperkt.
Dit alles neemt niet weg dat meertaligheid in de Nederlandse onderwijspraktijk in
grote lijnen tot uitdrukking komt in ETC-onderwijs vanuit de eerder genoemde
etnisch-culturele motieven. Overigens is er in theorie één alternatief, zij het uitsluitend
in bijzondere omstandigheden. In het onderwijsvoorrangsplan wordt voorzichtig
over de mogelijkheden gerept om gebruik te maken van de eerste taal of moedertaal
bij de normale lessen, naast onderwijs in de eigen taal ook onderwijs via de eigen
taal zogezegd. Mocht van deze andere weg serieus en op grote schaal gebruik worden
gemaakt, dan zou zich een andere optiek op moedertaalonderwijs aftekenen, een die
gevoed wordt door onderwijskundige en taalkundige argumenten. Dit zou een
ingrijpender stap zijn dan een vakinhoudelijke afstemming tussen ETC-onderwijs
en andere delen van het curriculum; eigen taal zou namelijk binnendringen in het
hart van het curriculum als instructiemedium. Er zijn enkele experimenten op dit
gebied bekend, zoals de zogenaamde moedertaalklassen in Enschede (Teunissen
1983) en het toenmalige Leidse opvangmodel (Appel 1984), maar deze zijn vooralsnog
te beperkt van omvang om van koerswijzigingen inzake moedertaalonderwijs te
kunnen spreken.

5. Andere landen
De Nederlandse onderwijspraktijk rond meertaligheid, en in specifieke zin die ten
opzichte van ETC-onderwijs, heeft veel gelijkenis met Frankrijk en België. Ook in
die landen wordt overwegend gedacht aan aanvullend onderwijs, te geven door
buitenlandse leerkrachten en met inachtneming van een zekere culturele component.
Een verschilpunt van importantie heeft te maken met controle en beheer. In Frankrijk
en België zijn het de officiële autoriteiten uit de landen van herkomst van
immigranten, die een dikke vinger in de pap hebben bij de vormgeving alsmede de
aanstelling en bezoldiging van onderwijsgevenden. Daartoe zijn bilaterale
overeenkomsten afgesloten met een gelimiteerd aantal landen. Evenals in Nederland
is de belangstelling voor onderwijs via de eigen taal - enigerlei vorm van tweetalig
onderwijs zogezegd - miniem te noemen, althans voor de etnische groepstalen. Dat
is opvallend in het besef dat er een rijke traditie van
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onderzoek op dit terrein bestaat, met name aan de universiteiten van Grenoble en
Leuven. Een vergelijking met West-Duitsland ligt veel moeilijker, omdat er zulke
grote verschillen aanwezig zijn qua moedertaalonderwijs tussen de deelstaten. De
Berlijnse variant is sterk op taalassimilatie gericht en laat alleen Turks als keuzevak
toe vanaf schooljaar 5; alle andere activiteiten komen voor rekening van en worden
gedragen door vertegenwoordigers van etnische groepen, vooral Turks, Grieks en
Joegoslavisch. In en om München wordt het zogenaamde Bavaria-model toegepast,
waarbij de leerlingen die het Duits in onvoldoende mate beheersen in zogenaamde
nationaliteitsklassen worden geplaatst. Het is een omstreden model, omdat uitstel
van integratie in reguliere klassen volgens sommigen (Skutnabb-Kangas 1983;
Boos-Nünning 1983) gemakkelijk tot afstel, d.i. blijvend isolement en marginalisering
kan leiden. De Britten kennen eveneens regionale verschillen, die terug te voeren
zijn op de grote mate van autonomie van de afzonderlijke onderwijsautoriteiten bij
het bepalen van het beleid inzake moedertaalonderwijs. Een praktijk van tweetalig
onderwijs is er op kleine schaal in Groot-Londen en er zijn hier en daar ook
ectiviteiten die gelijkenis vertonen met het Nederlandse ETC-onderwijs. In het
algemeen echter - en zeker bij het departement van onderwijs - wordt
moedertaalonderwijs in reguliere scholen niet gepropageerd uit vrees dat een
dergelijke categorale (in de ogen van veel Britten separate en segregerende)
voorziening de onderwijskansen van de leerling niet dient, sterker nog, al gauw een
discriminerend karakter kan krijgen.
Diametraal tegenover het dominante Britse standpunt - waar overigens ook
belangrijke minderheidsstandpunten zijn geformuleerd - staat dat van Zweden, maar
vooral dat van de Verenigde Staten. Daar wordt uit het oogpunt van kansengelijkheid
juist tweetalig onderwijs gepropageerd en op grote schaal gepraktizeerd. Wie de
totstandkoming van de Amerikaanse Wet op het Tweetalig Onderwijs en de
rechterlijke uitspraken over eigen taal - de zogenaamde Lau-zaak en de latere
Remedies - analyseert, komt tot de ontdekking dat naast pluralistische ook, of juist
in het bijzonder, egalitaire motieven schuilgaan achter pleidooien voor tweetalig
onderwijs. Het blijft echter niet bij een ander motief, ook de opzet verschilt danig
van de Nederlandse praktijk. De lessen worden afgewerkt in twee talen; hoe en in
welke combinatie dat gebeurt is open. De instructietaal kan wisselen per dag, per
vak en doorgaans over schooljaren heen, omdat een ‘transitie’ van eerste naar tweede
taal meestal voorop staat. Sommige Amerikaanse programma's hebben een
handhavingskarakter, d.w.z. de eerste taal blijft jaar in jaar uit een groot aandeel
behouden. Deze vorm van tweetalig onderwijs kan in de Verenigde Staten evenwel
op weinig steun rekenen, noch federaal, noch in de staten.
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6. Discussie
Enkele conclusies over meertaligheid en de Nederlandse schoolpraktijk dienen zich
aan. Het valt op hoe weinig inzicht er bestaat in de taalachtergronden van etnische
groepen, met name toegespitst op vragen over ontwikkelingen in de tijd en de factoren
die daarbij in het geding zijn. Verder kan worden vastgesteld dat het
doorsnee-antwoord op meertaligheid het ETC-onderwijs is, aanvullend op regulier
onderwijs en uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide buitenlandse leerkrachten.
Doorgaans wordt de diversiteit in vormen en inhouden van ETC-onderwijs onderschat,
met name als het gaat om de praktijk buiten normale scholen en schooltijden. Naast
ETC-onderwijs zijn er andere experimenten rond de moedertaal, maar deze zijn te
kortlopend en te beperkt van omvang om van een volwassen alternatief in de
Nederlandse onderwijspraktijk te kunnen spreken. Daarmee heeft de Nederlandse
respons veel gemeen met de Franse en in zekere zin de Belgische. In de Verenigde
Staten en in Zweden liggen de accenten anders. Motieven zijn vaker en duidelijker
onderwijskundig van aard en dat vertaalt zich ook in organisatie en inhoud: de eigen
taal beweegt zich binnen vitale onderdelen van het curriculum.
Verschillen in motivering, organisatie en inhoud van moedertaalonderwijs zijn
relevant in taalpolitieke zin. Als met taalpolitiek wordt bedoeld dat meertaligheid
politieke betekenis krijgt, d.i. de verscheidenheid in talen niet langer uitsluitend een
zaak voor particulieren is, maar ook een publieke aangelegenheid is geworden, dan
is Nederland evenzogoed als België, Frankrijk, West-Duitsland, Zweden en de
Verenigde Staten in taalpolitieke zin actief. Alleen over het Britse geval is op dat
punt twijfel denkbaar. Zodra er hogere eisen worden gesteld aan een definiëring van
taalpolitiek - bijvoorbeeld in de zin van een samenhangend geheel van
beleidsbeslissingen rond handhaving en ontwikkeling van talen, mogelijk het
bevorderen van tweetaligheid - dan valt Nederland met Frankrijk en België - althans
wat de etnische minderheidsgroepen betreft - uit de boot. Alleen Zweden en de
Verenigde Staten komen in dat geval voor een dergelijke kwalificatie in aanmerking.
Een interessante vraag die volgt op deze constatering is hoe het komt dat Nederland
in laatstbedoelde zin geen taalpolitiek ten aanzien van etnische minderheidsgroepen
bedrijft. Waarom wel een distributief en voorwaardenscheppend beleid inzake
ETC-onderwijs, maar geen actief beleid jegens tweetaligheid? Waarom wel
voorzieningen in aanvullende zin - of in het basisonderwijs voor één schooltijd
vervangend - maar niets dat wijst in de richting van een rol voor eerste taal in vitale
onderdelen van het curriculum? Over redenen en achtergronden valt alleen te
speculeren. Mogelijkerwijs dat het blootleggen van enkele wezenlijke verschillen
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tussen Nederland en een land als de Verenigde Staten de vorming van een inzicht
dient en op den duur kan uitmonden in een aantal hypothesen ter zake.
Wat direct opvalt is dat de reden om de eigen taal te introduceren in de Verenigde
Staten vooral te doen heeft met de geringe onderwijskansen van met name
Spaanssprekende en Indiaanse taalgroepen. Nederland heeft - buiten
alfabetiseringsprogramma's en andere kortlopende projecten - andere motieven om
eigen taal in reguliere scholen te introduceren. Dat wat in Nederland staat voor
ETC-onderwijs vindt ook in de Verenigde Staten plaats, maar uitsluitend buiten het
reguliere kader op naar schatting 7.000 locaties. Ook deze vormen van ETC-onderwijs
zijn vaak op financiële steun aangewezen, maar in alle gevallen via particuliere
fondsen en niet via overheidsinstanties.
In de Amerikaanse praktijk is eigen taal of moedertaal instrument in
kansenbevordering; daar waar zich ongewenste verschillen qua leerprestaties
voordoen, wordt tweetalig onderwijs als optie overwogen. Zo heeft moedertaal in
het Amerikaanse onderwijs vooral een kwalificerende functie en in Nederland vooral
een socialiserende functie. Een belangrijke indicatie van die verschillen in optiek is
zichtbaar aan het docentencorps. In de Verenigde Staten worden veel tweetalige
docenten opgeleid; in ons land zijn er de docenten voor ETC-onderwijs die zich
anders kwalificeren dan de reguliere docenten in het basisonderwijs. Tweetaligheid
is geen criterium voor aanstelling, noch voor buitenlandse leerkrachten, noch voor
andere docenten die bijvoorbeeld in onderwijsvoorrangsgebieden met hoge
concentraties anderstaligen opereren. In Nederland bestaat de trits
meertaligheid-ETC-onderwijs-buitenlandse leerkrachten. Positionele en
onderwijsinhoudelijke belangen kunnen op dit punt verstrengeld raken, zoals dat in
de Verenigde Staten het geval is rond tweetalig onderwijs. De aanstellingen op
scholen lopen langs deze kaders en de opleidingen zijn ernaar; dit alles werkt
waarschijnlijk remmend op het verkennen van ook andere wegen waarlangs
meertaligheid in het onderwijs zich kan manifesteren. In Nederland zijn er tal van
docenten die de eerste taal onderwijzen; er zijn nog meer docenten die de tweede
taal (het Nederlands) voor hun rekening nemen. De tweetalige docenten, die kunnen
opereren op het raakvlak tussen T1 en T2, ontbreken. Zou er al behoefte aan bestaan,
dan kan misschien een specifieke invulling van het onderwijsvoorrangsbeleid hierin
mettertijd verandering gaan brengen.
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14 Belang en inhoud van onderwijs in eigen taal en cultuur
S. Özgüzel1.
1. Inleiding
In deze inleiding wordt kort ingegaan op de volgende vier vragen:
- Wat is eigen taal?
- Wat is eigen cultuur?
- Wat is identiteit?
- Wat is Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC)?

Wanneer we spreken over OETC, dan wordt daarmee, wat de taalkant betreft,
vooralsnog in de meeste gevallen onderwijs in de standaardtaal van etnische
minderheidsgroeperingen bedoeld. In dit verband kan evenwel opgemerkt worden
dat er een onderzoek is toegezegd naar het taalgebruik van Marokkaanse kinderen
die een Berbertaal spreken en de repercussies die dat voor het OETC aan die kinderen
zou kunnen hebben.
De meeste ouders van de kinderen uit Mediterrane etnische minderheidsgroepen
die aan het Nederlandse onderwijs deelnemen, zijn niet in Nederland geboren. Dit
heeft uiteraard tot gevolg dat er in de betreffende gezinnen meestal de moedertaal
van de ouders uit het betreffende herkomstland wordt gesproken. Daarbij dient nog
te worden aangetekend dat de meeste van deze ouders analfabeet zijn en derhalve
de geschreven vorm van hun moedertaal of de nationale taal van het herkomstland
niet beheersen.
De discussie over de vraag of DETC op ‘terugkeer’ gebaseerd moet zijn of dat dit
onderwijs zich moet richten op de grote groep buitenlanders die zich definitief in
Nederland heeft gevestigd, zal nog wel enige tijd doorgaan. Interessanter en
belangrijker dan deze vraag is echter de constatering dat voor kinderen die op zeer
jeugdige leeftijd naar Nederland zijn gekomen, voor kinderen die hier geboren zijn
en voor kinderen van wie de ouders hier geboren zijn (resp. de eerste, tweede en
derde generatie immigranten) OETC de eerste mogelijkheid is om via gericht
onderwijs met hun eigen taal en cultuur in aanraking te komen.

Wat is (eigen) taal?
Taal is primair een middel om te communiceren met anderen, welke vorm taal ook
aanneemt (gesproken, geschreven of non-verbale taal). Dit is in de gehele geschiedenis
zo geweest. Anderzijds is taal ook een cultuurprodukt: zonder cultuur kan een taal
niet be-
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staan en zich niet ontwikkelen. Dat taal een cultuurprodukt is blijkt onder meer uit
de samenstelling van het idioom en uit het gebruik van verschillende uitdrukkingen,
spreekwoorden en gezegdes.

Wat is (eigen) cultuur?
De mens is geen eenling, maar functioneert in een grotere groep. Het gedrag van een
persoon is afgestemd op het gedrag van de grotere groep, zodanig dat de groep een
zekere mate van gelijkvormig gedrag vertoont. Dit vormt uiteindelijk de cultuur van
een groep. Mensen brengen zo cultuur voort, maar anderzijds worden zij door cultuur
beinvloed. Niemand begint van voren af aan. Zo is het mogelijk cultuur steeds verder
te ontwikkelen en op een hoger niveau te brengen. Eén mens is hiertoe niet in staat.
Hij moet onder anderen verkeren. De samenleving is uiteindelijk de vorm waarin
een cultuur gestalte krijgt. Natuurlijk moet binnen een bepaalde cultuur voor
individuele verschillen ruimte overblijven. Om de vorming en ontwikkeling van
cultuur tot stand te brengen is het nodig dat mensen onderling communiceren. Het
gebruik van taal (als cultuurdrager) is hierbij onontbeerlijk.

Wat is identiteit?
Ieder individu heeft zijn eigen identiteit, maar die identiteit is geen statisch en
onveranderlijk gegeven. Bij identiteit zijn twee aspecten te onderscheiden. Enerzijds
is identiteit de weerslag van de verbondenheid met de eigen levensgeschiedenis en
het eigen leven: iedereen maakt bepaalde ontwikkelingen in zijn leven mee en die
ontwikkelingen beinvloeden de menselijke identiteit. Anderzijds is identiteit de
weerslag van de verbondenheid met anderen, de gemeenschap en de cultuur. Dit
identiteitsaspect wordt voor een belangrijk deel gevormd door de culturele groep
waartoe men behoort of waartoe men zich zelf rekent. Deze groep noemen we ook
wel de referentiegroep.
Het bewaren van de band met de eigen cultuur is een belangrijk hulpmiddel om
het hoofd boven water te houden in de confrontatie met mensen uit andere culturen.
Voor deze opgave staan ook de immigrantengroepen in Nederland. De eigen taal en
cultuur kunnen als steunpunt dienen bij onzekerheden en twijfels, wanneer men zich
in een andere cultuur begeeft. Onder invloed van een nieuwe situatie (bijvoorbeeld
emigratie) kan de ene referentiegroep door een andere worden vervangen en zullen
bijgevolg ook veranderingen in identiteit optreden. Dat zou met zich mee kunnen
brengen dat men in een maatschappij met een andere cultuur een aantal normen en
waarden van de eigen cultuur tijdelijk of blijvend loslaat en een aantal normen en
waarden van de nieuwe cultuur overneemt. Desondanks zal iemand in een andere
cultuur toch een aantal normen en waarden van de eigen cultuur behouden en ook
willen
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behouden. Er is derhalve geen sprake van het verliezen van een identeit, maar van
het vormen van een nieuwe.

