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VOORWOORD
Dit rapport brengt verslag uit van een onderzoek dat gelijktijdig met de
inventarisatie van de 'Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in
Vlaanderen en Brussel', opgenomen in de re.eks Voorzetten onder gelijknamige
titel, werd uitgevoerd tussen januari en juli 1987.
Onderhavige notities zijn het resultaat van een studie-opdracht,
uitgevoerd door een werkgroep onder leiding van dr. J. Leman, directeur van
de Foyer vzw, Vlaams Migrantencentrum te Brussel, en verbonden aan het
Centrum voor Sociale en Culturele Anthropologie van de K.U. Leuven, in
opdracht van de Nederlandse Taalunie. Medewerkster is op de eerste plaats
K. Sergeijssels geweest. Mevr. K. Sergeijssels zette zich in de praktijk
in voor de organisatie van het onderzoek en legde de meeste contacten. Ook
de heer W. Geirnaerdt hielp op een aantal punten en stelde daarbij zijn
ervaring ten dienste als coördinator van de taallessen Nederlands in het
C.N.M.-verband ( d.i. de Coördinatie Nederlands voor Migranten, een
samenwerkingsverband tussen de Foyer vzw en het Vlaamse sociaal-culturele
verenigingsleven te Brussel).
Dit onderzoeksverslag is tot stand gekomen dank zij de begeleidende en
adviserende hulp van talloze mensen, meestal verbonden aan officiële,
culturele, en educatieve centra. Omwille van hun vaak belangrijke bijdrage
willen we hen hierlangs dan ook hartelijk danken.
In het bijzonder denken we terug aan de prettige samenwerking met de
migrantenonthaalcentra De Poort-Beraber te Gent en Mikst te Vilvoorde, en
het Sint-Barbara Instituut te Maasmechelen. Vooral de deelnemers aan de
taalexamens en hun gemotiveerde begeleiders bezorgden ons met het grootste
enthousiasme veel informatie.
Naast de deelnemers zijn we ook dank verschuldigd aan twee examinatoren
verbonden aan het Vast Wervingssecretariaat, aan de native speakerbeoordelaren (m.n. de heer E. De Wals, mevr. J. Van der Wilt en mevr. L.
Marchi), en aan mevr. C. De Puydt, die allen veel van hun vrije tijd ter
beschikking gesteld hebben van het onderzoek.
Interessante informatie werd ons bezorgd door de heer P. Hermans van het
C.W. Laken vzw, het Project Basiseducatie-Berchem, Djophuis-Brussel, het
Gents Wijkcentrum en de heer J.M. Vanhaverbeke van de Juridische dienst van
de Foyer vzw te Brussel.
Van overheidswege mochten we rekenen op uitgebreide informatie van de
heer S. Magerman, verbonden aan de Rijksdienst voor ArbeidsvoorzieningGent.
Ook van academische zijde kregen we bij gelegenheid tips en kritische
opmerkingen.
Tenslotte werd het snelle en efficiënte typwerk van mevr. G. Roux ten
sterkste geapprecieerd.
Johan Leman
Brussel, september 1987
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I INLEIDING

Zoals de titel van hoofdstuk II zal aangeven, is er over de certificerings- .
problematiek van de taalkennis Nederlands al een en ander verschenen, zelfs
binnen de reeks Voorzetten van de Nederlandse Taalunie.
Verre van ons is het nu om het werk van de vorige Voorzetten te willen
overdoen of om een nog meer globale studie te willen voorleggen. Eigenlijk
reikt onze pretentie misschien zelfs minder ver dan wat elders beoogd en
gerealiseerd werd, en dit willen we bij het begin van dit inleidende
hoofdstuk verduidelijken.
Allereerst is er de titel: Beter één certificaat in ·de hand ...
Daarmee bedoelen we twee zaken:
1. het is beter, om kwantitatieve (zie hoofdstuk III) en kwalitatieve

redenen (zie o.a. ook, zij het indirect, hoofdstuk V), dat lager geschoolde
anderstalige allochtonen ook een certificaat, dat een minstens minimale
kennis van het Nederlands aangeeft, in de hand zouden hebben;
2. het is beter dat het om één certificaat gaat naar de gehele heterogene
groep van anderstalige allochtonen toe, zowel lager als hoger
geschoolden, zij het dan dat dit certificaat opgesplitst zou worden over
drie grote niveaus (zie hoofdstuk II en hoofdstuk VI, de conclusies).
Ons materiaal zal uitsluitend uit Vlaanderen en Brussel komen, daar waar
voor de literatuur vooral naar literatuur uit Nederland zal verwezen
worden. Nu is het best mogelijk dat er accentverschillen kunnen liggen
tussen Nederland en Vlaanderen, en zéker met Brussel is dat het geval. Zo
is het niet ondenkbaar dat de aanwezigheid van het Frans als prestigetaal
naar buitenlanders toe in België, alsook de steeds aanwezige uitwijkmogelijkheid van Vlaanderen naar Brussel, in Vlaanderen een remmende werking
uitoefent op de Nederlandse taalwerving bijv. bij Marokkanen, maar ook bij
anderen, wat in Nederland vermoedelijk minder het geval zal zijn.
Daarenboven is de situatie in Vlaanderen voor een belangrijk deel nog
steeds vergelijkbaar met wat, als we W. Coumou moeten geloven - en dat
willen we best doen - de onderwijspraktijk "van pakweg 5 tot 10 jaar
geleden" in Nederland zou zijn geweest (1). Maar als we dan elders lezen
dat momenteel slechts ca 10% van het aantal potentiële deelnemers in
Nederland lessen Nederlands volgt (2), dan is onze conclusie dat er
blijkbaar zowel in Vlaanderen als in Nederland best eens goed zou
onderzocht worden "wie" "op welke soort Nederlandse taallessen" afkomt,
"waarom" en "met welk resultaat", voordat echt grote conclusies zouden
getrokken worden. Het lijkt ons overigens iets te eenvoudig, zeker voor
wat Vlaanderen en Brussel betreft - en ligt het echt zoveel simpeler in
Nederland? - om te stellen dat de buitenlanders zelf best zouden beslissen
in welke mate en op welke wijze zij aan de gastland-samenleving wensen deel
te nemen, en dus ook best zelf uitmaken welke kennis en vaardigheden zij
daarvoor nodig achten, zoals W. Coumou en S. Verhallen stellen in de
bijdragen die we zullen bespreken.
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Onze overwegingen zullen vooral met de taal- en toetsvaardigheid van
lager geschoolden te maken hebben. We zullen ons dus doorheen de
hoofdstukken III tot/met V vooral bewegen op het niveau van de elementaire
kennis van het Taalunie-certificaat. Een steekproef bij een groep
laaggeschoolde anderstaligen (hoofdstuk IV) levert een aantal indicaties
rond het hoe en waarom van een certificaat 'elementaire kennis' van het
Nederlands. We hebben ons dan ook enigszins laten leiden door de
onderzoeksgegevens, die lijken aan te duiden dat de discussie rond wat men
kàn en màg verwachten van het 'sociale redzaamheidsniveau', ook voor
laaggeschoolden, nog lang niet rond is.
Onze studie moest immers ook een evaluatie inhouden van de bruikbaarheid
van het 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' als 'Certificaat
Nederlands als Tweede Taal'. We zullen pleiten voor het behoud van een
elementair niveau (d.i. een drempelniveau, of een tussenstation), te
onderscheiden van een echt 'sociaal redzaamheidsniveau', en daar onze
redenen voor geven. Gaandeweg zal blijken dat we, althans voor het toetsen
van zo'n drempelniveau van 'elementaire talige redzaamheid', het huidige
Taalunie-certificaat niet zo'n slecht uitgangspunt vinden, al zullen we
onze kritiek niet sparen. Er moet o.i. een inspanning gebeuren om het
niveau en de toetsing, inhoudelijk en vormelijk, zo adequaat mogelijk te
bepalen. Voor wat het elementair niveau betreft, geven we in hoofdstuk IV
enkele aanduidingen over de punten waar dit volgens ons vooral het geval
is. Maar onze bevindingen en kritiek zijn geenszins van die aard dat we,
voor wat dit drempelniveau betreft, het Taalunie-certificaat niet valabel
zouden vinden als uitgangspunt, integendeel.
Over de twee andere niveaus hebben we geen speurwerk verricht via
concreet ingezameld materiaal. Naast de kleine omvang van onze
onderzoeksgroepen, is dit de grootste beperking van ons onderzoek. We
kunnen enkel zeggen dat, voor zover we de literatuur doorgenomen hebben, er
geen argumentatie opgebouwd is die voor het basis- en uitgebreid niveau in
een andere richting zou wijzen, dan wat we suggereren voor het elementaire
niveau. We denken dat ook dààr gewoon een inspanning moet geleverd worden
om het niveau en de toetsing, inhoudelijk en vormelijk, zo adequaat
mogelijk te bepalen, en dat, wat deze aangelegenheid betreft, de équipe
rond het Taalunie-certificaat wel eens het verst gevorderd zou kunnen
blijken te zijn om een algemeen aanvaardbaar certificaat te ontwikkelen,
met zin voor organisatorische en haalbaarheidsoverwegingen. Wèl zullen daar
de aanpassingen ongetwijfeld van een totaal andere aard zijn dan bij het
drempelniveau.

Beter één certificaat in de hand - een certificaat dat de kritiek van buitenuit
zo verregaand mogelijk weet te verwerken - ... dan een dozijn ideële of erg
lokaal gebonden projecten, die wellicht telkens op bepaalde deelaspecten
een verbetering inhouden, maar die globaal dan weer onrealiseerbaar of een
stap achteruit blijven.
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Noten
(1) W. Coumou, "Sociale Redzaamheid nader bekeken".
Uit: Nieuwsbrief Basiseducatie, no. 3,
1986, p. 4.
(2) F. Montens en A.G. Sciarone, ''De kennis van het Nederlands bij
buitenlanders en de toetsing en certificering ervan. Enkele voorlopige
opmerkingen". Nederlandse Taalunie, Voorzetten 5, Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1985.
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II EEN HANDVOL VOORZETTEN EN Al~DERE AANZETfEN.
EEN WEERGAVE VAN RELEVANTE STA:~DPUNTEN NAAR DIT
O:\DERZOEK TOE

t r1 dü hoofdstuk wordt rrr-·nrr,~~t>PT"ll ()ID een kort ovcn:icht te bicücn van de
rn tëntatics en standounten die ingenomen worden m verband met de
probtematiek van een eventueel nieuw
Nederlands als Tweede
Taal ten behoeve van volwassen anderstaligen die ook binnen het
ncderlandsta1ig taalgebied een bekwaamheidsbewijs voor hun kennis van het
Nederlands wensen te bekcHncn. Wc
daarbij vooral deze elementen te
accentueren waarover
een consensus bestaat.

Wc putten daarvoor uit
dat terzake in Nederland

··"''""'L'L"'"'''' die vooral het standpunt weergeven

en zullen nadien proberen om onze eigen
1--'f,,~,,,,,,P. te profileren, voor ogen
hcuclende dat het nuttiger een consensus te bereiken over één certificaat
in de hand dan eigen gelijk te willen halen op idc;ëk toestanden
in de praktijk toch nooit op enige veralgemeenbaarhcid zullen kunnen
rekenen. We nemen vanuit die optiek het studiewerk door dat in opdracht
van de Nederlandse Taalunie werd verricht: de nota van F. Montens en A .G.
Sciarone (1 ), de reactie hierop vanwege de \Verkgrnep Certificaat Nederlands
als Vreemde Taal (2) en de nota van L. Beheydt (3). We overlopen ook het
sl udicwerk dat gepresteerd werd door de Programmacommissie Nederlands als
Tweede Taal voor Volwassenen (Nederland) ( 4). Tenslotte nemen we de
aanvullende opmerkingen door bij de inventarisatie van taalcursussen
Nederlands aan anderstalige. volwassenen in Nederland, uitge;zcvcn weerom in
opdracht van de Nederlandse Taalunie (5), met enige kritiek hierop van L.
Beheydt uît een artikel in Ons Erfdeel (6) ,

argumentatie en ons

L F. Montens en A.G. Sciarone aan de aftrap
Einde 1985 verschijnt in de reeks Voorzetten, uitgegeven onder auspiciën
van de Nederlandse Taalunie, een nota van de hand van F. Iv1ontens en A.G.
Sciarone, verbonden aan de Technische Hogeschool în Delft, en auteurs van
de 'Delftse methode', bedoeld voor anderstalige studenten die op korte tijd
voldoende Nederlands moeren kennen om op zinvolle wijze de cursussen te
kunnen volgen. De nota draagt als titel: De kennis van het Nederlands bij

buitenlanders en de toetsing en certlficen"ng ervan. Enkele voorlopige opmerkingen,
In deze nota wordt een drietal problematieken behandeld: "Nederlands als
vreemde taaY, waarin als kernpunt van discussie een appreciatie wordt
gegeven van het sinds 1977 bestaande Certificaat Nederlands als Vreernde

Taal; een tweede problematiek is ' Nederlands als Tweede Taal", waar
1

vanuit de situatie in Nederland een overzicht wordt geboden van bestaande
noden en faciliteiten, waarna een aantal aanbevelingen wordt geformuleerd.
Een laatste stuk betreft de "Toetsing en Certificering van Nederlands als
Tweede Taal".
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In hun nota, naar eigen zeggen gekenmerkt door een "programmatisch
karakter" en "niet zo zeer een verslag van uitgebreid literatuur- of
empirisch onderzoek" (p. 5-6), wordt gepoogd een antwoord te geven op de
vraag van de Nederlandse Taalunie hoe het zit met de relevantie van het
reeds bestaande Certificaat Nederlands als Vreemde Taal voor meer
veralgemenend binnenlands gebruik, d.w.z. als eventueel Certificaat
Nederlands als Tweede Taal.
Het doelpubliek dat de auteurs voor ogen staat, door henzelf gedefinieerd
als anderstalige allochtonen, wordt omschreven als zijnde
"half-volwassenen, die een zekere mate van zelfstandigheid bezitten"
(p. 6). Het begrip "zelfstandigheid" sluit volgens de auteurs de volgende
twee categorieën van buitenlanders uit: kleine kinderen (bedoeld worden:
kinderen op lagere school-leeftijd) en niet-gealfabetiseerde volwassenen.

Nederlands als Vreemde Taal (p. 7-17)
Vanuit een procesmatige definitie van het verwerven van Nederlands als
vreemde taal als "het leren van een doeltaal in het land van herkomst van
de taalleerder" waarbij "in beginsel geen uitspraak ( wordt) gedaan over het
uiteindelijk niveau van taalbeheersing" (p. 7), geïllustreerd aan de hand
van de situatie in Nederland, waar de gemiddelde vreemde-taalleerders
ondanks de vele faciliteiten hiertoe "met hun mond vol tanden staan in het
land waar de desbetreffende taal wordt gesproken" (aldus de auteurs), gaan
F. Montens en A.G. Sciarone in op "de ongunstige positie van het Nederlands
als vreemde taal" (p. 8-9).
Deze ongunstige positie wordt volgens de auteurs vertaald in de schaarse
mogelijkheden die er in het buitenland bestaan voor mensen die het
Nederlands willen leren om deze taal nadien te benutten, wat dan zou
resulteren in een geringe "talige redzaamheid" bij buitenlanders die in
Nederland aankomen. Als er al faciliteiten bestaan, waarvan dan nog enkel
gebruik wordt gemaakt door personen met een hogere vooropleiding, dan
resulteert dit zelfs voor de "meest bevoorrechte groep" bijna altijd in een
niveau dat het nïveau van "valse beginner" niet overstijgt. Daaruit
concluderen de auteurs dat kan gesteld worden dat bij de "normale
buitenlander' die in Nederland aankomt, ongeacht het "al dan
iiiet...verwerven van Nederlands als vreemde taai" een kennis van het
Nederlands kan verwacht worden die nihil is.
Deze sombere situatie heeft volgens de auteurs geleid tot het scheppen
van een vertekend beeld in verband met de kennis van het Nederlands bij
Nederlands - als vreemde taal - leerders, aangezien de lectoraten
Nederlands per se een diploma willen uitreiken (- waarbij zij ook een
aantal vragen stellen over de kwaliteit van het onderwijs). Het
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal zou hier blijkbaar op hebben
ingespeeld door de creatie van een niveau "Elementair", dat volgens de
auteurs veel te laag ligt, en dat nochtans bij vele vreemde taalleerders
het aanzien van een bewijs van voldoende kennis van het Nederlands heeft
gekregen.
1

De auteurs stellen zich dus de vraag naar de mogelijke bruikbaarheid van
het Certificaat Nederlands als Vreemde taal voor binnenlandse doeleinden.
Zij ervaren dit als 11 problematisch 11 : "in het licht van binnenlandse
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equivalentie stelt het eerste niveau van het 'Leuvense Certificaat' dan ook
nagenoeg niets voor", d.w.z. dat "het eerste niveau van het 'Leuvense
Certificaat' niet overeenkomt met werkelijk talige 'redzaamheid'" (p. 11).
Dit niveau wordt volgens de auteurs enkel bereikt bij het tweede niveau van
het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (Basiskennis).
Vervolgens gaan de auteurs in op de waarde van het Certificaat
Nederlands als Vreemde Taal, zich baserend op cijfers van 1984. Volgens de
auteurs is de "werkelijke output van 'echte' verwerving van het Nederlands
als vreemde taal" te verwaarlozen: zij komen op zo'n 5% van het aantal
kandidaten voor de examens. Deze 5% wordt bekomen door enkel de mensen te
nemen, die een volledig Certificaat behaalden op het tweede en derde niveau
(Basiskennis en Uitgebreide Kennis), die dit examen buiten het Nederlandse
taalgebied hebben afgelegd, en die niet-duitstalig (volgens de auteurs meer
dan 35% van de mensen die een Certificaat behaalden) waren.
Zij concluderen hieruit dat "het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
'meet' dat de kennis van het Nederlands als vreemde taal nihil is°, er
vergoelijkend aan toevoegend dat deze bedenking geldt, "geabstraheerd van
het nut van het 'Certificaat' voor buitenlandse cultuurpolitieke
doeleinden 11 (p. 14-15). Zij gaan nog verder door te stellen dat het
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal "dat zich in het recente verleden
ook op de binnenlandse markt heeft geworpen" ~ volgens de auteurs heeft
zowat de helft van de mensen die het certificaat behaalden, dit behaald na
het verwerven van Nederlands als Tweede Taal - 11 ••• zich met een zeer grote
mate van waarschijnlijkheid op oneigenlijke doelstellingen oriënteert."

Nederlands als Tweede Taal (p. 17-35)
Vanuit de vaststelling dat de populatie anderstalige allochtonen in 1984
3,8% van de Nederlandse bevolking uitmaakte (542.500, waaronder 326.000
mediterranen - allochtone Nederlanders inbegrepen), stellen de auteurs dat
een 11 verplichtstelling (van een voldoende kennis van het Nederlands) ...
onvermijdelijk (is)". Deze verplichtstelling is nu reeds een feit in
verband met onderwijs- of scholingssituaties.
Volgens de auteurs moet deze verplichting veralgemeend worden naar alle
sectoren van het maatschappelijk leven, en dil "ook vanuit het oogpunt van
rechtsgelijkheid 11 (p. 21).
Gelet op de feitelijke toestand in Nederland - waar, volgens de auteurs,
in de praktijk vaak een loopje wordt genomen met de bestaande
reglementeringen - pleiten ze voor een zorgvuldige 11 (her)overweging van de
te stellen eisen" (p. 24).
Naar de (grondig te evalueren) faciliteiten toe pleiten zij voor een
aanbod dat verder reikt dan het louter aanleren van het Nederlands: "het
onderwijs Nederlands (moet) geïntegreerd worden met het onderwijs in andere
zaken die van algemeen belang zijn voor de doelsituatie", wat impliceert
dat iemand "eerst ten aanzien van de voor zijn doelsituatie vakinhoudelijk
onontbeerlijke voorkennis moet worden getoetst ( en eventueel 'bijgespijkerd'), voordat hij zich wat het Nederlands betreft kan gaan voorbereiden 11
(p. 25). De auteurs noteren hierbij dat "er althans geen enkel verschil
bestaat tussen bijvoorbeeld een fabriek en een faculteit' 1 (p. 25).

19

Wat de huidige situatie betreft voor de faciliteiten om Nederlands als
Tweede Taal te verwerven, concluderen de auteurs uit de hun ter beschjkking
staan de gegevens dat 11 slech ts circa 10% van het geschatte aantal potentiële
deelnemers 11 (p. 30) effectief ta allessen Nederlands volgen, wat een zeer
gro te 11 've rb o rg:en' behoefte , m et name bij niet-leerp lichtingen 11 (p . 30)
îllustreer t.
Ter evaluatie van de bestaande faciliteiten stellen de aut e urs dat twee
gro te probleemgebieden de speciale aandacht vragen voor d e hoger geschetste
problematiek:
1. "de totaliteit d er bestaande faciliteiten (maakt) zelfs op insiders de
indruk van ee n o nontwarb aar oerwoud 11 ;

2. er bestaan weinig goed e faciliteiten, wat omschr even wordt als cursussen
die minstens voldoende inte nsief zijn, en waar de lessen worden verzorgd
door professioneel opgeleide krachten .
Speciale aandacht m oet geschonken worden aa n d e faciliteiten voor lager
geschoold en waar d e situatie, volgens d e auteurs, vaak des astreus is
(p , 33) .
Volgens F. Mo nlen::; en A .G. Sciarone heeft de v~rplichtstelling van een
bewijs van voldoende kenni s van het Nederlands als gevolg dat het "in
ee rs~e instanti e verplicht ond erwijzen van één enkel a lgemeen niveau van
het Neder lands' is aangewezen (p. 33). Volgens de auteurs ,:s temt dit
overee n met het feit da t iedereen ( en dus ook, zo niet vooral de niet of
laag geschool den) deze kenni s nodig heeft en kan verwerven" (p . 33).
Naar de verhoging van de kwaliteit van de bestaand e fac iliteiten toe;
p ieiten zij voo r een samenwe rking met universiteiten en een voldoende
intensiteit van de cursussen: "be l is van he t grootst e belang dat cursisten
s nel goed Nede rlands leren - in de praktijk blijken zij dan ook beter
Ned erland s te le ren- " (p. 35).
1

Toetsing en certificering van Nederlan ds als tweede taal (p. 36-39)

Bij de toetsing van her nalge meen nivea u", ve reist voor de hierb oven
ve rmelde ve rpl ichtst e lling, pleiten de auteurs voor een uniform, maar

suepel sys teem.
Certificaten, die op deze manier beha ald worden, moeten een "civiel
effect1' hebben, zodat deze "in combinatie met eventu ele ande re benodigd e
diploma's toega ng moete n verlenen tot al datgen e waar die diploma 's ook
Ne derlanders toegang toe verlenen 11 (p . 37). De auteurs pleiten voor een
'Cer tificaat Nederlands als Tweede Taal' met één enkel nivea u van minimale
talige zelfredzaamheid, "vatbaar voor uitbreiding tot ee n 'geijkt'
'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal"' (p. 38).

