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Voorwoord

Dit ra pport doet verslag van een onderzoek dat tussen december 1985 en
september 1986 aan d e Vakgroep Algemene T aa lwetenscha p va n de U niversiteit van Amsterdam is uitgevoe rd , in opdracht van d e Nederla ndse T aa lunie.
Aan d e totstandkoming van dit onderzoeksverslag h ebben talloze personen,
ve rbonden aan educatieve instellingen of bege leidende insta nties t.b.v.
Nederlands taalonderwijs aan anderstaligen hun b~jdrage geleverd. In het
b~j zonder de medewerkers van de ve rschillende landelijke ondersteuningsinstellingen (Landelijk bureau VJV , het COBO, Land elijke prqjec tgrocpe n
CUMI en BKE, het NCB, he t VVN etc. etc.) hebben veel en belangrijke
informatie aangedragen. Een aantal personen is in de bronnenvermelding
opgenomen; de m eesten blij ve n incognito maar hun verdienstelijke hulp wo rdt
er niet minder om gewaardeerd.
Met name is dank verschuldigd aan Wim Coumou van het NCB voor de
vele tips en d e waardevolle op- en aa nme rkingen h~j een eerdere versie van he t
hier gepresenteerde verslag; aa n Kees Ga lema van de WEP-materia lenbank
voor de helpende hand die hij heeft geboden bij de bronnen- en lite ratuurverzameling; aan Femm y \Vitte wier inspanningen niet alleen het eindeloze
typwerk betroflen maa r ook de fe itelijke eindred ac tie. Bovenal was daar he t
wakend oog van de meester, dr. René Appel. Onder zijn praktische leiding
werden d e onderzoeksactiviteiten uitgevoerd en kwa m de rapportage tot stand.
De in deel I afgedrukte onderzoeksopzet en probleem- en doelstelling zijn van
zijn hand.
Simon Verhallen

Amsterdam, september 1986
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Deel I

INLEIDING

1
PROBLEEM- EN DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK
Zowel Nederland als Vlaanderen zijn meertalig: naast het Nederlands
worden er a ndere (minderheids- )talen gesproken, zowel au tochtone (Frans en
Fries) als a llochtone (o.a. Arabisch , Turks, Italiaa ns, M a leis, Srana ng Tongo
en Sarnami Hindi ). Naast behoud of 'onderhoud ' van d e eigen (minderheids-)taal is een goede beheersing van het Nederlands van groot belang voor
niet-Nederla ndsta ligen, omdat dit het algemene communica tiemiddel is binnen
d e Nederlandse en Vlaams/ Belgische sam en leving. Interac tie binnen d e eigen
sub-groep of taalgemeenscha p kan in d e eigen taa l plaatsvinden, maar voor
interac tie tussen leden van sub-groepen is het Nederland s het eni ge in
aanmerking kom ende medium.
In Nederla nd en Vlaanderen z~jn er voor and erstaligen verschillende
m oge lijkheden om op allerlei soorten cursussen Nede rlands te leren. Als reactie
op de toenemende meertaligheid, veroorzaakt d oor arbeidsmigratie uit mediterrane landen en immigratie van mensen uit (voo rmalige) koloniën, is er een
soort wildgroei ontstaan aan cursussen, methodes etc. H et is niet duidelijk in
hoeverre het bestaande aanbod aan voorzieningen adequaa t is. Eventuee l
nieu vv beleid op dit punt, gericht op veranderingen in het aa nbod of op de
eventuele instelling va n een Certificaat Nede rlands a ls tweede taa l, kan pas
ve rantwoord worden opgeze t als er een overzicht beschikbaar is van de huidige
voorzieningen .
. H et doel va n het ond erhav ige onderzoek is nu zo' n overzicht te verschaffen.
Dit overzich t zal gegevens bevatten omtrent de volgende punten c.q.
variabelen:
1. Soort cursus. Hierbij moet het woord 'c ursus' in d e meest ruime zin
worden opgevat, d.w. z. betrekking hebbend op elke mogelijke
onderwijsvorm.
2. Aantal instellingen waar de cursus wordt gegeven c.q. het aantal
onderwijsgroepen.
3. Duur va n de cu rsus (d.w.z. gepland e duur met het oog op ee n te be reiken
ei ndnivea u van de d eelnemers).
4. Aantal deelnemers per jaar. (V a nwege het ontbreken van stat istische
gegeve ns zal vaak met sc hattinge n m oeten worden volstaan. )
5. Taalachtergrond c.q. etnisch e ac htergrond van de deelnemers.
6. Gemiddelde leeftijd van de dee lnem ers (c.q. leeftijdsgroe pen).
7. Taalgebruiksmodaliteiten waar de cursus op is gericht (spreken/
1uisteren/ sdir~jven/lezen ).
8. Gebruikte methode. boek en z.
9. Verondersteld c.q. verwac ht aanva ngsniveau wat betreft beheersing van
het N ederlands door de deelnemers.
10. Doelstelling wat betreft het te bereiken eindniveau van de cu rsus.
11. Leerkrachten c.q. lesgevers (opleiding, al of niet vrijwillig enz.) .
12. Ruimtelijke voorzieninge n.
13 . Overige , finan ciële voorzieningen .
. 14. Eventuele gegeve ns m.b.t. evaluatie (hier m oet met name worden ingegaan op de vraag in hoeverre cursisten het geplande eindniveau halen).
H et overzicht zal a lleen gegevens bevatten over cursussen buiten het reguliere
dagonderwij s, cl. w.z. buiten het basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Verder moe t nog gesteld worden dat het onderhavige te in-
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ventariseren gebied grotendeels terra incognita is, waarover slechts zeer
verspreid en vaak fragmentarisch is gepubliceerd.
Zoals hierboven al is gesteld, is het voor anderstaligen van belang het Nederlands goed te leren beheersen, in ieder geval zo goed, dat zij bepaalde taken
adequaat kunnen uitvoeren en in het Nederlandstalig maatschappelijk verkeer
kunnen functioneren. Een belangrijke vraag is uiteraard: hoe goed moet 'goed'
zijn? Wat is het vereiste niveau? Het hier geplande onderzoek kan uiteraard
geen (normatief georiënteerd ) antwoord op deze vraag geven. Wel is het
mogelijk, en relevant, om na te gaan welke de eisen of vragen m.b.t.
Nederlands taalvaardigheidsniveau Ain, die overheden, instellingen of
bed1)jven aan anderstaligen stellen. Op deze wijze kan worden nagegaan of er
een kortsluiting bestaat tussen enerzijds de eindtermen van de geïnventariseerde cursussen en anderzüds het door sommige instanties vereiste niveau.
Samengevat luidt de tweeledige vraagstelling van het onderzoek als volgt:
1. Welke voorzieningen zijn er in Nederland voor het leren van Nederlands als

tweede taal en wat is het karakter van deze voorzieningen m.b.t. inhoud,
opbrengst e.d.?
2. Welke eisen worden er binnen verschillende instanties gesteld t.a.v. de
beheersing van het Nederlands door anderstaligen?
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2
BRONNEN EN LITERATUURVERZAMELING
Voor het verzamelen van de benodigde gegevens is gebruik gemaakt van de
volgende bronnen:
I. Algemeen inleidende artikelen in (vak- )tijdschriften en artikelenbundels,
bijvoorbeeld:
• Info Minderheden - uitgave van de Projectgroep Educatie Culturele
Minderheden te Zeist: jrg. 1983/1984/ 1985;
• JVederlands als Tweede Taal - themanummer van Toegepaste Taalwetenschap in artikelen (nr. 22), Amsterdam, 1985;
• Samenwijs - Informatieblad opleiding, onderwijs en vorming etnische
groepen,jrg. 1-6, Rotterdam, 1980-1985.
2. Specifieke bronnen m.b.t. de educatieve activiteiten, bijvoorbeeld:
• onderzoeksrapporten over bepaalde educatieve voorzieningen;
.jaarverslagen en brochures van onderwijsinstellingen;
• leerplannen en schoolwerkplannen van scholen en instellingen;
• statistisch informatie-materiaal van de betrokken ministeries en het C.B.S;
• materiaal van de W.E.P.-materialenbank te Amsterdam (W.E.P. = Werkgroep Educatief Plan. Materialenbank: Keizersgracht 418, Amsterdam).

3. Enquêtes
• een telefonische enquête is uitgevoerd onder de commerciële taleninsti tuten;
• een schriftelijke enquête is uitgevoerd bij enkele bedrijven en overheidsinstellingen waar anderstalige werknemers in dienst waren; vooraf is deze
instellingen telefonisch om medewerking gevraagd.
4. Interviews

•vaneen aantal educatieve activiteiten ontbreken verslagen, rapportages
e.d. In zulke gevallen zijn, soms ter plaatse, gegevens verzameld;
• meestal bleek het nodig in aanvulling op schriftelijke verslaggeving ontbrekende gegevens te vragen omdat anders de aandachtspunten niet
zouden kunnen worden volgehouden.
5. Symposia en landel{jke bijeenkomsten bezoeken; tijdens dit onderzoek is deelgenomen aan:
• de Leermiddelenmanifestatie - 27 febr. 1986 in Utrecht;
• Landelijke bijeenkomst t.g.v. opheffing L.P.G. - 25 juni 1986 te
Amersfoort;
• themadag 'Begeleiding bij indiensttreding van Etnische Minderheden' 20 maart 1986 in Amsterdam;
• Symposium 'Nederlands als Tweede Taal' aan de Katholieke Hogeschool
in Tilburg - 11 juni 1986.
Voor de verwerking van de gegevens zijn alle stukken gelezen op de negen
aandachtspunten (zie Deel II, Inleiding). In ieder geval is bij de gesprekken en
leesactiviteiten steeds gezocht naar informatie over:
- aantallen deelnemers en hun etnische achtergrond;
inhoud en omvang van het onderw~js (d.w.z. aantal lesuren, niveau van de
lesnemers en het gebruikte lesmateriaal c.q. lesboek).
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Deel II

OVERZICHT CURSUSSEN / ACTIVITEITEN NEDERLANDS ALS T2
IN NEDERLAND

1
INLEIDING
In dit deel worden de educatieve activiteiten 'Nederlands als tweede taal'
besproken. De cursussen c.q. projecte n worden .behandeld volgens een vast
schema van aandachtspunten die zijn afgeleid van de vragen zoals die in de
doelstellingen van het onderzoek zijn geformuleerd (zie deel I, p. 13 ). In dit
algemeen inleidend hoofdstuk op D eel II worden de diverse aandachtspunten
van ee n nadere toeli chting voorzien; de lezer dient dit hoofdstuk te beschouwen
als een leesw~jzer voor de daarna volgende opsomming van cursussen en
prqj ec ten. Tevens worden een aantal begrippen nader uitgelegd en enkele
keuzes verantwoord.

De aandachtspunten

De volgende onderwerpen komen per hoofdstuk aan bod:
1. Profiel van de cursus
2. Lesplaatsen
3. De cursusduur
4. Deelnemers
4.1 Getalsmatig
4.2 Etnische achtergrond
4.3 Leeftijd
4.4 Opleiding
5. Begin-/ eindniveau
5.1 Doelstellingen
5.2 Selectiecriteria
5 .3 Uitstroom
6. Inhoud van het onderw~js
6.1 Taalgebruiksmodaliteiten
6.2 Methoden/ Materiaal
7. Lesgevers
8. Voorzieningen
8.1 RuimtelUke voorzieningen
8.2 Financiële voorzieningen
8.3 Overige voorzieningen
8. 4 Groepsgrootte
9. Evaluatie
Bronnen
Van een aantal cursussen/ projecten is niet op alle onderdelen informatie
beschikbaar. In zulke gevallen wordt de betreffende paragraaf afgedaan met:
'Geen gegevens beschikbaar' of 'Geen gegevens bekend'.
Het is van belang te weten dat zo'n predikaat 'geen gegevens' kan slaan op:
- er is in het algemeen niets over bekend; de benodigde gegevens, zoals bijvoorbeeld de nationaliteit of etnische achtergrond van de ingeschreven cursisten,
zijn niet genoteerd of niet meer te achterhalen;
- er is ons niets over bekend; dat wil zeggen dat er in het kader van dit
onderzoek over dergelijke aangelegenheden geen nadere informatie is
gevonden maar dat het heel goed mogelijk is dat we bepaalde bronnen over
het hoofd hebben gezien of door tijdgebrek niet hebben kunnen aanboren.
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In bepaalde geva llen z(jn m eerdere aandachtspunten, m et name bij de subpa ragrafen, bij elkaar genomen (bijvoorbeeld in enkele tabellen ). Bovendien
zijn in ee n paar hoofd stukken subpara grafe n vervallen als de beschikbare (in
zulke gevallen meestal beperkte) gegevens a l eerder in het hoofdstuk aa n de
orde zijn gekomen.