Wat is Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC)?
Een belangrijk doel van onderwijs is cultuur over te dragen aan de leden van een
samenleving, zodat deze cultuur zich verder ontwikkelen kan en de leden in de
maatschappij goed kunnen functioneren. Wanneer onderwijs wordt gegeven in een
betrekkelijk ‘homogene’ maatschappij (compleet homogene samenlevingen bestaan
niet), dan zal men onderwijs geven vanuit de eigen (meestal dominante) cultuur.
Is er sprake van een multi-culturele samenleving en wil men tenminste dat de
verschillende cultuurdragers in harmonie met elkaar kunnen leven, dan is het
noodzakelijk dat men ook de andere (meestal niet-dominante) culturen en
achtergronden onderwijst. Door kennis en vergelijking van verschillende culturen
en achtergronden worden wederzijds tolerantie en acceptatie bevorderd.
In feite komt OETC, zoals dat in Nederland wordt gegeven, voor een groot gedeelte
neer op onderwijs in de eigen taal (de moedertaal c.q. de nationale taal van het
herkomstland). Dit betekent dat men er in feite van uitgaat - vanwege de onlosmakelijk
verbondenheid van taal en cultuur - dat daarmee ook onderwijs in de eigen cultuur
wordt gegeven.
OETC mag als schoolvak niet worden vergeleken met onderwijs Frans of Duits.
Bij de studie van de Franse of Duitse taal begint men in het voortgezet onderwijs als
het ware met een schone lei. Bij het OETC (in het voortgezet onderwijs) is dit niet
het geval. De betrokken leerlingen hebben dit vak immers ook al in het basisonderwijs
gevolgd en bovendien gebruiken weliswaar niet allen, maar toch de meesten van hen
de betreffende taal thuis als moedertaal. Daarmee zal het ook duidelijk zijn dat
(autochtone) Nederlandse leerlingen in de huidige situatie het OETC niet kunnen
volgen. Voor hen gaat het immers om volstrekt onbekende talen.
Vaak hoort men naast de term OETC ook spreken over Eigen Taal Onderwijs
waarmee dan in feite toch onderwijs in eigen taal en cultuur wordt bedoeld (zie
voorbereiding van Wet op het Voortgezet Onderwijs, art. 17, lid 2). In het kader van
het OETC in het voortgezet onderwijs zal veel aandacht worden besteed aan de
verdere taalontwikkeling en taalbeheersing van de kinderen en zal tevens in ruime
mate aandacht bestaan voor de essentiele waarden en normen van hun eigen cultuur.

2. Het belang van OETC
OETC is nodig om de betreffende taal en cultuur voor de betrokken leerlingen
toegankelijk te maken. Nu kan men zich afvragen of dit geen taak van de ouders is.
Daarbij moet men echter bedenken dat
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het gaat om ouders waarvan 80 - 85% analfabeet is of alleen (een gedeelte van het)
lager onderwijs heeft doorlopen. Mede in verband met dit gegeven kan men niet
verwachten dat de ouders zonder meer een afgewogen oordeel hebben aangaande de
benodigde kwaliteit en de inhoudelijke invulling van het OETC. De ouders willen
wel OETC, maar velen van hen vinden bijvoorbeeld dat het in de moskeeën moet
worden gegeven. Daarmee krijgt een kind geen OETC in eerder bedoelde zin. Omdat
de ouders bang zijn dat hun eigen cultuur verloren gaat (veel Turken en Marokkanen
in Nederland zijn bijvoorbeeld strenger orthodox dan hun dorps- of stadgenoten in
de herkomstlanden), is het zeker niet ondenkbaar dat door de door hen geprefereerde
wijze van onderricht de kinderen in een isolement terecht komen. Dat zou geen goede
situatie zijn. Derhalve moet de voorkeur worden gegeven aan OETC binnen het
reguliere Nederlandse onderwijs. OETC dient dan ook te worden verzorgd door
deskundige, bevoegde docenten als onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem,
zodat binnen de grenzen van dit systeem het OETC-onderwijs wordt bepaald, dit
onderwijs ten goede komt aan de leerlingen en hen niet in een isolement plaatst.
Er wordt vaak gesproken in termen van ‘tussen twee culturen’ ‘tweede
generatie-problematiek’ en dergelijke, waarbij allerlei instellingen, docenten,
maatschappelijk werkers en ambtenaren van de leerplicht wet bij ouders meer begrip
proberen te ontwikkelen voor de situatie waarin hun kinderen verkeren (wat overigens
zelden goed lukt). De vraag is of je dat van de betreffende ouders (nu al) kunt
verwachten, enerzijds gezien hun lage scholingsgraad en anderzijds gezien de
dilemma's waarin ze verkeren (elke dag zeggen ze dat ze zullen terugkeren, maar ze
pakken hun koffers niet). Bij het kind dat OETC volgt ligt dat vaak anders: van de
ene kant bestaat er begrip voor de vader die naar de moskee gaat of de moeder die
een sluier draagt, van de andere kant voor zijn/haar vriendin die in een zeer korte
rok loopt. Duidelijk zal zijn dat degene die veel afweet van zijn eigen cultuur sterker
staat om in een maatschappij waarin zijn referentiegroep in de minderheid is te
functioneren.
Het kenmerkende van integratie (in de goede zin van het woord) is dat de culturele
minderheid de essentiële basiselementen van de eigen (nationale en culturele) identiteit
behoudt. Ze wordt hierbij beinvloed door de dominante cultuur. Dit
beïnvloedingsproces vindt echter ook in omgekeerde richting plaats: de dominante
cultuur wordt ook beïnvloed door die van de culturele minderheid.
Respect voor een cultuur vraagt ook om respect voor de taal van die cultuur.
Daarom moet aan hen die afkomstig zijn uit andere culturen ook de mogelijkheid
gegeven worden om die (andere) talen en culturen te leren en uit te bouwen.
Door OETC niet alleen in het basisonderwijs maar ook in het voortgezet onderwijs
te geven kan men ook het vertrouwen winnen
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van de eerste generatie immigranten voor het Nederlandse onderwijssysteem.
Daardoor zou bij hen de aandacht voor vormen van niet-regulier onderwijs kunnen
verminderen.
Iedere leerling moet in de gelegenheid gesteld worden zelf te kiezen welke
cultuurgroep hij als referentiegroep wil zien. De persoonlijke levensomstandigheden
zullen hierbij een grote rol spelen. Die keuze kan zo uitpakken dat leerlingen volledig
assimileren, maar velen zullen vast willen houden aan gedragaregels van het
moederland, de ouders, andere familieleden etc. Dit laatste zal echter niet altijd
lukken, omdat de leerlingen in contact komen met de autochtone meerderheid en de
in het immigratieland bestaande instellingen. Een zekere aanpassing aan de nieuwe
situatie en een zeker loslaten van een aantal thuis geldende gedragsregels en
gedragspatronen zullen plaats vinden. Centraal moet echter blijven staan dat deze
keuze steeds door de immigranten zelf moet worden gemaakt.
Als men afziet van OETC en iedereen onderwijst vanuit de dominante cultuur,
dan is er geen sprake van ruimte voor integratie of acculturatie, maar alleen van pure
assimilatie. Dat laatste heeft tot gevolg dat van meet af aan of op den duur bepaalde
immigrantengroepen toch weer zullen overgaan tot niet-reguliere onderwijsactiviteiten.
Om dit te voorkomen en om elk individu de kans te geven zelf een keuze te kunnen
maken voor zijn/haar plaats in een pluriforme samenleving, dient er OETC te worden
gegeven.

3. De inhoud van OETC
De inhoud van het vak OETC moet zodanig zijn dat een leerling de essentiële waarden
en normen van zijn eigen taal en cultuur leert kennen, zodat hij daarmee ook zijn
eigen plaats in een multiculturele samenleving beter onderkent. Door het volgen van
OETC kan een kind leren wat zijn plaats in de maatschappij is en daarbij tot het
inzicht komen dat hij of zij anders is dan anderen. Dat ‘anders’ zijn betekent
uitdrukkelijk niet dat hij/zij minder is dan anderen en dat moet het kind uiteraard
ook worden duidelijk gemaakt. Iemand die een beeld heeft van zich zelf, staat zekerder
in de maatschappij en staat ook meer open voor andere culturen. Voorzichtig zou
hieruit geconcludeerd kunnen worden dat kinderen die OETC hebben genoten zich
sneller en gemakkelijker in de Nederlandse maatschappij kunnen bewegen dan
kinderen die geen OETC hebben gehad. Hierbij moet echter meteen worden opgemerkt
dat OETC niet primair een middel is, maar een doel op zich vormt. Wanneer OETC
evenwel ook een bijdrage levert aan intercultureel onderwijs of andere
acculturatie-elementen, dan is dat zeker meegenomen.
Met betrekking tot de inhoud van OETC kan gedacht worden aan onderwerpen
als:
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- geschiedenis van het land van herkomst en geschiedenis van de
immigrantengroep in Nederland;
- onderwijs daar en hier;
- samenleving daar en hier;
- relatie kinderen-ouders daar en hier;
- religieuze invloeden daar en hier;
- taal en talige gewoontes daar en hier;
- staatsvorm en politiek daar en hier;
- arbeid en bedrijf daar en hier;
- wetenschap en techniek daar en hier;
- ontspanning, recreatie en vrije tijd daar en hier.

4. OETC in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
Sinds het begin van de jaren zestig zijn er grote immigrantengroepen vanuit de landen
rond de Middellandse Zee naar Nederland gekomen. De familiehereniging begon in
het begin van de jaren zeventig. In 1974 heeft men OETC in het basisonderwijs
geïntroduceerd (kleinschalig en projectmatig). In de jaren daarna kwam op steeds
grotere schaal het OETC van de grond. Met de Wet op het Basisonderwijs heeft per
1-8-1985 het OETC een wettelijke basis gekregen. Er zijn nu rond 650 OETC-leraren
in het basisonderwijs werkzaam: ongeveer 375 Turkse, 210 Arabische en 65 voor
de overige talen.
In de afgelopen jaren zijn er applicatiecursussen georganiseerd voor
OETC-docenten. Dit waren applicatiecursussen van twee jaar die volledige
bevoegdheid geven als groepsleerkracht alsmede applicatiecursussen van 250 lesuren
die uitsluitend tot een OETC-bevoegdheid leiden. Gedurende de laatste jaren zijn er
bovendien enkele afgestudeerden van PABO's als OETC-docenten aangesteld. Het
gaat hier om docenten die in hun land van herkomst tenminste het lyceum hebben
afgerond.
Verder is het Ministerie van O & W bezig een korte nascholingscursus OETC te
realiseren voor OETC-docenten van het eerste uur.
In het begin hebben nagenoeg alle OETC-leerkrachten geprobeerd het wiel uit te
vinden. Dat kwam vooral omdat er geen samenwerking bestond en er geen
gecoördineerde activiteiten waren. Sommige docenten maakten gebruik van het
leerplan dat ze in hun herkomstland hadden gebruikt. Later is men op grotere scholen
projectmatig aan de slag gegaan om een leerplan en hulpmiddelen te ontwikkelen.
De onderwijsbegeleidingsdiensten speelden/spelen hierbij een belangrijke rol. De
SAD-Rotterdam bijvoorbeeld bevindt zich wat dit soort activiteiten betreft reeds in
een vergevorderd stadium. Daarnaast heeft de SLO van het Ministerie van O & W
opdracht gekregen leerplannen te ontwikkelen. Ook het ARTUVO-project (Arabisch
en Turks in het Voortgezet Onderwijs) heeft samen met de Gemeente Amsterdam
van het Ministerie van O & W een
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soortgelijke opdracht ontvangen.
Aangezien er met betrekking tot het voortgezet onderwijs lange tijd geen formele
(wettelijke) regeling voor het vak OETC in het verschiet lag, is OETC op dat niveau
op velerlei manieren geïnterpreteerd en toegepast. Dit blijkt onder meer uit de
benamingen van degenen die in het voortgezet onderwijs OETC geven/hebben
gegeven, zoals tolkleraar, hulpleraar, vertaler, buitenlandse docent, begeleider,
schoolcontactpersoon e.d.
Het cursusjaar 1986/1987 moet gezien worden als een overgangsjaar voor het
voortgezet OETC-onderwijs. Scholen die reeds op hun eigen wijze OETC hebben
georganiseerd, moeten proberen een meer gerichte invulling aan het vak te geven.
Hiervoor kunnen ze voor wat betreft leerplannen en leermiddelen onder meer contact
opnemen met de SLO en ARTUVO.
Verder is de laatste jaren gebleken dat scholen voor voortgezet onderwijs die in het
verleden geïnteresseerd waren om OETC te organiseren angst hadden dat bij de
invoering van dat onderwijs de moskee in de school zou worden gehaald. Zoals reeds
is opgemerkt, was en is dat niet de bedoeling. Illustratief in dit verband zijn de
volgende gegevens van een enquête die ik in april 1986 heb gehouden. Er waren toen
in totaal 71 v.o.-scholen geinteresseerd om per 1-8-1986 het vak OETC in hun
lessenpakket op te nemen. Deze scholen waren te verdelen in vier categorieën:
a. scholen met ervaring en bevoegd docent;
b. scholen met ervaring en niet-bevoegd docent (vaak wel bevoegd voor een ander
vak);
c. scholen met ervaring maar nu zonder docent;
d. scholen met alleen kennis van de ontwikkelingen.

Sinds 1-8-1986 kunnen de volgende soorten leraren het vak OETC in het voortgezet
onderwijs doceren:
- bevoegde docenten voor Turks en Arabisch;
- personen die als onbevoegd docent werkzaam zijn en tegelijkertijd de opleiding
volgen aan een van de beide opleidingsinstituten (Amsterdam en Rotterdam);
- personen die wel bevoegd zijn maar voor een ander schoolvak alsmede ervaring
hebben met geven van het vak OETC in het voortgezet onderwijs;
- personen die niet bevoegd zijn voor het geven van onderwijs Arabisch en Turks.

Per 1 augustus 1987 zal er een wettelijke regeling zijn voor OETC in het voortgezet
onderwijs, die alle scholen de mogelijkheid biedt OETC als keuzevak in te voeren.
Tegen die tijd zal een aantal zaken geregeld zijn, zoals de bevoegdheden van de
docenten en de examenregeling OETC-VO.
Wat betreft leerplan en leermiddelen kan het volgende opgemerkt
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worden. Voor het cursusjaar (1986/1987) wordt er een schaduwraamplan door de
SLO gemaakt. Inmiddels zijn de leermiddelen voor het eerste leerjaar door ARTUVO
vervaardigd. Genoemd leerplan en de betreffende leermiddelen worden in het leerjaar
1986/1987 door de docenten getoetst. De door de docenten gemaakte op- en
aanmerkingen zullen door SLO en ARTUVO worden verwerkt zodat te verwachten
valt dat per 1 augustus 1987 het leerplan en de leermiddelen van betere kwaliteit
zullen zijn.

5. Besluit
Uiteraard is de vraag van belang hoe lang het huidige OETC op dezelfde manier
gehandhaafd moet blijven. Er is echter op dit moment nog volstrekt niets te zeggen
over de vraag hoe lang OETC in welke vorm dan ook moet blijven bestaan. De
geschiedenis in andere immigratielanden met een veel langere traditie in dit opzicht
laat in ieder geval zien dat OETC zeer lang een absolute noodzaak blijft.
Als een kind dat in Nederland geboren is en dat tot zijn zestiende jaar OETC heeft
gehad, zegt dat het uit eigen vrije wil Nederlander wil worden en Hans in plaats van
Hasan genoemd wil worden, dan is dat uiteraard zijn eigen zaak. Het is zelfs uitstekend
als het betreffende kind zich daarbij beter voelt. Maar als een kind nooit
OETC-onderwijs heeft genoten en achteraf de maatschappij verwijt dat het geen
mogelijkheden heeft gekregen om zelf een bewuste en weloverwogen keuze te maken,
dan kan zo'n kind psychisch en emotioneel in de problemen komen. De maatschappij
waarin zo'n kind leeft is dan zeker tekort geschoten.
Veranderingen van standpunten inzake OETC zullen er zeker in de komende decennia
optreden. Het is op dit moment echter nog veel te vroeg om daarop vooruit te lopen,
omdat volstrekt onduidelijk en onbekend is in welke richting(en) die veranderingen
zullen gaan.

Eindnoten:
1. Deze tekst is een zo getrouw mogelijke bewerking door de redactie van de aantekeningen en
de overheadsheets die de heer Dzgüzel gebruikt heeft bij zijn lezing tijdens het symposium.
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15 Culturele minderheden en de Rijksregeling basiseducatie
A. van de Zwaart
1. Inleiding
In deze tekst wil ik ingaan op de Rijksregeling basiseducatie1. en op de mogelijkheden
die deze regeling biedt aan volwassenen en specifiek aan culturele minderheden om
te leren. De rijksregeling biedt een wettelijk kader aan activiteiten die zich de
afgelopen tien jaar ontwikkeld hebben in onze samenleving. Deze activiteiten richtten
zich op de zogenaamde achterstandsgroepen en op allerlei vormen van leren waarbij
voldaan werd aan vele uiteenlopende leervragen die volwassenen stelden.
Vooral in het kader van het zogenaamde projectenbeleid Volwasseneneducatie
zijn de laatste jaren tal van nieuwe activiteiten voor volwassenen van start gegaan.
Voorbeelden hiervan zijn de projecten alfabetisering, de projecten educatieve
activiteiten voor culturele minderheden en de projecten introductie Open School.
Maar ook in reguliere onderwijsvormen zoals het Dag- en avondonderwijs, het
Vormingswerk Jonge Volwassenen en in het Sociaal-Culturele werk ontwikkelden
zich vele nieuwe initiatieven.
Allereerst wil ik kort stilstaan bij de voorbereidingen om tot een rijksregeling te
komen (2). Daarna wordt ingegaan op de doelstellingen, doelgroepen en inhoud van
de basiseducatie (3) en op activering, werving, toeleiding en planning (4). Vervolgens
komen de feitelijke organisatie (5) en begeleiding van de basiseducatie (6) aan bod.
De tekst wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen (7). Bij
verschillende onderdelen wil ik algemeen schetsen wat in de rijksregeling beoogd
wordt om daarna in te gaan op de specifieke aandacht die wordt gegeven aan de
positie van leden van etnische/culturele minderheden...of zoals in de Handleiding2.
bij de rijksregeling is geformuleerd: ‘personen van buitenlandse herkomst die
ingezetenen zijn van Nederland’.