Enkele constructieve voorstellen
Wie het betoog van F. Montens en A.G, Sciarone rustig doorneemt, kan twee
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verhalen onderscheiden die eigenlijk volledig los van elkaar gelezen en
geëvalueerd kunnen (en moeten) worden: enerzijds een wat polemisch
klinkende kritiek op het bestaande zogenaamde 'Leuvense Certificaat'
(waarbij Leuven staat voor Louvain-la-Neuve) en anderzijds een reeks
voorstellen over hoe een (nieuw?) Certificaat er zou moeten uitzien,
waarbij we voorlopig in het midden laten of dat wel zo 'nieuw' is ... We
vatten kort enkele constructieve voorstellen samen:
A. Het !!in eerste instantie verplicht onderwijzen van één enkel algemeen
niveau van het Nederlands" is aangewezen, terwijl tegel~jk speciale
aandacht moet geschonken worden aan faciliteiten voor lager geschoolden)
bij wie de toestand desastreus genoemd wordt {p. 33). Opmerkingen van
onze kant: we zijn het hier volledig mee eens, maar wat betekent voor
lager geschoolden "werkelijk talige 'redzaamheid"' (p. 11)? Vervolgens,
wat betekent het concreet in de praktijk om bij deze laatsten te spreken
van samenwerking met universiteiten en een voldoende intensiteit van
cursussen (p. 35)? De drempels van en naar lager geschooiden zijn heus
niet alléén van didactische en taaltechnische aard! Als we F. t\fontens en
A.G. Sciarone goed begrepen hebben, zouden in Nederland, alle
voorzieningen ten spijt, slechts ca 10% van de potentiële deelnemers
lessen Nederlands volgen (p. 30).
B. Zo dra mogelijk - dus nà het eerste elementair niveau? of na de
basiskennis? - moet het aanbod verder reiken dan het louter aanleren
van Nederlands (p. 25).
Ook hiermee zijn we het in principe eens. We stellen ons echter
praktische vragen, vooral als tegelijk gepleit wordt voor een
certificaat met een "civiel effect". Civiel effect vraagt
uniformiserende standaardisering in de certificering, althans als men
dat naar een administratieve vorm toe vertaalt. · Een ondenvijs
Nederlands dat geïntegreerd is 'fa andere zaken die van algemeen belang
zijn voor de doelstelling'! (p. 25}, lijkt eerder op diversificatie te
wijzen. Aan een universiteit zien we dat wel mogelijk, maar elders?
C. Tenslotte wordt er dus, zoals zonet gezegd, gepleit voor certificaten

met een civiel effect. Spontaan juichen we dit principe toe. Er moet
echter nagegaan worden of en waar dit binnen de bestaande wetgeving
mogelijk is, en of en waar dit als veralgemeend· principe binnen de
totaliteit van de sociale werkelijkheid wenselijk is.

2. F. Montens en A.G. Sciarone worden teruggefloten
In november 1985 reageert de Werkgroep Certificaat Nederlands als Vreemde
Taal (Université Catholique de Louvain, Louvainc-la-Neuve, België) al na
zeer korte tijd op de bewering van F. Montens en A.G. Sciarone als zou het
'Certificaat Nederlands'·lirneten dat de kennis van het Nederlands als

vreemde taal nihil is". Het gaat om een Reactie op F. Montens en A.G.
Sciarone: "enkele voorlopige opn{erkingen ovet de'kennisvan hetNederlands

bij buitenlanders en de toetsing en certificering ef\Jan'\,
Aan de hand vart een aantal gegevens over her aantal woorden die een cursist
moet beheersen om een Certificaat Niveau Elementair.te.behalen, recente

21

gegevens over de mensen die een certificaat behaalden e.d.m., weerleggen de
auteurs dat de toetsingswaarde van het Certificaat Nederlands als Vreemde
Taal praktisch nihil is.
In een "inhoudelijke analyse" (p. 6) stellen zij vervolgens dat in de
nota van F. Montens en A.G. Sciarone op twee centrale vragen geen antwoord
wordt geboden:

"- toetst het Certificaat inderdaad de gedefinieerde
taalvaardigheidsniveaus (zoals omschreven in de Taxonomie van verbale
communicatie, in de Woordenlijsten enz.)?
- toetst het die taalvaardigheden op een verantwoorde wijze?"
Daarnaast stellen de auteurs dat het begrip "werkelijk talige
'zelfredzaamheid"' (F. Montens en A.G. Sciarone, p. 11) niet voldoende is
geoperationaliseerd, dit in tegenstelling tot wat gebeurt in het
'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal', waar voor elk niveau en voor
elke deelvaardigheid een taxonomie is opgesteld.
De Werkgroep Certificaat Nederlands als Vreemde Taal verwijt meteen dat
F. Montens en A.G. Sciarone niet eens "een concept van een visie die tot
beleid zou kunnen leiden'' bieden.
Tot slot stelt bovenvermelde werkgroep dat:
1. een degelijk onderbouwd onderzoek moet gedaan worden naar eventuele

verschillen tussen Nederlands als Vreemde Taal en Nederlands als Tweede
Taal,
2. indien deze twee begrippen inderdaad totaal verschillend zouden blijken,
de systematiek in verband met taxonomieën van doelstellingen, de
toetsing en de mogelijkheid van equivalentie moeten bekeken worden, met
aandacht voor een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk werkbaar systeem
van toetsing en certificering.
Aanvullend verschijnt begin 1987, in de reeks Voorzetten een nota van
L. Beheydt, lid van de Werkgroep Certificaat Nederlands als Vreemde
Taal, en wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Nederlands van de
U.C.L. (Université Catholique de Louvain), waar het secretariaat van het
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal gevestigd is. We gaan even
uitvoeriger in op deze nota van L. Beheydt: Het Certificaat Nederlands en
Nederlands als Tweede Taal.
De auteur neemt zich voor om een antwoord te formuleren op de volgende
vraag: "Is het examen, oorspronkelijk ontwikkeld door de Nederlandse
Taalunie als toetsing van de kennis van het Nederlands als Vreemde Taal,
ook bruikbaar als toets van de kennis van het Nederlands als Tweede Taal?"
In het eerste deel wordt ingegaan op "Nederlands als Vreemde Taal en
Nederlands als Tweede Taal" (p.6-13). Het tweede deel bedoelt het huidige
'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' inhoudelijk te situeren, met
aansluitend enkele cijfergegevens. In een derde deel tenslotte, behandelt
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de auteur de problematiek rond de "geschiktheid van het huidige
'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' als Certificaat Nederlands als
Tweede Taal° (p. 42-44).
Nedetlands als Vreemde Iäal en Nederlands als Tweede Taal (p. 6-13)

Uitgaande van een definitie van het verschil N.T.T.-N.V.T. (Nederlands als
Tweede Taal - Nederlands als Vreemde Taal), die gebaseerd is op het
verschil in leersituatie, "een vreemde taal in die opvatting is een taal
die geleerd wordt in een omgeving waar die taal niet de moedertaal is ...
een tweede taal zou dan een taal zijn die geleerd wordt door anderstaligen
in een omgeving waar die taal de moedertaal is of de gebruikelijke variant"
(p. 6), dnidt de auteur aan dat deze verschillende leersituatie een
verschil in leerproces met zich meebrengt, een verschil dat zich vooral uit
in het taalaanbod (p. 7): N.T.T. wordt dan verbonden met een accent op
'taal-verwerving', N.V.T. wordt verbonden met een accent op 'taal-leren'.
Toch zou dit verschil in leersituatie niet de enige factor zijn in het
leren van N.T.T. of N.V.T.
Factoren die ook meespelen - ook al zijn ze niet van doorslaggevende
aard voor uiteindelijk leersucces - zijn: de leeftijd (p. 8) en de duur van
verblijf in een immersiesituatie - ook al gaat dit niet altijd op: "langere
verblijfsduur betekent niet noodzakelijk meer frequente contacten met
Nederlanders (p. 9).
Diepgaander factoren lijken te zijn: socioculturele, motivationele en
attitudinale factoren (m.n. een "integratieve motivatie ... gericht op het
volledig integreren in de meerderheidscultuur en gepaard gaande met een
positieve identificatie met die meerderheidscultuur" (p. 9) zou het
verwerven van de tweede taal in het algemeen vlotter laten verlopen), en de
moedertaal van de taalleerder/taalverwerver (p. 9-10).
11

Daarnaast vermeldt de auteur ook het aspect van het verschillend
verwerven van de taalvaardigheden (vooral receptief versus produktief),
waarbij in het oog moet worden gehouden dat er ' 00k tweede-taalleerders
zijn die niet gealfabetiseerd zijn' (p. 10).
1

1

Naar aanleiding van een uitweiding over taalbehoeften gaat de auteur in
op het verschil in situatie tussen Nederland en Vlaanderen wat betreft de
faciliteiten voor volwassen anderstaligen om Nederlands te leren: in
Vlaanderen zijn deze beperkter dan in Nederland. In verband met het aspect
'taalbehoeften' kan worden gesteld dat er 1'ook voor een tweede taal zoveel
verschillende behoeften zijn als er taalleerders zijn" (p. 11).
Al deze vermelde factoren in verband met de leersituatie en het leren
van respectievelijk N.V.T.-N.T.T. kunnen samengevat worden met de volgende
zin: "men kan in het algemeen wel stellen dat er zich voor een leerder van
het N.T.T. meer leersituaties voordoen, aangezien hij zich voortdurend in
het 'taalbad' bevindt, maar in de praktijk blijkt dat de tweede-taalleerder
vaak niet optimaal van het 'taalbad' kan profiteren" (p. 12).
Wat volgens de auteur wel belangrijk is in het onderscheid N.V.T.-N.T.T.
is de zgn. "taalvraag" (p. 12): van een N.T.T.-leerder wordt een zekere
"sociale redzaamheid" (p. 12) verwacht.
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De aanwijzingen zoals die in hun algemeenheid door Coumou ( 1982) (7)
worden gegeven, nl. ''een zekere mondelinge vaardigheid .. .bepaalde zaken
kunnen lezen ... 11 (p. 12) geven - aldus de auteur - een aantal aanwijzingen
voor een mogel ijk roetsingssysteem:
1. ''een toetsing in deelvaardigheden ''
2, 11 niveau-ind elinf! in de taalvaa rdiirheden"
3. "comm uni catie~.. , (wordt) belangrijker geacht dan grammaticale
correctheid"
4. "eerder...curriculum-onàfhankelijke beheersingstoe tsen'" (p . 12-13) .

De auteur besluit: ''wetenschappelijk onderbouwde omschrijvingen van d e
relevante taalgebruiksaspecten en -niveaus zrjn voorlopig nog niet
beschikbaar" (p. 13). De bestaande taxonomieën "berusten op theoretische
uitgangspunten of inventarisatie" (p. 13 ) .

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
Het Certificaat Nederlands a ls Vree mde Taal werkt me t drie niveaus:
'Elementaire Kennis': nde vaardigheden ... die strikt nodig zijn om zich
in het dagelijks leven met het Nederlands te redden'\
'Basiskennis': "een beheersîng van het Nederlands waarmee men op een
redelijke wijze kan functioneren in een omgeving waar het Nederlands
voertaal is'\
'Uitgebreid e Kennis': !leen vl otte beheersing van het courante
Nederlands 11 (p . 14).
De toetsen voor het Certifi caat Nederlands als Vreemde Taal

volgens

de auteur gekenmerkt door het feit dat zij, ten eerste, beheersingstoetsen

zijn die , ten tweede, direct zijn.
A. De toetsen voor het Certificaat zijn beheersings toetsen (p. 16-23).

D.w.z. dat gekozen is voor curriculum-onafhankelijke toetsen . Om de
begrenzing van niveaus van beheersing te explicite ren, maakt het
Certificaat gebruik van drie hulpmiddelen:
1. een "algemene taxonomie van verbale communicatie", waarin kort de te
bezitten vaardigheden per niveau worden uiteengezet in functionele
termen,
2. een omschrijving van d e grammaticale vaardigheden,
3. een omschrijving van de woordenschat (Woord enlijst Elementaire K('; nnis
·en Basiswoordenboek Neder.lands) (p. 16-23).
De auteur stelt hierbij: "aangezien het concrete taalgebnük ... als
uitgangspunt dient, levert de niveau-omschrijving veeleer een feitelijke
dan een abstracte taalgebru ikersdefinitie op"
23).
B. D e toetsen voor het Certificaat zijn direct. De aufrur neemt meteen
afstand van de idee van een zgn. "algemene taalvaardigheid'' (p. 23-24\
zodat "ook de idee van betro uwb are, eenvmidige _'globale toetsen' (moet)
worde n opgegeven" (p. 24) .
·
·
·
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Mede vanuit de vaststelling dat er specifieke "kanaaleisen" (p. 24)
bestaan, nL m verband met c.ie traditionele vaa rdigheden lezen,
SfJreker: ~n
OJJteert t1et c:ertificaat vc)(Jr
1

afa:mderhjke toe tsen per vermelde deelvaardigheid.

Afzonderlijke toetsen) die dan wel direct moeten zijn) en dus moeten
voldoen aan drie voorwaarden: ';concurrente validiteït . ..inhoudeliike en
indrnksva liditeit"
24-25).
·
Dit impliceert voor de auteur o.a . dat er moet gestreefà worden naar
;•authenticiteit", ''functionaliteit'.' en "rdevantie'! (p. 25-27). ·
lnteressant is \Vel re ,:veten dat voor het hoogste nive au (Uitgebreîde
Kennis) de contrnlé: op de moeilijkheidsgraad van de toets

luisrere n en schrijven î via een
moedertaalsprekers wordt tütgeoefend (p. 32-33).

Bij het beoordden en normeren vermeldt de a uteur dat het Certificaat
geen "ideale criterium-ge richte manier van beoordelen" toepast. Wel ·
~~orden via· het beoord~-len van de zogenaamde proeftoets door ·deskundigen
en een statistische analyse van de resultaten van de voorgaande jaren
een vrij consequente normering en evaluatie gewaarborgd (p.

Geschiktheid van het 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' als
toetsing en certificering voor Nederlands als Tweede Taal (p. 40-41)
Dat er duidelijke n oo d is aan certificering, illustreert de auteur aan de
hand van de gèschiedenis van het Certifi2'á·at: oorspronkelijk bedoeld r:,oc2r
anderstaligen in het buitenland, werd ook binnen het Nederlandse taalgebied
de mogelijkheid geschapen om examen af te leggen, dit op vraag van vele
instanties op he t 2:ebied van de volwasseneneducatie. Het is zelfs zo dat
deze laatste· groep kandidaten sinds 1985 de meerderheid uitmaakt
40).
Daarnaast formuleert de auteur enkele voorwaarden waaraan een
Certificaat Nederlands als Tweede Taal moet voldoen. We vermelden die
voorwaarden onmiddellijk hierna onder ·de zes constructieve voorstellen; ·
Aangezien aan deze voorwaarden, waarover straks meer, voldaan wordt door
het Certificaat Nederlands ais Vreemde Taal, zegt de auteur, komt het zeker
in aanmerking. om ook ais Certificaat Nederlands als Tweede Taal te gaan
fungeren (p. 42).
Meer nog, nalleen vragen we ons na de vergelijking van het N.V.T. met
het N.T.T. af of het überhaupt wel zo'n goede oplossing zou zijn Om een
apart certificaat N.T.T. in het leven te roepen!! (p. 43) .
De problemen, die in dit verband zouden kunnen rijzen, zijn vooral van
formele en organisatorische aard en doen niets af aan de "principiële en
praktische bruikbaarheid"
42-43) van het Certificaat Nederlands als
Vreemde Taal voor
gebruik.

Enkele constructieve voorstellen
Kort samengevat, formuleert L Beheydt een zestal VóorWäardert Waaraan een
Certificaat Nederlands als Tweede Taal zou moeten voldoen (p. 41):
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a. Het moet "een genuanceerde profielbeschrijving van de taalvaardigheid op
verschillende niveaus geven".
Onze bedenking hierbij bestaat in een verwijzing naar een passage bij de
auteur zelf, dat er ''ook tweede taalleerders (zijn) die niet
gealfabetiseerd zijn" (p. 10). Een - weliswaar soepel op te vatten 'binnenlands-gebruik-zonder meer' van het Certificaat moet voor deze
groep van mensen met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. Het is
overigens de vraag of, en zo ja in welke mate, het correct schrijven
voor bijv. vele laaggeschoolde migranten tot hun reële 'talige redzaamheid'
behoort.
Over het numerieke belang van deze groep spreekt hoofdstuk IV.
b. "De toetsing moet bestaan uit beheersingstoetsen".
c. Er moet een voldoende uitgewerkte taxonomie van leerinhouden voorhanden
zijn.
Maar zoals de auteur het zelf terecht opmerkt zijn "wetenschappelijk
onderbouwde omschrijvingen van de relevante taalgebruiksaspecten en
-niveaus ... voorlopig nog niet beschikbaar" (p. 13). Verder onderzoek
is hier geboden. De auteur stelt o.i. echter terecht dat een zo
eenvoudig mogelijk systeem aangewezen is, anders dreigt men door de
bomen het bos niet meer te zien, aangezien er "ook voor een tweede taal
zoveel verschillende behoeften zijn als er taalleerders zijn" (p. 11).
d. "Uniforme toetsing en uniforme evaluatie (zijn) absolute voorwaarden".
e. Er moet flexibiliteit zijn in tijd en ruimte in verband met de
organisatie van de examens.

f. Er dient een equivalentiebeschrijving te komen met het reeds bestaande
Certificaat.
3. De doelstellingen en exameneisen van de certificaten A en B volgens
de programmacommissie Nederlands als Tueede Taal voor volwassenen

In april 1986 wordt een commissie ingesteld om de (Nederlandse)
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen te adviseren via een nota :
Nederlands voor anderstalige volwassenen - in verband met
"a. de inhoud van een programma Nederlands als tweede taal voor volwassen
anderstaligen, voor wie vanwege het niveau van hun opleiding geen
voorziening kan worden getroffen op grond van de Rijksregeling
Basiseducatie;
b. de noodzaak om aan de studieresultaten in de vakken behaald een civiele
erkenning te verbinden en de wijze waarop dit zou moeten gebeuren"
(p. 2).
De doelgroep, waarover de commissie zich uitspreekt, zijn
"l. niet-nederlandstaligen, die in het buitenland minimaal enige jaren
voortgezet onderwijs hebben gevolgd;
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2. niet-nederlandstaligen, die in het buitenland een opleiding voor
voortgezet onderwijs hebben voltooid en eventueel een hogere opleiding
geheel of gedeeltelijk hebben gevolgd." (p. 5)
Het gaat hier dus om hoger geschoolde anderstaligen, die door de
bedoelde opleiding in staat moeten worden gesteld of hun aangevatte
opleiding in Nederland af te werken, of een vervolg-opleiding te volgen, of
zich in te schakelen binnen het arbeidsproces, of, om de woorden van de
commissie te gebruiken: "de !eerder bereikt een zodanige mondelinge en
schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal dat die, bij voldoende
overige kennis en vaardigheden, geen belemmering kan vormen voor het
functioneren als student in het vervolgonderwijs ... of als medewerker in het
middenkader van een bedrijf/instelling" (p. 10).
De commissie opteert voor een uitwerking langs twee dimensies:
"a. het algemene begrip beheersing van het Nederlands wordt onderverdeeld
in vier vaardigheden: luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid;
b. er worden voor elk van deze vier vaardighcdeil twee niveaus
onderscheiden: het eindniveau (Niveau B) eil het basisniveau (Niveau A).
De doelstelling wordt dus uitgewerkt in ... 8 subdoelstellingen"
(p. 10).
Deze tweedeling in twee niveaus wordt verantwoord door de wil om
differentiatie in de opleiding aan te brengen (p. 11-12): het beginniveau
omvat een gelijk programma voor alle cursisten en kan tegelijkertijd
fungeren als eerste baken in de opleiding, het tweede niveau biedt dan
mogelij_kheden tot differentiatie naargelang de gekozen einddoelsteUing.
Inhoudelijk richt het onderwijs op niveau A zich naar het
Basiswoordenboek (Nieuwborg en Klein) als leidraad voor leergang- en
toetsontwikkelaars.
Wat de certificering betreft (hoofdstuk 6, p. 35-37), noteert de
commissie dat aan het Certificaat Niveau B (eindniveau) een 'civiel effect'
moet worden verleend dat hierin zou bestaan "dat instellingen van secundair
en tertiair onderwijs een niet-nederlandstalige aspirant-student in het
bezit van zo'n certificaat voor wat betreft de beheersing van het
Nederlands toelaatbaar verklaren". Voor volwassenen moeten daarnaast ook
bepaalde vrijstellingen worden voorzien. (p. 35).
De commissie suggereert (p. 36) ook een samenwerking met de Nederlandse
Taalunie in dit verband, dit om een grotere herkenbaarheid, efficiëntie en
kostenbesparing te bekomen.
In de hoofdstukken 7 (p. 38~40) en 8 (p. 41-43) besteden de auteurs
aandacht aan respectievelijk de scholing en nascholing van de docenten en
het ontwikkelen van leermiddelen.
Wat betreft "de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen
in het kader van de Nederlandse Taalunie" (p. 44-46), stelt de commissie
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een - gemodifieerde., 'overname '. van het systeem voor hetCertificaat ,
Nederlands. als Vreemde Taal voor, met dieff verstande.dat het niveau ,
Elementaire Kennis binnen het Nederlandse-taalgebied \ werbodig geacht'' (p.
44) wordt, dat een civiel eftect zou verbonden worden aan de overige
certificaten (niveau Basiskennis en Uitgebreide Kennis), en dat een aantal
modificaties in de inhoud en vormgeving van -de ·toetsen wordt _aangebrachr.
"'(p. 44).
Een overleg onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie rüoet in dit
verband op gang worden gebracht (p. 46). Als,streefdatum voor een eerste
exame.n voor een certificaat 'Nederlands ·voor anderstaligen' wor.dtjuni 1988
vooropgesteld (p. 48).
1

Als bedenking bij deze voorstelling van de Programmacommissie Nederlands
als Tweede Taal voor Volwassenen, merken we op dat \:Ve die voor het grootste
deel zeer zinvol vinden en ·tocjuichen; zekerook \vaar het de bekDmme;nis
voor herkenbaarheid en eenvormigheid binnen het Nederlandse taalgebied
betreft Bovendien lijkt het ons zeer correct dat de niveaus Basiskennis
(d.i. de echte sociale redzaamheid) en Uitgebreide Kennis bij uitstek
zouden gevaloriseerd worden . Taalkundig is dat beslist volledig te
verantwoorden.
Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat deze nota geschreven is
naar een hoger' geschoolde doelgroep toe: de taaleisen liggen vrij hoog, en
de vraag rijst of de grote groep van lager geschoolden wel ooit in staat
zal zijn zulke certificaten met civiel effect te behalen, of zelfs maar
gemotiveerd zal kunnen worden om er zich voodn: te zetten. Of moet geheel
deze - vrij gediversifieerde - groep voor bijv. Vlaande'ren maar naar de
Basiseducatie venvezen worden?
Ons voorstel in di t verband zou zijn om voor deze groep van mensen een gemodifieerd - niveau Elementaire Kennis te behouden: een Drempelniveau, al
dan niet als 'tussenstation' gezien, elementaire talige redzaamh eid. Zou
voor Nederl and bijv. een dee l van de 90% niet in de huidige taallessen
aanwezige · anàerstaligen daarvoor niet in aanroer king kunnen komen?
Speciale aandacht moet dan wel besteed worden aan de vorm en inhoud van
zowel de lessen als de examens . Op deze examens komen we later terug.