2
Welke activiteiten komen aan bod

In dit onderzoek worden d e educatieve activiteiten Nederlands als tweed e
taal besproken waa rvoor een aa ntal a lgem ene e igenschappen geldt:
- het onderwijs wordt in meerdere of mindere mate d oor de overheid
bekostigd ,
- de niet onder bekostigingsmiddelen van de ove rheid vallende cursusse n
worden door bedrijven , instellingen en/ of deelnemende cursisten betaald ,
- d e instellingen worden genoemd in verslagen, leerplannen , brochures of
onderzoeksrapporten,
- er vinden regelma tig activiteiten voor werving en toeleiding plaa ts.
N iet beschreven word en acti viteiten di e door vrijwilligers worden uitgevoerd
in privé-omstandigheden, eventueel geïnitieerd door maat schappelijke of kerkelijke
organisaties. In de regel betreft het hier één-op-één lessituaties (l lesgever/ 1
lesnemer) die worden uitgevoerd buiten d e reguliere onderwijs- en welzijnsinstellingen om, waa rb~j in de kosten van lesmateriaal gehee l door Iesgever/ Iesnemer zelf wordt voorzien en waa rvoor niet of nauwelijks van
d eskundige begeleiding gebruik wordt gemaakt. De omvang van zulke persoonlijke initia tieven is niet vast te stellen; de scha ttingen over het aantal
buitenla nders dat op de ze manier Nederla ndse taall essen krijgt lopen ver
uit een (van enkele honde rden tot 5 à 10.000).
Categoriseringsperikelen
E r dienen zich drie rnogelükheden a an om d e cursussen te inventariseren en
in te delen:
- na ar soort van instelling: er zijn tientall en soorten inst ellingen, per soort ti enta llen tot honderd en instituten in Nederla nd;
- naar Leerdoel: de vraag is of d e cursus zich richt op
a) socia le redzaamheid/ algemene basiseducatie,
b ) doorstroming na ar beroepsopleiding of arbeidsma rkt , of
c) doorstroming naar middelbare of hogere opleidingen;
- naar intensiteit van de cursus:
a ) 2-5 uur les per week (niet-intensieve c ursus),
b ) 'enige tussenvorm' ,
c) 10-20 uur of m eer per week voor een periode van enkele m aanden of
lange r (intensieve cu rs us).
We hebben gekoze n voor een combinatie van het ee rste en tweede indelingscriterium omdat m et het oog op eventuele centrale certificering in het onderwij s, leerdoel en eindniveau d e belangrijkste beslissingspunten zullen zijn als
men cesuren wil aanbrengen.
Aldus ontsta an 3 categorieën:
1. Activiteiten gericht op instroom voortgezet (dag-)onderwijs
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2. Bäoepsvoorbereidende en beroepsbege leidende educatie
3. Algemene en categoriale educa tieve voorzieninge n voo r volwassenen.
(Sommige insti tuten behoren tot m eer da n één categorie, bijv. dag-/ avondscholen, maar worden toch op één plaa ts besproken. )

Redenen voor mogelijke ongelijkwaardige behandeling
Het is niet zo da t er een direc t ve rba nd bes taat tusse n de om vang van d e
bespreking va n bepaa lde cursusse n in dit rapport en hun aa ndeel in het educatieve veld . Sommige educatieve act ivite iten zijn eld ers a l uitgebre id besproken en va n zulke verslagen wordt hier dan volstaan me t een korte \.veergave. Zo is er een uitstekende en gedeta illeerde evalua tie (t. a. v. inhoud en
opbrengst) va n de intensieve taa lcursusse n in Nederland Ua nsen/ v. Veen,
1986). M aa r er vinden ook talloze educa tieve activiteiten plaa ts op het gebied
van Ned erl a nd s a ls tweede taal die zich tot nu toe aan de a lge mene waarneming hebben onttrokken , deels omd a t zij buiten de geldende subsidiestromen
vielen en deels va n wege hun meer of minder buitenmaa tsc ha ppelijke positie.
De taalcursusse n voor buitenla nd se gedetineerden in Nede rl a nd se gevangenissen en de taalcursussen voor buitenla nders welke ge hee l d oor het bedr~jfsleven worden bekostigd, zijn d aar voo rbee lden van.
Een andere red en om aan bepaa lde cursussen betrekkelijk veel aandacht te
geven te rwij l ze m a ar een gering aa n tal van de buitenla nders bereiken of voor
een kle ine groep zijn opgezet , ka n ge legen z~jn in hun bela ng rijke b~jdtage aa n
materia alontwikkeling of hun eve n tuele modelfun ctie t. o.v. a nd ere soortgelijke
cursusse n. Zo wordt ee n aanta l curs usse n besproken die gericht zijn op
instroom va n buitenlanders in het tertia ir onderwijs. De aandacht voor dit
onderw~js in on ze besprekingen staa t niet in verhouding tot b ij voorbeeld he t
aantal d eelnem ers aan deze a ctivite iten in vergelijking tot a ndere educatievormen. T oc h vinden er aan zulke instituten veel experimenten met T 2 -leermateriaal plaats waar het gehele werkveld van kan profiteren en waar we dus
wat uitgeb re ider bij stilstaan.
Bovendien word en er in h et navolgende enkele cursusse n of instellingen
b esproken waa r de dee lnam e van buitenl a nd se lesnem ers zeer ge ring is in ve rgelijking to t de groep Nederlanders in de betrefîe nde opleiding. In juist dit
gegeve n ligt da n de aanleiding voo r een uitgebreide besp reking van deze
onderw~jsvorm. Zo zijn er bepaa ld e op beroepskwalifica tie gerichte cursussen
die zeer geschikt zouden zijn om de volwassen buitenla nder aa n de onontbee rlijke beroep svorming of zelfs een va kdiploma te helpen m aa r die desondanks
uitblinken in ontoegankelijkheid d a n wel slechte afstemming va n het programma op de spec ifieke deelgroep. Zulke cursussen worden d a n besproken
omdat ze een bela ngrijkere rol zoud en moe ten spelen da n ze doe n en gepoogd
wordt daa rbij aan te geven welke tekortkomingen m.b.t. de positie van Ned erlands als tweede taa l in het onderwijsprogramma hierva n de oorzaken kunne n
Zljl1.

3
Gehant~erde begrippen
Profiel van de cursus

Vooraf wordt in he t kort een aanta l indrukken gegeven van de soort cursus<
die wordt besproken . In enkele gevallen betekent dat d a t de kèrnpunten uit de
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bespreking worden gelicht, in andere gevallen wordt gewezen op een
problematisc he relatie met andere soortgelijke cursussen of wordt de lezer
gewezen op belangrijke overeenkomsten en verschillen in doelgroepen: ván deze
en andere cursussen die worden bereikt terwijl de titel van de cursussen aanleiding tot verwarring op dit punt zou kunnen geven.
Het is in ieder geval niet zo dat men b~j een opsomming van alle profielen
ook een reeks van activiteiten krijgt die onderling vergel~jkbaar zijn en ieder .
voor zich ' in een notedopje' het type cursus beschrij ven.
Lesplaatsen
Onder lesplaatsen kan worden verstaan:
- het aantal instellingen dat een bepaald soort onderwijs uitvoert;
- het aantal cursussen/lesgroepen dat onder een hoofdinstelling valt die met
een bepaalde onderwijstaak belast is.
Het is b~jvoorbeeld mogelijk dat een dag-/ avondschool verschillende soorten
onderwij s verzorgt die hier in het overzicht onder eigen titel worden besproken
. (ITC-cursus/ BKE-cursus/ MA VO-cursus ); ook is het mogel~jk dat zo'n dag-/
avondschool een bepaald soort cursus op allerlei plaatsen in de stad en
omgeving laat uitvoeren.
De bedoe ling van dit onderdee l is vooral omvang en spreiding aan te geven
teneinde deze in verband te kunnen brengen met andere te bespreken aspecten
van de activiteiten. Het is in dit verband belangr~jk op te m erken dat we bij
onze speuractiviteiten niet altijd aan de eis van geografische spreiding konden
voldoen.
Cursusduur
Hierbij kan \-\'Orden besproken:
- het aantal jaren dat een opleiding duurt (d.w.z. de taalcursus of de opleiding
waar de taallessen een onderdeel van zijn);
- het aantal lesuren per week, per maand of per cursu~jaar;
- de hoevee lheid tijd die aan bepaalde onderdelen va n het programma wordt
besteed .
Het ligt voor de hand op deze plaats enige aandacht te schenken aan de
spraakverwarring rondom de term 'i ntensief taalonderwijs'. De mogelüke
betekenissen van intensir;f die wij z~jn tegengekomen:
onder grote druk in zo kort rnogel~jke tijd met
- intensief taalonderwijs
maximale inspanning hoge resultaten proberen te bereiken.
- intensieve cursus = cursus van 10 tot 20 of meer lesuren per week. Er bestaan
instituten die een 5 of 6~urige cursus een intensieve cursus noemen . Zulke
activiteiten die noch de titel ' intensief' en evenmin de titel 'niet-intensief'
kunnen dragen , zou men het best k1,1nnen aanduiden m et ' half-intensief' .
Daarmee wordt ven-vezen naar c ursussen van 5 tot 9 lesu ren per week.
- intensieve taalcursus (ITC) = bepaald type intensieve taalcursus nl. die
betaald wordt volgens de nonnen van de uitvoeringscirculaire IP\/ /002 van
het Ministerie van WVC. Meer hierover bij het onderdeel Financieringsmogelijkh eden.
Lesnemers
Het vaststellen ~an het juiste aantal deelnemende cursisten per cursus of
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opleiding en erger nog het totaal aantal aan activiteiten Nederlands als tweede
taal deeln eme nde volwassen anderstaligen, is een onmogeli_jke opgave.
(Vergelijk voor een opsomming van soorten en oorzaken van kwantificatieproblemen v. Boxtel/v.d. Linden, 1986, p. 36-39.)
Cijfermatige informatie is in veel gevallen fundamentee l onbetrouwbaar,
soms is het niet of slecht toeganke ltik en in slechts enkele geva llen weten we
met grote mate van zekerheid dat de opgegeven aantallen kloppen. Dan nog
zijn de aantallen moeilijk te verge l~jken omdat er kan worden verwezen naar
het totaal aantal cursusdeelnem ers (ongeacht duur van de cu rsus) maar ook
naar jaarl~jkse deelname.
We geven een opsomming van een aantal oorzaken:
l. Bepaalde prqjecten staan b~j verschillende instellingen ingeschreven; btjvoorbeeld BKE-prqjecten vallen onder samenwerkingsverbanden van Vormings•
centra , Volksuniversiteiten en Streekscholen (etc.). Alle genoemde instituten
kunnen de deelnemende cursisten vermelden.
2. De verschillende ministeries hebben hun eigen vormen en voorwaarden in
het subsidiebe leid. Vaak is van bestede gelden niet bekend hoeveel er aan
scholing va n minderheden is besteed. Op het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid is dit jaa r voor het eerst een poging gedaan om de verdeeld e bedragen naar allochtone en autochtone gebruikers te splitsen.
3. Onderw~jsinstellingen vertonen grote verschillen in ad ministratief beleid. Bij
de ene worden wel en bij andere weer gedeeltelijke of geen gegevens over
etniciteit en taalachtergrond in de inschrijvingen verwerkt. Zo blijken
studentenbestanden aan universiteite n en hogeschol en zee r van officiële
bronnen te verschillen.
4. Er is een grote begripsverwarring rondom anderstalige cursiste n . Soms
worden alleen cursisten m et ee n niet-Nederlands paspoort, dan weer alle
cursisten met een niet-Nederland se moedertaal genoteerd. Vaak meent m en
dat gastarbeiders en hun familieleden de enige anderstaligen zijn of als
enigen tot de groep etnische minderheden moeten word en gerekend.
5. Er zijn grote verschillen tussen de teldata die op een onderw~j~jaar, cursusjaar of ka lenderjaar maar ook op de totale cursusduur kunnen slaan. Als
men op zoe k is naar alle anderstalige cursisten in ee n bepaald jaar, moet
men rekenen op ongelijksoortige cijfe rs.
6. Veel cursusse n bestaan pas zo kort dat men mogeltjke discrepanties tusse n
aanmelders of instromers en de daadwerkelijke uitstroom gewoon niet ka n
geven (à ls men ze al wil geven).
7. Een aantal in het geding zijnde extra faciliteitenrege lingen die op basis van
aantallen deelnemende allochtone cursisten worden toegepas t kan de
ccrl~jkc opgave van deelnem ers sterk vertroebelen.
Voor d e aanduiding van d e doe lgroepen sluiten we ons aan bij de bestaande
spraakverwarring. Per projectbeschrij ving zal zoveel mogelijk duidelijk
gemaakt worden wat men onder ee n bepaalde doelgroepen-term verstaat.
Algemeen gelden de volgende begripsduidingen:
allochtonen - personen met een andere etnische achtergrond dan de Nederlandse, ortaJhankelijk van de voertaal waarvan zü zich algemeen
(sociaal/maatschappelijk) dan wel in de eerste plaats en voornamelijk
bedienen. Hieronder vallen dus buitenlanders maar ook Surinamers,
Antillianen, Molukkers.
buitenlanders - personen met een ander dan een Nederlands paspoort en ook
vallen hieronder vluchtelingen zonder paspoort.
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buitenlandse werknemers - personen met een niet-Nederlands paspoort die in de
eerste plaats om reden van werk naar Nederland zijn gekomen. Hiertoe
worden de zogeheten gastarbeiders gerekend maar ook door bedrijven in
Nederland tijdelijk gedetacheerde werknemers en werknemers uit
E.G.-landen.
anderstaligen - personen die in Nederland of elders geboren zijn en met een
andere moedertaal dan het Nederlands als gezinstaal zijn opgegroeid.
Daarnaast worden nog begrippen als niet-Nederlanders, medelanders,
vreemdelingen, immigranten en allerlei nationaliteits- of continentsaanduidingen gebruikt.
Een officiële term die de meest brede benadering geeft (met name van
belang voor het overheidsbeleid) is: (etnische) minderheidsgroepering. Voor
een etnische minderheid wordt de volgende door het ACOM uitgewerkte definitie
gebruikt:
'- de leden nemen naar objectîeve maatstaven gemeten in overgrote meerderheid een lage positie in;
- zij kan niet effectief aan de reguliere politieke besluitvorming deelnemen
omdat zi.j daarvoor niet omvangri.jk genoeg is en/of haar leden daartoe de
juridische status missen;
zij wordt door de rest van de samenleving als een aparte groep beschouwd
en wel in die mate dat het lidmaatschap van die groep als gevolg van die
groep als het allesoverheersende kenmerk van haar leden geldt;
- z~j omvat meerdere generaties;
- z~j bezit een eigen cultuur of duidel~jk eigen culturele trekken.'
(ACOM, 1979).