2. Een stukje geschiedenis
Al geruime tijd ligt de rijksregeling ter bespreking in de Tweede Kamer. Behandeling
heeft eind 1985 plaatsgevonden, maar is nog niet definitief afgerond. Besloten werd
het jaar 1986 te benutten als voorbereidings- en planningsjaar, waarna na overleg
met de Tweede Kamer tot invoering overgegaan zou kunnen worden op 1
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januari 1987. In juni 1986 wachtten we nog op het eindadvies3. van de Raad van State
waarna de definitieve vormgeving van de rijksregeling afgerond kan worden en de
regeling geplaatst kan worden in het Staatsblad.
De rijksregeling loopt vooruit op de definitieve wetgeving van de totale
volwasseneneducatie. Het is de bedoeling dat deze regeling (AMvB) over enige tijd
ingebed wordt in de Kaderwet Volwasseneneducatie4., die naar verwachting in werking
zal treden op 1 januari 1988.
In de Hoofdlijnennotities Volwasseneneducatie5., als beleidsnota uitgebracht door
de projectminister voor de volwasseneneducatie, tevens Minister van Onderwijs en
Wetenschappen, wordt nadrukkelijk gesteld dat het kabinet prioriteit geeft aan groepen
die in achterstandssituaties verkeren. Met deze intentieverklaring zette het toenmalige
kabinet het beleid voort dat in de zeventiger jaren van start gegaan is. Het gaat hierbij
om een beleid gericht op die groepen in de samenleving die geringe educatieve
mogelijkheden hebben.
Geconstateerd wordt in deze notities dat ‘volwassenen die thans in een educatieve
achterstand verkeren, door toekomstige maatschappelijke en sociaal-economische
ontwikkelingen, steeds meer achterop raken en zich nauwelijks meer weerbaar kunnen
opstellen’. Terecht wordt gewezen op ‘de verplichting die een democratische
samenleving heeft haar verworvenheden op educatief terrein op evenwichtige wijze
ter beschikking te stellen aan alle leden van die samenleving’.
In de Hoofdlijnennotities wordt uitdrukkelijk aangegeven dat aangesloten moet
worden bij het al ontwikkelde emancipatiebeleid en het beleid zoals geformuleerd
in de Minderhedennota. Ook in het initiatief-wetsvoorstel volwasseneneducatie6. dat
op 17 april 1984 door de Eerste Kamer der Staten-Generaal is aangenomen en als
wet van 10 september 19857. is gepubliceerd, wordt prioriteit gegeven aan educatieve
activiteiten voor ‘met name vrouwen en mannen die aan het begin van hun leven
maar betrekkelijk weinig kansen hebben gehad’.
Wat betekenen deze intentieverklaringen nu werkelijk voor de positie van leden van
culturele minderheden in de verschillende vormen van volwasseneneducatie? Als
we de verschillende vormen van volwasseneneducatie de revue laten passeren zien
we nu een breed scala van activiteiten die inspelen op de hierboven geciteerde
uitgangspunten.
In het Vormings- en ontwikkelingswerk zien we vormen van activering, toeleiding,
laagdrempelige activiteiten, ingebouwd vormingswerk. Tevens neemt in deze
werksoort de kadervorming c.q. versterking/opbouw van eigen kader in
minderheidsgroepen een grote plaats in. Het internaatsvormingswerk heeft zich in
diverse projecten gericht op activiteiten voor de eerste en tweede generatie.
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Basiseducatie en met name nu nog de ‘voorlopers’ onderscheiden zich door specifieke
projecten zoals intensieve taalcursussen en educatieve activiteiten voor culturele
minderheden en door een goed ontwikkeld doelgroepenbeleid bij het VJV en het
Dag- en avondonderwijs.
Volwassenenonderwijs kent activiteiten voor hoger opgeleide buitenlanders, extra
faciliteiten voor leden van culturele minderheden bij het volgen van regulier onderwijs,
verlichte examens en diverse schakelmogelijkheden.
Beroepseducatie voorziet in specifieke activiteiten in het kader van het CBB
(centrum voor beroepsoriëntatie en beroepsoefening) en de BKE
(beroepskwalificerende educatie). In de BKE-projecten wordt prioriteit gegeven aan
leden van culturele minderheden.
Met de rijksregeling basiseducatie wil het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
een eenduidig beleids- en bekostigingskader bieden voor activiteiten die tot
basiseducatie gerekend kunnen worden. De regeling is bedoeld om een eind te maken
aan de huidige versnippering op dit gebied en de gemeenten meer mogelijkheden te
bieden de basiseducatie zelf vorm te geven. Daarnaast wordt door het uitbrengen
van een rijksregeling aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor basiseducatie
berust bij de Rijksoverheid. Deze regeling probeert door zijn decentrale karakter
evenwicht te brengen tussen rijksverantwoordelijkheid enerzijds en locale c.q.
regionale verantwoordelijkheid anderzijds. Basiseducatie kenmerkt zich door een
sterke band tussen de inhoud van het aanbod en de ervaringen en dagelijkse leef- en
werksituatie van de deelnemers.

3. Doelstellingen, doelgroepen en inhoud van de basiseducatie
Hoofddoelstelling van de basiseducatie is dat volwassenen zelfstandig en actiever
worden, zowel in hun eigen leefwereld als in de samenleving. Met andere woorden:
basiseducatie is erop gericht dat mensen zich beter kunnen redden in het dagelijks
leven en beter zicht krijgen op de samenleving.
In het beleid rond basiseducatie gaat het om diegenen die zich in een
achterstandssituatie bevinden. Hierbij gaat het om volwassenen met een laag
opleidingsniveau, een geringe taalvaardigheid en weinig of geen kennis van de
maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen in Nederland. Een bijzondere
plaats nemen de culturele minderheden in.
Aan deelnemers in de basiseducatie wordt een samenhangend (geïntegreerd)
aanbod geboden waarin de volgende activiteiten te onderscheiden zijn:
- activering, werving en toeleiding;
- taalvaardigheid, rekenvaardigheid en sociale vaardigheden;
- oriëntatie op vervolgactiviteiten in de vorm van opleiding, maatschappelijke
activiteiten of beroep.
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Aan basiseducatie kan maximaal 5 jaar of 1000 uur deelgenomen worden. Zowel op
het aantal jaren als het maximaal aantal lesuren is veel kritiek gekomen. Gelet op de
nog jonge geschiedenis van activiteiten die straks tot basiseducatie gerekend worden
is voorlopig deze limiet gesteld. Evaluatie zal moeten uitwijzen of van deze maximale
deelnameduur moet worden afgeweken.
Van belang is, zo is in de ontwikkelingsprojecten volwasseneneducatie gebleken,
hoe de definitie luidt van mogelijke deelnemers aan basiseducatie. Met andere
woorden, worden er mensen uitgesloten van deelname?
De definities nader bekeken:
Volwassene:

een ingezetene van Nederland die niet
leerplichtig is.

Basiseducatie:

educatieve activiteiten die volwassenen
in staat stellen die kennis, houdingen en
vaardigheden te verwerven die tenminste
nodig zijn om persoonlijk en in het
maatschappelijk verkeer te kunnen
functioneren.

Bij de beschrijving van het aanbod wordt bij taalvaardigheid nader ingegaan op
de positie van leden van culturele minderheden. ‘Voor zover het ingezetenen van
buitenlandse herkomst betreft die geen enkele taal kunnen lezen en schrijven, wordt
onder taalvaardigheid tevens verstaan die vaardigheid in het gebruik van de taal van
het land van herkomst, die nodig is voor de ontwikkeling van de vaardigheid in het
gebruik van de Nederlandse taal’.
Aandacht voor deze doelgroepen is er dus wel, maar is er ook garantie voor
deelname in de basiseducatie? Al eerder is aangegeven dat deze regeling een
decentraal karakter heeft. Verantwoordelijkheid voor planning en uitvoering ligt bij
de locale overheden. Nadrukkelijk wordt het educatief beraad dat het ontwerpplan
in de gemeente(n) voorbereidt, gewezen op de specifieke positie van
minderheden/achterstandsgroepen. Ook de gemeente zal bij de vaststelling van het
programma basiseducatie nadrukkelijk stil moeten staan bij de verschillende
doelgroepen en hun leerbehoeften. De regeling stelt dat ‘het ontwerpprogramma
afgestemd moet zijn op de behoefte aan basiseducatie van de diverse in aanmerking
komende doelgroepen ter plaatse’ en ‘dat in het programma moet worden aangegeven
welke toegankelijkheidsbevorderende activiteiten zijn voorzien in het kader van
activering, werving en toeleiding.’
Alfabetisering in de taal van het land van herkomst behoort eveneens tot de
mogelijkheden in het aanbod basiseducatie. Als deelnemers van buitenlandse
herkomst, die ingezetene zijn van Nederland en die geen enkele taal kunnen lezen
en schrijven, behoefte hebben aan alfabetisering in de taal van het land van herkomst
is dat mogelijk. Daarbij moet echter wel gelet worden op de restric-
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tie dat een dergelijke aanpak alleen toepassing mag vinden in die gevallen waarin
het leren van de ‘eigen’ taal het gebruik van de Nederlandse taal bevordert.
Alfabetisering in de eigen taai kan dus deel uitmaken van een programma
basiseducatie, mits het programma zelf beantwoordt aan de doelstelling van de
rijksregeling: het beter functioneren van de deelnemer in de Nederlandse samenleving.
De omschrijving van de hierbedoelde deelnemers aan basiseducatie maakt, aangezien
het land van herkomst niet bepalend is, géén onderscheid naar buitenlandse
bevolkingsgroepen, zoals specifieke groepen, etnische en culturele minderheden. De
handleiding bij de rijksregeling gaat nog een stapje verder. Bij de algemene doelen
wordt vermeld dat basiseducatie erop gericht is leden van etnische en culturele
minderheden voor te bereiden op een volwaardige deelname aan de Nederlandse
samenleving, met de mogelijkheid dat vanuit de eigen culturele achtergrond te doen.
Basiseducatie voor etnische en culturele minderheden betekent in het algemeen
dat een specifieke aanpak vereist is. Het gaat dan met name om deskundige docenten
(allochtonen), een andere instructietaal, extra aandacht voor groepssamenstelling en
nadrukkelijk zorg voor de plaats waar het aanbod gegeven wordt.
Het onderdeel sociale vaardigheden biedt tenslotte volop gelegenheid om aan te
sluiten bij de specifieke situatie, ervaringen, problemen en de culturele beleving
daarvan door leden voor minderheidsgroepen. Voor zover deelnemers niet of
onvoldoende aanspreekbaar zijn in het Nederlands kan de eigen taal dan ook als
instructiemedium worden gebruikt. Overigens geldt juist bij dit onderdeel dat zowel
voor leden van minderheidsgroepen als voor autochtone deelnemers een proces van
wederzijdse acceptatie bevorderd kan worden. Interculturele educatie kan geïntegreerd
deel uitmaken van het aanbod basiseducatie.

4. Activering, werving, toeleiding en planning
Om de beschikbaarheid van basiseducatie te bevorderen is het noodzaak veel aandacht
aan werving, toeleiding en activering te besteden. Het bereiken van deelnemers uit
minderheidsgroepen vereist reeds extra aandacht bij de voorbereiding van activiteiten:
een juiste bekendmaking, voorlichting over de acitviteiten, het inschakelen van kader
uit de eigen groepering om behulpzaam te zijn bij het leggen van kontakten. Soms
vereist het kiezen voor een bepaalde doelgroep dat er extra voorzieningen worden
getroffen: voorbeeld hiervan zijn de activiteiten voor Turkse en Marokkaanse
vrouwen. Oplossingen bij het creëren van een passend aanbod voor deze groepen
worden gevonden in het lesgeven in een aparte lesruimte, kinderopvang, thuislessen,
vrouwelijke begeleiding, maar ook in de aard van de activiteiten.
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De hierboven omschreven specifieke aandacht en zorg om een goed aansluitend
aanbod te organiseren mogen echter niet leiden tot zelfstandige en aparte clusters
van activiteiten. Deze activiteiten dienen in een educatief verband te worden geplaatst
én beperkt in duur te zijn. De omvang van activering, werving en toeleiding wordt
op gemeentelijk niveau begrensd door het budget dat aan activering, werving en
toeleiding maximaal besteed mag worden.
Kort wil ik even ingaan op de planning op gemeentelijk of regionaal niveau, voor
activiteiten voor leden van culturele minderheden een belangrijk gebeuren. In het
planningsproces zullen voldoende waarborgen moeten zitten voor een aanbod voor
deze groepen. Dit betekent dat op plaatselijk niveau erkenning van de activiteiten en
de instellingen die deze activiteiten in de afgelopen periode hebben verzorgd zichtbaar
moet worden in het ontwerpplan basiseducatie. Keuzen op plaatselijk/regionaal
niveau zullen zo zorgvuldig mogelijk gemaakt moeten worden. Prioriteiten stellen,
kiezen voor bepaalde doelgroepen betekent dat men kennis en inzicht moet hebben
in de activiteiten en het belang daarvan moet onderschrijven.
Het educatief beraad op plaatselijk/regionaal niveau is een belangrijke schakel in
het planningsproces. De rijksregeling geeft aan dat in het educatief beraad zitting
moeten hebben o.a. personen afkomstig uit de kring van organisaties van culturele
minderheden. Tevens zullen ook vertegenwoordigers van instellingen die zich
bezighouden met de huidige minderhedenactiviteiten een plaats moeten vinden in
het eucatief beraad.
Landelijk wordt bij de vaststelling van de budgetten en de verdeling van middelen
over de gemeenten nadrukkelijk rekening gehouden met het aantal volwassen leden
van culturele en etnische minderheden. Plaatselijk moeten het educatief beraad en
de gemeente in het (ontwerp)-programma beargumenteren welke afweging heeft
plaatsgevonden tussen de behoefte aan basiseducatie van verschillende doelgroepen,
o.a. door toegankelijkheidsbevorderende maatregelen. Tevens moet de uiteindelijke
keuze voor activiteiten en de keuze van instellingen die het aanbod gaan uitvoeren
duidelijk onderbouwd worden. Van belang bij plaatselijke voorbereiding is dat de
gemeente in het plan zorg moet dragen voor de samenhang van de regeling
basiseducatie met andere regelingen, bijvoorbeeld in het kader van het vormings- en
ontwikkelingswerk, het minderhedenbeleid, het onderwijsvoorrangsbeleid en het
emancipatiebeleid.
In een goede planprocedure ligt de basis voor een evenwichtige en goed bij de
plaatselijke/regionale situatie aansluitende vraag naar basiseducatie. Er moet geen
concurrentie tussen doelgroepen ontstaan, maar een verantwoorde planning met een
breed aanbod voor zowel autochtone als allochtone doelgroepen.
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5. De organisatie van de basiseducatie
Niet alleen planning is van belang voor het goed en evenwichtig ontwikkelen van
basiseducatie, ook de keuzen die vooral bij de start van de basiseducatie (1987)
gemaakt worden ten aanzien van de organisatie van basiseducatie zullen bepalend
zijn voor de inhoud en samenhang van het aanbod. Eerst algemeen iets over de eisen
die aan de organisatievorm worden gesteld.
Basiseducatie moet uitgevoerd worden in instellingen. Deze instellingen worden
speciaal voor het uitvoeren van basiseducatieactiviteiten in het leven geroepen. Op
dit moment hebben we te maken met tal van verschijningsvormen bij de voorlopers:
- projecten Open School, alfabetisering, educatieve activiteiten voor minderheden
werkend vanuit een eigen stichting of organisatie aangehangen aan andere
instellingen of ingebed in bestaande voorzieningen als VJV, Sociaal-Cultureel
werk of Dagen avondonderwijs;
- scholen en instituten met een onderwijstraditie zoals het dagen avondonderwijs,
het vormingswerk jonge volwassenen;
- instellingen met een veel bredere doelstelling zoals Sociaal-Cultureel werk,
opbouwwerk, minderhedenorganisaties e.d. die ingespeeld hebben op de vele
vragen die zich op dit terrein voordeden.

Vanuit deze veelheid van organisatievormen nu zal straks op gemeentelijk en regionaal
niveau gegroeid moeten worden naar een nieuwe situatie met verschillende
mogelijkheden:
- het vormen van één instelling voor basiseducatie per gemeente of zelfs per regio;
- fusie tussen voorlopers van de basiseducatie waarna enkele instellingen
overblijven die gezamenlijk het programma basiseducatie uitvoeren;
- alle voorlopers vormen zich om tot een nieuwe instelling voor basiseducatie;
ieder voert een deel van het programma uit.

Los van de keuze van de organisatievorm in instellingsverband is het ook van belang
een keuze te maken ten aanzien van de werkwijze: gaat men naar de deelnemer toe
of biedt men een centralistische aanpak? Grofweg zien we de volgende modellen:
- een wijkgerichte aanpak of uitvoering in kleine kernen;
- een centrumbeleid: één instelling/plaats van lesgeven;
- een gecoördineerd model met decentrale uitvoering in wijken of kernen.