4. Een inventarisatie, voor Nederland, naar doel en opbrengst ·

In 1987 verschijnt Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in
Nederland, een synthesewerk van S. Verha:llen in samenwerking met R . Appel,
in opdracht van de Nederlandse Taalunie. We beperken onze.bespreking hier
tot de bladzijden 179-219.
Na een eerste algemene inventarisatie -van dè ''arbeidsmarktpositie en
scholingsachtergrond van anderstalige werknernersi!(p. 179-180), geeft de
auteur een overzicht van de "educatieve arbei dsvoorzieningen - maatregelen''
die door de Nederla'ndse overheiq \VOrdei1 voórzfen (p. 181-182), voor :die

groepen die een slechte arbeidsmarktpositie bezitten.
In een derde stuk ''belemmerende factoren voor indiensttreding"
(p . 183-184) geeft de auteur een aantal factoren weer die ervoor zorgen dat
slechts een kleine .minderheid van het overheid&personeel in Nederland rot

een etnische minderheid behoort. Naast factoren van aigemene aard, ,vordt
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Een vierde onderdeel handelt over ' enkele praktijkvoorbeelden
'Nederlands
de werkvloer"' een overzicht van enkele
voor leden van
tweede of
gehinderd worden door een ~-..,.1c:2:Il(:..'"" achterstand en/of
het succes van dit soort cursussen
beheersing van het Nederlands,
c•n,,-,,,,r,u,,,,.v,,-,n tussen
vaak wordt bepaald door de al dan niet
cursus en bedrijf (p.

Het vijfde onderdeel van dit hoofdstuk handelt over "taalvaardigheidseisen van overheîdsinstefüngen en bedrijven 11 (p.
waarin via een
enquête wordt uu;::.vt:.uu.« 11 welk niveau van taalbeheersing voor het adequaat
functioneren in
vereist isll.
u,.nnu,;u.,,""h·'

Deze algemene probleemstelling wordt uitgesplitst in drîe grote vragen:
stelt aan de

In de industrie blijven ruw genomen de volgende eisen van kracht:

- overleg: met collega's n.a v.
gebruiksvoorschriften

- aan werkoverleg deelnemen.
Bij de overheid liggen de activiteiten meer gespreid (bijv. ook
schrijven). Toch geldt voor beide sectoren dat 1. mondelinge
vaardigheden belangrijker zijn dan schriftelijke en dat 2
vaardigheden het belangrijkst worden
(in de industrie meer dan
de overheid).
195).
"\Velk is het

2.

van de

Conclusies:
· "de allochtone werknemers in het bedrijfsleven
in
een
opleidingsniveau dan hun collega's bij de overheid\
veelgehoorde uitspraak dat in de (naaste) toekomst de taalproblemen
op de werkvloer vanzelf zullen verdw'i_jnen omdat
aangetrokken
allochtone werknemers juist jongelui met een Nederlands diploma zouden
vindt in onze bevindingen nauwelijks enige rechtvaardiging";
~ '\Vi:J.ar sprake îs van een nieuw beleid (bij de overheid - n.v.d.r.),
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gericht op het wegwerken van achterstandsituaties van etnische
minderheden, blijken vooral mensen met opleiding van het nieuwe beleid
te profiteren".
3. Gegevens over tekorten en problemen. (p. 196-197)
"Het is opmerkelijk dat aan de ene kant de meeste aangestreepte
laalactiviteiten een beroep doen op de receptieve vaardigheden, terwijl
de tekorten gesignaleerd worden op het gebied van taalactiviteiten die
van meer produktieve aard zijn"; vooral zijn er tekorten voor wat
betreft "overleg met Nederlandse collega's n.a.v. werkzaamheden". Er
worden ook meer tekorten genoemd bij de lagere functieniveaus dan bij de
hogere.
In een vierde deel "algemene conclusies11 (p. 201-220) wordt het probleem
van de 'sociale redzaamheid' (p. 205-207) aangekaart. De auteur spreekt
- impliciet - zijn voorkeur uit voor volgende omschrijving: "Sociaal
redzaam zijn betekent niet dat men een bepaald minimum aan taalkennis
bezit (het zgn. drempelniveau, n.v.d.r.), maar dat men in talig opzicht
zelfstandig in de Nederlandse maatschappij kan functioneren" (p. 206).
De auteur pleit in dit verband voor een meer liberale aanpak van de
volwasseneneducatie dan F. Montens en A.G. Sciarone (cfr. supra) het
voorstaan: "hel is aan de taalleerder om het door hem/haar beoogde
beheersingsniveau te bepalen" (p. 207), "het is nog meer de vraag of men
zo ver moet gaan om sociaal redzaamheidsonderwijs aan alle buitenlanders
te verplichten (vgl. Sciarone/ Montens, 1985)" (p. 207). In feite lijkt
het standpunt van S. Verhallen op deze punten (m.n. 'sociale redzaamheid'
versus 'drempelniveau', en de taalleerder bepaalt zijn eigen beheersingsniveau) gelijk te lopen met dat van W. Coumou in Sociale Redzaamheid
nader bekeken. (8)
Vervolgens geeft S. Verhallen aan in welk soort cursussen mensen kunnen
worden geplaatst naargelang de leerwens en leerbehoeften en doet hij
enkele suggesties in verband met de opvang van volwassen anderstaligen
(p. 208-214).
Wat betreft de invoering van een 'Certificaat Nederlands als Tweede
Taal' (p. 215-219) pleit de auteur voor het invoeren van centrale
examens Nederlands als tweede taal, met aandacht voor "de verschillende
niveaus en verdeeld over de vier deelvaardigheden: lezen, schrijven,
spreken en luisteren" (p. 215). De auteur kant zich hierbij tegen de
invoering van één certificaat:
de examens (mogen) nooit leiden tot
de invoering van één certificaat..." (p. 215).
11

• ••

Na een overzicht van de reeds bestaande activiteiten terzake, namelijk
de instaptoets voor anderstalige volwassenen (CITO/ITT), het advies van
de Programmacommissie Nederlands als tweede taal voor volwassenen ( cfr.

supra) en het Certificaat Nederlaads als Vreemde Taal, pleit de auteur
voor de snelle invoering van officiële certificaren "met een civiele status"
(p. 219), die aandacht hebben voor alle niveau-groepen: "zo'n stelsel
van ( deel)-certificaten (moet) gericht. .. zijn op alle niveaus en
leerwensen ... het zou alleszins afk~ureriswaardig zijn als bepaalde lagere
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niveaugroepen zouden worden uitgesloten van de kans op status-verlenende
diploma's omdat hun leerweg te gecompliceerd of te langdurig geacht
wordt" (p. 219).
5. Artikel L. Beheydt in "Ons Erfdeel"

Bij een bespreking van Verhallens werk in Ons Erfdeel (6) heeft L.
Beheydt het terecht over een - ook o.i. enigszins - "schrale behandeling
van het kernbegrip 'sociale redzaamheid'" bij Verhallen en duidt hij verder
nog een aantal andere onnauwkeurigheden aan waar het de behandeling van de
bestaande "Certificaten Nederlands als Tweede Taal" betreft. Vermoedelijk
zijn deze laatste onnauwkeurigheden te wijten aan het feit dat Verhallen
zijn vaststellingen over het Taaluniecertificaat ( door F. Montens - A.G.
Sciarone, en door S. Verhallen "Leuvens certificaat" genoemd, nota bene
Louvain-la-Neuve daarbij verwarrend met Leuven) bijna exclusief uit de
Voorzet van F. Montens - A.G. Sciarone geput heeft. Waar we Beheydt
in zijn kritische bedenkingen kunnen volgen, stemmen we echter
evenzeer in met zijn positieve waardering voor het gehele
inventarisatie- en omkaderende onderzoekswerk van Verhallen.
In Verhallens studie herkennen we aandachtspunten die ook onze
bekommernis zijn:
- het voorzien van soepele faciliteiten voor anderstalige volwassenen
(p. 208-214)
- de aandacht voor de laagst geschoolden, die vaak uit de boot vallen
(p. 219)
- een soepel examensysteem (p. 215).
We menen echter ook problemen te onderkennen bij enkele van Verhallens
standpunten:
- Zoals reeds gesuggereerd overtuigt de "liberale aanpak 11 in verband met
"sociale redzaamheid" (p. 207) ons niet; het gaat weliswaar om een
achtenswaardig principe, maar de praktijk schijnt uit te wijzen dat dit
beginsel niet werkt waar het om de laagst geschoolden gaat (vgl.
p. 196). Dezelfde bedenking maken we overigens ook bij W. Coumou,
Sociale Redzaamheid nader bekeken ("Buitenlanders beslissen zelf in welke
mate en op welke wijze zij aan de Nederlandse samenleving wensen deel te
nemen, en dus ook wat voor kennis en vaardigheden zij daarvoor nodig
achten. Bij het leerdoel sociale redzaamheid gaat het dus niet om een
verplichting of een eis die aan buitenlanders gesteld zou kunnen
worden." (p. 13)) Tussen de liberale aanpak en de verplichting zou een
tussenweg gevonden moeten kunnen worden.
- Ook stellen we ons vragen bij het voorstel van de auteur om een
gediversifieerd systeem van certificaten te ontwikkelen (p. 219): lopen
we hierdoor niet het gevaar om door de bomen het bos niet meer te zien
en de weg helemaal kwijt te raken?
- Tenslotte vinden we het jammer, zoals zonet al geopperd, dat de auteur zich

31

bij de bespreking van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
klaarblijkelijk door oneigenlijke bronnen heeft laten leiden. Er zou o.i.
beslist een gen uanceerder st andpunt uit gevolgd zij n, had S. Verhailen
de meest directe en meest evidente weg ingeslagen.
·

6. Enkele voorlopige algemene conclusies
Uil de besproken literatuur halen we enkele constructieve voorstellen, die
o.i. toch op enige consensus kunnen rekenen en die
een gezo nde
basis kunnen vormen voor overleg:
1. Het lijkt aangewezen een algemeen niveau Nederlands te voorzien

dat in eerste instantie onderwezen zou moeten \Vorde n,
nochtans
speciale aandacht zou moeten besteed worden aan de lagergeschoolden bij
wie de toestand vaak zeer onbevredigend genoemd kan worden . Een nader
onderzoek naar de taalbehoeften van deze mensen is zek er aangewezen, 1net
o.a . de vraag voor ogen wat 'sociale redzaamheid' als do el voor hen kan
inhouden. Het blijkt evenwel noodzakelij k voor hen hierbij een
tussenstat ion (m .n . het drempelniveau) en een niveau basiskennis te
onderscheiden , waarbij sommige kandidaten rechtstreeks voor het
basisniveau (de volledige sociale redzaamheid) en anderen eerst via het
tussenniveau van de elementaire talige redzaamheid (hel drempelniveau)
dienen langs te gaan.
2. Eenmaal dat dit algemeen niveau Nederlands bereikt
Iijkt men
het erover eens dat vorm en inhoud van de examens 'Nederlands voor
anderstaligen' aangepast moeten zijn aan de taalwaag, de tau/behoeften en
de 'sociale redzaamheids-vraag' van de verschillende doelgroepen.
Eventueel mo et een beperkte diversificatie op het vlak van de 'sociale
al na het dremp elniveau op bas isni veau ,.,-,__,~ ,.....
gemaakt word en .
1. .

3. Niettemin moet het systeem van de certificaten Nederlands in zijn
totëliteit zo herkenbaar en zo um/orm nwgelijk worden uitgebouwd.
In dit verband is een overleg onder auspiciën van de Nederlandse
Taalunie, op het ee rste gezicht, de aangewezen weg, om te vermijden dat
door de bomen het bos niet meer gezien kan worden. Een vertrekken van
wat reeds in dit verband bestaat (m.n. het Certificaat Nederlands als
Vreemde Taal) lijkt ons uit praktische en principiële overwegingen he t
meest aangewezen.
Bij onze derd e conclusie zijn er echter twee afwijkende standpunten:
- een eerste afwijkend standpunt bestaat erin dat er auteurs zijn die
pleiten voor een verregaande diversificatie, daar waar \Ve ervoor
pleiten om deze diversificatie om praktische en administratieve
redenen ( m.n. de organisatie en het te bereiken civiel effect) zo
beperkt m ogelijk te houden:
Beter één certificaat in de hand ...

- een tweede afwijkend standpunt betreft de positie van het huidige

Taaluniecertificaat als mogelijk model om, mits met de nodige aanpassingen, te functioneren als een Certificaat Nederlands als Tweede
Taal. Dit afwijkend standpunt lijkt ten gronde herleid te moeten
worden tot de brochure van F. Montens en A.G. Sciarone. Persoonlijk
werden we door deze brochure niet overtuigd om het
Taaluniecertificaat zo maar af te schieten ... en een alternatief
lijkt ons, bij een eerste toezien, als uitgangspunt nog minder
werkbaar.

4. Op een of ander niveau zou het behaalde resultaat moeten bekroond kunnen
worden met een certificaat met civiel elfeet.
De vraag die we ons hierbij stellen is vanaf welk niveau zo'n civiel
effect aan het certificaat kan, resp. moet verbonden worden, en wat zo'n
civiel effect in de praktijk betekent?
We geven graag toe dat bijv. een certificaat, reeds op elementair niveau
(het drempelniveau), naar laag geschoolden toe vrij zwak zou kunnen
uitvallen, maar kan voor hen enig certificaat in de hand niet vaak een
stimulans zijn om toch maar verder te proberen? We komen hierop terug.
Als we de positie van de lager geschoolden zo vaak benadrukken, dan is
dit niet vanuit een of ander overtrokken moralisme, maar gewoon omdat de
numerieke maatschappelijke situatie ons verplicht hen bij deze discussie
te betrekken. Daarom gaan we in een volgend hoofdstuk via extrapolaties
even in op de reële samenstelling van de anderstalige allochtonen in
Vlaanderen ( en Brussel).

Noten

(1) F. Montens en A.G. Sciarone, De kennis van het Nederlands bij
buitenlanders en de toetsing en certificering ervan. Enkele voorlopige
opmerkingen. Nederlandse Taalunie, Voorzetten 5, Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1985.
(2) Werkgroep Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Reactie op F.
Montens en A.G. Sciarone "Enkele voorlopige opmerkingen over de kennis van
het Nederlands bij buitenlanders en de toetsing en de certificering
ervan". Niet-uitgegeven nota, Louvain-la-Neuve, 1985.

(3) L. Beheydt, Het Certificaat Nederlands en Nederlands als Tweede Taal.
Nederlandse Taalunie, Voorzetten 7, Wolters-Noordhoff, Groningen-Leuven,

1987.
(4) Programmacommissie Nederlands als Tweede Taal voor Volwassenen,
Nederlands voor anderstalige volwassenen. Doelstellingen en exameneisen
voor de Certificaten A en B. Niet-uitgegeven nota, 1986.
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(5) S. Verhallen, Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in
Nederland. Een inventarisatie naar doel en opbrengst. Nederlandse
Taalunie, Voorzetten 9, Stichting Bibliographia Neerlandica, 's-Gravenhage,
1987.
(6) L. Beheydt, "Wat doe je tegen hardnekkige feitelijke onjuistheden?" in
Ons Erfdeel, 30e jg, nr. 3, 1987, p.
457-458.
(7) Verwijzing bij L. Beheydt naar W. Coumou, Taalonderwijs aan
buitenlandse arbeiders. In: R. Appel, C. Curson, P . Muysken en J.W. De
Vries (red.), Taalproblemen van buitenlandse arbeiders en
kinderen. Muiderberg, Coutinho, 1982, p. 54-76.

(8) W. Coumou, "Sociale Redzaamheid nader bekeken".
Uit: Nieuwsbrief Basiseducatie, no. 3,
1986.
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III HET PROFIEL VAN DE MEERDERHEID DER ANDERSTALIGE
ALLOCHTONEN IN VLAANDEREN (EN BRUSSEL)
Wanneer in de. literatuur ideeën en suggesties worden geformuleerd rond de
certificeringsproblematiek, gebeurt dit grotendeels vanuit instanties of
door personen, wiens ervaring steunt op het werken met hoger- tot hooggeschoolde anderstaligen. Het is niet onwaarschijnlijk dat door deze
invalshoek de zin voor een aantal verhoudingen verwaarloosd wordt en meer,
dat voor België (en preciezer V1aanderen) een vrij eenzijdig beeld wordt
geschetst. Zo dreigt het belang van het Nederlands als tweede taal bij
volwassen anderstaligen exclusief vanuit het standpunt en de interesse van
een kwantitatief meer beperkte groep, nl. de hooggeschoolde anderstaligen
en de zich tot deze groep richtende onderwijsinstellingen,. besproken te
worden.
Het ligt voor de hand dat een degelijke opvang van deze hoog geschoolde
anderstaligen in Vlaanderen en in Nederland zinvol en belangrijk is. Toch
vinden we het niet minder de moeite waard om de geschetste problematiek
eens op een, in aantal veel omvangrijkere bevolkingsgroep, toe te spitsen.
Hierbij denken we aan het overgrote, nauwelijks tot niet geschoolde, deel
van de anderstalige allochtonen in onze streken. Voor deze optiek werd
niet alleen gekozen omwille van de tewerkstellingsproblematiek, waardoor
deze bevolkingsgroep bedreigd wordt, maar vooral ook omdat het belang van
een voldoende beheersing van het Nederlands moet duidelijk worden in een
integratie-beleid. Hierbij merken we op dat kinderen van anderstalige
allochtone ouders in het nederlandstalig onderwijs er baat bij zouden
kunnen vinden wanneer de ouders over een minstens minimale kennis van het
Nederlands zouden beschikken. Op die manier zou deze vorm van
taalstimulering de prestaties van de kinderen op school positief kunnen
beïnvloeden. (1)
Met het oog op het pleidooi Beter één certificaat in de
hand lijkt het
ons de moeite waard om in enkele grote lijnen de opleidingsniveaus van het
grootste deel van de in België wonende allochtonen te schetsen. Via
extrapolaties kunnen we ons dan aan een gissing wagen rond de mate waarin
het Nederlands door vreemdelingen in Vlaanderen (on)voldoende beheerst
wordt, en hoe en in welk verband hiermee hun beroepsprofiel gezien moet
worden.
In dit hoofdstuk geven we enkele estimaties over het opleidingsniveau,
het al dan niet beheersen van de Nederlandse taal en het beroepsprofiel bij
de allochtonen in Vlaanderen (en Brussel). We doen hiervoor een beroep op
extrapolaties. Het gaat om benaderende cijfers, die bij nauwgezette
opsplitsingen ongetwijfeld sterk gepreciseerd kunnen worden. Meer dan
waarschijnlijk zal het Belgische profiel wel niet zo verschillen van het
Nederlandse profiel (2). We leggen er wel de nadruk op dat een Nederlandse
aanvulling interessant zou zijn.
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Tabel 1: Het opleidingsniveau van de vreemdelingen in België in vergelijking
met het opleidingsniveau van de autochtone bevolking (in percenten)

Bel gen

Vreemde 1i ngen

Belgen

Belgen

Vreemde 1i nge n

Mannen

Mannen

Vrouwen Vrouwen

M+ V

M+ V

in %

1-Ll

in %

in %

1-Ll

in %

5, 34

1, 15

1,59

0,34

3, 37

0, 79

26, 48

63, 14

33, 11

68, 92

29,98

65,69

l, 34

4, 13

1,46

4,32

l, 40

4, 21

onderwijs (L.O.'
L. S .0., H.S.O. e.d.):

66,84

31, 58

63,84

26,43

65, 25

29,31

Algemeen totaal:

100

100

100

100

100

Vreemdelingen

Universitairen en
gelijkgestelden:

Geen Belgisch diploma
Of getu 1gschrift;

Niveau van opleiding
onbekend:

Lager dan universitair

100

(Bron: Nationaal Instituut voor Statistiek, afgekort N.I.S. 1981)

Binnen de groep allochtonen met 'geen Belgisch diploma of
getuigschrift', is de stap naar niet-beheersing van de Nederlandse taal
gauw gezet. Het gaat hier immers in de meeste gevallen om vreemdelingen
die - met uitzondering van de Nederlanders - geen scholing in het
Nederlands hebben genoten, of die zelfs het laagste onderwijsniveau in het
algemeen niet afgemaakt hebben.
Er moeten echter enkele preciseringen aangebracht worden bij onze
interpretatie van 'geen Belgisch diploma of getuigschrift' als 'weinig of
geen scholing'. Tot die groep moeten we ook een aantal zéér hoog
geschoolde buitenlanders met buitenlandse diploma's rekenen, bijv.
Japanners. Daarnaast maken ook Nederlanders 7,4% van de vreemdelingen uit,
waarvan 82% in Vlaanderen en 7% in Brussel leeft, en vormen Fransen 11,6%
van de allochtonen, waarvan 58% in Wallonië en 25% in Brussel woont. Deze
bevolkingsgroepen beschikken meestal over een buitenlands diploma en
behoren vooral tot de 'midden.klassen'.
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Laten we nu deze totale groep van hoger geschoolde buitenlanders,
weliswaar zonder Belgisch diploma, en in de wetenschap dat ze een relatief
kleine minderheid vormen, even buiten beschouwing, dan kunnen we
veronderstellen dat volgens de cijfers van tabel 1 (N.I.S. 1981), het
aantal allochtonen van 14 jaar en ouder die in ons land geen of onvoldoende
scholing in het Nederlands hebben genoten, vermoedelijk iets minder dan de
helft van het aantal + 14 jarige vreemdelingen zal bedragen. Hierbij mag
aangenomen worden dat Vlaanderen en Wallonië zich op dat vlak gelijklopend
verhouden, zij het enerzijds tegenover het Nederlands en anderzijds
tegenover het Frans. Een iets mildere verhouding zal kenmerkend zijn voor
Wallonië, omdat de immigratie daar al langer ingeplant is en omdat daar
veel Italianen en Fransen onder de vreemdelingen aanwezig zijn. We
verminderen dus het percentage "geen Belgisch diploma of getuigschrift",
voor Vlaanderen, met de Nederlanders en de hoger geschoolden.
Wat Vlaanderen betreft, betekent dit niet onmiddellijk dat al deze
allochtonen, waaronder dus ook de kleinere helft + 14 jarigen gerekend zijn
naar wie hierboven verwezen wordt, volstrekt geen Nederlands kennen. Zeer
waarschijnlijk betekent het echter wel dat heel wat laag geschoolde
vreemdelingen ( zonder Belgisch diploma of getuigschrift) in Vlaanderen het
Nederlands vrij oppervlakkig beheersen, en vrouwen nog minder dan mannen.
Dit tekort aan 'talige redzaamheid' {in dit geval wellicht vergelijkbaar
met de sociale redzaamheid) in het Nederlands kan niet zonder gevolgen zijn
voor de arbeids~ en vooral promotiekansen van deze mensen, zoals ook de
taalstimulering van de ouders naar de kinderen toe hieronder zal lijden.