4
Kwantitatieve informatie over de doelgroep
We proberen hier een overzicht te geven van het totaal voor Nederlands
taalonderwijs in aanmerking komende buitenlanders. In het navolgende
overzicht wordt de globale omvang gegeven van de allochtone groepen waarop
het minderhedenbeleid primair gericht is.
Globale omvang allochtone groepen i.v.m. minderhedenbeleid per l-l-1983
lVIediterranen
w.o. Turken
Marokkanen
Spanjaarden
Italianen
Joe gos laven
Portugezen
Grieken
Tunesiërs
Surinamers
w.o. Ned. staatsburgers
Sur. staatsburgers
Antillianen
Molukkers
Vluchtelingen (toegelaten na 1974)
Zigeuners
Totaal
(Abell, 1985)
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325.000
152.000
100.000
22.000
21.000
14.000
9.000
4.000
3.000
190.000
180.000
10.000
43.000
40.000
15.000
2.000
615.000

Bovend ien wonen er in Nederland grote groepen personen met een nietNederlandse nationaliteit waarop het minderhedenbeleid niet altijd van toepassing is, maar die wel in meerdere of mindere mate een beroep doen op
educatieve voorzien ingen waaronder taalcursussen wel de belangrijkste zijn.
Enkele groepen aanwezige niet-Nederlanders naar nationa liteit (1-1-1984)

Amerika
België
West-Du itsl2..nd
China (vo lksrepub liek )
Frankrijk
Indonesië
Pakistan
Groot Brittannië (incl. Hong Kong )
Overige (andere groepe n dan
in voorgaande tabel genoemde
niet -Nede rlanders)

mannen
5.000
12.300
24.700
4.700
3.500
5.400
3.100
23.600

vrouwen
4.900
11.400
20.100
3.600
3.200
4.200
1.700
17 .300

36.500

26.000

118 .000

Totaa l

+

92.400

211.200

(CBS, 1985. Statistisch zakboe k. p. 35 )

Er is natuurlijk sp rake van een constante in- en uitstroom van buitenlanders.
Per saldo neemt het aa ntal buitenlanders c.q. niet-Nederlandstaligen (het zgn.
migrati eove rschot ) per jaar met enkele duizenden toe.
Voor het taalonderwtjs is het interessant om te kij ken naar het aantal
anderstaligen dat jaarlijks binnenkomt; onder deze groep zal de behoefte aan
onderwijs Nede rla nd s als tweede taal wel groo t zijn.
Jaarlijkse immigrat ie van niet-Nede rlanders (1984)
E.G. -landen
w.o.

11.600
België
West-Duitsland
Italië
Groot Brittannië

Overige la nden
w.o. Marokko
Spanje
Suriname
Turkije
Totaa l

l. 300
3.800
600
4.300
25,600
4.600
600
1.800
4.100
37.200

Van deze groep van 37.200 is ongeveer 70% ouder dan 15 jaar.

5
De onderwijsinhoudelijke component

De mogelijkheden om het onderwijs Nederlands als tweede taal kwalitatief te
beoordelen zijn erg beperkt. Bij de beschrijving van de taalcursussen maken we
gebruik van gegevens omtrent het begin- en eindniveau van de doelgroepen
waarop men zich richt om die daarna te kunnen vergel~jken met gegevens over
de taalgebruiksmodaliteiten die in het onderwijs aan bod komen en de ver-
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schillen in aandacht die aan d e diverse aspecten van taalverwerving wordt
besteed en gegevens over gebruikte m ethodes en leermaterialen.
We moeten beseffen dat veel informatie is ontleend aan onderzoeksrapporten, verslagen van onderw~jsactiviteiten, inventarisaties van officiële
instellingen en leer-(werk- )plannen . Veel van zulke geschriften zijn gesteld in
algemene termen en staan vaak bol va n goede bedoelingen waarva n we niet
weten of ze wel gerealiseerd zijn/ zullen worden; meestal zijn ze geschreven
door andere personen dan taalkundigen of onderwijsgevers.
Toch is het mogelijk om m et behulp van zulke rapporten enige indi catie te
geven (met het oog op een over-all beoordeling zoals in dit onderzoek de
bedoeling is ) over nut en opbrengst van activiteiten. Bijvoorbeeld: wanneer
doelstellingen van verschillende soorten cursussen of instituten, die zich op
geheel verschillende doelgroepen richten c.q. moeten richten, in a llerlei
opzichten overeenkomen , dan klopt er iets niet. Óf m en heeft de verkeerde
doelgroep in huis, of men hantee rt d e verkeerde doelstellingen.
Andere indica ties voor kwaliteit en resultaa t va n het onderw~jsprogramma
kan men krijgen door uitstroomgegevens van d e opleidingen te beoordelen. In
het geval van schakelvoorzieningen proberen we aan te geven welke de taalvaardigh eidseisen en niveaueisen van de doelinstellingen (opleidingen waar h et
schakelprogramma op gericht is) zijn om daarna te kijken of en in hoeveel t~jd
die schakeling tot stand is gebracht.
D e meest voor d e hand liggende manier om c ursussen te beoordelen is he t
vergelijken van examen- c.q. eindtoetsresultaten. In enkele gevallen bl~jkt d a t
mogelijk maar meesta l niet. H et ontbreken van la ndelijke exa m ens op verschillende nivea us voor het vak Nederlands als tweede taal verhindert zo'n
vergelijking. We proberen ook zo veel mogelijk aan te geven welke methodes
en aanvullende leermaterialen in ge bruik zijn; m aar iedereen weet dat een
goed boek of de goede aanpak op zichzelf niet voldoende garantie geeft voor
goede resultaten.
Bovendien zullen we inga an op niveau en deskundigheid van de lesgevers.
O ok hier schuilt het gevaar dat veel gegevens nauwelijks voldoende informatie
bieden , maar het geheel overzien de moet het toch mogelijk zijn enige uitspraken te doen .
Het gaat niet aan om in het bestek van deze invent arisatie de beste of de
slechtste cursus aan te wij zen. Daarvoor is de verscheidenheid in lee rwensen en
leermogelijkheden van de doelgroepen te groot. Ook moet niet uit het oog
worden verloren dat het gaat om een vakgebied dat nog m aar net tot ontwikkeling is gekomen. Er is ee n groot beroe p gedaa n op in eerste insta ntie weinig
d eskundi ge onderwijskrachten , er is door wetenschappel~jke en professionele
instellin gen traag gereageerd en er is zeer veel gesteund op bereidvvilligheid en
betrokkenheid van ee n grote groep mensen die na uwel~jks op die taak was
voorbereid.
Bij de beoordeling van de onderwüsinhoudelijke component zullen we vooral
aandacht besteden aan de wijze waarop d e volgende in het g.eding zijnde
aspecten op elkaar zijn afgestemd: doelgroep leermateriaal - leeromsta ndigheden - uitkomst/ resultaat.
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6
Financieringsmogelijkheden

Financieringsbronnen voor educatieve activiteiten z~jn er legio d.w.z. zeer
divers maar zelden ruim.
- De meeste reguliere ond erwij sinstellinge n worden gesubsidieerd volgens VOsubsidieregelingen vanwege het Ministerie van Ond erwij s en Wetenschappen
(bijv. Vormingswerk jong volwassenen, dag- / avondscholen, MBO-HBO,
etc.).
Aanvullende bekostigingsmogel~jkheden voor het onderwij s vindt men in:
• Extra faciliteitenregelingen (bijv. ISK's);
• Onderw~j svoorrangsbeleid (bijv. d agcursus NLO/ PABO );
• Platform leermiddelen (t.b. v. materiaalontwikkeling).
- Doo r het Ministerie van WVC word en de volgen de subsidi emogelijkhede n
geboden (waarvan enkele i.s. m . andere ministeri es):
• Rijksbijdrageregelingen soc iaal cultureel werk (bijv. voor ac tiviteiten in
buurthuizen);
• Rijksbijdrageregeling alfabetisering en educatieve activiteiten voor
culturele minderheden ; de circulaire IPV / 001 (t.b.v. niet-intensieve
prqjecten en a lfabetiseringsprojecten );
• Rijksbijdragerege ling educatie mind erheden; uitvoeringsci rculaire IPV / 002
(t.b.v. intensieve taalcursusse n);
• Rijksregeling welzijn minderhed en (t.b .v. aanvu llende activiteiten, niet
primair Nederlands taa londerw~js).
- Door het Ministerie van Sociale Zaken en vVerkgelegenheid worden
geboden:
• Studiekostenregeling werkzoekenden (hiermee beta len GAB's taalcursusse n
voo r buitenla ndse werkzoekenden );
• Bijdrageregeling voor scholing in sam enwerking tussen c)Verheid en bedrijfsleven (bijv. activiteiten 'Nederlands op de werkvloer');
• Arbeidsvoorzieningsmaatregelen zoals CVV en CBB;
• Bijdrageregeling vakople iding j eugdigen (bekost igt deel van het
stree kschoolond erwijs).
- Prqj ec ten en interdepartementale bronnen:
Er zijn enige activiteiten t.b. v. minderheden maar ook algemene vohvasseneneducatieprojecten die d oor de dri e ministeries gezamenl~jk worden
bekostigd. Voorbeelden hiervan zijn BKE-prc~jecten , Open schoolprqj ecte n,
Prqjec ten educa tieve netwerken.
Ook worden er activiteiten bekostigd door de Interdepartementale commissie
minderhedenbeleid .
Voor een aantal financieringsmogelijkheden is het noodzakel~jk dat een aantal verschillende scholen/ instellingen een samenwerkingsverband ,aangaat.
Voorts is het zo dat WVC veel rüksbijdragen aan ge meenten geeft op de
bredere titel van sociaal cultureel werk. Gemeenten moeten dan een educatief
plan opmaken waarin alle activiteiten, de .omvang ervan en de eventuele bekostigingsverzoeken, zijn opgenomen. Daarom zijn er vaak grote verschillen
tussen ge meenten.
M en moet er ook niet van opkijken a ls blijkt dat bepaalde voorzieningen , die
in alles gelijk zijn , in de ene gemeente uit deze bron en in de andere gemee nte
uit een andere bron worden betaald. Ook kunnen er, hoewel van dezelfde subsidieregeling gebruik gemaakt is, grote verschillen zijn in uitgekeerde bedragen.
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Ook is het mogelijk dat voorzieningen worden bekostigd m et gelden uit een
aantal, vaak zeer verschillende, subsidiepotjes.