Soms zien we organisatorisch nog een andere keuze en wel vanuit de te benaderen
en te begeleiden doelgroepen gedacht. Uitsluitend in gemeenten/regio's met veel
financiële middelen zal het mogelijk zijn instellingen te belasten met taken voor een
specifieke doelgroep. Vraag is wel of deze aanpak wenselijk is, gelet op in-
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tegratie en samenhang in het aanbod zoals ik dat eerder besproken heb. De organisatie
van de activiteiten kan in het kader van de Rijksregeling basiseducatie aangepast
worden aan de wensen van de deelnemer. De deelnameduur kan sterk variëren, bijv.
2/2,5 uur per week tot zeer intensief 10 tot 15 uur per week. Het aanbod kan een
aantal maanden verzorgd worden of zich uitstrekken over vele jaren.
In de regeling is voorgeschreven dat er met groepen deelnemers gewerkt moet
worden; echter individuele begeleiding behoort in de beginfase tot de mogelijkheden.
Het gemiddelde van 8 deelnemers dat in de grondslag van de bekostiging gehanteerd
wordt, biedt ruimte voor het samenstellen van kleine én grote groepen.
Voor leden van culturele minderheden is het overdenken van de samenstelling van
de groepen ook een belangrijk element. Kies je voor homogene groepen en
gemeenschappelijke criteria van deelnemers zodat leerwensen en groepsprocessen
een zo groot mogelijke kans van slagen hebben of juist voor heterogene groepen
waarbij de wisselwerking tussen deelnemers weer extra waarde aan het leerproces
kan geven?

6. De begeleiding van de basiseducatie
Ook hier zien we dat de Rijksregeling basiseducatie nieuwe richtlijnen geeft ten
opzichte van de voorloperssituatie. In een aantal voorlopers kenden we de eis dat
betaalde, bevoegde docenten het educatieve aanbod moesten begeleiden. Echter de
geldende bevoegdheid om les te mogen geven aan dag- en avondscholen of bij
VJV-centra educatieve activiteiten te mogen begeleiden, garandeerde geenszins de
bekwaamheid en deskundigheid. In andere voorlopers, zoals het projectenbeleid
alfabetisering en educatieve activiteiten voor culturele minderheden, werden wel
eisen gesteld aan deskundigheid of mogelijkheden gecreërd voor het verwerven van
deskundigheid; en werd echter geen voorwaarde gesteld aan de bevoegdheid en
aanstelling c.q. arbeidsovereenkomst. Veelal werd in deze voorlopers gewerkt met
een betaalde coördinator en ‘onbetaalde’ vrijwilligers.
Basiseducatie gaat zoals gezegd uit van professionele betaalde werkers. Dit houdt
in dat er nieuwe eisen aan de bevoegdheid specifiek voor dit terrein gesteld worden.
Alle begeleiders komen onder één rechtspositieregeling die specifiek voor
basiseducatie ontwikkeld is. Deze rechtspositie wordt opgenomen in het
Rechtspositiebesluit Onderwijs (Rpbo). Vrijwilligers kunnen een rol spelen bij het
verzorgen van educatieve activiteiten, maar dan vooral in ondersteunende zin.
Eindverantwoordelijkheid berust bij de beroepskracht.
Kort heb ik gewezen op de eisen die aan de deskundigheid van educatieve werkers
gesteld zullen worden. In de praktijk zal dit be-
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tekenen dat er de komende jaren een intensief scholingsproces van de huidige
begeleiders (betaalde krachten en vrijwilligers) tot stand zal moeten komen.
Aan lesgevers die nu betrokken zijn bij het uitvoeren van educatieve activiteiten
voor culturele minderheden is specifieke aandacht besteed bij het maken van de
adviezen voor een urgentieopleiding en een nascholingsaanbod. Het rapport Kieviet8.,
neerslag van het werk van de programmacommissie deskundigheid basiseducatie
gaat uitvoerig in op de onderdelen in het urgentie- en nascholingsprogramma die
noodzakelijk zijn om educatieve activiteiten van volwassenen uit minderheidsgroepen
te begeleiden.
In 1986 is geëxperimenteerd met een aantal onderdelen van het urgentie- en
nascholingsprogramma. Onderdelen als alfabetisering in de eigen taal,
tweede-taalverwerving en kennis van culturele achtergronden van etnische groepen
zijn verder uitgewerkt in korte proefcursussen.
Voor lesgevers afkomstig uit etnische/culturele minderheidsgroepen zullen 100
plaatsen in de urgentieopleiding gereserveerd worden. Naar de belemmeringen voor
nascholing bij deze specifieke deelnemers wordt nader onderzoek gedaan. Wellicht
zal deelname aan deze opleidingen (op hbo-nivo) door de eventuele taalbarriere niet
eenvoudig zijn. Het is van belang dat er voldoende zorg aan instap, inpassing en
eventueel schakeling van deze groepen wordt besteed.

7. Conclusies en aanbevelingen
- Het is van het grootste belang dat zowel voorlopers van de basiseducatie als
gemeenten overtuigd worden van het belang en effect van activiteiten voor leden
van culturele minderheden.
- De ondersteuning van de basiseducatie is in belangrijke mate in handen van de
provincies en enkele landelijke organisaties die inhoudelijke en organisatorische
ondersteuning verzorgen. Ondersteuning van activiteiten moet ingebed worden
in de ondersteuning basiseducatie en daarin een niet weg te denken plaats in
nemen waardoor specifieke aandacht mogelijk is.
- Er dient geen categorale en concurrerende benadering te worden gekozen. Een
evenwichtig aanbod van basiseducatie biedt voldoende ruimte voor activiteiten
voor minderheden, maar nooit uitsluitend aandacht voor deze activiteiten. Dit
geldt evenzeer voor de ondersteuning.
- Er dient actief te worden deelgenomen aan het educatief beraad; personen uit
de kring van etnische/culturele minderheden moeten de belangen van deze
doelgroepen verdedigen bij het maken van een plan.
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- Er dient voldoende kader te worden ontwikkeld vanuit minderhedenorganisaties
die betrokken kunnen worden bij de uitvoering van activiteiten. ‘Eigen lesgevers’
moeten een plaats krijgen in de instellingen voor basiseducatie.

Er is de laatste 10 jaar hard gewerkt aan een stelsel van volwasseneneducatie. Vooral
op het gebied van basiseducatie is al veel ervaring opgedaan. Methodieken zijn
ontwikkeld, materialen die volwassenen aanspreken zijn gemaakt, docenten hebben
geleerd hoe zij volwassenen kunnen/moeten begeleiden. De bijlage bij deze tekst
geeft een overzicht van tal van activiteiten.
Nog veel moet gebeuren om de totale volwasseneneducatie in te bedden in de al
eerder genoemde Kaderwet Volwasseneneducatie. Daarbij is het zaak dat de
volwasseneneducatie mogelijkheden biedt aan alle doelgroepen die wensen deel te
nemen en dat ze aansluit op die leerbehoeften die door volwassenen als onmisbaar
ervaren worden om te kunnen functioneren in onze samenleving.
Noodzaak blijft dat eindelijk de drempels worden geslecht die nu nog steeds
deelname belemmeren en die er steeds nog blijken te zijn bij doorstroming tussen
basiseducatie en beroepseducatie, tussen algemeen vormend onderwijs en
vervolgopleidingen, tussen primaire beroepsgerichte educatie en vervolgopleidingen.
Het zal gewoon moeten worden dat mannen en vrouwen in hun latere leven regelmatig
terugkeren naar school om bij te leren, verder te leren of opnieuw te leren. Dit principe
geldt voor autochtone en voor allochtone volwassenen. Daarbij moet het gewoon
worden dat werktijd en leertijd afgewisseld kunnen worden. Om dat te bereiken en
voor iedereen kansen te bieden zal vrije tijd en werktijd eerlijk gedeeld moeten
worden. Hopelijk zal de Rijksregeling basiseducatie een bijdrage leveren aan het
scheppen van kansen in een steeds ingewikkelder en veeleisender maatschappij.
Volwassenen dienen door deelname aan basiseducatie in staat te worden gesteld die
kennis, houdingen en vaardigheden te verwerven die tenminste nodig zijn om
persoonlijk en in het maatschappelijk verkeer te kunnen functioneren. Het wettelijk
kader is daarvoor gerealiseerd. Aan de invulling zal door alle betrokkenen - educatieve
beraden, gemeenten, instellingen, educatief werkers en deelnemers - de komende
jaren moeten worden gewerkt.
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Bijlage
1. Onderzoeksprojecten
NCB/Stem

NCB/Stem

Cito

Onderzoek naar leermiddelengebruik en organisatorische
voorwaarden bij intensieve cursussen Nederlands als
tweede taal.
Auteurs:

M. Jansen & Chr. van Veen

Titel:

Leermiddelen gezocht

Uitgever:

Stichting Educatie Culturele
Minderheden en Stichting
Nederlands Centrum
Buitenlanders

Plaats + Jaar:

Utrecht 1985

Onderzoek naar inhoud en effectiviteit van methoden
Nederlands als tweede taal voor volwassenen.
Auteur:

M. Jansen

Titel:

Vier op een rij

Uitgever:

Stem/NCB

Plaats + Jaar:

Utrecht 1987 (te verschijnen)

Instaptoets anderstaligen (project verlengd tot 1988).
Doel:

het ontwikkelen van een
instrument waarmee
leerkrachten in het onderwijs
aan volwassen anderstaligen
in de naar beroepsonderwijs
schakelende opleidingen op
efficiënte wijze begin-niveau
en vorderingen in het
Nederlands kunnen meten.

Auteurs:

T. van der Linden en A.
Janssen-van Dieten

Titel:

Instaptoets Anderstalige
Volwassenen

Uitgever:

Cito
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WVC/NCB

Onderzoek naar deskundigheidsbevordering in de
basiseducatie.
Auteurs:

J. Hissink e.a.

Titel:

Met het oog op de
basiseducatie

Uitgever:

Instituut voor sociale
pedagogiek en andragogiek

Plaats + jaar:

Nijmegen 1985.

Training voor trainers: deskundigheidsbevordering voor
educatie van volwassen buitenlanders.
Auteur:

E. Liemberg

Titel:

Deskundigheidsbevordering
in taalonderwijs voor
buitenlanders

Uitgever:

NCB

Plaats + Jaar:

Utrecht 1986

Etnische minderheden

219

WVC/NCB

Biza/COMT

Onderzoek naar omschrijving van sociale redzaamheid.
Auteur:

W. Coumou

Titel:

Over de drempel naar
sociale redzaamheid (te
verschijnen)

ICM-onderzoek naar de deelname van Surinamers,
Antillianen, Molukkers en Woonwagenbewoners aan
volwasseneneducatie.
Project onder leiding van prof. Köbben, gestart in
januari 1986.

WVC

Evaluatierapport alfabetisering en educatieve
minderheden.
Auteurs:

E. Boer e.a.

Titel:

Evaluatie, Alfabetisering
en Educatie Minderheden

Uitgever:

Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en
Cultuur

Plaats + Jaar:

Rijswijk 1985.

2. Materiaalontwikkeling
- Taalschool voor vluchtelingen te Rotterdam. Leerlijn voor beginners (afgerond).
Leerlijn voor gevorderden (afronding 1987).
- Plaatselijk Educatief Centrum te Vlaardingen. Ontwikkeling van materiaal dat
aansluiting geeft voor (K)MBO. Bestemd voor beroepsopleidingen voor Turkse
en Marokkaanse vrouwen (afronding 1987).
- De Witte Lely te Amsterdam. Ontwikkeling van leermateriaal ten behoeve van
niet-Nederlandstalige cursisten in de primaire beroepseducatie voor volwassenen.
- Educatief Centrum Buitenlanders te Utrecht. Ontwikkeling van materiaal voor
onderwijs Nederlands als tweede taal aan volwassenen (afronding 1987).
- Vrije Universiteit te Amsterdam. Leergang Nederlands als tweede taal (afronding
1987).
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Eindnoten:
1. Rijksregeling basiseducatie volwassenen. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Staatsdrukkerij 1986.
2. Handleiding Rijksregeling basiseducatie. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Staatsdrukkerij 1986.
3. Advies van de Raad van State inzake AMvB basiseducatie, 's Gravenhage 10-6-1986.
4. Kaderwet Volwasseneneducatie. Staatsblad 1985, nr. 532.
5. Hoofdlijnennotities Volwasseneducatie, 5 september 1983. Kamerstuk II 1982/1983, 18042 nr.
2.
6. Initiatiefwetsvoorstel Volwasseneneducatie, 17 april 1984. Kamerstuk I 1983/1984, 16689 nr.
103.
7. Kaderwet Volwasseneneducatie. Zie noot 4.
8. Rapport Kieviet, Naar professionalisering van de werkers in de basiseducatie. Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen. Staatsdrukkerij 1986.
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16 Sociaal redzaam na de basiseducatie?
W. Coumou
1. Inleiding
Een van de intrigerende vragen die je in verband met tweede-taalonderwijs aan
buitenlanders kunt stellen is: wat heb je precies aan taalkennis nodig om je te kunnen
redden in een anderstalige omgeving? Of met andere woorden: wanneer ben je nu
eigenlijk, zoals dat heet, sociaal redzaam? Die vraag is zeker intrigerend gezien de
doelgroep van tweede-taalonderwijs. Het gaat daarbij immers om buitenlanders die
vaak lange tijd in de Nederlandse samenleving verblijven, die hier wonen en werken
en die zich hier in sommige gevallen zelfs daadwerkelijk gevestigd hebben. In dit
verband een cijfer: in 1984 bedroeg het aantal buitenlanders dat tot Nederlander
genaturaliseerd werd volgens de CBS-gegevens 13000. Konkreet is de vraag dus:
hoeveel Nederlands moeten deze mede-burgers, ‘verre burgers’ (Paulussen, 1981),
nieuwe Nederlanders, medelanders, of met wat voor soort benaming buitenlanders
ook worden aangeduid, kennen om in kommunikatief opzicht adekwaat te kunnen
funktioneren?
In deze tekst wordt ingegaan op verschillende opvattingen over sociale redzaamheid
(2), op het NCB-projekt Sociale Redzaamheid (3), op een vergelijking van het in dit
projekt beschreven nivo met het Drempelnivo Nederlands als Vreemde Taal van
Wynants (4), op de bruikbaarheid van het NCB-model in het algemeen (5) en als
doelstelling voor iedereen (6), en tenslotte op overheidsbeleid (7) en onderwijspraktijk
(8) terzake.

2. Opvattingen over sociale redzaamheid
Op de vraag naar doelstellingen - want daar gaat het in feite om - zijn in de loop der
tijd grofweg twee antwoorden gegeven. Eigenlijk kun je niet echt van ‘antwoorden’
spreken, want er is tot voor kort nog nooit uitgewerkt, wat sociale redzaamheid voor
buitenlanders konkreet inhoudt. Het gaat dus meer om richtingen waarin de
antwoorden gezocht moeten worden. In het eerste antwoord wordt uitgegaan van
een tamelijk laag nivo Nederlands. Sociale redzaamheid wordt daarbij ongeveer
opgevat als ‘eerste aanspreekbaarheid’ of - in termen van het Moderne-Talenprojekt
‘an de Raad van Europa - als een ‘drempelnivo’. In het tweede ant-
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woord behelst sociale redzaamheid een hoog taalbeheersingsnivo: je moet met dit
nivo, in talig opzicht, zelfstandig in de Nederlandse maatschappij kunnen
funktioneren. Op beide antwoorden zal kort worden ingegaan.
Eerst de ‘lage’ invulling van sociale redzaamheid. In het algemeen wordt met die
beperkte definitie van het begrip bedoeld, dat buitenlanders zich met het Nederlands
moeten kunnen redden in gewone, alledaagse situaties. Er wordt meestal op gewezen,
dat men z'n zegje moet kunnen doen bij het winkelen, op de markt, bij de dokter of
in het ziekenhuis. Het gaat om een minimaal taalnivo, waarbij ook steevast naar
voren komt, dat de mondelinge taalvaardigheid (spreken/luisteren) het belangrijkst
is; lezen is van minder belang en schrijven niet of nauwelijks. Dit sociale
redzaamheidsnivo is ook het nivo waarop enkele traditionele taalmethodes voor
buitenlandse arbeiders mikken, al was bij de totstandkoming van die methodes niet
precies duidelijk wat het begrip konkreet inhield. Kursussen als En nou in het
Nederlands...! Nederlands voor Gastarbeiders, en Spreekt u al Nederlands? hebben
globaal als doelstelling om volwassen buitenlanders de basisbeginselen van het
Nederlands bij te brengen. Kijk je naar de opzet van zulke kursussen, dan zie je dat
het gaat om het allereenvoudigste Nederlands; de inhoud is gevuld met elementaire
dialoogjes, eenvoudige leesteksten, een beperkte woordenschat en een
basisgrammatika met de meest algemene regels van syntaxis en morfologie.
Het is goed om hierbij te bedenken, dat dit beperkte antwoord op sociale
redzaamheid gezien moet worden tegen de achtergrond van een onderwijspraktijk
van 5 - 10 jaar geleden. Het merendeel van de lessen werd toen uitgevoerd in
niet-intensief verband, en door vrijwilligers die voor dit onderwijs niet waren opgeleid
of gekwalificeerd. Kortom, er bestond een onderwijssituatie waarin van een hogere
doelstelling eenvoudigweg geen sprake kon zijn.
Voor het tweede antwoord op de vraag wat je onder sociale redzaamheid kunt verstaan
kan de Minderhedennota uit 1983 als uitgangspunt dienen. In die nota wordt erkend,
dat het verblijf van etnische groepen in Nederland langdurig zal zijn of zelfs een
permanent karakter heeft. Als hoofddoelstelling voor het overheidsbeleid wordt dan
ook uitgesproken, dat er een samenleving tot stand gebracht moet worden ‘waarin
de in Nederland verblijvende leden van minderheidsgroepen ieder afzonderlijk en
als groep een gelijkwaardige plaats en volwaardige ontplooiingskansen hebben’
(Minderhedennota: 10). Er moeten volgens de Minderhedennota dus maatregelen
getroffen worden ‘om minderheden in staat te stellen zich als alle andere ingezetenen
de vaardigheden eigen te maken die voor een gelijkwaardig functioneren in onze
samenleving nodig zijn’. (idem: 17). Ook in de Rijksregeling Basisedukatie van 1985
wordt iets dergelijks opgemerkt met het oog op edukatie-
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ve aktiviteiten: ‘De basisedukatie is er (...) op gericht leden van etnische en culturele
minderheden voor te bereiden op een volwaardige deelname aan de Nederlandse
samenleving’ (Rijksregeling: 27).
Wie deze woorden op zich laat inwerken, zal direkt konstateren dat het hierbij
natuurlijk om veel meer gaat dan een beperkte vaardigheid om boodschappen te
kunnen doen, of bij de dokter en in het ziekenhuis te kunnen vertellen wat eraan
scheelt. Het begrip sociale redzaamheid krijgt in genoemde publikaties een
veelomvattender invulling. Niet langer wordt het gelijkgesteld met een minimum
aan taalkennis. Sociaal redzaam is voortaan hij of zij die het eindnivo van de
basisedukatie heeft bereikt. Daarbij wordt enerzijds de inhoud van sociale redzaamheid
zodanig verbreed, dat behalve een bepaalde taalvaardigheid tevens komponenten als
rekenen, sociale kennis en vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie en
beroepsoriëntatie ertoe gerekend worden. Anderzijds is ook het nivo van die
taalvaardigheid een flink stuk hoger. Volgens de Rijksregeling moet je toch minstens
kranten, tijdschriften en boeken kunnen lezen, en bijvoorbeeld radio- en
televisieuitzendingen kunnen volgen, of in meer algemene bewoordingen de
Nederlandse taal ‘kunnen schrijven en verstaanbaar spreken en verstaan’ (Raamplan:
31).
Op zich is het uiterst belangrijk, dat de overheid - althans op papier - duidelijk
erkent, dat buitenlanders op dezelfde manier als Nederlanders aan de samenleving
moeten kunnen deelnemen, en dat zij ten aanzien van die participatie dus niet
gehinderd mogen worden door een gebrekkige beheersing van de taal.