In een poging om via benaderende extrapolaties preciezer te zijn, zullen
enkele elementen in verband met het opleidingsniveau van de allochtonen in
België verder toegelicht worden (N.I.S. 1981). Een beroep doende op
absolute cijfers in plaats van percentages zullen we ons overigens beperken
tot het Vlaamse gewest en de Brusselse agglomeratie, waar de kennis van het
Nederlands voor de vreemdeling van rechtstreeks belang is, zij het in
Brussel op een andere manier dan in Vlaanderen. (3)
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Tabel 2: Vreemdelingen (MN) van 14 jaar en ouder die geen onderwijs met
volledig leerplan meer volgen, naar onderwijsniveau

HOUDER VAN DIPLOMA, GETUIGSCHRIFT OF BREVET AFGELEVERD IN BELGIE

LAGER

LAGER

BEDIEN.

ANDERE

UNIV. EN

ONDER-

MIDDEL- MIDDEL- KORTE

HOGER

VAN DE

NIET-

GELIJK-

NIVEAU

WIJS

BAAR

ERE-

UNIV.

GESTELD

ONBEK.

BAAR

PEDAG

TYPE

(NORM) DIENST

Brusselse Aggl.
Vlaams Gewest

ONDERW, TOTAAL

(K.TYPE)

7.461

8.947

6.392

200

36

1.201

1.518

291

26 .046

13.548

13.158

9.923

391

195

1.104

1.305

67

39. 091

GEEN BELGISCH DIPLOMA

NIVEAU VAN OPLEIDING

OF GETUIGSCHRIFT

ONBEKEND

Brussel se Agg l.

86.361

15.564

Vlaams Gewest

89 .868

2 .519

ALGEMEEN TOTAAL

Brus.se l se Agg 1.

137. 971

Vlaams Gewest

132. 078

(N.I.S. 1981)

Tabel 3: Vreemdelingen (MN) van 14 jaar en ouder die geen onderwijs met
volledig leerplan meer volgen, naar de leeftijd tot waarop onderwijs werd gevolgd
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14 JAAR

EN
JONGER

Bruss. Aggl.

15

16

17

18

JAAR

JAAR

JAAR

JAAR

29.538 4.368

23

JAAR

JAAR

25 JAAR LEEF-

EN

JAAR OUDER

GEEN

TIJD

ONDER-

ALGE-

ONBE -

WIJS

MEEN

KEND

GEVOLGD

TOTAAL

7.810 5.846 3.840 3.065 3.862

56.681 11.803

137.971

Vlaams Gewest 49.321 7.268 13.630 7.331 13.061 7.129 4.866 2.969 3.797

12.390 10.316

132.078

(N.I.S. 1981)
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De subcategorie 'geen Belgisch diploma of getuigschrift', waarvan sprake
is in de tabellen 1 (in percentages) en 2 (in absolute cijfers), de
Nederlanders uitgezonderd, wordt waarschijnlijk voor een belangrijk deel
samengesteld uit de subcategorieën 'geen onderwijs gevolgd', '14 jaar en
jonger' als leeftijd tot waarop onderwijs werd gevolgd en 'leeftijd tot
waarop onderwijs gevolgd werd onbekend' uit tabel 3. We nemen aan dat op
jonge leeftijd geïmmigreerde mensen, die men sterk vertegenwoordigd mag
achten in de subcategorie '14 jaar en jonger', zich gemakkelijker via 'peer
group' contacten het Nederlands eigen zullen maken dan mensen die op oudere
leeftijd aangekomen zijn, en maken uit tabel 3 op dat de subcategorie '14
jaar en jonger' groter is dan 'geen onderwijs gevolgd' (4). Indrukwekkend,
vooral te Brussel, is echter de hoeveelheid 'leeftijd onbekend'.
Voor het Vlaams gewest nemen we aan dat '14 jaar en jonger' in tabel 3
staat voor jong ingeweken immigranten die gezien hun jeugdige leeftijd en
hun vele 'peer group' contacten met het 'talige redzaamheidsniveau' in het
Nederlands nauwelijks of geen problemen hebben. Het houdt een zekere
waarschijnlijkheid in dat 'geen onderwijs gevolgd' en 'leeftijd onbekend'
voor een belangrijk deel zal staan voor vreemdelingen die het Nederlands
zeer gebrekkig beheersen. Meestal zal het gaan om mensen die op oudere
leeftijd, na hun 14 jaar, ingeweken zijn, al kan dat niet bevestigd worden
voor 'leeftîjd onbekend'.
Als we boven suggereren dat,. als de normen voor een beheersing van het
Nederlands normaal als voor een 'native speaker' gesteld worden, wellicht
iets minder dan de helft van de + 14 jarige vreemdelingen in Vlaanderen het
Nederlands niet goed beheersen, dan kan daar nu misschien aan toegevoegd
worden dat ook als die normen behoorlijk lager gesteld worden, dit is tot
op een zeer laag elementair niveau, in Vlaanderen ca. 10% van de totale
vreemdelingenbevolking van 14 jaar en ouder, lager dan het minimaal vereiste elementaire niveau van 'talige redzaamheid' (in dit geval dus beneden
het laagste drempelniveau) in het Nederlands verwacht mag worden te scoren.
(5) Ook als dit soort extrapolaties maar tot zeer ruwe benaderingen leidt,
blijft dit eigenlijk nog ontoelaatbaar veel.
We hebben bij deze becijfering beslist niet in ongunstige zin overdreven. Alles wijst erop dat deze percentages in de eerstkomende decennia
niet spontaan zullen afnemen, gezien in West-Europa als geheel, en dus ook
in Vlaanderen en Nederland, maatschappelijke processen aan de gang zijn die
niet vanzelf tot een, wat dat betreft, gunstiger constellatie zullen
leiden. (6)
We wijzen er uitdrukkelijk op dat we tot nu toe niet het opleidingsniveau in het algemeen van de vreemdelingen ter sprake hebben gebracht, maar
enkel hun kennis van het Nederlands. Beide gegevens, het opleidingsniveau
in het algemeen en het opleidingsniveau in de Nederlandse taal, lopen
trouwens niet zonder meer parallel. (7)

Niettemin heeft het zijn belang om ook even het opleidingsniveau in het
algemeen te schetsen, omdat dit vooral bij de certificeringsproblematiek
belangrijk zal blijken te zijn. Mensen met een lager opleidingsniveau
moeten geacht worden, welke ook hun reële beheersing van de te toetsen
marerie (i.e. de beheersing van het Nederlands) moge zijn, minder
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toetsvaardig te zijn dan hoger ontwikkelde mensen. Er bestaan weinig
•neutrale' toetsen ...
Uit de tabellen 4 tot/met 5 blijkt dat de allochtonen in België
verhoudingsgewijs iets hoger vertegenwoordigd zijn in de bevolking "zonder
beroep" dan de Belgen (tabel 4), en dat zij binnen de beroepsbevolking
verhoudingsgewijs méér "arbeiders in een privé onderneming" tellen dan de
Belgen (tabel 5).

Tabel 4: Verhouding vreemdelingen versus Belgen naar 'beroep' versus
'zonder beroep', in percenten

Vreerrde l i ngen (M/V)
Totale bevolking:

100

100

Bevolking zonder beroep

61

Beroepsbevolking
Werkenden
Niet Werkenden

36

Belgen (M/V)

58

40
36
4

29
7

(volgens N.I.S. 1981)
Tabel 5: Belgische en Vreemde werkende beroepsbevolking naar
beroepsstatuut, in percenten

Beroepsstatuut
Werkgevers
Zelfstandigen
Werkgevers in dienstverband
Weddetrekkenden/Openbare diensten
Bedienden (privé)
Arbeiders (privé)
Leer jongens /rre is jes
Helpers
Beroep onbekend
Totaal

Belgen (M/V)
3,7
10,3
0,8
26,8
23,5
31,3
O., 6
2,4
O, 5
100

Vreerooe l i ngen ( M/V)
3,0
7,1
1,5

8,0
18,8
57,6

1,0
1,5
1,5

100

(N.J.S. 1981)

Van de allochtone arbeiders in de privé sector in België dient gezegd
dat bij de mannen verhoudingsgewijs in de volgende banen de meeste mensen
tewerkgesteld worden: bankwerkers, gereedschapsmakers, loodgieters, lassers
en plaatwerkers (24,17% ); laders, lassers, handlangers en havenarbeiders
(11,56% ); bouwvakarbeiders, metselaars, vloerbeleggers en plafonneerders
40

(8,71 %) en mijnwerkers, groevenarbeiders (7,42% ). Bij de vrouwen gaat het
overwegend om huishoudelijk, hotel- en keukenpersoneel (42,61 %).
Bij de veel minder talrijke allochtone bedienden in de privé sector ziet
men, bij de mannen, opvallend veel directeurs en hoger kaderpersoneel
(24,19%) en kantoorbedienden (boekhouders, kassiers, typisten) (23,23% ).
Bij de vrouwen gaat het vooral om kantoorbedienden (41,90%), verkopers en
winkelbedienden (16,66%) en boekhouders en kassiers (10,50%). Vermoedelijk
treft men tussen de directeurs en het hoger kaderpersoneel een specifieke
categorie van vreemdelingen aan: Nederlanders, Westduitsers enz., en
wellicht ook wel een aantal Italianen, maar niet de doorsnee immigrant.
Wèl zou dit hoger kaderpersoneel, in E.E.G-verband e.d.m., eerder kunnen
toenemen dan afnemen.
De meerderheid der potentiële kandidaten voor het volgen van taallessen
Nederlands situeert zich bijgevolg tussen deze categorieën arbeiders en
arbeidsters en bedienden. In een andere publikatie hebben we min of meer
uitgetekend in welke categorie van cursussen deze allochtonen 'met een
uiteenlopende ontwikkeling' telkens terechtkomen. (8) Belangrijk is het om
te onthouden dat, althans in België, volgens de Volkstelling van 1981
(waarnaar al onze gegevens en percentages verwijzen), de lager geschoolde
arbeiders en arbeidsters veruit het grootste deel van de allochtonen
uitmaken.
Tot besluit van dit hoofdstuk mogen misschien nog twee opmerkingen
gemaakt worden. In Vlaanderen en Brussel gaat het bij een bespreking van
'anderstaligheid' niet alléén om etnische minderheden of immigranten, maar
heel vaak ook om franstalige autochtonen. We komen daar in deze publikatie
niet op terug, omdat dit elders (9) uitvoerig besproken werd.
Wèl ligt de scolarisatiegraad bij deze franstalige autochtonen, en
bijgevolg ook de toetsingsproblematiek, in principe, gunstiger dan bij de
immigranten. Voor wat het Nederlands te Brussel betreft, is de beheersing
van het Nederlands er bij de vreemdelingen beduidend slechter dan in het
Vlaams gewest, omwille van redenen uiteengezet in onze andere publikatie
(10), en omwille van de concrete onderwijssituaties in de Brusselse
agglomeratie. De Brusselse vreemdelingen die halverwege de jaren '80 in
het Nederlands geïnteresseerd zijn, zijn vooral jongere eerste - en modale
tweede generatie immigranten die hun belangstelling uitdrukken door bijv.
hun kinderen in een bicultureel project in het nederlandstalig onderwijs te
plaatsen, de zgn. Foyer~projecten (11), of door zelf, als zij nog jong
genoeg zijn, Nederlandse taalcursussen te volgen. Om dit Brusselse gegeven
te verstaan, dient men de specifieke dynamiek van een tweede generatie (12)
samen te denken met de typische status van de verschillende talen te
Brussel (moedertaal, Frans, Nederlands) (13).

Noten

(1) We pleiten daarom niet tegen het verder blijven bestaan van de
moedertaal (Tl) aan huis en op school. Zo is de Foyer v.z.w., waaraan de
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auteurs van dit essay verbonden zijn, promotor van projecten van
bicultureel onderwijs in het nederlandstalig basisonderwijs te Brussel
waarbij modelmatig uitgegaan wordt van een sterke ontwikkeling van de
moedertaal (Tl) bij de allochtone kinderen tijdens de drie kleuterjaren en
de eerste twee jaren van het lager onderwijs. Zie o.a. Foyer-stuurgroep:
bicultureel (red.), Vier jaar Foyer-bicultureel te Brussel. Brussel,
Foyer, 1985; J. Leman, 'iThe Foyer Project: a Brussels model of bicultural
education in a trilingual situation" in Studi Emigrazione,
Rome, C.S.E.R., XXII, juni 1985, blz. 254-267; en M.
Spoelders, J. Leman en L. Smeekens, "The Brussels Foyer bicultural project:
socio-cultural background and psycho-educational language-assessment", in
G. Extra en T. Vallen (red.), Ethnic minorities and Dutch as a second
language: studies. on language-acquisition, Dordrecht, Foris, 1984, blz.
87-103. We menen echter dat de kinderen van anderstalige allochtonen groot
voordeel halen uit een minstens minimale kennis van keurig Nederlands (T2)
bij de ouders, naast de moedertaal (Tl).
(2) Een artikel dat zoiets laat vermoeden, is bijv. P.J. Muus,
"Ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van de eerste generatie mannen", in
L. van den Berg-Eldering (red.), Van gastarbeider tot immigrant.
Marokkanen en Turken in Nederland. Alphen aan den Rijn/Brussel, Samson,
1986, blz. 112-118.
(3) Cfr. J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt, Lessen Nederlands
voor anderstalige volwassenen in Vlaanderen en Brussel. Nederlandse
Taalunie, Voorzetten 11, hoofdstuk 1.
(4) Dit ligt trouwens volledig in de lijn van het feit dat de tweede en de
zgn. anderhalve generatie in België meer en meer de dominante generatie
geworden is.
(5) We baseren ons hiervoor op de verhouding tussen de 'zich reddende' "14
jaar en jonger" versus de 'zich niet reddende' "geen onderwijs gevolgdll, al
dan niet met "leeftijd onbekend" erbij ( cfr. tabel 3), die alle drie samen
de + 14 jarige vreemdelingen uitmaken die globaal minder goed het Nederlands
beheersen in Vlaanderen, en die samen op iets minder dan de helft van alle
+ 14 jarige vreemdelingen geschat werden.
(6) Zie J. Leman, "Naar een nieuw gezicht voor West-Europa?", in W. van
Beek, J. Branckaerts, C. Corver en L. Laeyendecker (red.), Sociologisch en
antropologisch jaarboek 1987, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1987, blz.
61-74.
(7) Over het globaie opleidingsniveau in België, zie A. Bastenier, F.
Dassetto en H. Fonck, La situazione di formazione professionale dei giovani
stranieri in Belgio. Berlijn, CEDEFOP. 1986, 89 blz.; en voor Vlaanderen
o.a. L. Heyerick, "Problemen van migranten-kinderen en hun leerkrachten in
het Vl.aams basisonderwijs", in A. Martens en F. Moulaert (red.),
Buitenlandse minderheden in Vlaanderen - België. Antwerpen/Amsterdam, De
Nederlandsche Boekhandel, 1985, vnl. blz. 106~108.
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(8) J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt, o.c., hoofdstukken 3
tot/met 6.

(9) J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt, o.c., hoofdstuk 1.
(10) Ibid.

(11) C. Stallaert, "Spaanse immigranten te Brussel, belicht vanuit een
Vlaams-Spaans bicultureel project", in 'Spanje, een antropologisch
portret', Cultuur en Migratie, Brussel,
1987-1, blz. 91-114.
(12) J. Leman, From Challenging Culture to Challenged Culture. Leuven,
University Press, 1987, 180 blz., hoofdstuk 8.
(13) J. Leman, "Het Foyer~project of hoe een verwarrende drietalige
situatie voor een aantal immigrantenkinderen tot een voordeel omgebogen kan
worden\ in Foyer-stuurgroep: bicultureel (red.), Vier jaar
Foyer-bicultureel te Brussel. Brussel, Foyer, 1985, blz. 1-33.
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IV EEN ONDERZOEK NAAR HET FUNCTIONEREN VAN HET
TOETSINGSSYSTEEM 'ELEMENTAIR NIVEAU NEDERLANDS'
VAN HET CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL
(LOUVAIN-LA-NEUVE RESP. NEDERLANDSE TAALUNIE)
NAAR LAGER GESCHOOLDE IMMIGRANTEN TOE
Een term die in de vorige hoofdstukken nogal eens terugkomt, is 'sociale
redzaamheid'. Zelf spreken we in het vorig hoofdstuk veeleer van 'talige
redzaamheid'. Ondanks de vele, uiteenlopende omschrijvingen en definities,
die aantonen dat het buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk is, een
alles omvattende beschrijving van 'sociale redzaamheid' te geven, wordt
precies dit abstractum door verschillende instanties naar voren gebracht
als dé norm bij het beoordelen van taalvaardigheid. Het is duidelijk dat
maatschappelijke verwachtingen hier hun rol spelen. Zo is een taalgebruiker 'sociaal redzaam' in een taal Y wanneer deze zich als het ware op
een sociale manier kan beredderen in een omgeving waar taal Y de voertaal
lS.