7
Overige aandachtspunten
De lezer die meent onder de kop Evaluatié een concluderend, samenvattend
en oordeelgevend commentaar aan te zullen treffen , komt bedrogen uit. H et is
ondoenl~jk in het kader van onze onderzoeksopdracht een evaluatie van de
desbetreffende cursus te bieden, zeker waa r zo schaars voorzien is in inhoudelijke gegevens. Men treft een aantal losse opmerkingen ac hteraf aan, die deels
evaluerend zijn maar in sommige gevallen slechts een bepaald aspect nader uitwerken en van commentaar voorzien.
In bijna elk hoofdstuk komen overzichten, staatjes en tabellen voor. Vaak zijn de
tabellen e.d . afkomstig uit de prima ire literatuur-bronnen die bij elk hoofdstuk
genoemd zijn , m aa r ook hebben wij een aantal overzichten c.q. tabellen zelf
opgemaakt me t gegeve ns die aan verschillende bronnen ontleend werden.
De bronnen, d.w.z. de rapporten, ve rslagen, artikelen e.d. waaruit de informatie is ge haald die een te bespreken cursus betreft, worden direct bU dat
hoofdstuk gegeve n. Daarom vindt m en in de tekst van d eel II zelden verwij zingen naar de gebruikte literatuur; e r worden zoveel gegevens ontleend dat het
steeds opnem en van literatuurverwijzingen de tekst onleesbaar zou maken.
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ACTIVITEITEN GERICHT
OP INSTROOM VOORTGEZET
(DAG-)ONDERWIJS

2
INTERNATIONALE SCHAKELKLASSEN VOOR VOORTGEZET

ONDERWIJS: I.S.K.'s
Profiel van de cursussen

In 1974 zijn op ee n drietal plaatsen in N ederland internationa le schakelklassen aan LBO- en MAVO/ HAVO-scholen verbonden om de instap van
leerplichtige buitenla ndse jongeren in he t reguliere voortgezet onderwijs te
begeleiden met extra Nederlandse taallessen.
Op den duur heeft een aantal van de( ± 100) ISK 's in Ned erla nd ook
groepen jong-volwassenen in hun onderwijs opgenomen; het betreft dan
schakeling naar de tweede fa se voor het VO. T.b.v. MBO- en HBO-instellingen bestonden toen geen a parte insluisvoorzieningen.
Over de ware omvang van dit (jong- )volwassenenonderwij s zijn nauwelijks
gegevens bekend. Vast staat da t het programma voornamelijk Nederland se
taallessen en bij spijkeractiviteiten op andere vakgebieden behelst, afhankelijk
van het aanbod van de betreffende onderw~jsvorm .

2
Lesplaatsen

In 1983 waren er in Nederland 98 scholen met internationa le schakelklassen,
verspreid over 55 steden. Voor het merendeel vindt men de schakelklassen aan
LBO-sc holen, soms aan LBO-MBO-scholengemeenschappen. Het aantal
buitenlandse leerlingen per school is versc hillend. M eestal gaat het om één klas
of enkele klassen. M et name in de grote steden en andere concentratiegebieden
heeft men wel scholen met vele tientallen buitenlandse leerlingen, waarbij voor
Qong- )volwassenen aparte lesgroepen worden ingericht.
3
Cursusduur
De internationale schakelklas is gebaseerd op een pakket extra voorzieningen/ faciliteiten voor buitenlandse leerlingen die
a ) een bepaalde leefttjd hebben,
b) een beperkt aantal jaren in Nederland zijn,
c) weinig/ geen onderwijs in Nederland hebben genoten,
d ) moeilijk aanspreekbaar zijn.
Voorts moet een school 10 of meer buitenlandse leerlingen hebben. Afhankelijk van de aanwezigheid van bovenstaande kenmerken wordt de schakelduur vastgesteld op één of twee jaar. Voor alfabetiseringscursussen is de leerperiode veelal langer dan de vastgelegde 2 jaar.
4

Deelnemers

4.1
Getalsmatig
Het is onduidelijk hoeveel buitenlandse leerlingen in aparte schakelklassen
van het voortgezet onderwijs zitten. Welk deel van deze groep ouder is dan
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16/ 17 jaar is evenmin te achterhalen. Tellingen lopen uiteen van 10%
(Triessche~jn, 1983) tot 20% (Fase/Risseeuw, 1984).
Leerlingen met buitenlandse nationaliteit bij AVO, LBO en MBO 1983/ 84

AVO
LBO
MBO

Totaal

Mannen Vrouwen

17.229
19.252
2.206

8.742
12.008
1.319

8.487
7.244
887

Turken Marokkanen

3.967
8.626
503

1.848
5.267
160

MediOverigen
terraan*

9.426
7.803
15. 796
3.456
1.087
1.119

* Grickenland / Italiè'/ Spanje/ Ponugal/ J oegoslavië/ Tunesië/ Turki_je/ Marokko

Leeft~jdopbouw leerlingen met buitenlandse nationaliteit bij AVO 1983/ 84

11-15 jaar
16-17 jaar
18-20 jaar

11.340
4.112
1.777

4.2
Etnische achtergrond
Er zijn meer dan 60 nationaliteiten over de ISK's in heel Nederland
verdeeld. Het aandeel van de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in de
leerlingenpopulatie is groot. (Zie tabel par. 4.1 hierboven. )
Naar verhouding heeft men meer niet-mediterranen bij het algemeenvormend onderwijs (AVO ). Voegt men dit gegeven bij het feit dat slechts een
kwart van de ISK's aan AVO-scholen zijn verbonden, dan valt snel te concluderen dat de ISK's als onderwijsvoorziening vooral voor de gastarbeiderskinderen een grote rol spelen.
4.3

Lajty·d
Duidelijke gegevens over de leeftijdsverhoudingen in de schakelklassen ontbreken. Het is bovendien de vraag of - gezien de bepalingen in de faciliteitenregeling en de recente wijzigingen in het overheidsbeleid m.b.t. facilitering ten
behoeve van andere 'neven-instromers' - de betrokken instellingen geneigd
zouden z~jn de juiste gegevens te vermelden.
4.4
Opleiding
Voor de gehele populatie van de lSK's in Nederland geldt dat 8% geen
enkele scholing in het land van herkomst heeft genoten en ruim de helft het
lager onderwijs niet heeft afgemaakt.
5
Begin- en eindniveau

Het beginniveau is voornamelijk gedefinieerd in 'de kennis van het Nederlands is ontoereikend met het oog op de instroom in het reguliere voortgezet
onderw~js.' Dat neemt niet weg dat er een grote verscheidenheid is in de vooropleiding van de cursisten. Sommigen zijn analfabeet, anderen hebben een
middelbare schooldiploma.
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Eindniveau
vVe vermelden hier een aa ntal gegevens over doorstroming van ISK-lee rlin gen, o.a. uit een onderzoe ksverslag van Fase en Risseeuw:
- voor een aan1ien lijk deel van d e lee rlin gen is het ISK cindond en-vijs;
van de doorstromende ISK -leerlingen (ruim 50%) komen de meesten in het
regulier voo rtgeze t onde rwij s te rec ht ;
- de uitval onder doo rstrome rs \Vas in 1984 36%:
onder lee rlingen zo nder sc hoolervaring in het land van herkomst (analfabe ten ) is de uitval enorm (46%);
- h et verschil tussen onvolledig en vo lledig lager cmden,vijs is in de doorst roomen uitvalc~jférs niet terug te vinden ;
- m ee r clan ee n kvvart van de leerlingen die in het incli vicluce] onclenvi js terecht
kvva mcn verliet de school a l na een _jaar;
- a ls groep z ijn d e lee rlingen beter af als ze bli_jven op de sch oo l vvaar ze het
ISK-onderwijs hebben gevolgd;
- omda t ISK-sch olen vaak ca tegorale sch olen zijn met een beperk t aant al
studiem ogelijkh ede n vindt er voor een d eel externe doorstroming plaats.
Externe doorstroming gee ft echter een gro tere kans op uitval.
6
Inhoud van het onderwijs

Er v,,orde n zeer versc hill ende lesroosters gehanteerd op de ISK 's in Nederland. Een van de vveinige constanten is de grote aandacht voor Nederlands:
gemiddeld wordt ruim 10 uur (l / 3 van de totale les t~jd ) aan Ned erlands
besteed. Vaak is er ruimte voor OETC-ondervvi_js in h et rooster; voor h et
overige ha ngt de samenstelling van het va kkenpa kket vooral samen met he t
type school waaraan de ISK verbonden is.
Bij een bepaald onderzocht dee l van d e ISK 's (uit: ITS/ ITT-onderzoek; zie
Buster/Stortelder) is voor het belang en de aa nd acht voor taalvaardigheden
deze volgorde aangegeven: spreken , luisteren , le ze n, schrijven.
De meest ge hanteerde m ethode was 'Nederland s voor andersta ligen in het
voortge zet onderwij s' .
A ls men probeert het onderwijs en de lee rstof te herleiden tot
a ) een meer gramm a ticaal gericht e a anpa k, of
b ) ee n meer communicatief ge richte aanpak,
clan blijkt dat er zowe l op lee rkracht- als op sc hoolniveau nauwe lijks een
duicldüke l~jn valt te ontdekken. Uit het fó utencorrectie-ged rag van de lee rkrachten zou men kunnen concluderen dat er een voorkeur is voor vormgerich te/ procluktgericht e benadering. De invloed van de aanpak (grammaticaa l
vs. commu n ica tief) op de taalvorderingen van d e leerlingen is echtet in het
algemeen gering.

7
Lesgevers

Een aant a l leerkracht-kenmerken uit h et ITS/ ITT-onderzoek:
- 85% was jonger dan 35 jaar,
- meer clan de helft was vrouw,
- de ervaring liep uiteen van 1 tot 2jaar (3 0%), 3 tot S j aar (28%), 6 tot l Ojaar
(24%) en 11 jaar of meer (18%).
De onclerwtjsbevoegdheid was veelal akte - volledig - bevoegd - onder-

33

wijzer; 18% van de docenten had een MO-A of B-akte.
Op de m eeste scholen js er spra ke va n ee n sc heiding tussen leerkrachten die
voorn a melijk in het reguliere onde rwij s lesgeven en leerkrachten die voor het
grootste deel of uitsluitend a a n de ISK z~jn verbonden.

8
Voorzieningen
8.1
R uimtelijke voorziem:ngen
De norm voor ruimtel~jke voorzieningen is voor ISK' s overeenkomstig de
geldende normen voor het VO. D a arbij m oet word en opgem erkt dat vanwege
d e algemene verwachting dat het om een tijdel~jke voorziening zou ga an d e
schakelklassen b~j veel scholen zijn ondergebracht in oudere, op kortst ondig
gebruik gerichte huisvestingsmogel~jkhed en .

8.2
Fïnanciële voorzieningen
De belangr~jkste g rond voor ISK-faciliteiten is dat een school 10 of meer
lee rlingen heeft met de combinatie van genoemde kenmerken (zie par. 3 hierb oven ). H et gaat in principe om extra lera a rlesse n. Vaak worden aanvullend
gemeentelijke subsidi es, materiaalont wikkelingssubsidies en extra begeleidingsgelden gefourne erd.
De extra faciliteit en worden in het a lgemeen besteed a'a n ex tra begeleiding
(keuzebegeleiding, huiswerkbegel eiding, al gem ene begeleiding), maar voora l
a a n extra lessen Nederla nds, contac ten school/huis en eigen-ta al-onderwij s.
8.3

Overige voorzieningen
Zie 8.1 en 8.2 hi erboven .