3. Het projekt Sociale Redzaamheid
Met het bovenstaande weten we echter nog steeds niet precies, wat buitenlanders
aan taalkennis nodig hebben om de Nederlandse taal ‘verstaanbaar te kunnen spreken
en te kunnen schrijven’. In het bij het Nederlands Centrum Buitenlanders uitgevoerde
Projekt Sociale Redzaamheid2. (voortaan SR) hebben we getracht op die vraag een
antwoord te geven.
Om tot een duidelijke formulering en invulling van het sociale redzaamheidsnivo
te komen zijn we te rade gegaan bij het Moderne-Talenprojekt van de Raad van
Europa. Binnen dit projekt is een bepaalde methodiek ontwikkeld en een omvangrijk
begrippenapparaat beschikbaar om tot een ekspliciete formulering van doelstellingen
voor taalonderwijs te komen. In het kort komt het erop neer, dat de potentiële
kommunikatieve situaties van taalleerders nauwkeurig geanalyseerd worden. Daarbij
wordt aangegeven waar kommunikstie tot stand komt, wie de kommunikatiepartners
zijn, waarover de kommunikatie gaat, wat de leerder ten aanzien van de
gespreksonderwerpen moet kunnen doen, welke funkties het taalgebruik daarbij
heeft, en tenslotte welke taalmiddelen (grammatika, woor-
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denschat, idioom e.d.) nodig zijn om het aldus geanalyseerde taalgedrag ook
daadwerkelijk te kunnen realiseren.
Het analyse-model uit het Moderne-Talenprojekt leek ons een bruikbaar instrument,
ook al wisten we dat er allerlei bezwaren aan kleven, dat er kritiek op mogelijk is en
dat er een groot aantal kenmerken van reële kommunikatie zijn die niet met dit
instrument bestreken kunnen worden.
Toen we destijds aan het projekt-SR begonnen, stond ons in feite het beschrijven
van een soort drempelnivo Nederlands als tweede taal voor ogen. Net zoals er binnen
het Moderne-Talenprojekt drempelnivo's voor talen als het Engels, Frans en Duits
waren ontwikkeld, zo moest het volgens ons mogelijk zijn, om een overeenkomstig
nivo Nederlands als tweede taal op papier te krijgen. Nu zijn de meeste van de
genoemde nivobeschrijvingen van de Raad van Europa ontwikkeld met het oog op
vreemde-talenonderwijs en voor een volstrekt andere doelgroep dan waar wij mee
te maken hebben. Al gauw werd ons duidelijk, dat voor het ‘talig’ funktioneren in
een tweede-taalomgeving heel wat meer nodig is, dan hetgeen een drempelnivo te
bieden heeft. Op basis van onze bevindingen en onder invloed van gewijzigde
opvattingen over sociale redzaamheid, hebben we toen onze koers verlegd en ernaar
gestreefd om een hoger sociaal redzaamheidsnivo te definiëren. Vooraf zijn echter
vier kanttekeningen nodig.
Ten eerste: we hebben ons in het projekt-SR alléén bezig gehouden met de
Nederlandse taal. Zojuist is er al op gewezen dat sociale redzaamheid in feite veel
breder is dan taalvaardigheid en verschillende komponenten omvat. Voornamelijk
vanwege tijdgebrek zijn onze aktiviteiten echter beperkt gebleven tot het onderdeel
Nederlands.
Ten tweede: in publikaties over doelstellingen voor taalonderwijs wordt steevast
opgemerkt, dat je bij het bepalen van zulke doelstellingen rekening dient te houden
met overwegingen van haalbaarheid, bijvoorbeeld de onderwijsfaciliteiten, de
beschikbare lestijd, de moeilijkheidsgraad van de leerstof e.d. (zie Buis/Oud - de
Glas, 1982; Extra, 1985). Volgens ons komt deze opvatting neer op het spannen van
het paard achter de wagen. Als je werkelijk wilt weten wat de deelname van
buitenlanders aan de Nederlandse samenleving kwa taalvaardigheid inhoudt, moet
je je bevindingen ons inziens niet laten vertroebelen door een faktor als haalbaarheid.
Is er eenmaal een bepaalde doelstelling geformuleerd, dan kun je vervolgens kijken
of het onderwijs op zo'n manier valt in te richten, dat het gestelde einddoel ook
werkelijk te bereiken is. Pas in dat geval is te bezien, of er konsessies gedaan moeten
worden. Kortom, de onderwijspraktijk dient zich (in eerste instantie) aan te passen
aan het leerdoel en niet omgekeerd! in het projekt SR hebben we ons dus niet laten
beïnvloeden door de bestaande onderwijssituatie en de vraag hoeveel Neder-
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lands nodig is voor sociale redzaamheid, proberen te beantwoorden los van de
lespraktijk.
Op de derde plaats is erop gewezen dat sociale redzaamheid meer veronderstelt dan
boodschappen doen en je verhaal kunnen vertellen bij artsen of in het ziekenhuis.
Een belangrijke vraag is natuurlijk: welke eisen stelt sociale redzaamheid dan?
Alvorens een talige invulling te kunnen geven, moet toch enigszins duidelijk zijn,
op welk nivo je wilt uitkomen?
Het is natuurlijk aanmatigend om te veronderstellen, dat je als onderzoeker daarover
een uitspraak zou kunnen doen. Uiteindelijk is het in het volwassenen-onderwijs een
zaak van de buitenlanders zelf om de hoogte van het nivo aan te geven en dat komt
in feite neer op een onderzoek naar de wensen en taalbehoeften van buitenlanders.
Een dergelijk onderzoek hebben wij niet uitgevoerd. Aan de ene kant vanwege de
beperkte tijd die ons ter beschikking stond. Aan de andere kant, omdat er zich tal
problemen voordoen bij een behoeftenonderzoek, waar ik nu niet op in zal gaan (zie
hiervoor o.a. Extra, 1985). In ons projekt hebben we voor een kortere weg gekozen.
We hebben op basis van intuïtie en ervaring zelf op een rijtje gezet welke zaken
volgens ons tot het nivo sociale redzaamheid behoren en vervolgens geprobeerd om
daarvan zoveel mogelijk een talige invulling te geven. Een konkreet onderzoek naar
het gewenste niveau van sociale redzaamheid is overigens uitgevoerd door
Raymakers-Volaart (1986). Daarbij is aan deskundigen met behulp van de
zogenaamde Delphi-methode gevraagd, hoe hoog zij sociale redzaamheid inschatten.
Dan nog een vierde kanttekening. Door te spreken over hèt nivo sociale redzaamheid,
wordt de indruk gewekt, als zou het gaan om één duidelijk afgebakend
taalvaardigheidsnivo voor iedereen. Dat is zeker niet het geval. Sociale redzaamheid
is een zeer individuele zaak, afhankelijk van individuele omstandigheden en
persoonlijke wensen en behoeften. Aan een tweede taalleerder die bijvoorbeeld lid
is van een buurtkomitee worden wat taalvaardigheid betreft veel hogere eisen gesteld
dan aan iemand die géén lid is. Volgens ons is het eindnivo sociale redzaamheid niet
eenduidig vast te stellen en moet onze nivobeschrijving dus meer gezien worden als
een soort ‘grootste gemene deler’.

4. Vergelijking van het nivo sociale redzaamheid met het drempelnivo
Binnen het bestek van deze tekst is het ondoenlijk om een uitputtende beschrijving
van sociale redzaamheid te geven, met een uitgebreide opsomming van
gedragsspecifikaties, met een uiteenzetting over taalhandelingen of met lijsten van
algemene en specifieke begrippen. Wel kan worden aangegeven, op wat voor punten
de
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beschrijving van het sociale redzaamheidsnivo uitstijgt boven het eerdergenoemde
‘aanspreekbaarheidsnivo’. Daartoe wordt een vergelijking gemaakt met het onlangs
gepubliceerde Drempelnivo Nederlands als Vreemde Taal van Wynants (1985), een
nivo dat voor het gemak gelijkgesteld wordt met ‘aanspreekbaarheidsnivo’.
Allereerst het onderdeel gedragsspecifikaties. In het analyse-model is dat de
komponent waarin nauwkeurig omschreven wordt wat leerders met betrekking tot
bepaalde levensgebieden met de Nederlandse taal zouden moeten kunnen doen. Op
een aantal van die terreinen zijn de gedragsspecifikaties uit onze beschrijving in
vergelijking met Wynants' leerdoel zeer uitgebreid. Voor tweede-taalleerders zijn
bijvoorbeeld terreinen als werk en beroepsleven, algemene voorzieningen en
dienstverlening, opleiding en onderwijs, maatschappelijke verhoudingen en aktualiteit
uitermate relevant; ze zijn dan ook veel uitgebreider ingevuld dan bij Wynants. Bij
wijze van indruk worden hier de gedragsspecifikaties met betrekking tot de
dienstverlenende instelling banken vergeleken:
7.4 Bank geld wisselen; zeggen of men een rekening courant heeft; een
cheque incasseren.
Wynants (1985: 42)
- banken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geld opnemen/geld storten
geld overmaken (per giro of bankcheque); periodieke
overschrijvingen laten uitvoeren
bankafschriften lezen
inlichtingen vragen over cheques, rentestanden etc.
betaalpas/betaalcheques/kasscheques aanvragen; betaalcheques etc.
uitschrijven
informatie inwinnen over spaarvormen/schriftelijke informatie
hierover lezen en begrijpen
een rekening openen/opheffen
iemand machtigen
een cheque incasseren
geld wisselen
informatie inwinnen over leningen, hypotheekvormen e.d.
hulp inroepen bij het afsluiten van een hypotheek
konsumentenvoorlichting met betrekking tot betalingsverkeer en
budgettering (via de media) begrijpen
hulp vragen, als men wil beleggen (in aandelen, obligaties e.d.) en
investeren.

Coumou e.a.
(te verschijnen)
Bij het invullen van dergelijke gedragsspecifikaties zijn we op
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een groot aantal twijfelgevallen gestuit. Dat zijn die gevallen waarvan we eigenlijk
vinden dat ze tot het terrein van de sociale redzaamheid zouden moeten behoren,
maar die zo gekompliceerd zijn - door taalgebruik, maar vaak nog meer door de
onoverzichtelijkheid van regelingen en procedures - dat ze ook door een groot aantal
Nederlanders niet zelfstandig kunnen worden opgelost. Denk bijvoorbeeld aan het
invullen van een belastingformulier. Het zou natuurlijk heel gewoon moeten zijn,
dat iedere ingezetene in Nederland zelf zijn of haar belastingformulier invult. Maar
de samenleving heeft dit formulier zo ingewikkeld gemaakt, dat maar weinig mensen
op dit gebied zelfredzaamheid vertonen. Als oplossing hebben we voor zulke gevallen
in de gedragsspecifikaties een ‘minder zelfstandige’ formulering opgenomen: leerders
moeten ‘hulp kunnen inroepen bij het invullen van zo'n formulier’ en ze moeten ‘de
uitleg over bepaalde belastingkwesties van de kant van deskundigen en hulpverleners
kunnen begrijpen’.
Een tweede komponent is die van de taalvaardigheden. Daarin wordt omschreven
wat leerders moeten beheersen ten aanzien van de vaardigheden luisteren, spreken,
lezen en schrijven. In het Drempelniveau Nederlands stelt Wynants ekspliciet dat de
mondelinge vaardigheden spreken en luisteren voorop staan. In onze beschrijving
hebben wij op basis van de gedragsspecifikaties gekonkludeerd dat een groot deel
van de aktiviteiten van tweede-taalleerders bestaat uit het verwerken van aangeboden
Nederlands. Er is een groot aanbod van de Nederlandse taal (in de direkte
woonomgeving, op het werk, bij officiële instanties, via de media), dat louter en
alleen hoeft te worden begrepen of gelezen, zonder dat een direkte reaktie van de
kant van de leerders verwacht wordt. Op grond daarvan hebben wij een andere
prioriteitsvolgorde dan Wynants met betrekking tot die taalvaardigheden. Voor
tweedetaalleerders zijn de receptieve vaardigheden (dus luisteren en lezen) de
belangrijkste; direkt daarop volgt spreekvaardigheid en tenslotte schrijfvaardigheid.
Ook bij een nadere analyse van de uitgewerkte omschrijvingen voor de
verschillende vaardigheden valt op, dat in ons leerdoel veel hogere eisen aan
tweede-taalleerders gesteld worden. Wynants geeft bijvoorbeeld ten aanzien van de
media de volgende specificaties op het gebied van respektievelijk luisteren en lezen:
- globale identificatie van voor de leerders belangrijke inlichtingen verstrekt
tijdens radio- of TV-uitzendingen (bijv. weersvooruitzichten, situaties op de
verkeerswegen

Wynants (1985: 34)
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- korte tekstjes in kranten, vooral m.b.t. reizen, verkeer en weer

Wynants (1985: 36)
Voor tweede-taalleerders is dat beslist te weinig. Buitenlanders zullen toch
minimaal het belangrijkste nieuws uit een krant of een tijdschrift moeten kunnen
halen en globaal de meeste programma's van eigen keuze of interesse op radio en
t.v. moeten kunnen volgen. In de vaardigheidsbeschrijvingen die wij geven, komen
dus de volgende specifikaties voor:
- een eenvoudig radio- of tv-programma kunnen volgen (het nieuws, weerbericht,
verkeersinformatie, amusement, sport e.d.)
- een informatief radio- en t.v.-programma kunnen volgen (aktualiteitenrubriek,
dokumentaire, reportage, voorlichtingsprogramma)
- een diskussie over thema's van politieke, kulturele, aociaalekonomische en
maatschappelijke aard kunnen volgen; d.w.z. over thema's van eigen voorkeur
en interesse.