Dé vraag blijft echter over welke vaardigheden in taal Y deze taalgebruiker verondersteld wordt te beschikken om als 'functionerend' te
worden beschouwd.
Naast het moeilijk hanteerbare begrip 'sociale redzaamheid' blijkt een
onderverdeling in niveaus, eventueel gekoppeld aan vaardigheden, ook
verschillende interpretaties op te roepen. Wanneer beschikt een
anderstalige over een elementaire kennis van het Nederlands? Moet deze
kennis zich reflecteren in alle vaardigheden, nl. zowel lezen, spreken,
luisteren als schrijven? En kan de te toetsen (bijv. elementaire) kennis
van een tweede taal van een hoog geschoolde, met betrekking tot alle
vaardigheden, vergeleken worden met deze van een laag geschoolde
anderstalige?
Dat hoog geschoolden ruime mogelijkheden hebben om hun andere taalkennis te toetsen en op die manier een taaldiploma of een certificaat
kunnen behalen, kan met statistieken worden gei1lustreerd. Zo weet men dat
jaarlijks 3.320 anderstalige kandidaten deelnemen in binnen- en buitenland
aan de taalexamens van de Nederlandse Taalunie (alle niveaus), in de hoop
een 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' in de wacht te slepen. (1)
In het jaarverslag (1984) van het Vast Wervingssecretariaat in België
leest men dat in totaal 53.131, meestal franstalige, kandidaten aan de
Nederlandse taalexamens (4 niveaus) deelnamen, van wie 36.225 kandidaten
meedongen naar het diploma van niveaus 1 en 2 (niveau van universitair en
hoger secundair onderwijs).
Hoe en of laag- tot zeer laag geschoolden toegang vinden tot taalexamens
is onzeker. Gegevens van het Vast Wervingssecretariaat bieden, wat dit
betreft, geen uitsluitsel. Men weet dat in 1984 16.907 personen de
taalexamens van niveaus 3 en 4 (niveau van lager secundair en lager
onderwijs) doorliepen, maar in de realiteit blijken heel wat hoger
geschoolden deel uit te maken van deze groep. Dit wordt verklaard door het
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feit dat elk niveau van de taalexamens gekoppeld zit aan functies die reeds
bepaald worden door het schooldiploma van de kandidaat. Zo kan een
postbode met een diploma van lager onderwijs slechts deelnemen aan het
taalexamen niveau 4, dat hem bijvoorbeeld een functie van precies dit
niveau kan bezorgen. Een universitair geschoolde kan echter aan alle
taalexamens deelnemen.
Uitgaande van de overweging dat een nieuw Certificaat Nederlands als
Tweede Taal civiel effect zou moeten kunnen krijgen, dringt de idee zich op
dat toch ook lager geschoolden, voor wie de huidige arbeidsmarkt een steeds
moeilijker terrein wordt, bij deze invoering baat zouden moeten vinden.
Precies om deze redenen wilden we nagaan of een bevolkingsgroep, wiens
sociaal-economische beperkingen zo mogelijk nog treffender zijn, nl. de in
ons land wonende lager geschoolde (dus nog niet ongeschoolde) immigranten,
kansen maken om te slagen in de taalexamens van de Nederlandse Taalunie.
De tot hier geschetste problematiek nodigde echter uit tot een iets
ruimer opgezet onderzoek. Niet alleen diende te worden nagegaan welke
toegang onze doelgroep tot de toetsen van de Nederlandse Taalunie heeft.
De idee ontstond om ook andere taalvaardigheidsmaten aan deze zelfde
doelgroep voor te leggen. De bedoeling was om in de praktijk te kunnen
aantonen hoe absoluut resp. betrekkelijk elk van deze taalvaardigheidsmaten
wel is en om eventueel enkele bijsturingen te suggereren, resp. aanzetten
voor nader onderzoek aan te geven.
Voor de vergelijkende taalvaardigheidsmaten werd geopteerd voor het
nationale taalexamen (niveau 4: lager onderwijs), georganiseerd door het
Vast Wervingssecretariaat, en het examen 'Elementaire kennis' van de
Nederlandse Taalunie (1986). Verder werd gekozen voor een derde
toetsmiddel: de 'native speaker' beoordelaar. Voor dit laatste werden drie
beoordelaren geselecteerd omwille van de ervaring in hun beroepssfeer met
laag geschoolden en/of immigranten, of omwille van hun persoonlijke
achtergrond (waarover later meer).
Het onderzoek werd uiteindelijk georganiseerd met een dubbel doel voor
ogen: enerzijds nagaan welke kansen op slagen onze doelgroep heeft bij
verschillende 'taaltoetsen', en anderzijds de toetsvariëteiten met elkaar
te vergelijken met betrekking tot hun norm. Want over één ding waren alle
'juryleden' het eens: ze gingen alle na of de kandidaten 'sociaal redzaam'
waren. Dat het evalueren van in dit geval tweede taalvaardigheid, zij het
op een elementair niveau, geen sinecure is en dat er vooral niet een voor
de hand liggende toets bestaat, spreekt uit het volgende onderzoeksverslag.
In totaal werkten 42 proefpersonen mee aan de toetsen. Onder hen
bevonden zich 28 immigranten die een cursus Nederlands volgen in drie
sociaal-culturele centra in Vlaanderen, en in een school voor sociale
promotie. De leeftijd van de allochtone deelnemers schommelde tussen 20 en
35 jaar. Acht van hen hebben een diploma van het lager onderwijs behaald
in het land van herkomst. Dertien deelnemers liepen school tot op de
leeftijd van 16 jaar. De zeven resterenden bezitten een diploma van het
hoger secundair onderwijs (2). De nationaliteiten van de doelgroep waren
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als volgt verdeeld:. acht Turken, één Franse, vijf Spanjaarden, één
Tunesiër, twee Filippino's, één Iraniër, twee Marokkanen, één Zuidafrikaan
en zeven Polen. De meeste deelnemers zijn 'eerste generatie' immigranten,
die tussen 2 en 10 jaar in België wonen. De meerderheid volgde gedurende
minstens één tot twee jaar een avondcursus Nederlands die wekelijks
gemiddeld één tot drie uur in beslag nam. Naast de immigranten groep
werden ook veertien laag geschoolde nederlandstalige Belgen getoetst, als
controle-groep.
Naast deze proefpersonen werden 7 'juryleden' aangetrokken om hun
oordeel uit te brengen, elk rekening houdend met hun eigen standpunt inzake
'sociale redzaamheid'. Allereerst werden twee leerkrachten uit het
secundair (vrij- en rijksonderwijs), die als juryleden verbonden zijn aan
het Vast Wervingssecretariaat, bereid gevonden om de kandidaten toetsen
voor te leggen. Hoewel dit examen een vrij informeel karakter had, werd
het geïnspireerd door de gebruikelijke geplogenheden van het Vast
Wervingssecretariaat en als zodanig uitgevoerd. Zo legde het Koninklijk
Besluit van 30 november 1966 de voorwaarden vast voor het uitreiken van de
bewijzen omtrent de taalkennis. De twee juryleden voerden alles getrouw
uit, zoals zij het gewoon waren in reële examensituaties.
Verder werkten drie 'native speaker' beoordelaren mee aan het onderzoek,
elk vanuit hun specifiek 'toetsgericht' standpunt. De eerste beoordelaar is
beroepshalve verbonden aan de psychologische dienst van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening. In deze functie is hij verantwoordelijk voor
gesprekken, meestal in het kader van sollicitaties, met laag geschoolde
werklozen (meermaals uit een migrantenmilieu). Vooral zijn rijke ervaring
en voor de hand liggend vergelijkings- en referentiekader rondom de
problematiek van ook anderstalige laag geschoolden, motiveerden onze keuze.
De tweede beoordelaar is als sociaal assistente verbonden aan de sociale
dienst 11 Welkom" van de Foyer vzw te Brussel, waar zij dagelijks in contact
komt met zowel laag geschoolde Brusselaars als immigranten. Haar werk
bestaat erin om op een professionele manier personen te begeleiden bij het
oplossen van persoonlijke en administratieve problemen of hen door te
verwijzen naar gespecialiseerde instellingen. Het brede referentiekader
van ook deze beoordelaar leek ons een interessante maatstaf.
De derde beoordelaar werd geselecteerd omwille van haar persoonlijke
achtergrond. Het feit dat dit 'jurylid' een eerste generatie immigrant is
van Italiaanse oorsprong, en zich in Vlaanderen wist te integreren, deed
ons vermoeden dat de evaluatie van deze beoordelaar een extra dimensie aan
de resultaten van het onderzoek zou geven. De persoon in kwestie volgde
drie jaar lang een cursus Nederlands in het Instituut voor Levende Talen te
Leuven. Zij doorliep de cursussen met succes en het behaalde talendiploma
laat haar in principe zelfs toe in het Nederlands les te geven. Zij gaf
ook reeds enkele voordrachten in het Nederlands, zowel in Nederland als in
Vlaanderen, al moet zij die uiteraard op taalvlak goed voorbereiden.
Hoe verliep het onderzoek in de praktijk? De kandidaten kregen drie
toetsvariabelen voorgelegd. Allereerst legden ze de vier
taalvaardigheidstoetsen af, die uitgaan van de Nederlandse Taalunie. De
lees-, schrijf- en spreekvaardigheid werden getest, zoals het
voorgeschreven staat op de toetsbladen van het 'Certificaat Nederlands als
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Vreemde Taal' (1986). Wat de luistervaardigheid betreft maakten we een
uitzondering. Al gauw bleek dat het toch wel 'Hollandse' accent van de
sprekers op de luistercassette voor onze doelgroep, die tenslotte in
Vlaanderen Nederlands leerde, het begrijpen van de tekst niet
vergemakkelijkte. Om deze reden werd naast de Nederlandse versie van de
luisterproef ook een 'vervlaamste' versie aan de kandidaten voorgesteld, om
zodoende het effect van regionale verschillen in uitspraak, intonatie en
ritme zo mogelijk te reduceren. Van de dubbele toetsing werd dankbaar
gebruik gemaakt om beide toetsresultaten van de luistervaardigheid te
vergelijken. Er dient echter wel vermeld dat de twee versies van de
luistertoets met een tussentijd van minimum één maand werden afgenomen; dit
om het herhalingseffect tot een minimum te herleiden.
De tweede toetsing gebeurde met de medewerking van twee juryleden die
het Vast Wervingssecretariaat vertegenwoordigden. Zij noteerden een cijfer
voor enerzijds een schriftelijke proef die bestond uit een opstel (minimum
15 regels) met de titel: 'Ik was getuige van een ongeval' of 'De
zomervakantie'.. Een tweede beoordeling ging naar het mondeling gedeelte
van het examen. De kandidaten kregen telkens ongeveer 10 minuten om een
korte tekst (in dit geval te kiezen uit twee beknopte kranteartikels, die
werden opgenomen in bijlage nr. 1), voor te bereiden. Vervolgens diende
de tekst te worden samengevat en stapten de juryleden van vragen rond het
tekstonderwerp over naar algemene onderwerpen.
Tenslotte werd een derde toetsing voorzien. De drie bovengenoemde
beoordelaren, de assistent psychologie van de R.V.A., de maatschappelijk
werkster en de Italiaanse eerste generatie immigrante, hadden een informeel
gesprek met de kandidaten. De R.V.A.-psycholoog (vanaf nu beoordelaar A)
had het met de deelnemers over hun studies, hun werksituatie, eventuele
hobby's e.d. Hierbij werd de nadruk gelegd op het aan de praat krijgen van
de kandidaten. De sociaal assistente (beoordelaar B) ging van hetzelfde
principe uit: aan de deelnemers werd een tweetal administratieve
formulieren voorgelegd (bijv.: een contract en een aanvraag voor een
werkloosheidsuitkering), die samen werden doorgenomen en besproken.
Beoordelaar C, van Italiaanse oorsprong, verkoos een gesprek rond een
voorstelling van het land van herkomst van de kandidaat. Zij gingen na of
volgens ben een kandidaat 'sociaal redzaam' was. Hun referentiekader
bestaat niet uit hoger geschoolde allochtonen maar uit de vele lager
geschoolden waar zij dagelijks mee te maken hebben, en die meestal nog niet
aan het volgen van een cursus toe zijn.
Overzicht van de drievoudige toetsing:

l. Certificaat Nederlands als vreemde taal, van de Nederlandse Taalunie:

4 toetsen, elementaire kennis, 1986,
- Leesvaardigheid
- Schrijfvaardigheid
- Luistervaardigheid
- Spreekvaardigheid
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2. Nationaal taalexamen Nederlands, niveau 4, door een jury van twee aan
het Vast Wervingssecretariaat verbonden taalleraars (vaste juryleden):
- Schriftelijk gedeelte
- Mondeling gedeelte
3. Toetsing door drie beoordelaren, een informeel gesprek:
- Beoordelaar A: nederlandstalige RVA-psycholoog
- Beoordelaar B: nederlandstalige sociaal-assistente
- Beoordelaar C: eerste generatie immigrante van Italiaanse oorsprong
Het experiment werd afgerond met de evaluatie van alle toetsen. De
vaardigheidsexamens van de Nederlandse Taalunie werden verbeterd volgens de
beoordelingsnormen (elementaire kennis 1986), zoals die door het
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal worden gegeven. De
spreekvaardigheidsopnamen werden geëvalueerd door een regelmatig voor de
Taalunie werkende corrector.
Alvorens de resultaten van alle toetsen te bespreken is het nodig de
lesgroepen te herverdelen op basis van de genoten opleiding - los van de
taalcursus Nederlands - van de deelnemers, die met een fictieve voornaam
zullen worden aangeduid. Acht kandidaten doorliepen het lager onderwijs in
hun geboorteland, d.i. Turkije en Marokko. Deze groep zullen we de 'zeer
laag geschoolden' noemen.
Elf deelnemers hebben een diploma van het lager secundair onderwijs
(vaak beroepsonderwijs), dat ze behaalden in België of in eigen land, d.i.
Spanje, Tunesië, Iran, Turkije, Filippijnen, Hang Kong en Polen. We
omschrijven deze groep als 'laag geschoolden'. Zes 'hoger geschoolden'
beëindigden hun studies op hoger secundair niveau, steeds in hun
geboorteland: Zuid-Afrika, Spanje en Polen.
Tenslotte werd een nederlandstalige controlegroep samengesteld.
Veertien 'laag' tot 'zeer laag geschoolden' legden de luisterproef van het
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal af. Op die manier trachtten we de
resultaten van onze doelgroep en de toetstechniek van de luistertoets te
onderzoeken en te situeren.
Het leek ons aangewezen de toetsresultaten per opleidingsgroep op een
rijtje te zetten. Een overzicht in tabelvorm werd opgenomen in figuren 1
tot en met 8, waarbij fig. 7 en 8 (controlegroepen) iets verder in de tekst
gebracht worden.
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RESULTATEN VAN CERTIFICAATSTOETSEN VAN DE NEDERLANDSE
TAALUNIE

1. ZEER LAA.G GESCHOOLDEN(*)
DEELNEMERS:

LEESVAARDIGHEID

SCHRIJFVAARDIGHEID

LUISTERVAARDIGHEID

Abde lkarim
Vahit

onvoldoende

onvoldoende

onvo ld .

onvold .

onvo ]doende

voldoende

onvoldoende

vold.

onvold.

onvoldoende

Mustafa

onvoldoende

onvoldoende

vold.

onvold.

onvoldoende

Erdogan

voldoende

voldoende

ru1m vold. vo ld.

n1pt vold.

Ahmet

VO ldoende

onvold.

onvoldoende

Yilmaz

onvoldoende

voldoende

onvold.

o.nvo ld.

voldoende

Hayri

voldoende

onvoldoende

onvold.

onvold.

onvoldoende

onvold.

onvold.

Imran

onvoldoende

goed

Luc ja

ru 1m vol doende

onvoldoende

onvold.

SPREEKVAARDIGHEID

voldoende
onvoldoende

De betrokken zeer laag geschoolden behoren, op hun niveau, telkens tot de meest gemot jveerde

( *)

cursisten uit de deelnemende groepen.

Fig. 1: Resultaten van de Certificaatstoetsen bij zeer laag geschoolden

RESULTATEN VAN DE TOETSING DOOR DE BEOORDELAREN

1. ZEER LAAG GESCHOOLDEN
DEELNEMERS:

JURY VAST WERV. SECRET. ( *)BEOORDELAAR A

BEOORDELAAR B

BEOORDELAAR C

10/20

11/20

10/20

14/20

11/20

7/20

MONDEL.

SCHRIFTEL .

Abdelkarim

5/20

5/20

Vah it

6/20

4/20

Mustafa

6/20

4/20

14/20

11/20

7/7.0

Erdogan

9/20

5/20

17 /20

16/20

18/20

Ahmet

4/20

5/20

12/20

13/20

12/20

Yi lmaz

10/20

8/20

16/20

14/20

16/20

Hayri

2/20

0/20

12/20

9/20

10/20

Imran

7/20

3/20

12/20

10/20

10/20

Luc ja

(*)

Voor het Vast Wervingssecretariaat moet men eigenlijk 12/20 halen om geslaagd te mogen heten.

Fig. 2: Resultaten van de toetsing van zeer laag geschoolden door de beoordelaren
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RESULTATEN VAN CERTIFICAATSTOETSEN VAN DE
TAALUNIE

2. LAAG GESCHOOLDEN (*)
DEELNEMERS:

(*)

LEESVAARDIGHEID

SCHRIJFVAARDIGHEID

LUISTERVAARDIGHEID
onvold.

Tieb

onvoldoende

ruim vo ]doende

Han

onvo 1doende

onvoldoende

onvo ld.
onvold.

Do lores

voldoende

goed

vo ld.

Joël le

onvoldoende

ruim voldoende

onvold.

onvold.

Reza

onvo 1doende

zeer goed

onvold.

onvold.

Alfonso

onvoldoende

onvoldoende

onvold.

onvold.

Cas imiro

onvoldoende

voldoende

onvold.

onvo ld.

Elena

onvoldoende

voldoende

onvold.

onvo ld.

Juancar los

onvoldoende

onvoldoende

onvold.

onvold.

onvold.

Hinda

ruim voldoende

ruim voldoende

onvold,

onvold.

Muzaffer

voldoende

zeer goed

goed

goed

Jadwiga

onvoldoende

onvoldoende

Danuta

voldoende

onvoldoende

Weerom gaat het om sterk gemotiveerde mensen, althans op hün niveau.

Fig. 3: Resultaten van de Certificaatstoetsen bij laag geschoolden

RESULTATEN VAN DE TOETSING DOOR DE

2. LAAG GESCHOOLDEN
DEELNEMERS:

JURY VAST WERV. SECRET.

BEOORDELAAR A

BEOORDELAAR B

MONDEL.

SCHRIFTEL.

3/20

4/20

8/20

10/20

Do lores

10/20

7/20

14/20

9/20

Joël le

7/20

2/20

8/20

9/20

Reza

8/20

7/20

15/20

12/20

T1eb
Han

Alfonso

9/20

3/20

8/20

9/20

Cas 1m1ro

8/20

5/20

14/20

12/20

Elena

7/20

2/20

15/20

13/20

Juancar los

9/20

5/20

14/20

12/20

H1nda

4/20

6/20

8/20

9/20

14/20

13/20

19/20

18/20

Muzaffer

Jadw1ga
Danuta
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RESULTATEN VAN CERTIFICAATSTOETSEN VAN DE NEDERLANDSE
TAALUNIE

3. HOGER GESCHOOLDEN
DEELNEMERS:

LEESVAARDIGHEID

SCHRIJFVAARDIGHEID

LUISTERVAARDIGHEID

SPREEKVAARDIGHEID

zeer goed

voldoende

onvold.

onvoldoende

Eben

zeer goed

goed

Agusto

onvoldoende

onvoldoende

Ludwika

zeer goed

goed

voldoende

Barbara

goed

goed

voldoende

onvold.

Wanda

voldoende

voldoende

voldoende

Stéphanie

ruim voldoende

ruim voldoende

vo ]doende

Fig. 5: Resultaten van de Certificaatstoetsen bij hoger geschoolden

RESULTATEN VAN DE TOETSING DOOR DE BEOORDELAREN

3. HOGER GESCHOOLDEN
DEELNEMERS:

JURY VAST WERV. SECRET.

BEOORDELAAR A

BEOORDELAAR B

BEOORDELAAR C

8/20

9/20

12/20

SCHRIFTEL.
Eben
Agusto

6/20

4/20

Ludwika
Barbara
Wanda
Stéphanie

Fig. 6: Resultaten van de toetsing bij hoger geschoolden door de beoordelaren

Met betrekking tot de certificaatstoetsen van de Nederlandse Taalunie
wordt één tendens onmiddellijk duidelijk: over de ganse lijn ligt de
gemiddelde score bij de immigranten rond 'onvoldoende'. De helft van de
acht zeer laag geschoolde deelnemers (7 Turken en 1 Marokkaan) behaalt een
'onvoldoende' voor lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid.
Bij de andere helft van de kandidaten stelt 'voldoende' de hoogste score
voor leesvaardigheid voor. De schrijfproef brengt meer variatie in de
resultaten: drie keer voldoende, één keer goed. Degenen die geslaagd zijn
in lees- en schrijfproeven maken ook een betere beurt bij de spreekproef,
zij het dan met de nipte score 'voldoende'. De laag geschoolde groep
scoort gemiddeld over de hele lijn iets hoger. Opvallend is dat 7 van de
11 kandidaten slagen in de schrijfproef. Drie van hen behalen zelfs 'ruim
voldoende', één 'goed' en een laatste 'zeer goed'. Deze frappante
concentratie van geslaagden kan misschien verklaard worden door het feit
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dat het taalonderwijs in Vlaanderen traditiegetrouw nog sterk gericht is op
het aanleren van schrijfvaardigheid. Voor de andere vaardigheden draaien
de resultaten echter rond 'onvoldoende'. Slechts twee van de 11 deelnemers
zouden in aanmerking kunnen komen voor de officieel door de Nederlandse
Taalunie georganiseerde Certificaatsexamens. Hierbij dient echter vermeld
dat de twee betrokken kandidaten ovet vrij unieke mogelijkheden
beschikken. De Spaanse Dolores is gehuwd met een nederlandstalige Belg en
de Turk Muzaffer schrijft artikels in een regionale krant. Het is
duidelijk dat deze mensen respectievelijk meer met de Nederlandse taal
geconfronteerd worden of met het fenomeen taal 'op zichzelf bezig zijn.
Zo zou men kunnen stellen dat de Turkse journalist een taalgevoel heeft
ontwikkeld waardoor het assimileren van het Nederlands vlotter verloopt.
De test waarover bijna het maximum van de deelnemers struikelt is de
luistertoets. Ongeacht het door ons gecreëerde verschil tussen enerzijds
de 'Nederlandse' en anderzijds de 'Vlaamse' versie blijven de scores
onvoldoende.
De 'hoger geschoolden' doen het beter. Vijf van de zes deelnemers
slagen met vaak verrassende resultaten. Opnieuw valt het op dat de scores
van de lees- en schrijfproef hoger liggen. Daar tegenover staat dat de
luister- en spreekvaardigheidstoetsen meer problemen opleveren. Vijf
kandidaten zijn geslaagd, zij het dan nipt.
Samengevat kunnen we stellen dat naarmate het opleidingsniveau van de
deelnemers stijgt, ze over meer kansen beschikken om in het toetsen van
alle vaardigheden te slagen. Deze vaststelling doet vermoeden dat de
toetsen minder toegankelijk zijn voor lager geschoolden. Dit lijkt ons
echter niet per se te wijten aan de eventueel beperktere kennis (bijv. wat
de woordenschat betreft) van onze doelgroep. Op dat vlak kon zelfs geen
enkele 'tendens' opgemerkt worden, wat verder in de tekst mag blijken uit
de evaluatie van de tweede toetsing. Eén van de redenen waarom meerdere
laag geschoolden niet slagen in de Certificaatstoetsen moet, zo lijkt het
ons, eerder gezocht worden in de manier waarop hun kennis van het
Nederlands getest wordt. Vooral de resultaten van de luistertoets riepen
vragen op over de toetstechniek. Waarom hebben hoger geschoolden minder
last met het correct beantwoorden van de meerkeuzevragen dan lager
geschoolden, hoewel ze een quasi identieke cursus Nederlands hebben
gevolgd?
Deze en andere vragen brachten ons ertoe op een aantal punten via een
controlegroep in te gaan. Allereerst werden veertien laag- tot zeer laag
geschoolde zuiver nederlandstalige Brusselaars geselecteerd om de
luisterproef (elementaire kennis) van het Certificaatsexamen van de
Nederlandse Taalunie af te leggen. De toets werd op dezelfde wijze
afgenomen als bij de eigenlijke doelgroep. De resultaten liggen eigenlijk
toch wel zeer laag voor Nederlandstaligen, zoals blijkt uit bijgaand
overzicht (fig. 7).
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RESULTATEN VAN DE LUISTERTOETS VAN DE NEDERLANDSE
TAALUNIE BIJ LAAGGESCHOOLDE NEDERLANDSTALIGEN (15 à 18 JAAR)
DEELNEMERS:
4.

LAAG GESCHOOLDE NEDERLANDSTALIGEN

Renate
Paul
Vera
Marcel
Annick
Chantal
Nancy
Patricia
Rudy
Marleen
Germaine
Els
Virginie
Nadia

LUISTERVAARDIGHEID

zeer goed
ruim voldoende
zeer goed
goed
zeer goed
onvoldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
goed
voldoende
zeer goed
voldoende

Fig. 7: Resultaten van de luistertoets (Certificaat Nederlands als
Vreemde Taal, 1986) bij een controle-groep

Zo stelden we vast dat slechts zes van de veertien nederlandstalige
kandidaten een behoorlijk cijfer (goed/zeer goed) behaalden. Eén deelnemer
scoort 'ruim voldoende', zes(!) 'voldoende' en één laag geschoolde Vlaming
slaagt erin een 'onvoldoende' op het elementair niveau Nederlands te
behalen voor de luistertoets.
Moet men hieruit afleiden dat deze moedertaalsprekers nauwelijks een
elementaire kennis van het Nederlands hebben? Hoe valt deze
veronderstelling echter te rijmen met het feit dat deze jongeren hun
opleiding in het Nederlands hebben genoten en deze taal in het dagelijks
leven gebruiken. Vermoedelijk hebben ook deze proefpersonen problemen met
het toetssysteem op bepaalde punten. Meerdere kandidaten en hun
begeleiders merkten op dat niet zo zeer de inhoud van de luistertekst te
moeilijk werd bevonden, maar dat vooral de meerkeuzevragen verwarring
stichtten. De oorzaak van deze verwarring zou kunnen gezocht worden in de,
voor lager geschoolden, vrij moeilijke combinatie van luister-, begrijp-,
interpreteer- en antwoordwerk. Kandidaten worden vrij zwaar belast wanneer
ze moeten luisteren naar een voor hen nieuwe tekst (met bovendien een voor
hen vreemd accent), en ze tegelijkertijd sterk geneigd zijn de 3 antwoordmogelijkheden door te lezen. Bovendien zijn de meerkeuzevragen en
-antwoorden nu en dan zodanig opgesteld dat de deelnemer het beluisterde
stuk tekst moet interpreteren om op een vraag te kunnen antwoorden.
De meeste kandidaten, of zij nu laag geschoolde nederlandstaligen dan
wel laag geschoolde immigranten waren, gingen er vanuit dat de oplossing
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van de vragen rechtstreeks in de tekst zou worden vernoemd. Een deelnemer
uit de lager geschoolde doelgroep formuleerde het probleem als volgt:
"Moeten we antwoorden wat we horen en begrijpen of wordt van ons verwacht
dat we antwoorden wat we denken?" Deze opmerking illustreert hoe moeilijk,
zo bleek later uit een gesprek met alle kandidaten, laag geschoolden het
hebben met de extra factor 'redeneren, interpreteren' bij het afleggen van
de luistertoets. Zelfs als we de factor 'verstaan en begrijpen' van de in
het Nederlands gesproken tekst,. uitschakelen, zoals het geval was bij de
laag geschoolde nederlandstalige doelgroep, blijkt dat deze mensen relatief
gezien, zeker niet hoger scpren dan hun anderstalige lotgenoten.
Het vermoeden dat niet louter de kennis van het Nederlands een
doorslaggevende rol speelt bij het niet slagen van onze kandidaten lijkt nu
wel gegrond. Er is veeleer sprake van een parallel lopende tendens:
onafhankelijk van de taalachtergrond stoten laag geschoolden op hetzelfde
probleem. Hun 'elementaire' kennis van de taal verplicht hen ertoe zeer
geconcentreerd te luisteren en te begrijpen. Als een vraag dan niet zo
zeer kan beantwoord worden met wat ze gehoord en eventueel verstaan hebben,
haken deze mensen af. Zo blijkt dat vraag nr. 8 van het toetsformulier
'Elementaire kennis', 1986 (zie bijlage nr. 2), bij bijna alle laag
geschoolde anderstaligen een verkeerd antwoord uitlokt. Om deze vraag te
situeren werd de luistertekst hieronder gedeeltelijk uitgeschreven.
Tekst 2: Het feestje
stem X:
Waar ben je gisteravond geweest?(. .. )
stem Y.·
Bij Diana, ze gaf een feestje.
Vraag 7:
A. want ze was ziek.
B. want ze had honger.
C. want ze werd twintig.
stem X:
Hoe laat wasje thuis van het feest bij Diana?(... )
Vraag 8:
A. Dat kan ik me niet meer herinneren.
B. Ja, het feest was bij mij thuis.
C. Het begon om negen uur.