8.4
Groepsgrootte
Afha nkelijk va n he t bele id van d e school en de gemee nte kunnen bepaalde
groepen, b~jvoorbeeld an a lfabeten , islamitisc he mei~jes, leerlingen met een
verblijfsduur van slec hts enkele weken , een voorkeursbeha nd eling kr~j gen in de
besteding van de gelden. De g roepsgrootte zal dus zeer va riëren (van 5 tot 20 ).
9
Evaluatie
Inmiddels z~jn de opva ng- en schakelvoorzieningen voor jongeren en ad olescenten (de neveninstrorners va n 16-22 ja ar) deels door een aantal a ndere ond erw~j svoorzieningen overgenomen. Ook de scha kelfunc tie voor j ongeren vindt
een mee r verspreide toepassin g. \i\!aar in d e zeventiger jaren de deuren van
veel VO-scholen hermetisc h gesloten bleven voor ona anspreekbare,
buitenla ndse leerlingen, zijn in de loop van de ta chtiger j a ren door de toenemende terugloop va n N ederlandstalige leerlingen de deuren van diezelfde
instellingen juist wijd open gesteld voor de buitenlandse leerling/ stud ent. W el
is daarbij de vraa g of de inmiddels op de gedoodverfde ISK's opgebouwde
kennis en ervaring in het onderw~j s van het Nederlands a ls T 2 ook zijn
overgedragen.
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Bronnen
- T on JM. T r iesscheijn: T oetsen vóór doorstroming na ar de scha kelkl as, in:
Sa menv.:~j s, jrg. 4 no. 5 - _janua ri 1984.
- T on J.M. T r iessche~jn: Ve randerin ge n nodig voor werkelijke doorst ro ming,
in: Samenwi_j s, jrg. 4 no. 2 - oktober 1983.
- T on J.M. T riesscheün: Interna tion a le Schakelklas m oet word en ontd aan van
wildgroe i, in: Samenwi_j s, jrg. 4 110 . 4 ~ decem be r 1983.
- A. Buster en M. Stortelder: Onderwij s Nederla nds a ls tweede taa l en ta alvaa rdigheid Ned erlands van T urkse en M a rokka anse leerli ngen, in: Sc hakel
13, 1983/ 84.
- W. Fase en P. Ri ssee uw: Doors tromen of vastl o pen: de onderwijscarri ère va n
lee rlinge n uit Interna tiona le Schakel klasse n, in: Sc ha kel 14, 1983/ 84 Orgaan
va n het L.C.V.O.A.-L.P.C.
- M inisterie va n Onder wijs en Wetenscha ppen: Onderw üsve rslag ove r het j aa r
1984. D en H a ag - septe mber 1985.
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3

KORT-MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS: K.M.B.O.

Profiel van de cursus

\;\la ar voor toelating tot het middelbaar beroepsonderwijs (b~jv. M E AO,
MTS, MMO, MSPO ) een dipl om a va n HAVO, MAVO of LBO (c-nivea u)
nodi g is, is het (voltijcl-)KMBO een drernpelloze ond envijsvoorzienîng. Om
toegelaten te '"''Orden m oet men 10 jaar volledig d a gonderwijs hebben gevolgd
(in Nederland of eigen la nd of een combina tie van beide ) en de leeft)jd va n 16
j a ar hebben bereikt.
H et KMBO richt zich op jongeren die ee n praktijkgerichte opleiding willen
volgen te rwül ze niet terecht kunnen b~j het MBO, omdat het te theoretisc h is
of omdat ze niet a an de toela tingse isen voldoen en ook ni et voldoen aan d e
e isen van he t leerlin gv,·ezen (Beroepsbegel eidend ond erw~j s) omda t ze geen
lee rplaatsen kunnen verwerven.

2
Les plaatsen

H e t KMBO moet onderd eel zün van brede sam em ve rkingsverba nden \•vaa raan in beginse l deelnem en:
- LBO-scholen
- MBO-sch olen
- Streekscholen (BEO/ Leerlingwe zen )
- V ormingsinstitut en
H et a antal KMBO-instituten is sinds de oprichting van de ze onderwijsvoorzi ening in 1979 gestegen van 17 (1979) naar 50 sch olen (in 1984). D e same nwerkingsve rba nd en leid en er vaak toe dat K11BO-sch olen niet alleen in organi sati evorrn , maa r op allerlei andere m a nieren in de ruimten van MBO- en
streekscholen z~jn opgenomen.

3
Cursusduur
H e t voltijd KMBO heeft een cursusduur van 3 j aar. In de ople idin g ki ezen de
leerlingen een richting wa arvoor z~j praktijkgericht en vaktheoretisch onderwijs
krijgen. Voorts besteden zij een groot d eel van de cursusvveek a an hun sta ge en
sta geve rwe rking. Een derde deel va n de cursus bes taat uit vakken als Ned erla nds, m aatschappij oriëntati e en studiebegeleiding. KMBO-instituten waa r
veel buitenlandse leerlingen inschrijven (b~jv. d e proefprojec ten va n Dordrecht,
H en gelo en Den Bosc h ) richten hun sp eciale ta albeheersingsactiviteiten vooral
in binnen de kad ers van het scha kelprogramma en extra op di e doelgroep
gerichte taallessen in het derde deel van het bovenbeschreven opleidingsmodel.
Door d eze apa r1e voorzieninge n wordt de al gemene cursusduur sterk beïnvloed . Naar inhoud en opze t dienen de extra sc hakelvoorzieningen en de
speciaal op de allochtonen gerichte taallessen al s 'ta alcursu ssen' te worden
b eschouwd. Het is echter onmogelijk hieromtrent een totaa loverzicht te geven.
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4
Deelnemers
4.1

Getalsmatig
Volgens de opgave van het Ministerie van Ondervvijs en ·wetenschappen
namen er in 1984 17.367 leerlingen deel aan de cursussen van het KMBO. Uit
de verschillende opgaven is het volgende overzicht samen te stellen:
Overzicht deelname aan KJ\JBO-ondcnvi_js 1983 en 1984

1984

1983
Totaal

in pcrc:.
totaal

abs.

in perc.
abs.

(van totaal

MBO)

MBO)
aantal leerlingen i.h.

man

KMBO
(Bron: O&W)

vrouw

12.278
7.265
5.013

Buitenlandse
leerlingen
i.h. KMBO
(Bron: CBS, 1985)
Anderstalige
leerlingen
i.h. KJ\fBO
(Bron: LOG, 1984)

17.367

5.4%

man
\TOUV\

man
vrouw

7.0%

223
155
68

313
215

98

Er zijn voor wat betreft de Nederlandse leerlingen geen opvallende verschillen in deelname van jongens/mannen tegenover mei~jes/vrouwen. Bij de
deelname van anderstalige leerlingen ligt de verhouding man/vrouw 2 op 1.
De laatste jaren is er een gestage toename van het aantal leerlingen dat
MBO-onderwijs volgt. Daarbinnen steekt de sterke groei van het KMBO nog
boven andere stijgende lijnen uit. Als we deze tendens vergelijken met het
jaarl~jks toenemend aantal anderstalige leerlingen van het KMBO-deeltijdonderw~js dan kan men, zelfs bij gebrek aan recente cqkrs, aannemen dat er
inmiddels veel meer buitenlandse jongeren aan het KMBO deelnemen dan het
aantal van 223 van 1984.

4.2
Etnische achtergrond
In het navolgende overzicht wordt een indruk gegeven van de etnische
achtergrond van MBO en KMBO leerlingen.
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Leerlingen met een buitenlandse nationaliteit btj het middelbaar beroepsonderwijs per sector naar nationaliteit en geslacht 1983/'84 (voltijdonderwijs)
KMB0 1

MBO
man-

vrou-

nen

wen

2.206
752

l.319
396

887
356

223
22

155
16

285
177
138
111
20
9

144
94
79
61
12
4

141
83
59
50
8
5

5
5
5
7

4
2
5
5

•
•

•
•

•

totaal

Totaal
E.G.-landen
w.o.
vVest-Duitsland
Italië
Groot Brittannië
België
Griekenland
Frankrük

totaal

man-

vrou-

nen

wen

68
6
1

3
2

•

Europa 2
w.o.
Turkije
Spanje
Portugal
Joegoslavië

762

483

279

104

83

21

503
167
37
21

355
68
31
9

148
99
6
12

91
8
4
1

76
4
3

15
4
l
l

Afrika

205

117

88

33

28

5

160
12
2

92
5
1

68
7

33

28

5

38

21

17

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

\V.O.

Marokko
Kaap Verdische eilanden
Tunesië

I

Noord-Amerika
w.o.
Verenigde Staten

25

13

12

Midden- en Zuid-Amerika

37

21

16

18

7

11

320

236

84

35

20

15

44
104
146
7

39
60
118
6

5
44
28
l

•

l
34

•

•1

20

14

•

•

•

92

45

47

28

8

20

25

13

12

•

•

•

\V.O.

Chili
Azië
w.o.

China
Indonesië:
Vietnam
Pakistan
Oceanië/geen/ onbekend 3
\V.O.

Australië
1

Bron: Ministetic Yan Onclen,ijs en \\"etenschappcn
Excl. E.G.-lanckn
\'oor het Kl\:fBO is hier tcw-ns een aantal niet onder te \'erdelen landen begrepen; de;,c landen zi.in in de tabel
met • aangcge\'en.
Bij de totalen ,·an de continenten is de1c groep niet opgenomen, deze totalen zijn zuiver een optelling van de
genoemde landen.
2

3
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4.3

Le~ftijd uan de deelnemers
Leerlingen met een buitenlandse nationaliteit bij het AVO en KMBO
naar leeftijd, 1983/'84 1 (voltijdondcrwijs)
KMB0 2

Algemeen voortgezet

totaal

\V.v. brugklas
anderstaligen

17.229

1.345

11 jaar
12 jaar
13 jaar
14
15

55
1.701
3.248
3.380
2.956

12
152
287
290
247

16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar e.o.

2.330
1.782
1.024
475
278

357 3

Totaal

223

leeftijd

1

12
67
72
36
35

het TBO en ,1ndcr l'dBO zijn de leeft ij den niet bekend
i\'linistcric \,\ll Onderwijs en \Vctcnschappen
il 6 jaç1r
oudu

4.4

( Voor-)opleiding
Voor nadere gegevens hieromtrent: zie 5.2 Selectiecriteria.
5
Begin- en eindniveau

5.1
Doelstellingen
Het einddoel van het KMBO-onderw(js is tweeledig. Voor leerlingen die
dat willen en kunnen moet het programma een doorstroomkwal?fïcatie bieden
t.b.v. vervolgonderw~js (MBO/Voortgezet leerlingwezen).
Voor de grote groep overigen moet het KMBO een beroepskwalificatie
bieden op het niveau van het (primair) leerlingwezen.
Voor alle leerlingen geldt dat z~j aan het KMBO een algemeen maatschappel0"ke kwalificatie moeten ontlenen.
5.2
Selectiecriteria
Hoewel het KMBO drempelloos heet te zijn en als zodanig een zeer
geschikte onderwijsvorm voor anderstalige jongeren zou kunnen vormen, zijn
et op de meeste opleidingen zoveel belemmeringen m.b.t. het taalniveau
opgeworpen dat er slechts een zeer kleine groep anderstaligen aan deelneemt. De intake wordt nog bemoeil~jkt door de beperkte kennis die men
over het beginniveau van de leerling heeft als het gaat om opleiding en de
opleidingsniveaus in het land van herkomst. De ervaring in een aantal
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experimen ten en proefprojecten lee rt , dat als leerlingen na een jaar oriënteren en schakelen instromen in beroe psopleidingen (binnen KMBO), ze
deze op een uitzondering na niet afmaken. Hiervoor is een aantal oorzaken
aan te wijzen:
- het ontbreken van voldoende ondergrond om de theori e te kunnen
begrijpe n;
- het ontbreken va n een technisch woordenkader.