Coumou e.a.
(te verschijnen)
- lichte lektuur begrijpen (strips, ontspanningslektuur, eenvoudige krantenberichten
van plaatselijk nieuws of sport, geilustreerde bladen, korte verhalen)
- nieuwsinformatie en informatie van algemeen belang begrijpen (artikelen uit
kranten en tijdschriften zoals informatie uit binnen- en buitenland, interviews,
reportages, sportverslag e.d.)
- artikelen van beschouwende aard begrijpen (hoofdartikel in een dagblad,
achtergrondartikel over onderwijs van eigen interesse e.d.)
- ondertiteling van film of televisie begrijpen

Coumou e.a.
(te verschijnen)
Dan het onderdeel taalhandelingen: dat is de komponent waarin beschreven wordt
welke funkties taalgebruik allemaal kan hebben. Deze komponent bestaat in feite uit
twee verschillende onderdelen, nl. een gedetailleerd en gesistematiseerd overzicht
van ver-
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schillende taalfunkties, met daarnaast een opsomming van mogelijkheden hoe je
dergelijke funkties konkreet in het Nederlands uitdrukt. Voor wie bekend is met het
model: op de linkerkant van de pagina's staan de taalfunkties en rechts de zogeheten
‘eksponenten’ in het Nederlands.
Voor het sociale redzaamheidsnivo is aan de funktionele omschrijving zoals
Wynants die geeft eigenlijk niets toegevoegd. Wel is het aantal eksponenten vergroot,
o.a. in de sfeer van modale konstrukties. Dat betekent in feite, dat een
tweede-taalleerder veel meer keuze uit taalmiddelen heeft, om een bepaalde
taalhandeling uit te drukken (zie als voorbeeld Bijlage 1).
Vervolgens de komponent woordenschat. Wie het model enigszins kent weet dat bij
uitbreiding van de gedragsspecifikaties en de vaardigheidsomschrijvingen haast
automatisch de woordenschat dient te worden vergroot. In ons leerdoel zitten dan
ook veel meer woorden dan gebruikelijk is in de drempelnivo's van de Raad van
Europa. Ter vergelijking: Wynants heeft een lijst van ongeveer 3500 woorden, onze
lijst bevat meer dan het dubbele aantal. Dat gaat aardig in de richting van wat
algemeen aanvaard wordt als een noodzakelijke woordenschat om goed te kunnen
funktioneren in een anderstalige omgeving. (Schouten-Van Parreren 1985: 44 e.v.,
241) houdt het erop, dat je voor dat doel ongeveer 1500 a 2000 woorden produktief
en nog eens 5 a 6000 woorden receptief zou moeten beheersen.
Tenslotte nog iets over het onderdeel grammatika. De grammatikale komponent laat
zien welke grammatikale middelen een leerder nodig heeft om het geanalyseerde
taalgedrag ook werkelijk te kunnen uitvoeren (samen met de woordenschat natuurlijk).
In de leerdoelen van de Raad van Europa is die grammatikale komponent meestal
traditioneel van opzet. In traditionele grammatika's wordt de taal in feite beschouwd
als een autonoom systeem en struktureel geanaliseerd voor wat betreft woordvorming,
samenstelling van woordgroepen, zinsstrukturen, etc. In ons leerdoel hebben we
geprobeerd de grammatika nu eens niet vanuit een struktureel oogpunt te bekijken,
maar het taalgebruik als uitgangspunt voor de analyse te nemen. Met andere woorden
we hebben getracht om een kommunikatieve grammatika van het Nederlands te
schrijven. Dat levert een heel ander beeld van de grammatika op, omdat we dus zijn
afgestapt van de gebruikelijke ‘lineaire’ ordening van grammatikale verschijnselen
en de gebruiksaspekten van taal voorop hebben gezet (zie voor een voorbeeld hiervan
Bijlage 2). Op zich is deze gedachte niet nieuw en voor bijvoorbeeld het Engels
eerder uitgewerkt door Leech en Svartvik (1975).
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5. Bruikbaarheid van het beschrijvingsmodel
Het analyse-model dat wij gebruikt hebben is binnen de Raad van Europa toegepast
voor het formuleren van minimale doelstellingen, dat wil zeggen, voor drempelnivo's.
Een belangrijke vraag is natuurlijk, of dit model eveneens te gebruiken is voor het
omschrijven van hogere taalnivo's, in casu, het hoge sociale redzaamheidsnivo. Het
antwoord op deze vraag luidt: ten dele. Het is slechts ten dele mogelijk, om - binnen
het begrippenkader van het analysemodel aan te geven welke talige elementen tot
het nivo sociale redzaamheid behoren, maar van een komplete invulling van dit nivo
is geen sprake. Als uitgangspunt voor het s.r.-nivo geldt immers, dat
tweede-taalleerders zoveel mogelijk als ‘gemiddelde’ Nederlanders moeten kunnen
funktioneren en daarom dus tevens over de ‘gemiddelde’ taalvaardigheid van
Nederlanders dienen te beschikken. Dit uitgangspunt is aan de ene kant te vertalen
in termen van iets ekstra's, van meer. In vergelijking tot een drempelnivo moet men
over méér taalmiddelen (d.w.z. meer grammatikale strukturen, meer woordenschat
en meer idioom) beschikken. Dat komt dus in feite neer op een uitbreiding van het
beschikbare ‘taalapparaat’ en daarvoor konden we het bestaande analyse-model
hanteren. Aan de andere kant is op het sociale redzaamheidsnivo de talige
werkelijkheid zo omvangrijk en kompleks, dat het praktisch onmogelijk is, om alle
relevante taalmiddelen op het spoor te komen. Wat er dan gebeurt is, dat de in het
model zo zorgvuldig bewaarde korrespondentie tussen enerzijds het taalgedrag en
anderzijds de taalmiddelen om dat gedrag te realiseren, niet meer te handhaven valt.
Met andere woorden, de overzichtslijsten van taalmiddelen geven absoluut geen
volledige dekking meer van gedragsspecificaties en vaardigheidsomschrijvingen.
Daar komt nog iets bij. Behalve de vraag welke taalmiddelen relevant zijn, speelt
op het nivo sociale redzaamheid ook mee het soort taken dat op dit nivo moet worden
uitgevoerd. Bij sommige van die taken is het probleem niet, dat een taalleerder over
onvoldoende taalmiddelen beschikt (en dus méér van iets moet hebben), maar dat
hij of zij in feite niet voldoende bedreven is in het gebruik van zijn of haar
taalapparaat. Behalve ‘taal’ zijn er immers nog een paar andere vaardigheden in het
geding, zoals: manieren om informatie op doelmatige wijze te struktureren, logische
opbouw van argumenten in een betoog, beheersing van leesonderkennen van hoofden bijzaken, stilistiek e.d.
Wie schrijfprodukten van buitenlanders onder ogen heeft gehad, weet precies wat
wordt bedoeld: het staat er vaak allemaal wel, maar het staat er niet of net niet korrekt.
Deze vaardigheden die voor het s.r.-nivo uitermate belangrijk zijn, liggen buiten het
bereik van het analyse-model van de Raad van Europa.
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6. Sociale redzaamheid: een doelstelling voor iedereen?
Het produkt dat wij in het projekt-SR geleverd hebben, is te beschouwen als een
korpus van doelstellingen, gemaakt voor specialisten (dus niet voor lesgevers) die
zich bezighouden met kurrikulum- en leermiddelenontwikkeling en konstruktie van
toetsen op het gebied van Nederlands als tweede taal. Ons leerdoel is niet ontworpen
met het oog op een duidelijk gedefinieerde doelgroep en het moet dan ook beschouwd
worden als een soort ‘grootste gemene deler’. Dat betekent dat iedereen met het
leerdoel aan de slag kan en daaruit zal kunnen selekteren voor een eigen specifieke
groep.
Een dergelijk hoog taalbeheersingsnivo voor sociale redzaamheid is overigens een
nivo dat niet door iedere buitenlander bereikt zou hoeven worden. Montens en
Sciarone daarentegen spreken ten aanzien van dit punt ekspliciet over ‘de
verplichtstelling van voldoende kennis van het Nederlands’ (Montens/Sciarone 1985:
19). Beide auteurs zijn van mening dat, als iedereen over een bepaalde minimale
kennis moet kunnen beschikken, je dan in feite pleit voor verplichtstelling van die
kennis. Ze maken daarbij een vergelijking met de algemene verplichting tot het
volgen van lager onderwijs, waartoe ook besloten is, omdat we met z'n allen vinden
dat je zonder een zekere basiskennis en basisvaardigheden in deze maatschappij niet
toe kunt.
Er blijft echter het principiële uitgangspunt van de volwassenenedukatie, dat
leerders zelf uitmaken wat zij willen leren. Buitenlanders beslissen zelf in welke
mate en op welke wijze zij aan onze samenleving wensen deel te nemen en dus ook
wat voor kennis en vaardigheden zij daarvoor nodig achten. Ten aanzien van het
leerdoel sociale redzaamheid spreek ik daarom liever niet over verplichting of een
eis die aan buitenlanders gesteld zou kunnen worden. Bij een dergelijk leerdoel gaat
het veeleer om de konkretisering van een aantal rechten; rechten waar de betrokkenen
al dan niet gebruik van kunnen maken. Volwassen buitenlanders moeten het recht
hebben om taalvaardigheid op het nivo van sociale redzaamheid te verwerven, het
taalonderwijs moet op zo'n manier worden ingericht dat die doelen ook werkelijk
kunnen worden gehaald, en de overheid dient dit onderwijs mogelijk te maken door
middel van voldoende faciliteiten. Ongetwijfeld zullen er echter buitenlanders zijn,
die genoemd nivo niet wensen te behalen, omdat zij voor de wijze waarop zij in de
samenleving participeren, naar hun eigen oordeel voldoende Nederlands spreken.

7. Het overheidsbeleid
In allerlei overheidspublikaties wordt erkend, dat buitenlanders eigenlijk op dezelfde
wijze aan de samenleving moeten kunnen deelnemen als Nederlanders. Een prima
ideaal, dat echter in de
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uitwerking van datzelfde overheidsbeleid beslist niet altijd tot uiting komt. Ik geef
daarvan twee voorbeelden. Het eerste betreft de deelname-duur aan de basisedukatie
en het andere de rol van vrijwilligers daarbinnen.
Vanaf het verschijnen van de Rijksregeling Baaisedukatie (1985) heeft vrijwel
iedereen die met het edukatieve werk voor buitenlanders te maken heeft, kritiek
gehad op het feit, dat er ten aanzien van de deelname-duur aan de basisedukatie geen
onderscheid gemaakt wordt tussen Nederlanders en buitenlanders. Hoewel de
achterstandssituatie van allerlei groepen Nederlanders beslist niet gebagatalliseerd
mag worden, is er toch één terrein waarop zij beslist in het voordeel zijn: ze spreken
allemaal min of meer vloeiend Nederlands. Misschien heeft men moeite om z'n
gedachten goed onder woorden te brengen, misschien kan of durft men niet goed
aan diskussies deel te nemen, misschien vindt men het moeilijk om dingen op papier
te zetten, of kan men nauwelijks lezen en schrijven. Maar wat de mondelinge
taalvaardigheid betreft liggen Nederlanders toch een heel stuk voor op buitenlanders.
Dit had tot uitdrukking moeten komen bij de urenaantallen voor deelname aan de
basisedukatie.
Een tweede voorbeeld. Bij de basisedukatie is sprake van ‘professionalisering’
van het werk: de aktiviteiten zullen (straks) uitgevoerd moeten worden door
edukatieve werkers die daarvoor bevoegd zijn en betaald worden. Het grote
struikelblok voor de basisedukatie is echter het gebrek aan financiële middelen. Zoals
bekend moet de hele operatie budgettair neutraal verlopen. Konsekwentie van dat
beleid is, dat ofwel een grote groep kursisten buiten de deur wordt gehouden, ofwel
het werk toch weer voor een groot deel verzorgd moet worden door vrijwilligers. In
feite geeft de Rijksregeling ruimte voor die tweede oplossing, omdat aangegeven
wordt dat vrijwilligers een bepaalde rol kunnen spelen bij het lesgeven. Het komt er
dus op neer, dat de overheid allerlei basiskennis en basisvaardigheden als absoluut
onmisbaar voor iedereen beschouwt, maar het verwerven van die kennis en
vaardigheden vervolgens toch weer overlaat aan allerlei goedwillende, veelal
charitatief ingestelde maar meestal niet-gekwalificeerde vrijwilligers.

8. De onderwijspraktijk
Allen die betrokken zijn bij de deskundigheidsbevordering of de bij- en nascholing
zullen nog een harde dobber hebben om lesgevers en docenten ervan te overtuigen,
dat het bij sociale redzaamheid om zo'n hoog taalvaardigheidsnivo gaat. Uit het
leermiddelenonderzoek van Jansen en van Veen (1985: 69-96) blijkt bijvoorbeeld,
dat de ondervraagde lesgevers voor wat betreft hun opvattingen over het sociale
redzaamheidsnivo heel wat lager uitkomen dan hiervóór is aangegeven. Als
aanduiding voor sociale redzaamheid komt men meestal niet verder dan formuleringen
als: ‘borden met opschriften begrijpen’, ‘korte informatieve teksten
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lezen’, ‘eenvoudige inlichtingen geven of begrijpen’, ‘een eenvoudig formulier
invullen of een kort briefje schrijven’ etc. Kortom die doelstellingen die in het begin
van deze tekst zijn aangeduid als eerste aanspreekbaarheid of een drempelnivo dat
slechts een minimum aan taalkennis inhoudt.
Ontegenzeggelijk zal bij deze opvatting van de betreffende docenten een rol hebben
gespeeld, dat men zich bij het oordeel over sociale redzaamheid heeft laten leiden
door de haalbaarheid van doelstellingen binnen de huidige onderwijspraktijk, met
z'n beperkte faciliteiten, de belabberde lessituaties en de veelal ongekwalificeerde
docenten. Daarnaast zal echter ook hebben meegespeeld, dat men zich nog veel te
weinig heeft gerealiseerd wat het in werkelijkheid voor niet-Nederlandstaligen
betekent, om - zoals de Minderhedennota (1983) dat formuleert - net zoals
Nederlanders te kunnen funktioneren. In de deskundigheidsbevorderende programma's
zal dus aan dit punt ruimschoots aandacht besteed moeten worden.
Eenzelfde opmerking valt er te maken over materiaalontwikkeling. Wie de bestaande
materialen voor onderwijs Nederlands aan volwassenen buitenlanders bekijkt, zal
kunnen konstateren, dat een groot deel ervan gericht is op relatief ‘lage’ doelstellingen.
Ook veel eigengemaakt materiaal is geschreven voor dit minimale taalnivo, gezien
de talloze lesjes over ‘kopen op de markt’ of ‘een bezoekje aan de dokter’. Er is te
weinig materiaal beschikbaar voor de training van hogere doelstellingen van
taalvaardigheid.
Hoe zal dit materiaal eruit moeten zien? Voor het nivo sociale redzaamheid zal
vooral authentiek, of enigszins bewerkt authentiek materiaal nodig zijn. Hiervóór is
er al op gewezen dat taalgedrag op een hoog nivo niet meer zo gemakkelijk te ontleden
valt in overzichtslijsten met omschreven strukturen, een omschreven woordenschat
of omschreven eksponenten voor taalfunkties. Het onderwijs dat gericht is op sociale
redzaamheidsdoelstellingen moet niet zozeer bezig zijn met het toevoegen van nieuwe
taalmiddelen aan het reeds opgebouwde ‘taalapparaat’ van tweede-taalleerders, maar
lesnemers vooral moeten leren omgaan met authentiek Nederlands, zoals dit in de
dagelijkse werkelijkheid voorkomt. Dit lijkt erg vanzelfsprekend, maar in de bestaande
materialen zijn over het algemeen weinig authentieke teksten te vinden. Gelukkig
komt hierin de laatste tijd enige kentering, gezien de verschijning van een methode
als Op nieuwe leest van van Kalsbeek en Stumpel (1986) en de nieuwe serie Filter
onder redaktie van Hart (1986). Er is echter nog heel wat meer nodig.
Voor sociale redzaamheid is een hoog taalvaardigheidsnivo nodig. Tevens moet er
nog het nodige gebeuren, voordat buitenlanders in staat zullen zijn via het
taalonderwijs dit nivo ook werkelijk te behalen. Achter de titel van deze tekst is een
vraagteken gezet.
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Onzeker is of de basisedukatie, in z'n huidige opzet en met de beperkte middelen
daarvoor beschikbaar, wel het juiste kader is voor dit onderwijsaanbod. De toekomst
zal dat moeten leren.
1.
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Bijlage 1: Taalhandelingen
Uit Wynants: Drempelniveau Nederlands als Vreemde taal.
3.1.8. AANRADEN / AFRADEN

• ik zou (maar) (niet) p doen ik zou maar
gewoon afwachten.
• het beste is, (niet) p te doen Het beste
is nog, gewoon thuis te blijven.
• u moet maar (niet) p doen Je moet maar
niets zeggen.

Uit Coumou e.a.: Over de drempel naar sociale redzaamheid.
• je moet /beslist/ X doen /(zeker)/

• als ik le een /advies/mag geven: /tip /

Je moet zeker naar die film gaan

Als ik je een advies mag geven: blijf bij
hem uit de buurt

• MEDEDELENDE ZINNEN WAARIN • ik zou /liever/ X doen /eerder/ /maar /
AANGETOOND WORDT BOE GOED
EEN BEPAALDE ZAAK IS
Deze wijn is erg goed

Ik zou maar gewoon afwachten

Dit is de beste wijn die ik in huis heb

Ik zou liever op de fiets gaan

Die film is heel leuk

• Je doet er goed aan (om) X te doen

• het beste is (om) X te doen

Je doet er goed aan om het eerlijk te
zeggen

Het beste is je er niks van aan te trekken • het was /beter / als je X deed /het beste/
• je kunt /beter / X doen /het beste/

Het was het beste als je niet mee zoveel
dronk

U kunt beter naar een doktur gaan

• waarom doe je X niet?