De gegevens waarover de luisteraar beschikt alvorens vraag acht aan de
orde komt, zijn beperkt. Een goede luisteraar heeft begrepen dat stem Y
naar een feestje is geweest. De reden waarom het feestje werd gegeven moet
door de luisteraar bedacht worden. Vervolgens wordt één vraag gesteld, die
tegelijkertijd voldoende informatie moet leveren om de volgende
meerkeuzevraag te beantwoorden. In principe is dit geen overweldigend
probleem. De meesten onder ons zouden deze vraag zelfs zonder de cassette
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te beluisteren, kunnen oplossen. En dat is precies het probleem: onze
doelgroep kreeg een luistertoets aangeboden. Het lijkt wel vanzelfsprekend
dat deze mensen aandachtig luisteren en zelfs proberen te memoriseren om op
die manier een woordenreeks of een gedachtengang in het aanbod van
mogelijke antwoorden terug te vinden. Groot is de verbazing wanneer het
enige gegeven dat voor vraag 8 verstrekt wordt, een vraag is, die ze
bovendien, zonder verdere luistergegevens moeten beantwoorden. Daar kan
onze doelgroep niet bij. Deze gaat ervan uit dat wat ze te horen krijgt,
de sleutel vormt tot het beantwoorden van de vragen. Wanneer echter niet
zozeer het beluisterde, maar wel de interpretatie ervan aanvullend werkt
ten overstaan van wat werd verteld en dat precies dit vaak het antwoord is
op de vraag, reageren zij niet begrijpend, ontmoedigd en meerdere laag
geschoolden haken zelfs af.
Anders is het met vragen als vraag 11.
stemX:
Bernard Jaspers, wat interessant, wat doet hij op het ogenblik?
stem Y.·
Hij is slager. Hij heeft een winkel...
Vraag 11:
A. waar hij groente verkoopt
B. waar hij vlees verkoopt
C. waar hij brood verkoopt

Slechts drie deelnemers beantwoorden deze vraag foutief. Het feit dat
de deelnemers met deze vraag duidelijk géén moeite hebben, zou te wijten
kunnen zijn aan de andere opbouw van de vraag, die meer luistergericht is.
De kandidaten noemen deze vraag ook logischer omdat in dit geval de link
tussen het beluisterde en het gevraagde duidelijk is. Ondanks het feit dat
de vraag opnieuw uitnodigt tot een aanvulling, krijgt de laag geschoolde
luisteraar met een elementaire kennis van het Nederlands, voldoende
informatie om de vraag, mits de tekst te begrijpen en te associëren,
eventueel tot een goed einde te brengen.
Gezien de matige toetsresultaten van de Certificaatstoetsen, vooral dan
bij de zeer laag~ tot laag geschoolden, leek het ons interessant om na te
gaan in hoeverre andere toetsmaten eventueel nieuwe gegevens zouden
opleveren. De eerste toetsing lijkt er op te wijzen dat het
opleidingsniveau van een deelnemer als het ware zijn of haar kans op slagen
sterk kan beïnvloeden. Niet alleen de 'elementaire' kennis van de taal
wordt getoetst; het toetsmechanisme veronderstelt een bepaalde
intelligentie, en snel redeneervermogen, wat de toetsing niet
vergemakkelijkt.
Enige resultaten van een Certificaatstoetsing, uitgevoerd te Brussel,
bij negen hoger geschoolde anderstaligen onder wie vijf Belgen en één
Tunesische, één Marokkaanse en één Italiaanse, tonen aan dat het ook anders
kan (zie fig. 8).
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RESULTATEN VAN CERTIFICAATSTOETSEN VAN DE NEDERLANDSE
TAALUNIE

HOGER GESCHOOLDEN~BRUSSEL
DEELNEMERS:

LEESVAARDIGHEID

SCHRIJFVAARDIGHEID

LUISTERVAARDIGHEID

SPREEKVAARDIGHEID

Teyhr

ruim vol doende

voldoende

ruim vo ]doende

voldoende

Anne
Larby

onvoldoende

onvoldoende

voldoende

onvoldoende

zeer goed

onvoldoende

ruim voldoende

voldoende

Pasqua l i na
Betty

zeer goed

goed

zeer goed

vol doende

goed

ruim voldoende

zeer goed

voldoende

zeer goed
voldoende

voldoende

Nat hal 1e
Française

voldoende
goed

voldoende

goed

ruim voldoende
ruim vo ]doende

onvo ]doende

vo ]doende

Christine

Fig. 8: Resultaten van de Certificaatstoetsen bij een controle-groep van hoger
geschoolde anderstaligen te Brussel

Eén kandidaat krijgt 'onvoldoende' voor de luistertest. Voor de anderen
variëren de scores van voldoende naar 'ruim voldoende' tot 'goed' en 'zeer
goed'. Ook bij de leesproef worden betere cijfers behaald. Opnieuw is
slechts één deelnemer niet geslaagd. Voor de overigen ligt het gemiddelde
rond 'goed'. De resultaten van de spreek- en de schrijfvaardigheidsproef
zijn aan de lagere kant. Twee kandidaten schrijven op 'onvoldoende' wijze
Nederlands, vier op 'voldoende' wijze en twee van hen halen een 'ruim
voldoende' en 'goed' binnen. Met het spreken van het Nederlands hebben de
meesten blijkbaar meer problemen: hier draait het gemiddelde rond
'voldoende'. Bij een vergelijking van de laag geschoolden en hoger
geschoolden komt vrij duidelijk tot uiting dat deze laatsten meer kans
maken om te slagen. De resultaten liggen globaal hoger, en mogen een
indicatie vormen.
Een tweede toetsing liet ons toe een kijkje te nemen in andere
examensystemen, met telkens een eigen werkwijze en een specifieke norm.
Aan dit testgedeelte werkten dezelfde acht zeer laag geschoolden, negen
laag geschoolden en één hoger geschoolde mee. Allen namen ze ook deel aan
de Certificaatstoetsen. De resultaten van de examencommissie, verbonden
aan het Vast Wervingssecretariaat, slaan op respectievelijk een
schriftelijke en een mondelinge proef. Het gemiddelde cijfer voor de zeer
laag geschoolden ligt rond 4 op 20. Laaggeschoolde kandidaten behalen, op
de Turkse journalist na, een 5. De hoger geschoolde doet het al niet beter
met het cijfer van 5,5 op 20. In dezelfde lijn liggen de resultaten van de
mondelinge proef zeer laag. De drie opleidingsgroepen scoren tussen 6 en 7
op 20. In de deelnemersgroep vindt men één à drie uitschieters. Vooral
Muzaffer, maar ook Dolores en Reza, die ook betere resultaten behaalden
tijdens de eerste toetsing, scoren behoorlijk. Hoewel ze laaggeschoold
zijn, genieten zij blijkbaar het voordeel meer taalstimulering te
ondergaan, wat hen in staat stelt de taal, op elementair vlak althans,
vlotter te beheersen.
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Toch dient de evaluatie van deze juryleden even toegelicht. Bij de
beoordeling van de schriftelijke proef golden als norm en referentiepunt:
de lengte van de tekst, de zinsconstructie, de werkwoordvervoeging en de
vraag of de boodschap overkomt.
Twee opmerkingen dienen hierbij gemaakt. Eerst en vooral moeten we het
criterium 'lengte van de tekst' naar waarde relativeren. Zo stelden we
vast dat een tekst minimum 15 regels moet tellen om beoordeeld te kunnen
worden. Dat de juryleden dit criterium vrij letterlijk interpreteren,
blijkt uit de volgende vaststelling. Een kandidaat die een tekst schrijft
van net 15 regels, maar in bijna alle zinnen steeds een aantal woorden
herhaalt, ziet zijn tekst in overweging genomen worden. Een kandidaat die
echter 12 regels schrijft en dit zonder een aantal reeds gebruikte woorden
te willen herhalen, wordt op basis van precies de lengte van het verhaal
van meet af aan als niet geslaagd beschouwd. Een tweede eigenaardigheid
heeft meer te maken met de vraag of de boodschap via het geschrevene
overkomt of niet. In dit geval zullen we een voorbeeld toespitsen op twee
woorden. Opvallend veel deelnemers maken eenzelfde, steeds terugkerende
fout. Uitgaande van wat ze horen, noteren ze een open lettergreep, zoals
in 'weten', met een verdubbelde klinker ( = 'weeten'), en schrijven ze
'kennen' met slechts één medeklinker (='kenen').
De juryleden beoordeelden 'weeten' als aanvaardbaar op grond van de
veronderstelling dat de anderstalige noteert wat hij kan horen. 'Kenen'
wordt echter als fout aangerekend op basis van de idee dat wanneer dit
woord uitgesproken wordt, men met een 'langere, open lettergreep' te maken
krijgt, en dat men bijgevolg de noodzaak van een dubbele medeklinker moet
inzien. Deze dubbele beoordeling is inconsequent en etnocentrisch.
Immers, het mag duidelijk zijn dat de juryleden ervan uitgaan dat
anderstaligen, met notabene een elementaire kennis van het Nederlands,
de zelfde taalreflexie bezitten. Zo is het voorbarig van de juryleden te
stellen dat 'kenen' door de anderstaligen 'langgerekt' zou worden
uitgesproken, aangezien ze die term in de vorm van 'keenen' zouden noteren
(ook al naar analogie met 'weeten').
Wat de beoordeling van deze fouten betreft mogen we overigens stellen
dat de gehanteerde methode tekenen vertoont van subjectief etnocentrisme.
Zo wordt er geen rekening gehouden met het feit dat in sommige Oosterse
talen, de verdubbeling van een medeklinker formeel niet wordt voorgesteld,
tenzij zoals bijv. in het Arabisch in de vorm van het diacritisch
schriftteken sjadda, dat een verdubbeling van de medeklinker aanduidt. (3)
We vragen ons bij dit alles af waarom een aantal basisgegevens rond
anderstalige kandidaten en hun (in dit geval schrift-) cultuur nog niet
terug te vinden is in een evenwichtige beoordeling van taalvaardigheid,
waarvan het criterium een meer verantwoorde basis verdient dan de huidige
veredelde vorm van gezond verstand, hoe ernstig en eerlijk dit ook
toegepast moge worden.
Wat de mondelinge proef betreft willen we even opmerken dat de moeilijkheidsgraad van de geselecteerde tekst niet zonder meer getuigt van een
'elementair' niveau. Neemt men het artikel: 'Minderjarige in nachtelijke
race door Antwerpen', dan leest men uitdrukkingen als 'in de gaten
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krijgen', 'de achtervolging inzetten', 'over kop gaan'. Het mag duidelijk
zijn dat voor een student Nederlands met een 'elementaire' kennis van de
taal, die ten gevolge van zijn lage scholing weinig zin heeft voor spelen
met taal, dit abstractieniveau niet haalbaar is. Wel gaan de juryleden
ervan uit dat een globaal begrip van de tekst volstaat. Niet echt alle
woorden moeten begrepen worden. Moeilijk wordt het echter voor de
kandidaat wanneer deze een viertal woordenreeksen niet kan thuisbrengen als
de tekst vijf zinnen telt.
Tijdens het gesprek houdt de jury rekening met de wijze waarop de
deelnemer de tekst mondeling samenvat, de inhoud en de vorm van de
antwoorden, de uitspraak en de intonatie. De eventuele invloed van het
Frans en het Engels wordt, waar deze storend is, gesanctioneerd. Wanneer
precies een taalfout 'storend' is, wórdt echter nauwelijks gedefinieerd.
De examencommissie van het Vast Wervingssecretariaat werkt enigszins
'normloos'. Welke norm ( of toch bij benadering) geldt bij het verbeteren
en evalueren van taalexamens, staat nergens vermeld en kan door niemand
bevestigd worden. Wat blijft, en waarvan we de waarde willen erkennen, is
de 'ervaring' van de examinatoren. Maar is dat, na zoveel jaren bestaan
van het systeem, voldoende?
Naast deze twee toetsingssystemen die ervan uitgaan ( en eerlijk
bedoelen) om 'sociale redzaamheid' te meten, werd een derde toetsing
georganiseerd. De bedoeling hiervan was, onafhankelijk van normbepaalde en
geïnstitutionaliseerde testen, een extra 'taalmaat' te hanteren.
Hierbij gingen we ervan uit dat het voor een nederlandstalige, die
weinig met laag geschoolde allochtonen te maken heeft, niet voor de hand
ligt de grenzen te kunnen bepalen tussen wat wel en wat geen 'sociale
redzaamheid' op elementair niveau in het Nederlands is. Dit staat in
tegenstelling tot de verschillende op de markt gebrachte taalvaardigheidstoetsen, die op een deskundige manier taalvaardigheid trachten te meten.
Twee nederlandstaligen en één anderstalige die hier een diploma voor het
vak Nederlands behaalde, legden elk ook hun 'norm' voor aan de kandidaten.
De drie kozen voor een informeel gesprek met de kandidaten. De resultaten
van deze 'toetsen' liggen over de ganse lijn toch wel enigszins hoger dan
de overige toetsgegevens.
Beoordelaar A ( de R. V.A. psycholoog) kende de zeer laag geschoolde groep
gemiddeld 13 op 20 toe, de laag geschoolden kregen gemiddeld 13 en de hoger
geschoolde 8 op 20. Gezien het kleine aantal geven we ook een laagste en
hoogste cijfer: nl. 10/20 en 17/20 voor de zeer laag geschoolden, en 8/20
en 19/20 voor de laag geschoolden. Aangezien slechts 1 hoger geschoolde aan
deze proeven deelnam, geven we dit concrete cijfer: 8/20. Bij de evaluatie
van de kandidaten waren de voornaamste aandachtspunten: hun passief en
actief gebruik van het Nederlands, voldoende kennis van de beroepsterminologie, het vermogen om een evenwichtige zin te bouwen en de durf en
vlotheid waarmee de taal gesproken wordt.
Beoordelaar A ging na of een dagelijks gesprek rond hun beroep binnen de
mogelijkheden van de kandidaten lag en nam als vergelijkingspunt de kennis
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en de mondelinge taalvaardigheid van een zeer laag geschoolde Vlaming, met
een A 4 diploma.
Beoordelaar B onderzocht eerder de passieve kennis van de kandidaten.
Met behulp van officiële formulieren werd nagekeken of dit administratief
taalgebruik werd begrepen en of ze deze terminologie ook in de praktijk min
of meer kunnen hanteren. Gezien de frequentie waarmee ook Jager
geschoolden in contact komen met in te vullen formulieren van allerlei
officiële instanties, zoals de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, werd
voor deze invalshoek gekozen. De cijfers van deze beoordelaar liggen iets
lager dan die van beoordelaar A. Gemiddeld krijgen de zeer laag geschoolden
een 12 (hoogste cijfer: 16/20; laagste: 9/20), de laag geschoolden een 11
(hoogste cijfer: 13/20; laagste: 9/20), en de hoger geschoolde een 9. In
vergelijking met de voorgaande toetsresultaten beschikken de deelnemers aan
deze toetsing blijkbaar grotendeels wel over een 'elementaire' kennis van
het Nederlands. In tegenstelling tot de eerste en tweede toetsing kan men
zelfs vaststellen dat de zeer laag en de laag geschoolde kandidaten het
zeker niet slechter doen dan de hoger geschoolde. Eigenaardig toch wel...
al voegen we er onmiddellijk aan toe dat het om zulke kleine aantallen gaat
dat grote voorzichtigheid geboden is.
In dit geval evenwel kan een verschil tussen de resultaten niet te
wijten zijn aan de toetsmethode die voor beide beoordelaren naar de
kandidaten toe, dezelfde bleef. De gesprekken behandelen steeds dezelfde
onderwerpen. Zich baserend op de persoonlijke norm van deze twee
nederlandstaligen kunnen we vaststellen dat, ondanks de minimale
verschillen tussen de toetsresultaten, een hoger geschoolde niet langer
hoger scoort dan laag geschoolden. Vermoedelijk is dit enigszins te
verklaren door het feit dat de toetsingsmethode identiek is, en vooral geen
extra vaardigheden, noch specifieke persoonlijke eigenschappen verrekent.
Zowel laag als hoog geschoolden krijgen dezelfde kansen om te slagen.
Hierbij moeten we wel vermelden dat een aantal factoren de toetsing
ongetwijfeld beïnvloed heeft. Zo is het meer dan waarschijnlijk dat het
informele karakter van de toetsende gesprekken de kandidaten in staat
stelde meer ontspannen deel te nemen en dat zij zodoende 'vlotter' werden
bevonden. Niet minder belangrijk is dat bij de derde toetsing de factor
'toetsvaardigheid', die zo lijkt het, de vorige toetsresultaten
beïnvloedde, te verwaarlozen is.
Zo laat een gesprek van ongeveer 15 minuten en bovendien op dit niveau,
nauwelijks toe dat andere aspecten dan de passieve en produktieve
vaardigheid in het Nederlands aan bod komen. Intelligentie wordt niet
verondersteld, talige communicatie wel.
Om er tenslotte een idee van te krijgen hoe een oorspronkelijk
anderstalige de 'elementaire' kennis van het Nederlands inschat, en meer,
welke norm hiervoor geldt, we.rd een laatste toetsing uitgevoerd. Ook
beoordelaar C deelde matige cijfers uit. Zo kregen de zeer laag
geschoolden een 12 (hoogste cijfer: 18/20; laagste: 7/20), de laag
geschoolden gemiddeld een 13 (hoogste cijfer: 18/20; laagste: 9/20), en de
hoger geschoolde kreeg 13/20 toebedeeld. Zoals reeds vermeld werd de
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kandidaat in dit geval uitgenodigd om zijn of haar land van herkomst voor
te stellen. Bij de evaluatie werd rekening gehouden met de vlotheid
waarmee het verhaal verteld werd, de mate waarin de kandidaat vragen of
opmerkingen begreep en er op kon inhaken, en de kwalitatieve
verstaanbaarheid van het gesproken Nederlands.
Uit al het voorgaande blijkt dat een bepaalde norm, waaraan deze en de
overige beoordelaren zich houden, nauwelijks kan gedistilleerd worden.
Wanneer we de praktische drievoudige toetsing doorlopen blijkt dat alleen
de Nederlandse Taalunie voor het 'Certificaat Nederlands als vreemde taal'
een norm heeft vooropgesteld waaraan de kennis van het Nederlands van een
deelnemer moet beantwoorden. Zo vormt de 'Woordenlijst elementaire kennis'
(4) de lexicale inhoud van het examen elementaire kennis. Met betrekking
tot de vier vaardigheden wordt bovendien een omschrijving gegeven van wat
van de kandidaat verwacht wordt. Hieronder worden de omschrijvingen
overgenomen uit het 'Woord vooraf' uit 'Woordenlijst elementaire kennis'.
Leesvaardigheid:
men begrijpt eenvoudige schriftelijke mededelingen, inhoudelijk bepaald
door het peil elementaire kennis luistervaardigheid.
Luistervaardigheid:
1. oriëntering in de ruimte: men begrijpt eenvoudige gevraagde of gegeven

inlichtingen over de weg naar het hotel, station, enz.;
2. oriëntering in de ruimte: men begrijpt eenvoudige gevraagde of gegeven
inlichtingen over data, uren, enz.;
3. sociale oriëntering: men begrijpt vaste omgangsformules (zich
voorstellen, zich excuseren, bedanken, groeten, eenvoudige inlichtingen
geven over gezin, woonplaats, beroep, enz.);
4. maataanduidingen: men begrijpt gevraagde of gegeven inlichtingen over
getallen, afstanden, prijzen, geld, enz.
Schrijfvaardigheid:
men kan eenvoudige mededelingen of korte informele brieven schrijven met
gebruik van een woordenboek, zonder fouten die het begrijpen in gevaar
brengen en inhoudelijk bepaald door het peil elementaire kennis
spreekvaardigheid (zie .aldaar).
Spreekvaardigheid:
1. oriëntering in de ruimte: men kan inlichtingen vragen of geven over de
weg naar het hotel, station, enz.;

2. oriëntering in de tijd: men kan inlichtingen vragen of geven over data,
uren, enz.;
3. sociale oriëntering: men kan vaste omgangsformules hanteren (zich
voorstellen., zich excuseren, bedanken, groeten, eenvoudige inlichtingen
geven over gezin, woonplaats, beroep, enz.);
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4. maataanduidingen: men kan inlichtingen vragen of geven over getallen,
afstanden, prijzen, geld, enz.;
5. men kan om dienstverlening vragen (logies, ontbijt, telefoon, taxi,
enz.).
Hoe duidelijk deze omschrijvingen ook lijken te zijn, de vraag blijft of
men wel degelijk deze algemene criteria toetst,. en of dit gebeurt op een,
ook voor laag geschoolden, adequate manier. De vraag stelt zich zo
duidelijk omdat ook voor de andere toetsmethodes, van het Vast
Wervingssecretariaat en onze drie beoordelaren, de verwachtingen naar de
deelnemers toe gelijkaardig luidden. Toch waren de resultaten vrij
verschillend. Opnieuw moeten we met andere woorden vaststellen dat de
theoretische norm en de praktische toetsing niet noodzakelijk op elkaar
zijn afgestemd. Hoewel ook de juryleden en de beoordelaren duidelijk
gevoelig waren voor de prestaties van enerzijds intelligente en anderzijds
minder intelligente deelnemers ( deze kwaliteit staat immers in rechtstreeks
verband met taalvaardigheid en taalgevoel), veroorzaakt deze eigenschap
toch niet echt andere resultaten. Dit staat in tegenstelling tot de
toetsen van de Nederlandse Taalunie die, hoewel ze door sommigen nog te
gemakkelijk worden genoemd (F. Montens en A.G. Sciarone), zich duidelijk
richten tot midden à hoog geschoolden, die vooral een zekere
toetsvaardigheid hebben ontwikkeld.
Precies deze vaardigheid, die zeker ook berust op een door ervaring
gekregen handigheid om bijvoorbeeld meerkeuzevragen op te lossen, stelt de
kandidaat in staat zich uitsluitend te concenteren op het taalaspect van de
toets. De aandacht en concentratie waarmee een hoog geschoolde een leesof luistervaardigheidstoets aflegt, is niet te vergelijken met de extra
moeilijkheden die laag geschoolde kandidaten schijnbaar ervaren.
Het standpunt delend dat de begrippen intelligentie en taal enigszins
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, stellen we ons toch de vraag of de
bestaande toetsvorm een degelijke taalmaat voorstelt om de voor onze
doelgroep 'elementaire talige redzaamheid' te meten. Zoals bij sommige
intelligentietests intelligentie verklaard wordt door de factor taal, lijkt
het ons niet onwaarschijnlijk dat in het geval van de Taalunietoetsen de
eventuele taalvaardigheid gedeeltelijk kan verklaard worden door de factor
schoolse intelligentie. Zo is het bijv. opvallend dat de resultaten van
meerkeuzevragen waarvan de antwoorden opvallend nauw bij elkaar aansluiten,
en waar de nodige intelligentie om het juiste antwoord te selecteren zeker
verondersteld is, over de hele lijn beduidend zwak zijn.
Vooral de verkregen gegevens van de controlegroep bestaande uit laag
geschoolde nederlandstaligen, sterkten ons vermoeden in die richting.
Spijtig genoeg hebben we, wegens de korte tijdsspanne waarover we
beschikten om het onderzoek uit te voeren, geen tweede controlegroep van
hoog geschoolde anderstaligen kunnen toetsen. Deze bijkomende informatie
had ons misschien in staat gesteld de punten waarop intelligentie en taal
sterk interfereren, en waarnaar we voorlopig slechts kunnen gissen, te
onderscheiden.
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Tenslotte willen we niet stellen dat de toetsen op zich 'discriminerend'
zijn. Wel wijzen de gegevens erop dat de normering van de toetsen
grotendeels is afgestemd op resultaten van hoger geschoolde
examenkandidaten. Wil men laag geschoolden ook betrekken bij het deelnemen
aan het slagen in deze taalvaardigheidstoetsen, dan lijkt het ons niet
oninteressant een andere normering voor laag geschoolde anderstaligen te
hanteren. Zo zou voor een hoog geschoolde 19/25 bijv. onvoldoende genoemd
kunnen worden, waar dit voor een laag geschoolde ruim voldoende tot goed
zou kunnen betekenen. Bij de opstelling van deze niveau-gerichte normering
zou men kunnen uitgaan van wat een laag geschoolde beroepsmatig nodig zal
hebben om in een werksfeer, op een voor de werkgever aanvaardbare manier te
functioneren.
Hoewel in dit hoofdstuk een beperkt onderzoek werd besproken, waaruit
uiteraard enkel een aantal suggesties kan volgen, werd niettemin een aantal
ideeën en voorstellen te berde gebracht. We vermoeden immers dat de
steekproef een aantal tendensen aanduidt die zeker realistisch zijn.
Voorlopig kunnen we er slechts op wijzen dat een grondig en evenwichtig
uitgebouwd onderzoek niet misplaatst zou zijn. Zo'n onderzoek mag zich
niet beperken tot de actuele cursusgangers, maar moet evenveel aandacht
opbrengen voor de potentiële cursisten die de lessen Nederlands niet
(kunnen? willen? durven?) volgen. Het is al te gemakkelijk om deze
laatsten vanuit een of ander abstract liberaal principe van de kaart weg te
vegen ...