5.3
Uitstroom
Over uitstroom en uitval zijn gee n gegevens bekend.
6
Inhoud van het onderwijs

- Zie voor een aa ntal gegevens par. 3 Cursusduur.
- In sc hakelprogramma's is he t aa ndee l Nederlands (aan ta l uren 4 tot 8)
groter en is de beroepsvoorbereiding vaak vervangen d oor algemene
arbeids-, beroepen- en studie-oriëntatie.
- Er zün verschillende soorten KMBO. De K?v1BO-soort en komen voor een
groot deel overeen met de ?v1BO-soorten van ondenv~j s:
• technische richtingen
• economisch / a dministratieve ric htingen
• huishoud- en nijverheid sonderw ij s
• sociaal/maatschappelijke en dienstverlenende richtingen
• land- en tuinbouvvonderwij s.

7
Lesgevers

Het gaat om lee rkrachten m et bevoegdheden voor A VO-ondcrwijs en
Nederlands (2e/ 3e graads ) en m erend eels om leraren m et bevoegdheden
voor d e beroepsrichtingen in de betreffende sec tor.
8
Voorzieningen

8.1
Ruimtelijk
Geen nad ere gegevens over bekend. (Volgens nonnen zoa ls die voor het
VO opgaan. )
8.2
Financieel
Volgens de reguliere bekostiging.
8.3
Groep.5/!,rootte
Achttien leerlingen per klas.
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9
Evaluatie
- KMBO-scholen zitten nog volop in de proeffase. Om niet experimenten in
een experiment te krijgen is een te grote toeloop van anderstaligen met
,vcinig of geen vooropkiding en weinig kennis van de Nederlandse taal
Het wordt algemeen als een groot tekort ervaren dat dit bij de
opzet van dit schooltype niet is voorzien en dat daarom de verschaffing van
extra faciliteiten voor deze 'sub'-doelgroep van het K~1BO achtenvege is
gebleven.
De laatste tvvec jaren wordt intensief werk gemaakt van de begeleiding van
KMBO-scholen vanuit landcVijke organisaties. :Met name op het 'tweedekans'-karakter van dit opleidingstype moet veel aandacht
worden gericht omdat ook voor komende generaties anderstalige jongeren
op het KMBO een groot beroep zal worden gedaan.

Bronnen
- Allochtonen in het KMBO van LOG (Landel~jke Ontwikkelingsgroep/
Oriëntatie en Schakeling van het LOVWJ). Utrecht - mei 1984.
- Ondern ijsverslag over het jaar 1984. -Ministerie van Onderwijs en \Vetenschappen, \-Gravenhage - september 1985.
- Leerlingen en studenten met een buitenlandse nationaliteit in het Nederlandse ondenvijs. CBS-publikatic, Den Haag, 1985.
- P. van Geel e.a.: Zcmder omwegen: een onderzoek naar doorstroming van
Turkse en Marokkaanse jongeren en volwassenen in het Haarlemse
educatief ,verken regulier onderwijs. Utrecht, 1985.
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4

SCHAKELCURSUSSEN MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Profiel van de cursussen

Aan een aantal scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland
worden aparte instroomactiviteiten georganiseerd voor anderstalige
studenten. In een aantal gevallen zijn er op prc~jectbasis faciliteiten verkregen
om speciale leerroutes binnen de opleidingen op te zetten voor studenten uit
etnische minderheidsgroepen, soms voorafgegaan door een schakeUaar.
Meestal worden daarb~j ook toelatingsnormen soepel gehanteerd. Over de
inhoud van het onderw~js zijn weinig gegevens beschikbaar.
Algemeen geldt:
a) meer dan het normale aantal uren Nederlands,
b) extra begeleiding bij huiswerk en leerstofverwerking,
c) aanpassingen in toets-/tentamen- en eventueel examennormen,
d) mogel~jkheden tot verlenging van de studieduur.

2
Les plaatsen

Van de volgende prqjecten zijn (in beperkte mate) gegevens bekend:
het project 'Werkgelegenheid allochtone vrouwen in de zorgensector' aan
de Amsterdamse MBO-IW (inrichtingswerk) 'De Aemstelhorn'. (Ook in
Utrecht loopt een soortgelijk prqject),
- het prqject voor culturele minderheden aan de gemeentelijke MEAO te
Amsterdam (in samenwerking met een aantal andere MEAO's in
Nederland),
- het ECM (etn. cult. minderheden) prqject van de MDGO-school
'De Sprankel' in Zwolle (opleidingsschool voor sociale arbeid en agogisch
werk).

3
Cursusduur

Het MBO heeft in de regel 3-jarige opleidingen. Het MBO-IW project
heeft een tweejarige opleiding met een daaraan voorafg·aand schake~jaar.
De studenten kr~jgen daar één dag per week lessen en werken minimaal
3 dagen per week bij instellingen. Het eerste jaar is geen werkjaar; het is een
schakeljaar met drie lesdagen per week. Het MDGO-project heeft nog geen
zicht op de mogel~jkheden om de cursusduur te verlengen. BU het MEAOprqject is het leerstofjaarklassen-systeem doorbroken waardoor de mogelijkheid ontstaat om cursus- en inschrüvingsduur aan te passen aan de
allochtone leerlingen. (Reguliere cursusduur voor het MEAO is drie jaar.)
4
Deelnemers

4.1
Getalsmatig
Deelname van anderstalige leerlingen aan het middelbaar beroepsonder-
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w~js is gering. De volgende tabel geeft een overzicht van het schooljaar
1983/1984.
Deelname buitenlandse leerlingen aan het MBO-valtijd onderwijs
Totaal

MBO

~no

MNO

MAO

MNSPO MEAO

~1MO

KMBO

KLOS

MHNO

mannen
vrouwen

1319
857

864
21

27

21
8

38
473

149
236

62
45

155
68

3
36

totaal

2206

885

27

29

511

385

107

223

39

In de sector MNDGO/MHO/MNSPO-opleidingen waren in dat jaar in
totaal ruim 70.000 leerlingen ingeschreven; 0,7% van die groep bezat een
buitenlandse nationaliteit. (Gerekend naar de grootte van die groep had dat 6%
moeten zijn.)
Bij het MEAO in Nederland stonden in 1984 büna 45.000 leerlingen ingeschreven (0,5% met een buitenlandse nationaliteit.) De gemeentelîjke MEAO
in Amsterdam daarentegen heeft in het eerste jaar voor meer dan de helft
leerlingen die kinderen zijn van niet-Nederlandse ouders. Onder deze groep is
het aantal Surinaamse en Antilliaanse leerlingen het grootst. (Deze groep valt
buiten bovenstaande tabel.)
Aan het MBO-IW project nemen jaarlijks 15/20 cursisten deel. Een overzicht van de andere opleidingen kan niet gegeven worden.

4.2
Etnische achtrr,grond
MBO-IvV: gemengde groep Turkse en Marokkaanse vrouwen (n.l. de doelgroep van het prqject; andere prqjecten richten zich weer speciaal
op Antilliaanse/Surinaamse vrouwen).
MEAO:
zowel Turkse als Marokkaanse leerlingen maar veel belangstelling
voor dit soort onderw~js vindt men bij Surinaamse/ Antilliaanse
Jongeren.
MDGO: (project) richt zich op Mediterrane bevolkingsgroepen (Turken)
maar ook vooral op Molukse jongeren.
4.3

Leeft#
Hierover zijn geen nadere gegevens bekend. Gezien de ruimte die verschillende dispensatiernogelükheden bieden voor deze projecten kan men
verwachten dat ook cursisten die ouder z~jn dan de gemiddelde MBO-leerling
(16-20 jaar) aan de opleidingen deelnemen.
4.4
Opleiding
Het MEAO geeft aan bewust een lage toelatingsdrempel te hanteren maar
in ieder geval is LBO of MAVO-diploma voldoende.
De andere MBO-projecten hebben dispensatie van de geldende toelatingseisen. In ieder geval moet van een voltooide basiseducatie sprake z~jn. De
meeste cursisten hebben enige jaren LBO-onderwijs genoten.
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5
Begin- en eindniveau
5.1

Doelstellingen
Het wordt belangrijk gevortden het beroepsveld waa r de verschillende
opleidingen sc holing voor verzorge n, toe te rusten m et \,verkers uit de etnisc he
minderh eden waa r men in die zo rgsec tor veel mee te m a ken h eeft. Daarom
wordt een spec ifiek onderv. ~j saanbod ontwikkeld , een aparte leerroute met ee n
aantal a anpass ingen en veel a and acht voor de taalproblem a tiek. Er moet ook
veel aandacht besteed worden a an toeleiding en werving.
1

5.2
Selectiecriteria
Over het a lgem een is het a a nna mebeleid in de genoemde inst ellingen t.a.v.
de doelgroep veranderd. De normen worden soepel ge ha ntee rd en de
inrichting va n het onderwijs wordt a a n d e leerlingen aa ngepas t in plaats van
andersom .

5.3
Uitstroom
De uitva lperce ntages zijn (voo r zover bekend) ondanks all e extra moeite vvel
hoog, ma a r ni et hoger dan voor h et totale MBO-onderwij s. B~j het MBO-I\,V
pr~ject daa rentege n heeft tweederd e va n het aantal d eelnemende studenten he t
diploma behaa ld. Bij de Amsterdamse MEAO liggen de verhoudingen veel
slechter. Zonde r de eflècten va n h e t pr~ject (nog ni et d oo rgewerkt in
eindexa m enresultaten) \Vas d e uit va l 75% bij vrouwelijke leerlingen en bü d e
allochtone lee rlingen ruim 50% t.o. v. het eerste lee,jaa r. Een deel van de
:MEAO-leerlingen kiest voor doorstroming naar HEAO. D e meeste leerlingen
met een a(~esloten opleiding kieze n voor het beroep.
Van de MBO-IvV cursus in Amsterd am is bekend d a t met de instellingen
waar stages hebben plaatsgevonden is afgesproken dat bü h et vrijkomen van
eert baart de Turkse of Marokkaa nse vrouw (bij goed fun cti oneren ) als eerste
daarvoor in aa nmerking zou komen . Vüf studenten (va n de twaalf) hebben
inmiddels ee n vas te baan.
Voor alle hier genoemde opleidingen geldt overigen s d a t de schoolopleiding
met een norm aal geldend diploma wo rdt a(g·esloten midd els een eindexamen.
6
Inhoud van het onderwijs

De volgend e a anpassingen in he t onderwij saanbod m.b .t. N ederlands voor
de allochtone lee rlingen zijn opgetekend:
MBO~I\V: - in de schakelcursus wordt veel aandacht bes teed aan Nederland s,
- veel aandacht voor schrijfvaardigheid (schrijven van verslagen
e.d. ),
- extra begeleiding wa t betreft de taal ook na de sc hakelcursus ,
- voor een aantal progra mma-onderdelen worden Nederlandse en
allochtone lesgroepen sa mengevoegd.
l\1EAO:
- herschr~j ven van lesstof va n de verschillende vakken,
- o nderw~jsaanbod in modules ondergebracht,
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MDGO:

-

uitbreiding van het aantal toetsmomenten.
uitbreiding van het aanta l uren Nederlands,
aangepast programma maatschappijleer,
nieuwe inhoud van het vak Rechten,
verandering in opzet van methodiekvakken,
aantrekken van Turkse en Molukse begeleiders a ls inhoudelijk
deskundigen.

Over methoden en material en is ni ets bekend.

7
Lesgevers

Op de MEAO in Amsterdam worden bij uitbreiding van het personeelsbestand specialisten m.b.t. de doelgroepen aangetrokken. Voorts zijn drie
vVPO 'ers (werkloze leerkrachten of acade mici aangesteld op basis van '\;Verkgelegenheidsprojec t Onder·wij s' ) aange hangen aan het onderwüsteam en
speciaal belast met de uitvoerin g van delen van het prqjecl.
Zoals gezegd heeft het MDGO-prqject in Zwolle deskundigen aangetrokken
uit de bet reffende minderheidsgroepen. Bij het MBO-IW prqject is een aantal
docenten speciaal belast met dit onderwijs.

B
Voorzieningen

-

Nog niet genoem de voorzieningen zijn:
ex tra ta a kuren,
vVPO gelden (zie boven ),
extra faciliteiten cmancipatieprqjecten,
subsidies van a ndere ministeries dan van O& \:V aan het MBO-1\V prqject.