Je kunt het beste en nieuw jas kopen

Waarom ga je niet lekker een paar dagen
met vakantie?
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• het is /beter / dat.../het beste /

• ik /kan/je/aanraden/(om) X te doen /wil/
/aanbevelen/

Het is beter dat je hier blijft

Ik wil je aanraden morgen naar school
te gaan

• doe toch X

• ik kan je /dat/ /aanraden/ /X /
/aanbevelen/

Ga toch lekker wandelen
Ik kan je dat merk sigaretten aanbevelen
Ik kan je die film aanraden
• doe X eens
Luister eens naar Hozart

• ik zou je willen /aanraden/(om) X te
doen

• het zou /beter /zijn als je X deed
/hetbeste/

/aanbevelen/

Het zou het beste zijn als je nu naar huis Ik zou je willen aanraden nu meteen te
ging
vertrekken
• /als ik jou was/ /deed ik X/ /in jouw
plaats/ /zou ik X doen/

• het is /aan te raden/ (om) X te doen /aan
te bevelen/ /raadzaam /

Als ik jou was, hielp ik haar even mee
Als ik jou was, zou ik met vakantie gaan Het is aan te bevelen om op tijd te
beginnen
In jouw plaats nam ik wat extra geld mee Het is raadzaam die dingen met een
korreltje zou te namen
In jouw plaats zou ik met de trein gaan
• het verdient aanbeveling (om)...
• Ik raad je aan (om) X te doen
Ik raad je aan om daarvan gebruik te
maken

Het verdient aanbeveling om zelf voor de
lunch te zorgen
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Bijlage 2: Grammatika
Uit Coumou e.a.: Over de drempel naar sociale redzaamheid.

6.1.7.1. Verleden
(60) Verwijzingen naar toestanden en gebeurtenissen die zich in het verleden hebben
afgespeeld, kunnen uitgedrukt worden door werkwoordsvormen (bijvoorbeeld
door een verleden tijdsvorm van een werkwoord te gebruiken) en door
bepalingen van tijd (bijvoorbeeld een bijwoord dat naar het verleden verwijst).
Meestal vind je in uitingen een kombinatie van dit soort elementen om het
verleden weer te geven.

6.1.7.1.1. Het verleden uitgedrukt door middel van werkwoordelijke
vormen
(61) Om door middel van werkwoordelijke vormen naar het verleden te verwijzen,
zijn verschillende vormen mogelijk. In de volgende voorbeelden wordt telkens
zo'n mogelijkheid gegeven:
Ik heb mijn examen gehaald (1)
De postbode bracht een zwaar pakket (2)
De koffer was nog niet geopend (3)
Gisteren kom ik Henk tegen en wat denk je dat hij zegt? (4)

6.1.7.1.2. Het verleden uitgedrukt door middel van bepalingen van tijd
(62) In kombinatie met werkwoordelijke vormen die verwijzen naar hetverleden,
wordt ook door bepalingen van tijd naar dat verleden verwezen. Deze bepalingen
van tijd kunnen bijwoorden, woordgroepen en bijzinnen zijn waarin een moment
of periode uit het verleden wordt weergegeven, eventueel voorafgegaan door
een voorzetsel.
(63) Bijwoorden van tijd die naar het verleden verwijzen, zijn bijvoorbeeld: toen,
gisteren, zojuist, eens, pas (geleden), onlangs:
Zij kwamen pas aan toen de eerste coureurs allang binnen waren
Het pakket is gisteren aangekomen
Er was eens een koning die in een heel groot land woonde
Onlangs is bekend gemaakt dat de inflatie sterk is toegenomen.
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(64) Ook door middel van woordgroepen of bijzinnen kan naar een moment of periode
in het verleden worden verwezen. In onderstaande voorbeelden zien we daarvoor
een aantal mogelijkheden:
Verleden jaar zijn we naar Spanje geweest (1)
Hij zou de vorige week maandag eigenlijk komen (2)
De Tweede Wereldoorlog betekende een ommekeer in
de mondiale machtsverhoudingen (3)
In 1969 woonde ik nog in Hengelo (4)
Na mijn jeugd heb ik haar nooit teruggezien (5)
Tijdens zijn laatste dagen bleef hij opgewekt (6)
Toen ik thuis kwam, was het geld verdwenen (7)

Eindnoten:
2. Het Projekt Sociale Redzaamheid werd gesubsidieerd door het Ministerie van WVC en was
ondergebracht bij het Taalteam van het Nederlands Centrum Buitenlanders. Het projekt had
oorspronkelijk een looptijd van één jaar, maar werd verlengd met een periode van vier maanden,
terwijl de werkzaamheden tenslotte binnen de reguliere werktijd van het Taalteam werden
afgerond. Projektmedewerkers waren: Jan Michorius en Marleen van de Wouw (gedurende het
eerste jaar en assistentie tijdens de tweede periode), Willemijn Bronzwaer en Monique Geertsen
(gedurende de tweede periode) en Wim Coumou (projektkoördinator).
1. Met dank aan Ellie Liemberg die het concept van dit stuk van nuttig kommentaar heeft voorzien.
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17 Uitvoering en ondersteuning van edukatieve aktiviteiten voor
leden van etnische groepen
J. Beijer
1. Inleiding
In de afgelopen jaren zijn er op veel plaatsen in Nederland edukatieve aktiviteiten
voor volwassen leden van etnische groepen gestart. Deze aktiviteiten vormen een
onderdeel van de volwassenenedukatie.
In de zeventiger jaren kwam de rijksoverheid met het beleidsvoornemen de
volwassenenedukatie te gaan regelen. Als voorloper van het definitieve beleid ging
het zogenaamde projektenbeleid1. van start. Voor werksoorten als alfabetisering ten
behoeve van Nederlanders en edukatie ten behoeve van minderheden kwamen er in
1980 subsidieregelingen en tot nu toe zijn die er nog steeds. Er wordt nu door de
overheid aan gewerkt om een onderdeel van de volwassenenedukatie in feitelijk
beleid om te zetten, nl. de basisedukatie2.. Ook de ondersteuning van de
volwassenenedukatie zal geregeld worden.
Dit artikel gaat over de uitvoering en ondersteuning van edukatie voor volwassen
leden van etnische groepen. Het zal vooral gaan over de ontwikkelingen en aktiviteiten
van 1980 tot nu toe. In 1980 kwam er met het projektenbeleid wat meer struktuur in
het werk. Tot die tijd was het geven van taalles ‘liefdewerk oud-papier’. Veel andere
aktiviteiten waren er nog niet. Er moest gewerkt worden zonder hulpmiddelen, zoals
bijvoorbeeld lesmateriaal. Vaak werden de lessen bij kursisten thuis gegeven. Met
de komst van het subsidiebeleid werd het mogelijk ruimte te huren in een buurthuis
of materiaal aan te schaffen. Ook werd het mogelijk om op beperkte schaal
koördinatoren en konsulenten aan te stellen, zodat summiere ondersteuning mogelijk
werd. De basisedukatie en het regelen van de ondersteuning zullen aan de orde komen
voor zover ze nu al invloed hebben op het werk.
Ik heb intussen verschillende keren de term ‘edukatie’ gebruikt. Dat is een breed
begrip. Als ik het in dit artikel over edukatie heb, bedoel ik daar vooral aktiviteiten
inzake onderwijs Nederlands als tweede taal mee. Omdat de ondersteuning is afgeleid
van het uitvoerende werk, zal ik in paragraaf 2 eerst daarvan een korte beschrijving
geven. Ik zal aangeven wie de deelnemers zijn, om welke aktiviteiten het gaat en
wie de lesgevers zijn. In paragraaf 3 komt vervolgens de ondersteuning aan bod, in
het bijzonder de rol van koördinatoren, konsulenten en lokale ondersteu-
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ning. Paragraaf 4 handelt tenslotte over de toekomst van de basisedukatie.

2. Het uitvoerend werk
De deelnemers
In Nederland wonen en leven ongeveer 600.000 leden van verschillende etnische
groepen. Een beperkt aantal van hen neemt deel aan edukatie. Dat zijn er ongeveer
37.000 bij intensieve en niet-intensieve kursussen Nederlands als tweede taal.
De doelgroepen van het projektenbeleid zijn: buitenlanders uit de wervingslanden,
vluchtelingen, Surinamers, Antillianen, Molukkers, Zigeuners en
Woonwagenbewoners. De laatste jaren zijn er ook steeds meer Chinezen die
deelnemen aan de edukatieve aktiviteiten. Tot dan toe zag je hen nauwelijks op de
taallessen. Velen werkten dag en nacht in een restaurant en hadden geen tijd om naar
de les te komen. De werkgelegenheid neemt sterk af in de restaurants, de werkloosheid
onder de Chinezen wordt steeds groter en ook zij gaan zich steeds meer op de
arbeidsmarkt begeven. Daarvoor hebben ze dan vaak ook wat Nederlands nodig.
Sinds het voorjaar van 1986 horen ze ook tot de doelgroepen van het projektenbeleid.
De deelnemers aan edukatie vormen dus allerminst een homogene groep. Er zijn
verschillen in nationaliteit, vooropleiding, leerwensen, taalbeheersingsniveau in het
Nederlands, verblijfsduur in Nederland en toekomstperspektief. Ook de vragen met
betrekking tot edukatie zijn verschillend.

De aktiviteiten
De edukatieve aktiviteiten bestaan vooral uit:
- kursussen alfabetisering in de eigen taal (Turks, Arabisch, Chinees);
- drempelaktiviteiten (o.a. fiets-, naai- en borduurkursussen);
- kaderkursussen, al dan niet binnen het verband van een zelforganisatie, waarin
vaardigheden en kennis worden aangeleerd voor kaderfunkties, zoals vergaderen
of het maken van een aktiviteitenplan voor een organisatie;
- kursussen Nederlands als tweede taal; deze kursussen vormen de hoofdmoot
van het edukatieve aanbod.

De term tweede-taalonderwijs staat voor een verzameling van aktiviteiten waarvan
ik er enkele zal noemen: alfabetisering in het Nederlands (van buitenlanders);
Nederlands leren om zich te kunnen redden (hiervoor zijn er intensieve kursussen
van meer dan 7 uur per week en niet-intensieve kursussen van 1,5 à 4 uur per week);
open-schoolachtige aktiviteiten; huiswerkbegeleiding; schakelachtige opleidingen.
Nog steeds lijkt Nederlands als tweede taal alleen maar betrekking te hebben op het
leren van Neder-
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lands waarmee mensen zich kunnen redden. Als je dichter bij die aktiviteiten staat,
zie je dat dat absoluut niet het geval is: de vragen naar het leren van Nederlands
worden steeds gedifferentieerder. Mensen willen Nederlands leren om een
beroepsopleiding te kunnen volgen of een andere vorm van voortgezet onderwijs.
Toch komen deze mensen vaak op kursussen terecht waar ze slechts Nederlands
leren met het globale doel zich te kunnen redden. Er ontstaat steeds grotere behoefte
aan meer specifieke kursussen Nederlands.

De lesgevers
Bij de niet-intensieve kursussen zijn volgens een Evaluatieverslag van WVC (1985)
4851 lesgevers betrokken. Binnen projekten alfabetisering zijn dat er ten behoeve
van leden van etnische groepen 2500. Volgens datzelfde verslag is de verhouding
onbetaald-betaald werk 70: 30%. Bij de 30% betaalde docenten gaat het om
uurdocenten (dus zonder vaste aanstelling) en koördinatoren die in het algemeen ook
geen vaste aanstelling hebben. 70% van de mensen in het projektenbeleid werkt dus
onbetaald. Dit is echter nog niet eens het volledige aantal, want behalve de subsidies
van het projektenbeleid zijn er ook nog andere subsidiekanalen3.) en wordt er dus
nog veel meer onbetaald werk verricht dan door de 7000 genoemde mensen. Dit
heeft nogal wat gevolgen voor het werk zoals verderop zal blijken.
Bij de intensieve kursussen zijn ongeveer 300 lesgevers betrokken. Deze mensen
hebben bijna allemaal een rechtspositie en salarisregeling. Zij werken bij
avondcolleges, CBB's, Volksuniversiteiten en dergelijke.

Taken van lesgevers
Een lesgever, betaald of onbetaald, heeft een groot aantal taken. Hoe het takenpakket
er precies uitziet, kan per instelling verschillen, maar de volgende taken komen vaak
voor:
- zoeken en selekteren van geschikt lesmateriaal, inclusief het zoeken van extra
oefenstof omdat een lesboek te weinig biedt;
- zelf maken van lesmateriaal. Er zijn lesgevers die zoveel mogelijk willen werken
met materiaal dat interessant is voor een specifieke kursist. Vaak betekent dit
dat er dan zelf materiaal gemaakt moet worden, of een heel projekt of aanvullend
materiaal. Een zeer tijdrovende klus die bovendien ook nogal wat kennis vereist;
- huisbezoeken en individuele hulpverlening. Taallessen zijn voor lesnemers vaak
een plaats waar ze met alle mogelijke vragen en problemen terechtkomen. Dit
heeft tot gevolg dat er van de lesgever nog heel wat meer verwacht wordt dan
lesgeven, en dat kost allemaal weer veel meer tijd dan men tevoren had gedacht.
Bij sommige lesgevers roept dat het gevoel op een ‘manusje-vanalles’ te zijn,
hetgeen tegen de verwachting in gaat. Steeds vaker worden er daarom in een
projekt afspraken gemaakt over de
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taken van een lesgever;
- deelnemen aan lesgeversvergaderingen;
- deelnemen aan deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten;
- bijhouden van vakliteratuur.
Als er in een projekt geen koördinator is of als deze een zeer beperkt aantal uren
heeft, nemen lesgevers taken over. In zulke gevallen wordt het takenpakket aangevuld
met:
- het aanschaffen van lesmateriaal en achtergrondinformatie;
- voorlichting, werving en inpassing van nieuwe lesnemers;
- inwerken van nieuwe lesgevers;
- deelname aan overleg op wijk-, stedelijk of regionaal niveau.

Bevoegdheden en eisen
Op grond van de boven opgesomde taken van een lesgever zal het duidelijk zijn dat
hij of zij heel wat kennis en vaardigheden moet hebben. Nog steeds is er geen
opleiding waar lesgevers zich deze kwaliteiten eigen kunnen maken. Een vreemde
zaak als je bedenkt dat er voor Nederlands als moedertaal, Frans, Duits of Engels
wel specifieke opleidingen en daaraan verbonden bevoegdheden zijn.
Aan betaalde lesgevers wordt wel een bevoegdheid gevraagd. In de praktijk
betekent dit dat een docent een diploma van een pedagogische academie, een
lerarenopleiding of een universitaire studie Nederlands moet hebben. Aan onbetaalde
lesgevers worden geen opleidingseisen gesteld. Er worden wel andere eisen gesteld,
zoals:
- openstaan voor het werken met leden van etnische groepen;
- een bepaalde tijd meedraaien in een projekt (minimaal één jaar);
- deelnemen aan lesgeversoverleg en aan deskundigheidsbevorderende
bijeenkomsten;
- kunnen onderschrijven van een door een groep gehanteerde visie op
taal(onderwijs).

In feite blijkt er echter bij onbetaalde werkers niet zoveel te eisen. Dat is dan ook
een groot knelpunt in het werk: er valt weinig te eisen, ook weinig te bieden, het
verloop is groot en daardoor is er nauwelijks sprake van het opbouwen van
deskundigheid.

3. De ondersteuning van het edukatieve werk voor leden van etnische
groepen
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Bijgaand schema kan het werkveld van edukatieve aktiviteiten voor leden van etnische
groepen verduidelijken. Het gedeelte met het kader erom is het gebied van de
ondersteuning.
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4.

Dit schema geeft nog geen beeld van de werkelijkheid voor wat betreft de
aanvulling van de verschillende (ondersteunings)niveaus op elkaar. Het gebeurt nog
steeds dat lesgevers zich direkt tot het landelijk niveau richten of dat het landelijk
niveau zich richt tot projekten. Er wordt wel naar gestreefd niveaus aanvullend op
elkaar te laten werken.

De koördinator
De koördinator is degene die het dichtst bij het uitvoerend werk zit, namelijk in het
projekt waar lessen gegeven worden. De belangrijkste taken zijn het ondersteunen
van lesgevers en het draaiend houden van een projekt:
a) ondersteunen van lesgevers:
- informatie geven over het projekt en over de kursisten (dat laatste bijvoorbeeld
aan de hand van gegevens uit een intake-gesprek);
- niveaugroepen samenstellen (inwerken van nieuwe lesgevers);
- lessen observeren en nabespreken;
- informatie geven over lesmateriaal;
- in sommige gevallen opzetten en uitvoeren van deskundigheidsbevordering,
alleen of in samenwerking met een konsulent;
b) draaiend houden van een projekt:
-

subsidie aanvragen;
voortgangsrapportages schrijven;
lesgevers en lesnemers werven;
onderhandelen met de gemeente;
kennis hebben van gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid;
kunnen omgaan met groepen en meningsverschillen daarbinnen.
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Er zijn in Nederland ongeveer 200 koördinatoren werkzaam. De meesten werken
zonder daarvoor betaald te worden. Een klein aantal wordt betaald, maar heeft in het
algemeen geen vaste aanstelling.
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De konsulent
Een konsulent is iemand die meerdere projekten ondersteunt op stedelijk, regionaal,
provinciaal of landelijk niveau. Op stedelijk niveau zijn er vooral vanaf 1981 steeds
meer konsulenten aangesteld, via allerlei mogelijke subsidies5.. Op provinciaal niveau
begint de ondersteuning van edukatie voor minderheden langzaam van de grond te
komen. In totaal werken er op stedelijk, regionaal, provinciaal en landelijk niveau
ongeveer 65 konsulenten. Ze hebben allemaal een aanstelling en een rechtspositie.
De taken van deze konsulenten kunnen globaal verdeeld worden in:
- ondersteuning geven bij de inhoud van lessen (methodiek, didaktiek, theoretische
verdieping);
- ondersteuning geven bij beleid en organisatie.
Soms worden deze taken door verschillende konsulenten uitgevoerd: als een bureau
meerdere konsulenten heeft, wordt er een taakverdeling gemaakt. Het komt ook voor
dat bovengenoemde taken door één persoon worden uitgevoerd. In de praktijk is er
in feite nooit sprake van zo'n strikte verdeling van taken: voor de inhoud zijn
organisatie en beleid van groot belang en andersom. Immers als de inhoud goed is
georganiseerd en er geen aandacht is gesteed aan beleid, kan dat katastrofale gevolgen
hebben voor het werk. Er is ook ondersteuning op landelijk niveau: vanaf 1976 bestaat
het Taalteam van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) dat zich met name
richt op de ondersteuning van de edukatie voor mensen uit de wervingslanden. In
1981 is de Stichting Edukatie Culturele Minderheden (STEM) opgericht, die zich
bezighoudt met de ondersteuning van edukatieve aktiviteiten voor Surinamers,
Antillianen en Molukkers.6. De Landelijke Projektgroep Edukatieve Aktiviteiten
Culturele Minderheden is tenslotte opgericht voor de ondersteuning van de projekten
van het projektenbeleid.
Dat er tot nu toe nauwelijks sprake is geweest van afstemming van taken tussen
de verschillende niveaus, hebben we al aangegeven. Als één van de oorzaken daarvoor
kan genoemd worden dat bij het aanstellen van ondersteuners geen sprake is geweest
van struktuur in het beleid. Intussen zijn er wel vormen van overleg tot stand gekomen.
Zo funktioneert in veel steden een koördinatorenoverleg, waar koördinatoren samen
met een konsulent regelmatig vergaderen. En op landelijk niveau is er het
konsulentenoverleg.