Noten
(1) L. Beheydt, Het Certificaat Nederlands en Nederlands als Tweede Taal,
Nederlandse Taalunie, Voorzetten 7, W olters-N oordhoff, Groningen, 1987.
(2) Zelf hadden we de aantallen van de verschillende subgroepen liefst wat
hoger gezien, bijv. 30 per subgroep, en ook hadden we er graag echt hoog
geschoolde allochtonen bij betrokken, maar omstandigheden buiten onze wil
(o.a. de periode van het jaar waarop we het onderzoek uitvoerden, en de
relatief korte tijdsspanne die ter beschikking stond) hebben tot de hier
vermelde beperktere aantallen geleid.
(3) M. Van Mol, Handboek Modern Arabisch, Leuven, Peeters, 1984.
(4) F. Beersmans & L. Beheydt, Woordenlijst Elementaire Kennis. Brussel,
's-Gravenhage, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1983.
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V 'IWEE VOORBEELDEN VAN HOE HET MET LAGER GESCHOOLDE
ANDERSTALIGEN IN DE TAALLESSEN NEDERLANDS KAN ...

Uit het vorig hoofdstuk mag gebleken zijn dat lager geschoolden, op het
eerste zicht althans, minder kans maken op het behalen van het Certificaat
Nederlands als Vreemde Taal. Aangezien de Nederlandse Taalunie overweegt
een Certificaat Nederlands als Tweede Taal in te voeren, met het oog op de
vrij talrijke groep anderstaligen die in Nederland en Vlaanderen Nederlands
leert, achten we het nuttig, zo niet noodzakelijk dat ook lager geschoolden
hun kans kunnen wagen. Rekening houdend met de idee dat dit certificaat
een civiel effect zou krijgen, is het duidelijk dat voor deze populatie
elke bijkomende kans om aan de werkloosheid te ontsnappen, een belangrijke
troef wordt.
In 'Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Vlaanderen' werd
reeds weergegeven waar laag geschoolde anderstaligen in Vlaanderen terecht
kunnen om Nederlands te leren. Vele van deze initiatieven werken met een
te bewonderen inzet en enthousiasme, waar )professionelen' soms ten
onrechte op neerzien. Door een gebrek aan beschikbaar gestelde financiële
middelen enerzijds en verkokering anderzijds, blijkt er in Vlaanderen
echter een gebrek te bestaan aan een gecoördineerd en gestructureerd geheel
van taallesinitiatieven. De praktijk wijst uit dat de kennis van het
Nederlands van de cmsisten meermaals vrij beperkt is, wat ook te wijten
kan zijn aan de vaak niet professionele aanpak van de lessen hoewel dit
niet-professionele niet noodzakelijk negatief werkt. Het spreekt vanzelf
dat het resultaat van een cursus Nederlands in die gevallen nauwelijks als
aantrekkelijk kan worden beschouwd door een mogelijke werkgever.
Toch willen we bij wijze van een positieve noot, twee
taallesinitiatieven bespreken die beide, op hun eigen manier, in
onmiddellijke samenwerking staan met de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening. Algemeen bekeken hebben deze initiatieven ervoor
gekozen laag geschoolde immigranten zodanig op te leiden, ook wat het
Nederlands betreft, dat men binnen de bedrijfswereld geneigd zou worden om
deze kansarme werklozen, mits ze ook een technische opleiding hebben
genoten, aan te werven.
Vanuit de vaststelling dat een (beperkt) aantal textielbedrijven in het
Gentse wel geïnteresseerd was in deze vorm van samenwerking, onderzocht de
dienst Beroepsopleiding van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, welke
de mogelijkheden waren om in overleg met vooral een textielbedrijf, een
aantal geselecteerde immigranten een degelijke en beroepsgerichte
basiskennis van het Nederlands te bezorgen. Naast het economisch sterker
maken van deze werklozen, werden twee bijkomende doelstellingen voor ogen
gehouden, nl. de integratie en de emancipatie van de vrij geïsoleerde
immigrantenpopulatie.
Uit het voorbereidend onderzoek bleek dat men bij de oprichting van de
cursus Nederlands vooraf rekening zou moeten houden met een aantal
negatieve invloeden. Zo stelde men vast dat er bij de vreemdelingenbevolking weinig behoefte bestaat aan contact met nederlandstaligen, laat
65

om de taal te leren. De instructeur zou bovendien te maken krijgen
zeer laag geschoolden die meestal al wat ouder zijn, en die weinig
gemotiveerd kunnen worden. Hierbij mogen we niet vergeten dat het
doelpubliek gemiddeld reeds geruime tijd werkloos was.
Zo ondervindt men bijv. dagelijks in het Stedelijk Wijkcentrum te Gent,
waar men zich concentreert op de Turkse gemeenschap, dat laag en
niet-geschoolden er nauwelijks tot geen baat bij vinden om Nederlands te
leren. Deze werkzoekenden zijn veeleer geïnteresseerd in een algemener
gerichte (beroeps-)opleiding, dit alles met het oog op eventuele
tewerkstelling. De veronderstelling dat Nederlands moet deel uitmaken van
dit opleidingspakket wordt hier en daar in vraag gesteld. Zo beweren
sommigen dat ongeschoolden geen kennis van het Nederlands nodig hebben in
de functies waarvoor zij in aanmerking komen. Hierbij wordt verwezen naar
vooral de periode van de jaren zestig, vóór de economische crisis, toen
juist laag geschoolde anderstaligen zonder over (taal-)problemen te
struikelen, werden aangeworven.
Uiteindelijk werd vanuit de R.V.A. te Gent een modelproject met 13
Turkse werklozen gestart, rekening houdend met het feit dat Turken het
talrijkst vertegenwoordigd zijn in de Gentse agglomeratie. Na grondig
overleg met een bedrijf in de voor immigranten één van de weinige
toegankelijke sectoren, nl. de textielsector, werd een werkplan opgemaakt.
Aangezien dit bedrijf binnen afzienbare tijd zou overschakelen op
overbruggingsploegen, werd de mogelijkheid geopperd om een aantal
anderstalige immigranten aan te werven, mits de kandidaten over een blanco
strafregister en een basiskennis Nederlands zouden beschikken. Hoewel er
over de reële plaatsing van deze laag geschoolde werkkrachten gesproken
werd, bleef deze mondelinge overeenkomst echter onzeker.
Voordat de cursus van start ging werd contact opgenomen met
verschillende sociaal-culturele organisaties die omschreven kunnen worden
als opvangcentra voor Turken. Ondanks de uitstekende verstandhouding
tussen de instructeur van de R.V.A. en deze centra, verkoos de dienst
Beroepsopleiding te werken op 'neutraal' terrein, in de R.V.A. lokalen, om
alle partijen ten goede te komen. In de culturele verenigingen werd de
cursus Nederlands alleszins zeer gunstig onthaald, zodat het interessant
bleek om çontacten te onderhouden op informatief vlak.
Het experiment ging van start op 17 september 1984 en zou uit drie fasen
bestaan. In een eerste fase (5 weken) werd het werkterrein verkend.
Hierbij werden de kandidaten door de psychologische dienst van de R.V.A.
getest op hun assimileervermogen. De tweede fase, waarvan de duur bepaald
zou worden door de voorafgaande, werd gekenmerkt door het enerzijds
klassikaal en anderzijds individueel onderwijs van het Nederlands. Voor de
laatste fase werd een afwisselende en bedrijfsgerichte opleiding Nederlands
en textiel gepland, in samenwerking met een textielbedrijf. Uiteindelijk
werd een evaluatie verwacht na een periode van zes maanden.
De psychologische tests van de R.V.A. werden bij 14 Turkse kandidaten
afgenomen. Vijf van hen werden, wat hun assimileervermogen betreft, als
'goed' omschreven, vijf als 'voldoende' en vier werden 'zwak' bevonden.
Uiteindelijk startte de cursus met 13 deelnemers, van wie de leeftijd
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varieerde tussen 20 en 50 jaar. Na drie maanden opleiding werd een
taaltest, in aanwezigheid van twee tolken, afgenomen, op basis waarvan drie
oudere cursisten te zwak bleken om enige positieve resultaten op lange
termijn te verwachten.
Na ongeveer vijf maanden werd besloten 7 cursisten gedurende één week
textielinitiatie te geven, waarna ze zouden kunnen overstappen naar een
praktisch gerichte opleiding in het bedrijf. Voor de overige kandidaten
werd naar een andere opleiding (bouw-chauffeur) uitgekeken. Op 15 maart
1986 werd de cursus Nederlands afgerond.
Nadat ook de beroepsopleiding, zowel bij de R.V.A. als in het bedrijf
beëindigd was, kon een evaluatie opgemaakt worden. Deze klonk vrij
positief: drie van de negen kandidaten konden aan de slag in het
textielbedrijf, en een nieuwe groep Turken bood zich aan om in het project
ingeschakeld te worden. Ondanks de gunstige resultaten en de toenemende
vraag en interesse voor dit beroepsgerichte initiatief liet men het
experiment voor wat het was. Ondanks herhaalde voorstellen vanwege de
instructeur om het experiment te laten uitgroeien tot een uitgebouwd en
volwaardig project, wilde men van overheidswege binnen de R.V.A. het
experiment hoogstens louter herhalen, zonder het echt uit te bouwen.
Dat de overheid in België wel degelijk geïnteresseerd is en de nodige
inspanningen wil leveren op fmancieel en organisatorisch vlak om dit en
gelijkaardige projecten te steunen, blijkt ook uit de volgende bespreking
van een experiment in het Antwerpse.
Inspelend op de werkloosheidsproblemen van eerste-generatie immigranten,
die door een gebrek aan enige kennis van het Nederlands, zich niet kunnen
inschrijven voor een beroepsopleiding van de R.V.A., besloot het Project
Basiseducatie-Berchem, in nauw overleg met de R.V.A. een schakelprogramma
op te zetten. Dit schakelprogramma waarvan enige resultaten pas duidelijk
zullen worden rond het einde van 1987, aangezien het project pas medio '87
gestart is, heeft de bedoeling een geselecteerde groep langdurig werkloze
anderstaligen uit het Antwerpse de nodige kennis, vaardigheden en/of
houdingsaspecten bij te brengen die noodzakelijk zijn om, met reële kansen
op succes, een beroepsopleiding metaalbewerking van de R.V.A. te beginnen.
De doelgroep werd naar de mate van vertegenwoordiging in het Antwerpse
beperkt tot jonge (tussen 18 en 35 jaar), laag geschoolde, langdurig
werkloze Turkse mannen die woonachtig zijn in het Antwerpse stadsgewest.
Via de computergegevens van de R.V.A. werden 131 Turkse mannen
uitgenodigd op een i.nfodag uitgaande van het Project Basiseducatie, en in
samenwerking met de R.V.A.-beroepsopleiding. Vijfentachtig kandidaten
kwamen opdagen. Gezien de enorme opkomst en rekening houdend met de
beperkte faciliteiten van een beginnend project, organiseerde het Project
Basiseducatie taalselectieproeven. Hieraan namen 61 kandidaten deel. Na
deze selectie bleken 19 kandidaten geschikt om aan het schakelprogramma
deel te nemen.
Het project zal in drie fasen verlopen. Momenteel is de eerste fase,
67

waarin de cursisten voorbereid worden op de start van het meer intensieve
schakelprogramma (tweede fase) via bijeenkomsten van 2 uur per week,
beëindigd. Er werd vooral gewerkt rond kennismaking en bevordering van
algemene communicatieve vaardigheden in het Nederlands. Vervolgens zal de
groep in twee parallelgroepen van maximaal 10 cursisten verdeeld worden.
Elke groep volgt dan in het 'geïntegreerd schakelprogramma' een
afwisselende opleiding 'Nederlands' en 'Metaalbewerking', samen 13 uur per
week, gespreid over 2 dagen per week. De vakken 'Nederlands' en 'Sociale
vaardigheden en algemene vorming' worden bijv. tijdens de voormiddag
onderwezen, terwijl de theorie- en de praktijklessen metaalbewerking, die
een voorbereiding vormen op de beroepsopleiding, in de namiddag gegeven
worden.
Dit geïntegreerd schakelprogramma zal de periode van 1/9/87 tot 31/12/87
beslaan, met de volgende totalen van opleidingsuren:
-

Nederlands
Sociale en algemene vorming
Metaalbewerking theorie
Metaalbewerking praktijk
Bedrijfsbezoeken

TOTAAL

72
24
48
64

uur
uur
uur
uur
10 uur

218 uur

Een interdisciplinaire en geïntegreerde aanpak rond een gezamenlijk
opgesteld curriculum moet de cursisten in staat stellen om vanaf 1/1/1988
in te stappen in de beroepsopleiding van de R.V.A .... Een basismodule
'metaalbewerking' (8 weken), zal de kandidaten tenslotte helpen zich verder
te oriënteren naar één van de volgende type 1-opleidingen:
-

bankwerker (onderhoud, mecanicien)
47 uur
machinebedienaar (draaien, freezen) 26-35 uur
lassen (constructie-, plaat-, pijp-)
30 uur
industrieel plaatwerker
34 uur

Eén opmerking dient hierbij wel gemaakt: voor deze doelgroep volstond
het de voorbereidende fasen, met succes weliswaar, te doorlopen. Van de
traditionele psychologische test die de kandidaten normaal gezien moeten
afleggen, alvorens aan een beroepsopleiding te beginnen, werden de kandidaten ontslagen. Aangezien reeds bij het starten van het schakelproject kon
worden vastgesteld dat er een grote behoefte bestaat aan een dergelijke
opleiding, wordt onderzocht hoe een uitbreiding van het project, in het
kader van de nieuwe mogelijkheden die door de Gemeenschapsminister voor
Onderwijs en Vorming in het vooruitzicht worden gesteld, mogelijk is. De
meeste aandacht zal ook dan besteed worden aan een intensieve taaltraining,
sociale- en rekenvaardigheden en algèmene vorming enerzijds, en een
theoretische en praktische basisopleiding 'metaalbewerking' anderzijds.
Opnieuw stelt zich hier het probleem van de nodige professionele begeleiding van het schakelprogramma. Zolang geen passende oplossing wordt
gevonden voor dit probleem, wordt het welslagen van dit project in twijfel
getrokken.
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In de Brusselse agglomeratie liggen institutionele samenwerkingsverbanden met de R.V.A. momenteel, in 1987, nog steeds bijzonder moeilijk,
vooral om communautaire evenwichtsredenen. Voor elk initiatief langs
nederlandstalige zijde moet er immers een gelijkwaardig initiatief aan
franstalige zijde genomen worden, en wat dit laatste betreft moet dan nog
eens partijpolitiek tussen de franstalige burgemeesters gedoseerd worden.
Een niet bijster efficiënt gebeuren ...
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VI BESLUIT

In deze studie werd gepoogd enkele aanzetten te geven die mee kunnen
bijdragen tot een vruchtbare discussie i.v.m. de certificeringsproblematiek van het 'Nederlands als Tweede Taal'.
Het uitgangspunt hierbij was de overweging dat ook aandacht moet worden
geschonken aan de lager geschoolde arbeiders en arbeidsters die in
Vlaanderen en Brussel - en is het in Nederland zoveel anders? - veruit het
grootste deel van de anderstalige allochtonen uitmaken (cfr. hoofdstuk
III).
Daarom spitste dit onderzoek zich toe op de volgende vragen:

1. Wat kunnen we - ook voor ongeschoolde en laag geschoolde allochtonen een beheersing van het Nederlands op elementair niveau noemen?
2. Op welke manier kan deze beheersing gehonoreerd worden?
3. Welke rol kan het huidige 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal', bij
te sturen tot een 'Certificaat Nederlands als Tweede Taal', hierbij
spelen?
Gelet op de beperkte tijd en middelen, leken deze vragen ons
belangrijker dan eventuele andere vragen, die alhoewel niet thematisch
besproken, niettemin geregeld ter sprake zijn gekomen, hetzij in 'Lessen
Nederlands voor anderstalige volwassenen in Vlaanderen en Brussel', hetzij
in 'Beter één certificaat in de hand ... '. Onder deze bijkomende vragen
verstaan we bijvoorbeeld de kwestie hoe het begrip 'Nederlands als Tweede
Taal' in de Belgische, c.q. Vlaamse context politiek en inhoudelijk bekeken
wordt.
Of in hoeverre de tweetaligheid in Brussel en ook daarbuiten enige
invloed heeft op de taalkeuze van migranten. Ook op de invloed van de in
België bestaande bevoegdheidsverdeling van de bij het minderheidsbeleid
betrokken instanties, wat scholing en onderwijs betreft, zijn we niet
verder ingegaan, vaststellend dat elke nieuwe regeringsformatie een andere
samenstelling van de bevoegdheidspakketten en verschuivingen tussen de
verschillende kabinetten met zich mee brengt. Voor wat de meer stabiele
elementen van deze pröblematiek betreft, verwijzen we liever naar reeds
bestaande literatuur rond dit onderwerp. (1)
De problematiek van de 'beheersing van Nederlands als Tweede Taal op
elementair niveau' komt aan bod in hoofdstuk IV, waar, samen met W.
Coumou, de beheersing van Nederlands als tweede taal op elementair niveau
gesitueerd wordt binnen, en als onderdeel van, de problematiek van de
'sociale redzaamheid'.
De gebrekkigheid waarmee, ondanks bepaalde inspanningen vanwege de
overheid en privé-personen (zie ook hoöfdstuk Ven de vorige studie), vele
immigranten in Vlaanderen en Brussel de Nederlandse taal beheersen (cfr.
hoofdstuk III), doet ons besluiten dat voor de grote groep van laag en
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ongeschoolde migranten enkel de "eerste aanspreekbaarheid" (2) op korte en
middellange termijn in Vlaanderen en Brussel een haalbare kaart is, althans
in het kader van de huidige aanpak van de kwestie. Wat dit naar
doelstellingen toe moet inhouden, is ons echter op dit moment nog niet zo
duidelijk. Aanzetten tot antwoorden hierop worden wel gegeven bij J.
Van Ek (3) en naar aanleiding van het 'project S.R.' (NCB, Nederland) (4).