9
Evaluatie

Dee lname van buitenlandse en a llochtone leerlingen aan het MBO is zeer
gering (in \'ergel~jking met LBO-AVO en ook met HBO-WO ). Toch is de
behoefte aan MBO-geschoolden in het bedrtjfsleven en b~j de overheid
kennelijk groot, evenals de belangste lling van jongeren voor dit type onderwijs,
gezien de enorme toename van leerlinge n in zowel het dagonderwijs als het
avondonderwijs.
Bovendien bl~jkt het MBO (in vergel~jking met andere opleidingssoorten)
een goede ka ns op v:erk te bieden. De hier beschreven projecten die erop
gericht zijn het MBO via voor- en nevenschakelingsprogramma's voor
allochtonen toega nkel~jker te maken zullen in de naaste toekomst heel
belangrük worden als tweede-kans onderwijs voor jong-volwassen allochtonen
die in Nederland of in eigen land de kans gemist hebben op een
beroepsdiploma in de middensec tor.

Bronnen
- A Dwarskassing: MBO-prqject voor allochtonen, in: Samen wijs, jrg. 6 no. 2
- oktober 1985.
- Onclenvi_j sverslag over het jaar 1984. Staatsuitgever~j, 's-Gravenhage 1985.
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- B. Storm: ECM in het Middelbaar beroepsonderwijs, in: Het Beroepsonderwijs; orgaan van de secties Beroepsonderwijs van de ABOP. Jrg. 21 no.
1 - januari 1986.
- Ton J.M. 'Triessche~jn: Door aangepast materiaal ruimere mogel~jkheden
scheppen voor alle leerlingen, in: Samenwijs, jrg. 6 no. 7 - maart 1986.
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5

HOGER BEROEPSONDERWIJS: H.B.O.

Profiel van de cursus

Een aantal HBO-scholen in Nederland. met name Sociale academies en
Hogere technische scholen, organiseert schakelactiviteiten voor buitenlandse
aspirant-studenten \Vaarb~j in de eerste plaats (soms uitsluitend) aandacht
vvordt besteed aan de taalvaardigheid. De activiteiten kunnen betrekking
hebben op huiswerkbegeleiding of op aan de betreffende lessen en colleges
voorafgaande tekstbegrip-oefeningen; soms volgen buitenlandse studenten in
hun eerste jaar voor een deel van het rooster een aparte cutsus Nederlands.
In deze bespreking wordt gebruik gemaakt van gegevens over zulke schakelactiviteiten aan een Amsterdamse Sociale academie en een HTS; sporadisch
kan gebruik vvorden gemaakt van gegevens n.a. v. een enquête onder
Nederlandse Sociale academies.

2
Lesplaatsen

Er zijn in Nederland 30 Hogere technische scholen en 30 Sociale academies . Het is bekend dat de meeste buitenlandse HBO-studenten staan
ingeschreven bij HBO-instellingen in de vier grote steden en in concentratiegebieden zoals Tvvente en Noord-Brabant. Ook z~jn er instellingen zoals
Academie De Horst in Driebergen, waar een aparte leerstroom voor etnische
minderheden wordt georganiseerd.
Hierna worden de activiteiten van twee scholen in het bijzonder
beschreven.

3
Cursusduur

De Amsterdamse Sociale academie-studenten krijgen schakelactiviteiten
aangeboden in hun eerste studiejaar (en op kleinere schaal in volgende
studiejaren) gedurende een aantal uren per week.
De avond-HTS in Amsterdam had tot I 985 een voorbereidend jaar. Dit
extra cursu~jaar gaf buitenlandse studenten de mogelijkheid in eigen tempo
in te stromen. Op dit moment is de totale studiedullr voor buitenlandse
studenten gelijk aan die van de Nederlandse studenten.
4
Deelnemers
4.1

Getalsmatig
In het studiejaar 1983/84 stonden ruim 1700 studenten met een buitenlandse nationaliteit bij het HBO ingeschteven. Hiertoe z~jn niet gerekend de
'studenten die avondonderwijs of een voorbereidend jaar/schakelcursus
volgen. Uit het overzicht blijkt dat het merendeel der buitenlandse studenten
aan kunstonderwijs deelnam; vervolgens z~jn het het technisch onderwüs en
de sociale academies die het meest in de belangstelling sto.nden. Ruim de
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helft van de buitenlandse studenten is afkomstig uit EG-landen en NoordAmerika. Niet in de tellingen ondergebracht z~jn de allochtone studenten
met een Nederlands paspoort
lVfolukkers, Antillianen en Surinamers),
terwijl een deel van deze groep wel van aangeboden schakelactiviteiten
gebruik maakt.
Overzicht deelname buitenlandse studenten aan het HBO 1983/84

Totaal HBO
rnan

Totaal
E.G.-landen
Turkije
Marokko
Afrika
Noord-Amerika
Zuid-Amerika
lndoncsié
Vietnam
Overige landen

1708
758
198
43
43
127
73

71
70
325

982
396
157
32
21
60
49
47
55
155

vrouw

726
362
41
11
12
67
24
24
15
170

11
5

1
2

338
ll2
36
6
4
17
9
32
62
60

109
51
2
3
1
3
3
11
1
'.34

84
55

3
2
2
6
2
1
15

282
111
82
12
2
3
22
8
l
41

672
340
4
4
1
90
27
13
2
191

Aan de Amsterdamse avond-HTS nam in 1985/86 10% van het totaal aantal
ingeschrevenen
600) deel aan de schakelactiviteiten.
Aan de Sociale academie CICSA namen 40 studenten deel aan het onderwUs Nederlands voor anderstaligen.
Uit de enquête die de CICSA onder Nederlandse academies heeft gehouden
blijkt dat er 125 buitenlandse studenten in 1984/85 stonden ingeschreven aan
ongeveer 1/3 van het totaal aantal instellingen voor Hoger sociaal agogisch
onderwijs. Gezien de aard en locatie van de in deze telling betrokken instituten
kan men aannemen dat z~j 1/3 van het totale bestand Sociale
academiestudenten vertegenwoordigen.

4.2
Etnische achtergrond
Op de Sociale academie bestond de cursusgroep uit
1/3 Surinaamse/ Antilliaanse studenten,
1/3 Zuid-Amerikaanse studenten,
1/3 Turkse/Marokkaanse studenten.
Aan de HTS hebben de afgelopen ja ten steeds verschillende groepen
buitenlanders ingeschreven. Op dit moment is een groot deel van hen afkomstig uit Iran en Irak; daarnaast z~jn er veel Turkse en Marokkaanse, maar
ook Zuid-Amerikaanse studenten en Vietnamezen.
4.3

Leeft0"d
Variër.end van 18 tot ruim 30 jaar. (Dit geldt voor alle genoemde
opleidingen.)
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212
84
71
16
8
9
4
3
17

4.4
Opleiding
Op de Sociale academie is èa. 40% van de anderstalige studenten toegelaten
op grond van een VWO-diploma of daarmee gelijk staande opleiding; 60% van
de a nderst a lige studenten is via ee n dispensa tie toegelaten en heeft een
aanvullend toelatingsexam en moete n doen.
Om toegelaten te kunn en worden tot de HTS moeten aspirant-studenten
beschikken over een VWO- of daarmee ge lijk te ste llen diploma.
5
Begin- en eindniveau
5.1

Doelstellingen
H et beleid van de schooldirecties is in hoge m ate bepalend voor ontstaan en
inrichting van leerstromen en/of sc hakelac tiviteiten voor etnische mind erhede n. Sommige inste llingen kie ze n bewust voor het opleiden va n buitenlanders voor de beroe pssec tor waa rvoor hun onderw~js verantwoordelijk is;
andere instituten hebben hun scha kelactiviteiten opgezet omdat ze anderstalige
studenten die van hun rec ht op inschrijving gebruik maken niet geheel aan
hun eigen lot willen overla ten. H et gaat in al d eze gevallen om zo snel mogelijke inpass ing van de student in het reguli ere programma (met uitzond ering
van de scholen die a parte afs tud eerrichtingen voor etnische mind erheden
hebben).

5.2
Selectiecriteria
De extra ac tiviteiten voor anderstaligen staan open voor alle niet-Nede rlandstalige studenten van de betrefiende scholen. De CICSA in Amsterdam
neemt buitenlandse studenten die op grond van een dispensatie worden toegelaten, of via een toelatingsexamen dat mondeling wordt afgenomen en dat
zich ook vooral op algemene ontwikkeling concentreert.
5.3
Uitstroom
Er z~jn weinig gegevens over de uitstroom. Op de CICSA bestaat d e indruk
dat het merendeel van de studenten de opleiding met succes afrondt. H et
vinden van een baa n is zelden een probleem. Ook voor de HTS geldt dat als
studenten de extra faciliteiten ten volle benutten de mees ten van hen het eindexa me~jaar wel halen. K a nsen op werk zijn in deze sector groot. Afvallers
verwüzen in de regel bij hurt afbteken van de studie naar financiële problemen
en verblijfsvergunningperikelen.
6
Inhoud van het onderwijs

In het geval van de hier beschreven instituten is de omvang van de cursusactiviteiten, afhankelijk van niveau bij instroom en leerwensen van de student,
vast te stellen op 4 tot 10 lesuren per week.
Aa n de CICSA te Amst erdam is de scha kelcursus opgedeeld in vier blokperioden. Blok 1 en 2 richten zich op mondeling receptief taalgebruik, later op
mondeling produktief. Vier uur per week worden besteed aan lessen en een
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andere 4 uur per week aan uitvoe ren van opdrachten.
M et hoden:
- d elen van de Delftse m ethod e (Sciarone/ Mantens),
- delen van Help deel III: Zal ik u even helpen ? (Fontein e.a.),
- delen van Makkelük P raten (Hulstijn/ Schellart).
Vee l tijd wordt gebruikt voor gesprekken, spreekbeurten en discussies. Blokken
3 en 4 zijn vooral gericht op schrift elijk receptief en schriftelijk produktief
ta a lgebruik en in aansluiting hierop is er veel aandach t voor vaktaal en eisen
die het beroep stelt aa n taalgeb ruik van de student.
Methoden:
veel eigen materiaa l,
- teksten van de opleiding,
- Schrijverij (v. Kalsbeek/ Kuikcn ).
De avond-HTS besteedt in de schakelcursussen 3 tot 6 uur tijd aan extra
taa lgericht onderwij s.
Hierbij gaat het om:
- lezen van teksten (vaktaa lteksten, op techniek gerichte teksten ),
- schrüfvaa rdigh eid , o.a. geric ht op het schrijven in de zin van 'hoe structureer
j e een rapport?' ,
- va ktaalkennis m.b.v. uit het Delftse programma afkomstige 'Taa l van de
na tuurkunde ' en 'Taal van de wiskunde',
- apart uur aandacht voor het zgn. ' HTS- Nederland s'.
V oorts z~jn er program m a's aangepast bij:
- Sociaal/Economisch recht (oriëntatie op de Nederlands.e samenleving vanuit
de positie van de buitenlander),
- Engels (hulpprogramma voor buitenla ndse studenten ).
Er is een apart hulpuur voor wiskunde en natuurkunde. E r wordt materiaal
ontwikkeld voor de an derstali ge student in de vorm van mini-colleges wiskunde
en mechanica (cloze-oefeningcn en geprogrammeerde instructie).

7
Lesgevers

De avond-HTS heeft wel enige ruimte in de verdeling van uren t.b. v.
hulplesdoce nten . Iet s soortgelijks geldt voor de Sociale academie. Bovendien
heeft men dankbaar ge bruik ge maakt van de WPO-regeling.

8
Voorzieningen

Over het algemeen zün er weinig extra voorzieningen in d e reguliere
bekostigingsmogelijkh eden t.b. v. buitenlandse studenten in het HBO. Om
roostertechnische moeilijkheden te ontlopen worden de schakela ctiviteiten
gepland in ' nul ' -uren en worden parallel-uren opgevoerd. De HTS-studenten
krü gen b~j alle vakken een extra ruimte in tentamen tijd (15 minuten ). Het ligt
in de bedoeling extra voorzieningen te sc heppen om specia le studievaardigheden-training op te ze tten. D e beschikbaarheid voor begeleiding van
individuele stud enten bl~jft een persoonlijke aangelegenheid va n d ocenten.
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g
Evaluatie

In tegenstelling tot de verwachtingen van het ministeri e van O & vV is het
aantal aanme ldingen van buitenlandse aspirant-studenten bij het HBO de
laa tste jaren enorm toegenomen . Slechts een kle in deel va n de toes trome rs
heeft a l zoveel N ederlandse taal en Nederl a ndstali g onclen,vij s achter de rug
d a t m e n zonde r hulp aan he t reguliere programm a kan d eelnemen.
De in dit hoofd stuk beschreven acti viteiten h ebbe n het kara kter va n
nevensch a keling maar worde n a lom ervaren al s een 't our de force ' voor a lle
be trokken pa rtij en. In Amsterd a m wordt mome nt eel hard gewerkt a a n de
oprichting van een algemen e schake lperiod e voor het HBO.