De ondersteuning op stedelijk niveau
Ik wil nu ingaan op mijn taken als stedelijk konsulente in Eindhoven, een stad die
tevens aangemerkt wordt als koncentratiegebied7.. Daarbij moet ik onmiddellijk
zeggen dat de taken die ik verricht niet alleen voortkomen uit het werken met
taallesgroepen.
Als konsulente geef ik ondersteuning aan koördinatoren en lesgevers. Voor
koördinatoren bestaat de ondersteuning uit het
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bijwonen van een stedelijk overleg. Daarin wordt de ontwikkeling in het werk
besproken en komen de knelpunten naar voren. Uit sommige van die knelpunten kan
een deskundigheidsbevorderend aanbod voortkomen. Er zijn vragen als: hoe kan ik
lesgevers laten lesgeven in groepen, welke ontwikkelingen zijn er inzake Nederlands
als tweede taal? Hiervoor zijn in Eindhoven enkele jaren geleden
koördinatorentrainingen opgezet.
Verder bestaat de ondersteuning op dit moment voor een groot gedeelte uit
informatieverschaffing over de Rijksregeling Basisedukatie en op basis van die
gegevens nadenken en diskussiëren over de koers van de taallessen. In een enkel
geval bestaat ondersteuning uit het in samenwerking met een koördinator opzetten
van deskundigheidsbevordering voor lesgevers. De koördinator verzamelt in zo'n
geval vragen over het lesgeven, of verzamelt knelpunten naar aanleiding van
lesobservaties. In onderlinge samenwerking wordt dan nagegaan hoe vragen omgezet
kunnen worden in een programma voor deskundigheidsbevordering. Voor deze
werkwijze moet echter wel aan enkele zeer belangrijke voorwaarden voldaan zijn:
een koördinator moet over voldoende tijd beschikken en een betaalde funktie is zeer
wenselijk.
Een groot gedeelte van het deskundigheidsbevorderende aanbod dat ik verzorg, is
gericht op lesgevers, zowel onbetaald als betaald. Het stedelijk aanbod (in Eindhoven)
ziet er op dit moment als volgt uit: Basisscholing: voor mensen die al een tijdje
lesgeven, bestaande uit zes bijeenkomsten, verdeeld in drie blokken (in totaal twee
maanden):
- le blok:

• les Marokkaans, Nederlands als
moedertaal, als vreemde taal en als
tweede taal
• kursisten die naar de les komen
• lesmateriaal
• vaardigheden die geoefend moeten
worden

- 2e blok:

• op lesbezoek gaan bij de deelnemers
aan de scholing en lessen nabespreken
• punten verzamelen waarmee de laatste
twee bijeenkomsten van de scholing
gevuld worden

- 3e blok:

• opbouw van het leerproces (hoe kom je
van begrijpen tot spreken)
• informatie over spreekvaardigheid
(waaronder aandacht voor uitspraak,
klemtoon en intonatie)
• zelf maken van lesmateriaal oefenen.
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Thema-bijeenkomsten: in 1 à 2 bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan een
speciaal onderwerp, bijvoorbeeld lesgeven aan analfabete buitenlanders in het
Nederlands, voorspellend lezen, thematisch werken. In de meeste gevallen verzorg
ik deze bijeenkomsten zelf. Soms wordt er een externe deskundige uitgenodigd.
Van de inhoud van bovengenoemd aanbod kan gezegd worden dat het
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vooral gericht is op het lesgeven (methodiek en didaktiek). Rond beleid en organisatie
is er tot nu toe vrij weinig ondersteuning gegeven. Dat is met de basisedukatie in
aantocht echter drastisch veranderd. Wat de duur van de kursussen betreft: het gaat
om een kortlopend aanbod. De meeste lesgevers heben beperkt tijd voor het volgen
van deskundigheidsbevordering. Vaak moeten ze nog heel wat andere aktiviteiten
verrichten.
In alle deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten voor lesgevers en koördinatoren
is het belangrijk dat er tijd is voor het uitwisselen van ervaringen en tips. Bij de
invulling van het programma moet daarmee rekening worden gehouden. Een gedeelte
van de bijeenkomst kan besteed worden aan het geven van informatie die tijdens
diezelfde bijeenkomst door middel van opdrachten verwerkt wordt. Lesgevers vragen
om praktische tips, zodat ze in de les vooruit kunnen. Konsulenten zijn er vaak op
gericht visie en inzicht bij te brengen. Inzicht en visie omzetten in een lesprogramma
vraagt echter nogal wat tijd en kreativiteit. En met name aan tijd ontbreekt het heel
vaak.
Het gebeurt regelmatig dat je als konsulent uit het niets of bijna niets een
programma moet samenstellen. In de meeste gevallen is er wel informatie over een
onderwerp te vinden, maar die is dan niet gebruiksklaar voor een bijeenkomst. Als
je die informatie wel hebt, moet er nagedacht worden over een programma en te
gebruiken werkvormen. En het is met name dit gedeelte dat erg veel tijd vraagt. Tot
nu toe is er nog geen sprake van een systematische uitwisseling van uitgewerkte
deskundigheidsbevorderings-bijeenkomsten en dus ook niet van het kritisch
doorspreken ervan. Hieraan is dringend behoefte.
Een begin met de ondersteuning van konsulenten is er wel. Zo is er een aantal
jaren geleden een draaiboek8. gemaakt voor het geven van scholing aan beginnende
lesgevers. Meer recent is er een zeer uitgewerkte handleiding verschenen voor
thema-bijeenkomsten over receptieve taalvaardigheden9..
Tot nu toe is één van de taken van een konsulent uitvoerig besproken, nl.
deskundigheidsbevordering van lesgevers en koördinatoren. Een stedelijk konsulent
heeft meestal ook nog andere taken:
- het opzetten en bijhouden van een materialenbank en het opsporen van
lesmateriaal, achtergrondliteratuur en audio-visuele middelen;
- adviseren inzake te gebruiken lesmateriaal;
- op aanvraag van docenten of instellingen meehelpen met het ontwikkelen van
lesmateriaal;
- zelf lesgeven;
- het uitgeven van een nieuwsbrief; zo'n nieuwsbrief geeft de mogelijkheid van
regelmatige nieuwsvoorziening aan alle betrokkenen;
- gesprekken voeren met gemeente en provincie over de basiseduka-
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tie met het doel daarin een plaats te houden voor edukatie voor minderheden
wat betreft aanbod, uitvoering en ondersteuning;
- konsulenten in algemene instellingen, zoals een edukatief centrum, zijn doende
om kollega-konsulenten van Open School, projekten alfbetisering, BKE,
vrouwenwerk, gevoelig te maken voor de plaats die leden van etnische groepen
in hun projekten zouden moeten krijgen; dit betekent pleitbezorging en
deskundigheidsbevordering voor die kollega's;
- voorwaarden scheppen voor kursussen alfabetisering in eigen taal, zowel wat
betreft de uitvoering als de ondersteuning10.;
- ondersteuning geven bij het opzetten van kaderkursussen.

4. De toekomst
De ontwikkeling van het werk voor volwassen leden van etnische groepen is eigenlijk
pas op gang gekomen vanaf 1981. Langzamerhand is door lesgevers en ondersteuners
deskundigheid opgebouwd. Die ontwikkeling dreigt met de komst van de
basisedukatie stopgezet te worden.
In de basisedukatie zal gewerkt gaan worden met beroepskrachten en wel met die
beroepskrachten die al een rechtspositie en een aanstelling hebben11.. Zoals we al
gezien hebben, wordt een groot gedeelte van de edukatieve aktiviteiten voor
minderheden uitgevoerd door onbetaalde werkers. Zij zullen zoals het er nu uitziet
geen plaats krijgen in de basisedukatie. Daarmee zal een stuk opgebouwde
deskundigheid verloren gaan. De kans lijkt groot dat een aantal beroepskrachten zich
de deskundigheid nog eigen moet gaan maken, of dat een groot deel van het werk
toch weer door niet-gekwalificeerde vrijwilligers zal gebeuren12..
Voor wat betreft de ondersteuning: specifieke ondersteuning van edukatieve
aktiviteiten voor minderheden is niet terug te vinden in de ondersteuningsstruktuur
zoals die tot nu toe is uitgewerkt. Juist omdat werkers in de basisedukatie breed
inzetbaar moeten worden, is het zeer de vraag wat er overblijft aan vakinhoudelijke
kennis. Voor het overdragen van die kennis blijft specifieke ondersteuning nodig.
Al vaak is er door de landelijke koördinatiegroep volwassenenedukatie13. en de
konsulenten op aangedrongen tenminste landelijk, provinciaal, grootstedelijk en in
de koncentratiegebieden specifieke ondersteuning te laten bestaan.
Naast de ondersteuningsstruktuur wordt er de laatste tijd op enkele plaatsen gewerkt
aan het opzetten van opleidingen14. voor mensen die in de basisedukatie werkzaam
zullen worden. Hoeveel opleidingen er zullen komen, is tot nu toe onduidelijk. De
wijze waarop die opleidingen van de grond komen is eveneens onduidelijk. Hier en
daar zijn er initiatieven waar in samenwerking met ondersteuning en
onderwijsinatellingen programma's ontwikkeld worden. Maar op andere plaatsen
gebeurt dat los van de bestaande
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ondersteuningsstruktuur.
Ik wil ervoor pleiten dat bestaande deskundigheid ingeschakeld wordt en dat er
een langdurige samenwerking tussen ondersteuning en onderwijsinstellingen van de
grond komt. De overheid lijkt overigens achter dit idee te staan: voortdurend wordt
gezegd en geschreven dat een voorwaarde voor het toekennen van zo'n opleiding is
dat er samenwerkingsverbanden bestaan of gecreëerd worden tussen het ‘veld’ en
de (onderwijs)instellingen.
Behalve algemene kennis en vaardigheden voor het werken met volwassenen blijft
deze werksoort specifieke deskundigheid vragen. De afgelopen jaren is daarmee een
begin gemaakt. Het is noodzakelijk dat daaraan de komende jaren doorgewerkt blijft
worden.
Met dank aan Céline Beijer Carb Goossens en Truus Hermans voor het
kritisch doorlezen en bekommentariëren van het concept voor dit artikel.
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Eindnoten:
1. In 1980 verscheen de ‘uitvoeringscirculaire projekten ontwikkelingsbeleid volwassenedukatie’
(IPV-001), bestemd voor projekten introduktie open-school-werkwijze, alfabetisering (van
Nederlanders) en edukatieve aktiviteiten voor kulturele minderheden. De circulaire geeft regels
en voorwaarden voor het verlenen van faciliteiten aan projekten.
2. Onder basisedukatie wordt verstaan: edukatieve aktiviteiten die volwassenen in staat stellen
die kennis, houdingen en vaardigheden te verwerven die tenminste nodig zijn om persoonlijk
en in het maatschappelijk verkeer te kunnen funktioneren. De aktiviteiten die onder de
basisedukatie vallen, zijn: Nederlands als moedertaal, Nederlands als tweede taal, rekenen,
sociale vaardigheden, Engels.
3. Andere subsidiekanalen zijn de Rijksbijdrageregeling Sociaal Kultureel Werk en de
edukatiefondsen van Stichtingen Welzijn Buitenlandse Werknemers.
4. Per 1 juli 1986 heeft de landelijke projektgroep Edukatieve Aktiviteiten Kulturele Minderheden
opgehouden te bestaan.
5. Subsidiekanalen zijn bijvoorbeeld eigen middelen van gemeente of provincie, van de Stichtingen
Welzijn Buitenlandse Werknemers, IPV-001 (projektenbeleid) of van het Ministerie van O&W
(‘Pais’-konsulenten).
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6. De STEM is opgericht voor de inhoudelijke ondersteuning van taallesgroepen. Omdat er voor
edukatieve aktiviteiten voor Surinamers, Antillianen en Molukkers nog helemaal geen
ondersteuning was, is de STEM zich daarop gaan richten. Het taalteam van het NCB geeft
ondersteuning voor edukatieve aktiviteiten voor de overige doelgroepen.
7. In het Beleidsplan Culturele Minderheden in het Onderwijs (1981) heeft de toenmalige Minister
van Onderwijs en Wetenschappen tien konsulenten voor koncentratiegebieden van leden van
etnische groepen aangesteld, de zgn. ‘Pais’-konsulenten. Zij zijn aangesteld in Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Zaanstad, Twente, Eindhoven en Rijnmond.
8. Het taalteam van het NCB heeft een draaiboek geschreven voor de ‘Training van vrijwillige
lesgevers’. Dit draaiboek is in Buitenlanders Bulletin verschenen (7e jaargang, nummer 1,
1982).
9. Binnen het projekt Deskundigheidsbevordering Volwassenedukatie Buitenlanders dat van 1
september 1984 t/m 31 december 1985 is uitgevoerd bij het NCB, is het katern ‘Receptieve
vaardigheden’ verschenen, met voorbeelden van scholingsbijeenkomsten voor lesgevers. Dit
is het eerste katern in de reeks Deskundigheidsbevordering in taalonderwijs voor buitenlanders.
10. Alfabetisering in de eigen taal is lange tijd een onderwerp geweest dat nauwelijks aandacht
kreeg. De laatste jaren komen er steeds meer lessen in de eigen taal. De ondersteuning hiervoor
is nauwelijks geregeld: op landelijk niveau zijn er twee deskundigen. Voor Nederlandse
ondersteuners die geen Arabisch of Turks spreken, is het geven van ondersteuning ten behoeve
van die lessen alleen mogelijk in de voorwaardenscheppende sfeer (ruimte, subsidie, zorgen
dat docenten met elkaar in kontakt komen, enz.).
11. De basisedukatie zal betaald moeten worden met middelen uit de voorlopers ervan. Er zijn
inhoudelijke (projektenbeleid) en financiële voorlopers (o.a. VJV, HVP). In de financiële
voorlopers zijn mensen werkzaam met rechtsposities die zij behouden als hun werk onder de
basisedukatie valt. De kans bestaat dat er op die wijze mensen lessen moeten gaan geven,
waarvoor ze niet deskundig zijn. Voor edukatie van leden van etnische groepen heeft dat grote
gevolgen. Het is de jongste werkvorm. Als er mensen met rechtsposities zijn, dan hebben zij
die - vergeleken met andere werksoorten - pas korte tijd. Bij te weinig beschikbare plaatsen
zullen zij het eerst ontslagen worden (‘last in, first out’).
12. Het ziet ernaar uit dat niet alle lesnemers die nu in de projekten les krijgen, binnen de
basisedukatie een plaats kunnen krijgen vanwege het te kleine budget. De kans is groot dat een
aantal mensen toch deel wil nemen aan edukatie en dat er een ‘grijs circuit’ ontstaat waarin
vrijwilligers (weer) lessen gaan verzorgen.
13. In de landelijke koördinatiegroep Volwassenenedukatie (CPVE) zaten de voorzitters van de
projektgroepen (alfabetisering, introduktie Open-School, Edukatieve Aktiviteiten Kulturele
Minderheden, beroepskwalificerende edukatie (BKE) en edukatieve netwerken) en waarnemers
van de Ministeries van O&W, WVC en Sociale Zaken, interdepartementale projektkoördinatoren.
Een van de taken van de landelijke koördinatiegroep was het uitbrengen van adviezen van de
gezamenlijke projektgroepen aan de overheid. Per 1 juli 1986 is de landelijke koördinatiegroep
opgeheven.
14. Het is de bedoeling dat er initiële opleidingen voor werkers in de basisedukatie gaan komen.
Ter voorbereiding daarvan is de zgn. Kommissie-Kievit opgericht, die een advies uitgebracht
heeft over de inhoud van de programma's voor die opleidingen. Intussen zijn ter voorbereiding
op de definitieve opleidingen op enkele plaatsen proefkursussen van start gegaan, waarin
programma's voor de verschillende onderdelen (o.a. Nederlands als moedertaal, werken met
groepen) uitgeprobeerd worden.
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