In verband met de tweede vraag, naar de manier waarop deze kennis
gehonoreerd moet worden, zijn we te rade gegaan bij wat er in dit verband
in het Nederlandse taalgebied ( cfr. hoofdstuk II) en in het kader van de
Raad voor Europa (5) reeds verschenen is. Met J. Trim zijn we van oordeel
dat het wenselijk is te vertrekken vanuit een aantal kernvaardigheden die
zeker op een eerste niveau van aanspreekbaarheid beheerst en gehonoreerd
zouden moeten worden ( d.i. ons voorstel voor een certificaat niveau
Elementair A, waarover straks). (6)
Tot slot werd bekeken welke rol het 'Certificaat Nederlands als Vreemde
Taal' of eventueel - in de lijn hiervan - een nieuw 'Certificaat Nederlands
als Tweede Taal' hierbij kan spelen. In hoofdstuk IV wordt in verband
hiermee een aantal aanbevelingen gedaan, mede op grond van de resultaten
van een beperkt onderzoek. Uit dit onderzoek distilleerden we een aantal
suggesties en indicaties in verband met de invloed van enkele toetsingsprocedures op laag geschoolde migranten.
Hoewel dit onderzoek wellicht meer vragen opwerpt dan oplossingen
voorziet, werden toch een aantal tendenzen duidelijk. Zo zou men kunnen
concluderen dat men bij de toetsing van de 'talige redzaamheid' moet
rekening houden met een reeks niet te verwaarlozen overwegingen. Wil men
over een doeltreffende en maatschappelijk zinvolle maatstaf beschikken, dan
mag van een toets- en certificaatsmechanisme verwacht worden dat dit,
uitgaande van een sociaal-economische realiteit, zich afstemt op de
functionele objectieve taalbehoeften van de taalleerder. Hierbij moet
rekening gehouden worden met een tweede taalleerder die 'talige
redzaamheid' nodig heeft, met speciale aandacht voor zijn/haar
(beroeps)situaties. Bovendien zou het nuttig zijn de toetsmechanismen
uitdrukkelijk af te stemmen op de doelgroepen. Zo kan "de betrouwbaarheid
van toetsen slechts vastgesteld worden door deze bij de beoogde doelgroep
af te nemen". (7) Uit de hele teneur van ons onderzoek blijkt enigszins de
noodzaak van zo'n aanpassing.
Wanneer we nu alles nog even op een rij zetten, komen we tot de volgende
bevindingen en aanbevelingen:
1. Het begrip 'kennis van de Nederlandse taal' moet nog nader onderzocht
worden. In dit verband pleiten we voor een genuanceerde aanpak, die
terdege rekening houdt met de specifieke situatie van een groot deel van
de allochtone bevolking, voor wie volledige sociale redzaamheid ( cfr. de

opvatting, verwoord in de Rijksregeling Basiseducatie Nederland)
weliswaar een edel en na te streven doel is, dat echter op korte en
zelfs op middellange termijn voor de meeste anderstalige allochtonen
weinig haalbaar lijkt.
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2. Zeker voor de populatie voor wie de eerste aanspreekbaarheid
waarschijnlijk het hoogst haalbare niveau is, moet een honorering in de
vorm van een erkend certificaatsniveau voorzien worden. Dit is een
overweging van rechtvaardigheid - waarom mag een laag geschoolde niet
gewaardeerd worden om de inspanningen die hij zich getroost heeft, en
die voor hem of haar waarschijnlijk veel zwaarder uitvallen dan voor een
hoger geschoolde? - en van motivatie voor de betrokkenen - een eerste
certificaat kan de aanzet worden tot verder voortgezette studie, op
voorwaarde uiteraard dat men niet de illusie creëert dat dit eerste
certificaat toereikend zou zijn... Wie het daarmee niet eens is, moet
dringend met lager geschoolde anderstaligen - de meerderheid - leren
werken ! In dit verband zouden we het zelfs voor mogelijk houden dat er
binnen dit eerste, te herwaarderen Elementair niveau een onderscheid
aangebracht zou worden tussen een Certificaat niveau Elementair A, dat
op eerste aanspreekbaarheidsniveau de vaardigheden luisteren, lezen
en spreken omvat, en een Certificaat niveau Elementair B dat daar het
schrijven aan toe zou voegen.
3. Op dit Drempelniveau pleiten we voor een veralgemening van het reeds
bestaande en zijn waarde bewezen hebbende Certificaat Nederlands als
Vreemde Taal, zij het bijgestuurd tot een Certificaat Nederlands als
Tweede Taal, dat echter, zéker al voor het laagste niveau - maar
vermoedelijk ook voor de twee andere niveaus - aangepast zal moeten
worden. De niveaus Basis- en Uitgebreide kennis zouden dan binnen dit
Certificaat resp. de sociale redzaamheid (d.i. het Basisniveau) en een
hoger niveau behelzen. In de literatuur bestaat er een consensus over
dat vorm en inhoud van deze taalexamens aangepast moeten zijn aan de
taalvraag, de taalbehoeften en de 'sociale redzaamheid's-vraag van de
verschillende doelgroepen. Zodoende moet wellicht een beperkte
diversificatie, reeds op het vlak van de Basiskennis, maar ongetwijfeld
op het vlak van de Uitgebreide kennis voorzien worden.
4. Niettemin moet het systeem van de certificaten Nederlands in zijn
totaliteit zo herkenbaar en zo uniform mogelijk uitgebouwd worden.
5. Wat nu het civiel effect van zulk een systeem van certificaten betreft,
pleiten we voor het toelaten van alle allochtonen, die een Certificaat
niveau Basis hebben behaald, tot het reguliere onderwijs, mits zij aan
alle andere toelatingsvoorwaarden hebben voldaan. Een certificaat
niveau Elementair A (al dan niet met B) zou dan in de verre toekomst
mensen kunnen toelaten tot functies bij de overheid op het laagste
niveau (niveau 4), waar het eenvoudige uitvoerende taken betreft:
poetsvrouw e.d.
6. De inhoudelijke organisatie van de examens hiervoor kan het best onder
auspiciën van de Nederlandse Taalunie plaatsvinden. Voor wat Vlaanderen
en Brussel betreft lijken de aangewezen kanalen de bestaande
begeleidingsdiensten voor migranten in Vlaanderen en Brussel voor de
niveaus Elementair A en B; welke precies de begeleidingsdiensten in
Vlaanderen en Brussel zijn, behoort tot de bevoegdheid van resp. de
Gemeenschapsminister van Onderwijs en Vorming, en de
Gemeenschapsminister van Gezin en Welzijnszorg. Voor de niveaus Basis73

en Uitgebreide kennis zouden kandidaten terecht kunnen in de Vlaamsb
Universitaire Centra.
Een en ander werd duidelijk geargumenteerd vanuit de literatuur,
waarvoor we verwijzen naar de enkele voorlopige conclusies bij hoofdstuk
Il, en vanuit de evidentie waarover de hoofdstukken III tot/met V het
hadden.
Tot slot van dit laatste hoofdstuk willen we nog kort even te rade gaan
bij de Juridische dienst van de Foyer v.z.w. voor wat de problematiek van
het civiel effect betreft.
Onderzocht wordt wat het zgn. civiel effect van een certificaat
Nederlands op Elementair niveau, met betrekking tot de Belgische situatie,
kan inhouden.
Formeel gezien kan het civiel effect als volgt worden omschreven: "Voordeel
dat enkel wordt verleend aan de vreemdeling die heeft bewezen de Nederlandse
taal op een vooraf bepaald niveau machtig te zijn".
Inhoudelijk gezien kan dit voordeel op algemene wijze gedefinieerd worden
als: "De gelijkstelling van de vreemdeling met de staatsburger in een of meerdere domeinen waar deze gelijkstelling nog niet bestaat". Deze gelijkstelling
moet de vreemdeling een dusdanig voordeel bieden, dat het zgn. 'civiel effect'
een reële stimulans wordt om de Nederlandse taal aan te leren.

De verdere inhoudelijke invulling van het civiel effect zal uiteraard
afhankelijk zijn van het niveau van het certificaat. In Nederland wordt
dit civiel effect enkel gehecht aan certificaten van het hoogste niveau.
De houder van een dergelijk certificaat zou dan toegang kunnen krijgen tot
de universiteiten en voor wat het bedrijfsleven betreft, tot het
middenkader. Wanneer moet nagegaan worden wat het civiel effect van een
certficaat Elementair niveau in België zou kunnen zijn, moet zowel dit
kennisniveau van de Nederlandse taal, als het te verwachten algemene
opleidingsniveau van de betrokkene in overweging worden genomen. Voor de
cursisten voor wie een certificaat Elementair niveau het geambieerde
eind-certificaat zou zijn, zal dit laatste waarschijnlijk evenzeer erg laag
zijn. Het lijkt derhalve gerechtvaardigd ervan uit te gaan dat de
'doelgroep' van een certificaat Elementair niveau de ongeschoolde of laag
geschoolde migrant van de eerste generatie is. Hiertoe kunnen ook de
politieke vluchtelingen en de jonge nieuwkomers behoren, die een recht tot
verblijf in België putten uit de gezinshereniging.
Eén van de kenmerken van de betrokken groep is de quasi-afwezigheid van
kansen op de arbeidsmarkt. De elementaire kennis van het Nederlands zal
hun situatie op de arbeidsmarkt uiteraard niet spectaculair verbeteren,
maar het (zij het minimaal) verhogen van de kans op tewerkstelling lijkt de
enige reële stimulans om het certificaat te willen behalen.
De arbeidsmarkt dient te worden opgesplitst in de private sector en de
publieke sector.
In de private sector beschikt de werkgever over de vrijheid om
arbeidskrachten willekeurig aan te werven. Het is trouwens in die sector
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dat de ongeschoolde vreemdeling in het niet eens zo verre verleden
tewerkgesteld werd zonder van enige kennis van de landstalen blijk te
moeten geven. De kansen op tewerkstelling voor laag geschoolden zijn er,
zoals bekend, zeer gering. Het is bovendien ondenkbaár dat er aan de
vrijheid van aanwerving, via het invoeren van een verplichte positieve
discriminatie t.a.v. de houder van een bepaald taalcertificaat, zal geraakt
worden.
De toegang van de vreemdelingen tot de tewerkstelling in de publieke
sector is wettelijk afgegrendeld.
- Art. 6 van de Grondwet bepaalt dat alleen Belgen tot de burgerlijke en
militaire bedieningen kunnen benoemd worden (behoudens uitzonderingen
via een wet);
- De tewerkstelling in de publieke sector wordt geregeld door een K.B. van
2 oktober 1937 (Statuut Rijkspersoneel). Volgens art. 16 van dit K.B.
kan niemand tot Rijksambtenaar worden benoemd indien hij niet voldoet
aan zes toelaatbaarheidsvoorwaarden, waarvan de eerste luidt: "Belg
zijn".
Dit K.B. is van toepassing op het Rijkspersoneel en, ingevolge een K.B.
van 8 januari 1973 op het personeel van een hele reeks instellingen van
openbaar nut (art. 3 §1, 1° - K.B. 08.01.73). Dezelfde regels gelden bij
de aanwerving van provinciepersoneel en ook op gemeentelijk niveau. De
nationaliteitsvoorwaarde geldt zowel voor betrekkingen in statutair als in
contractueel verband (Parl. Vr. en Antw. Kamer 1979-80, 27.11.79, 432 - Vr.
nr. 25, Suyckerbuyck).

In principe geldt de nationaliteitsvoorwaarde dus ook voor de zgn.
gesubsidieerde contractuelen, en voor de niveaus van gemeentelijke ambten
(Craeye, M., Aanwerving van gemeentepersoneel, Reeks - Statuut
gemeentepersoneel, Brugge 1985, p. 36). In de praktijk wordt soms een
uitzondering gemaakt, nl. op wettelijke basis, in O.C.M.W.'s, in openbare
ziekenhuizen ( o.m. voor geneesheren en bepaalde paramedische functies), en
in het Gesubsidieerd onderwijs.
De nationaliteitsvoorwaarde belet zowel de niet-E.G., als de
E.G.-vreemdelingen de toegang tot de publieke sector. Voor wat betreft
E.G.-onderdanen wordt het vasthouden aan de nationaliteitsvoorwaarde
beschouwd als een inbreuk op het vrije verkeer van werknemers binnen de
gemeenschap, wanneer het functies betreft die geen deelname aan de
uitoefening van het openbaar gezag impliceren. (Arrest van het Hof van
Justitie van de Eur. Gemeenschappen d.d. 26 mei 1982, zaak 149/79). M.b.t.
Europese functies die wel een deelname aan het openbaar gezag inhouden, is
de nationaliteitsvoorwaarde conform het Europees Verdrag.

Uit deze veel te summiere schets van het probleem van de
nationaliteitsvoorwaarde in de publieke sector zal in ieder geval duidelijk
gebleken zijn dat eerst deze muur gesloopt moet worden vooraleer het
behalen van een certificaat Nederlands een reëel effect m.b.t. de toegang
tot arbeid kan verlenen.
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Een en ander zou als volgt gerealiseerd kunnen worden:
1. Afschaffing van de nationaliteitsvereiste als voorwaarde bij
tewerkstelling in overheidsdienst en dat voor alle niveaus (niveaus 1,
2, 3, 4).
2. Sollicitanten van vreemde nationaliteit, die niet beschikken over een
nederlandstalig getuigschrift van lager onderwijs, komen enkel i:n
aanmerking voor aanwerving in niveau 4 (8), wanneer ze houder zijn van
een certificaat Nederlands op elementair niveau.
Enige toelichting:
ad 1.
Het lijkt niet aangewezen om de gelijkstelling enkel te realiseren op
niveau 4. Immers, op de andere niveaus bestaat evenzeer een aantal
functies die geen deelneming aan het openbaar gezag impliceren. Gevestigde
vreemdelingen (9) met Belgische diploma's zouden de mogelijkheid moeten
krijgen aan de toelatingsexamens deel te nemen.
ad 2.
In niveau 4 worden normaliter geen examens georganiseerd.
Geen enkele opleiding is vereist. Vreemdelingen met een getuigschrift
van lager onderwijs mogen niet negatief gediscrimineerd worden t.a.v.
diegenen die een certificaat Nederlands op elementair niveau behaalden.
Tenslotte lijkt het dat (zeker in niveau 4) het inbouwen van de vereiste
dat een bepaald percentage vreemdelingen moet worden aangenomen,
noodzakelijk is, wil men een reële kans op tewerkstelling garanderen.

Beter één certificaat in de hand ...

Hopelijk hebben we in deze kleine studie twee zaken aanvaardbaar kunnen
maken:
1. Het is beter, om kwantitatieve en kwalitatieve redenen, dat lager
geschoolde anderstalige allochtonen een certificaat, dat een minstens
minimale kennis van het Nederlands aangeeft, in de hand zouden hebben.

2. Het is beter dat het naar alle anderstalige vreemdelingen toe om
één certificaat gaat, zij het dat dit certificaat opgesplitst zou worden
over drie grote niveaus. We verhelen niet dat het o.i. niet onverstandig zou zijn,
en van praktische zin zou getuigen, het huidige Taalunie-certificaat als bij
te sturen uitgangspunt te nemen.
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Noten
(1) Referentie Taalwetgeving in België. L. Lindemans, R. Renard, J.
Vandervelde, R. Vandesande. De taalwetgeving in België. Leuven,
Davidsfonds, 1981.
(2) W. Coumou, "Sociale Redzaamheid nader bekeken", uit
Nieuwsbrief Basiseducatie, nr. 3, 1986, p. 4.
(3) J.A. Van Ek, The Thresholdlevelfor Modern Language
Learning in Learning in Schools. (London-Groningen)
Longman, 1976.
(4) W. Coumou, o.c.
(5) J.L.M. Trim, Developing a Unit Credit Scheme of Adult
Language Learning. Oxford, Pergamon Press, 1980.
(6) Zie besluiten bij hoofdstuk II.
(7) Advies van de programmacommissie Nederlands als Tweede Taal voor
Volwassenen: Nederlands voor anderstalige volwassenen, september 1986.
(8) In niveau 4 wordt geen enkele diplomavereiste gesteld. Meestal worden
er ook geen toelatingsexamens georganiseerd.
(9) Hier worden bedoeld, in eerste instantie, vreemdelingen afkomstig van
buiten de E.G. Voor E.G.-vreemdelingen zal in de toekomst in ieder geval
het eigen diploma kunnen gelden.
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BIJLAGE I
Twee beknopte kranteartikels die door de juryleden van het Vast
Wervingssecretariaat voorgelegd werden aan anderstalige kandidaten op het
laagste niveau 'Taalkennis Nederlands'.

Minderjarige in nachtelijke race door Antwerpen
Een politiepatrouille van de Antwerpse Vierde Afdeling merkte maandagnacht
omstreek 1 uur een verdachte wagen op. Toen de bestuurder van de wagen in
de gaten kreeg dat de agenten zijn voertuig wilden controleren, ging hij er
pijlsnel vandoor. Terstond zette de politie de achtervolgi,ng in, en beide
auto's snelden de Leien over.
Aan de Nationale Bank kwam er een einde aan de race, want de achtervolgde
wagen ging over kop. Bij nader toezien bleek het om een gestolen auto te
gaan met... een veertienjarige bestuurder!

Miljoenenbuit bij overval
Knokke
Terwijl velen bij het begi,n van de paasvakantie nog uitsliepen; waren drie
bandieten maandagmorgen in de Parmentierlaan te Knokke-Heist al klaar
wakker. Gewapend met riot-guns overvielen ze daar om 8u20 het kantoor van
de spaarkas An-Hyp.
De vijf bedienden kregen de kans niet iets te ondernemen. Ze werden prompt
vastgebonden door de overvallers, van wie er ene gemaskerd was. In
weerloze toestand moeten ze afdalen naar de kelder, waar ze werden
opgesloten. Daarna maakten de boeven zich uit de voeten met een buit van
ruim 1 miljoen fr.
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BIJLAGE II

hier niet schrijven

score

/25

uitslag
waardering

NEDERLANDSE TAALUNIE
CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL

Elementaire Kennis

1986

(=laagsteniveau)

Luistervaardigheid
instructies en antwoordblad

NAAM: 1....__,_1___.______..__~---L...-_._--'-___.____.._L-........__-L--_.______.____.__.__~---L...-_.____,____,___._J......__J
VOORNAAM:
GEBOORTEDATUM:
INSTELLING:

LAND:

© Nederlandse Taalunie
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E-86-Lu

INSTRUCTIES
1. U hoort 3 teksten over 3 verschill e nde onderwerpen.
2. U hoort eerst:

'Attentie. We beginne n.'
'Tekst l'

3. Dan hoort u een klein deel van tekst l.

4. Daarna hoort u één keer kloppen. Dat wil ze gg en: antwoord nu.
U heb t

15 seconden om te antwoorden.

5. U hoo rt twee keer kloppen. Dat wil zeg gen: luist e r weer.
6. U antwoordt zo:

of zo:

of zo:

§ij
~
~

Dat wil z e ggen:
a. is h e t juiste antwoord.

Dat wil zeggen:
b. is het juiste antwoord.

Dat wi 1 ze g.gen:
c. is he t juiste antwoord.

7. Vraag 0. wordt als voorbeeld gegeven.
8. Een vraag die niet beantwoord wordt, wordt fout gerekend.

E-86-Lu
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Tekst

Een interview met de minister van verkeer

0. Voorbeeld
X

1.

2.

3.

4.

5.

6.

lfj
lfj
lfj

rn
rn
rn
rn

Tekst 2

7.

a

Ja. Er waren in 1984 evenveel doden als in de jaren
daarvoor.

b

Ja. Er waren in 1984 minder doden dan in de jaren
daarvoor.

C

Ja. Er waren in 1984 veel meer doden dan in de jaren
daarvoor.

bij oude mensen dus.
bij kinderen dus.
bij jonge mensen dus.
Het aantal doden moet nog lager worden.
Ik ben dan ook zeer tevreden.
Het is eigenlijk nog nooit zo slecht geweest.
en daarom ben ik niet van plan het rij-examen te veranderen.
en daarom wil ik het rij-examen gemakkelijker maken.
en daarom wil ik het rij-examen zwaarder maken.
dat de mensen dat zo snel mogelijk moeten horen.
dat de mensen dat op de televisie moeten kunnen zien,
dat de radio daar niets mee te maken heeft.
daar hoeft dus niets aan veranderd te worden.
daar ben ik dus zeer tevreden over,
dat moet dus beter worden.
Ik hoop van we 1.
Ik ben bang van wel.
Ik zal mijn best doen,

Het feestje

want ze was ziek.
want ze had honger.
want ze werd twintig.

E-86-Lu
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn

Tekst 3

15.

16.

Dat kan ik me niet meer herinneren.
Ja, het feest was bij mij thuis.
Het begon om negen uur.
Ja, dat kwam omdat het er zo leuk was,
Ja, maar dat had een andere reden.
Ja, ik ben inderdaad vroeg naar huis gegaan.
dat Diana en ik elkaar heel wat te vertellen hadden.
dat we elkaar heel wat te vertellen hadden.
dat Bernard Jaspers niet op het feest kon komen.

waar hij groente verkoopt.
waar hij vlees verkoopt,
waar hij brood verkoopt.
en daar hield hij niet van.
en dat vond hij heel prettig.
en Bernard werkt liever 's nachts.
waren er alleen Diana en ik.
was er niemand.
kende ik er niemand.
want ik ga graag naar de biogcoop.
want mijn ouders waren ook thuis.
want ik had nergens anders zin in.

Wandelen door Europa

of gaat men liever te voet?
of neemt men liever de auto?
of ne.emt

met)_

een andere weg?

wandelen is iets van alle tijden.
wandelen is iets van vroeger.
iedereen wandelt natuurlijk, altijd en overal.

E-86-Lu
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn

~

maar zei toch ja.
en daarom wilde zij niet dat ik met haar meeging.
want ik wandel liever twee weken.
gaan we helemaal van Denemarken naár Zwitserland lopen?
gaa n we in België wandelen?
bestaan er zulke lange wandelwegen?
waar het stil is.
waar veel verkeer is. ·
waar geen bergen zijn.

met de auto ergens naar toe tè gaan.
grote, rustige gebieden te vinden.
ergens een goede autoweg te vihdéh ~
.

.,

.

..

.,

en daarom ben ik ni e t niet mijri vriéndin ineJ ge~~an.
en daarom hebben we ge en
en daarom werd ik in het
Ik wist niet dat wand~l~h
Ik stop. Ik ben te moe.
lk ga nooit
riepen
vonden we dat niet
lieten we die hond
Dat vind ik ook.
Ze heeft gelijk:
Daarover

dat ik nu ook in
dat ik het nooit
dat ik

In de reeks l'oorzetten ,-erschijnen probleemstellende en anrlc
ondern erpen die de Xederlanch,e Taalunie ter hallt' gaan.

notities
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De notitie" in dezt' rel'k zi_jn doorgaans ge. d11cvt·n in opdra cht van clc
Xedcrlandsc Taalunie. Dat betekent clan dat de keuze , ·an de 011dt·n,erpt·n
afkom. tig i , ·an die organis,ttie. en "om~ zelf de, raagstdlin g. De notities
n•n,c hijnen onder de naam , ·an clc aute111 ,. De dom de auteur-. . inge11omen
<.,tandpu11te11 gcn·n immers niet noodzakt'lijkcn, _jze de op\'atting \H't.'r \'an de
Xederlandse Taalunie.
De Xedc1 lanclse Taalunie is een intergou\'erncnwntrlc rn~anisatie, die in het
leH·n i. geroepen hi_j \'l'rdrag tw,sen Xederland c-11 Brigit·. Zij heelt tot doel de
integratie van Xcdl'rland en de .'.\'t·dt'rla11d-.talige gemeen,chap in Helgii; op
het gebied, an dt· :\'cclerla11clse taal en k1tt-rc11 in de t uim:-.te zin.
Het wrdmg werd gesloten op 9 cptembe1 1980 te Brussel. Het \\l'I cl
,·c-r,·olgem ,g eratificeerd door het Xcdcrlandsc parlcmt·11t en - krachtt·ns de
Belgische g1ondwcts,,i_jzigin~ ,·a11 augustus 1980 - door de \ 'l:rnrn,e Raad. DC'
uit,·oeri11g , ·an het \'Cl drag i" opgedragen aan de ~cderlambe rcge1 i11g t·n aan
de \ 'laamsc Exccuti('\t'.
Dr. .J. Lcrmrn. IIH.'\T. K. Scrgeij,,t'I en de lrt'l'r \\'. (;cirnat'rdt zijn allc1
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