Bronnen
- CBS: Lee rlingen en studenten m e t ee n buitenlandse nation a lite it in he t
Ned erl andse onderwij s 1983/ 84. Den H aag, 1985.
- Mondelinge m eded elingen van docenten van CICSA-Sociale acad emie in
Amsterdam en van de avond-HTS te Amsterdam.
- U itslag van ee1i enqu ê te onder Soc iale a ca d emi es in Ned erl a nd.
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6

DAGCURSUS NEDERLANDS VOOR LERARENOPLEIDINGEN:
P.A.B.O. EN N.L.O.

Profiel van de cursus

Op initiatief van het Ministerie van Onderwijs en W etenschappen worden in
het kadet van het onderwijsvoorrangsbeleid sinds het studiejaar 1983/ '84 op
drie plaatsen in Nederland dagcursussen Nederlands gegeven voor anderstalige
aspirantstudenten van Pedagogische academies voor het basisonderwijs of
Nieuwe Lerarenopleidingen. De deelnemende st uden ten moeten in ieder geval
zün of kunnen worden ingeschreven bij deze opleidingen op grond van hun
vooropleiding in eige n land. Doel van de cursus is voldoende kennis van de
Ned erlandse taal en de Nederlandse samenleving alsmede vo ldoende studievaardigheden bij te brengen om een goede instroom te garanderen .

2
Les plaatsen

De cursussen worden gegeve n in Amsterdam (aan d e VU , de Lerarenopleiding VL VU ), in Hengelo (RK. Pedagogische Academie en het Talenpracticum van de Volksuniversite it Enschede) en in Utrecht (R~jksPabo
Utrecht).

3
Cursusduur

De cursus duurt 40 weken . Per week \Vorden 20 cont ac turen en 12 studieuren (onder begeleiding) gegeven. Er zijn bovendien 2 expressie-uren .
4
Deelnemers

Voor het cursu~jaar 1983/ '84 konden alleen personen tot 23 jaar, afkomstig
uit de zogenaam de wervingsland en en in het bezit van ee n diploma dat gelijkwaardig is aan een Nederlands HAVO-diploma, inschr~jven. Ze moesten a llen
een verb lijfsvergunn ing hebben.
Aan de cu rsus nemen voornamelijk Turkse en Marokkaanse mannen deel ook enke le vrouwen - en een kwart van de cursisten kom.t uit diverse landen.
Hun verblijfsduur in Nede rl and verschilt van en kele m aa nden tot enkele jaren
(5 -10 jaar). De leeftijd varieert ook zeer, maar de meeste cursisten zün tussen
20 en 30 j aar.

Amsterdam
Totaal aanta l cursisten (3 lesplaatsen ) 1983/ 84:
Totaal aan tal cursisten (3 lespl aatsen ) 1984/ 85:
To taal aantal cursisten (3 lesplaatsen ) 1985/ 86:
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19
15

23

H e ngelo

Utrech t

22

12
JO

11

5
Begin- en eindniveau
Van de cursisten wordt verondersteld dat zij 'enige' kennis van het Nederlands hebben; ze moeten aanspreekbaar z~jn. Een groot deel heeft ook al in
Nederland enige t~jd taalcursussen gevolgd. De meeste cursisten spreken bovendien een moderne vreemde taal (Frans/ Engels/Spaans).
Aan het einde van de cursus wordt een toets afgenomen die bij voldoende
resultaat recht geeft op een certificaat, waarmee men rechtstreeks op de
gekozen lerarenopleiding kan worden toegelaten. De eindtoets bestaat uit de
onderdelen luistervaardigheid (verstaan en begrip), spreekvaardigheid (n.a.v.
situaties en spreekbeurt), schrijfvaardigheid (schrijftoets Leuven), leesvaardigheid (oriënterend lezen, globaal lezen, vragen per alinea) en een multiplechoice clozetoets. Van het aantal toe tsdeelnemers behaalt ca. 70% het
certificaat (d.w.z. ca. 50% van het totaal aantal deelnemende cursisten).
De spanning tussen begin- en ei ndniveau heeft tot eflect dat de gezakten juist
de cursisten waren met een geringe vooropleiding en met weinig of geen kennis
van het Nederlands aan het begin.
6
Inhoud van het onderwijs

De cursus is verdeeld in twee fasen:
1e fase: - onderwijs in het Nederlands als omgangstaal,
vooral lees- en luistervaardigheidstraining,
methoden: Levend Nederlands en oefenmateriaal,
Makkelijk Praten (Hulst~jn/ Schellart),
Regelrecht 1 en 2 (Kuiken/ Vedder),
Leessyllabus (Van Kalsbeek/ Kuiken).
2e fase:
onderw~js in het Nederlands, meer gericht op de doelopleidingen,
vakgericht vocabulair en vakinhouden van vervolgopleidingen
(aardrijkskunde/geschiedenis/ maatschappijleer/ wiskunde/biologie),
tevens studievaardigheden en training van 'Westerse leerst~jlen',
methoden: (voortzetting van methoden le fase ),
Help deel 3 (Fontein ),
Studievaardigheden (Van Kalsbeek/ Stumpel),
Schrijfsyllabus (Vedder),
Syllabi voor andere vakken (Educatief centrum
Utrecht).

7
Lesgevers
De lesgevers waren PABO-docenten die delen van het programma voor hun
rekening namen. In Amsterdam zijn uiteindelijk voor de cursus vaste docenten
aangesteld, in andere steden blijven de lessen in handen van de PABOdocenten met free-lance aanvullingen;
Er vindt intensief overleg plaats en er wordt door de verschillende steden
gezamenlijk materiaal ontwikkeld. Gemeenschappelijke aanpak ook bij de
toetsing en bij evaluatie en verslaggeving.
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8
Voorzieningen
De lessen vinden plaats in ruimten van de betrokken instellingen. Er is in
Amsterdam en Hengelo de beschikking over een talenpracticum. Aanvullend
onderw~js vindt plaats m.b.v. logopedisten.
De studenten betalen f 405 ,- c.ursusgeld. Vanwege hun (voorlopige ) HBOinschr~jving kunnen zij binnen de geldende normen Rijksstudiefinanciering
aanvragen.

9
Evaluatie

Er is al opgemerk t dat het verruimen van de toelatin gscriteria een duidelijk
(negatief) effect heeft gehad op het aantal geslaagden. Voor bepaalde groepen
is de cursusduur dus te kort. Hoewel het hier om een in het totale onderwijsveld voor volwassen anderstaligen relatief kleine groep gaat, verdient deze
groep dagcursussen grote aandacht omdat de opgedane ervaring met opzet en
uitwerking van de programma's kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling
van een a lgemene 'Schakelcursus HBO'. De verruiming van de mogelijkheden
voor verschuivingen in de lessentabel per augustus 1986 zu llen de kans op zo'n
jaar vergroten. Bovendien is er b~jzonder veel materiaal ontwikkeld waar in de
betrefü~nde kringen positief over wordt geoordeeld.
Bronnen
- D agcursus Nederland s voor Anderstaligen: evaluatierapport over het
cursu~jaar 1983-'84. Amsterdam/ Hengelo-Enschede/ Utrecht, december
1984.
Dagcursus Nederlands voor Anderstaligen: evaluatierapport over het eerste
cursu~j aar I 984-'85. Amsterdarn/Hengelo-Enschede/U trecht, januari I 986.
(- Aanvullende informatie verstrekt door drs. R. Stumpel, Amsterdam.)
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7
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN

Profiel van de cursussen

Aan een aantal universiteiten en hogescholen vinden al jaren taalcursussen
pl aa ts voor buitenlandse studenten. Met ingang van 1982 werden alle instellingen verplicht htm buitenlandse studenten te toetsen op hun kennis van het
Nederlands. D e m eeste universiteiten verzorgen nu zelf de intensieve taalcursussen voor hun beginnende studenten; la ndelijk z~jn er a fspraken over
toe tsing en eventuele certificering van de eindresultaten.

2
Les plaatsen

In de onderstaande tabel zijn opgenomen de universitaire instellingen en de
verschillende cursusse n die zij verzorgen. Nadere uitleg over het type c ursus
volgt verderop b~j de betrefiende paragrafen.

...c
u

t

:=.i

Intensieve beginnerscürsus
(3-15 weken, dagelijks)

X

X

Niet-intensieve beginnerscursus (3 -6 uur per wee k)

X

X

Intensieve gevorderdenc ursu s
(1 of' meerdere niveau s)

X

X

X

Ni et -intensieve gevorderdencursus ( l of meerdere niveaus)

X

X

Individuele talenpracticumstudie
(me t of zonder begeleiding)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zomerc:ursussen

X

Spec iale c ursusse n

X

X

X

X

X

X
X

3
Cursusduur

Zoals het overzicht laat zien zijn er grote verschillen in de omvang van de
programma's. Het is echter zeer waarschijnl~jk dat die verschillen het gevolg
z~jn van de plaatsen waar men de cesuur legt tussen b eginners-/ gevorderden/ver-gevorderden niveaus van onderwijs.
De voorbereidingsperiode op de universitaire studie is op bijna alle plaatsen
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een halfjaar tot één jaar. E r wordt gem eld dat het aspirant-studenten slechts
zeld en lukt zich in een half jaar voldoende te kwalificeren voor het benodigde
examenniveau. Gezien het aantal geza kte n voor de Centrale toets ( 1984: ca.
35%, 1985: ca. 50%) bl~jkt het voor een deel van de deelnemersgroep zelfs
moeil~jk zich na afsluiting van een voorbere idingsperiode van éé n jaar de
cursus met succes af te sluiten.
De in tensieve c ursussen variëren in len gte van 3 tot 15 weken, met een
dagel~jkse lestijd (soms gesplitst in groepsles - individuele zelfstudie) van 3 tot 6
uur.
15 uur per wee k / l 3 wee kse c ursus.
Voorbeelden: U niv. v. Amsterdam:
Vrije lJniv. Amsterdam:
Groningen:
Nijmegen:

6 uur per dag
5 uur per dag
6 uur per dag

/ 3 weekse cursus.
/ 3 weekse cursus.
/ 10 weekse cursus.

D e niet-intensieve c ursussen va riëren in lestijd van 2 tot 6 uur per week. In
totale les tijd z(jn de verschillen gering omdat er op sommige plaatsen
gedurende enkele maanden m ee r dan 5 tot 6 uur per week word t lesgegeven,
terwijl op andere plaatsen de cursusduur één uur omvat.
Intens ieve cursussen (beginners en gevorderden ) worden doorgaans
meerde re keren per jaar gestart, zodanig dat begin ners- en gevorderdengroepen op elkaar a.ansluiten.
4
Deelnemers

4.1
Getalsmatig
Voor toelatin g komen in aa nmerkin g:
buiten landse aspirant-stud en ten die beschikken ove r de vereis te diploma's
om aan de univers iteit/ hogesc hool te worden ingeschreven ,
•- aspirant-stud ent en met een beurs of 'educa tiona l gra nt' of 'gast'-studenten
en 'gas t'-docenten,
- staf-medewerkers of familieleden van medewerkers,
- soms bestaat er d e mogelijkheid and ere, niet als asp irant-stud ent ingeschreven studenten open plaatsen in ee n groep te la ten inn em en.
V olge ns de opgave van he t minist erie van O&W waren in 1984
3187 buitenlandse studenten aan Ned erl andse universiteiten en hogeschole n
ingesc hreve n. D e indruk bestaat dat dit c ijfer zeer aan de lage kant is.
In 1984 bijvoorbeeld namen 3067 allochtone studenten aan het WO d ee l
( volgens officiële opgave ) en sto nden er a llee n al aan de T ec hnisc he H oge school in Delft ruim 1000 studenten in gesc hreven (Montens/ Sciarone, 1985 ).

4.2
Etnische achtergrond
D e kandidaten van de CTN '85 kwamen uit 80 verschillende landen. In
totaal werden 58 verschillende moedertal e n opgegeven. De cijfers word en in
ond erstaande tabel vergeleken met de opgave van het ministerie van O& W.
H e t is opmerkenswaard dat bijna 50% van de buitenlandse st udenten uit
EG-landen afkomstig is. Toch bl~jkt de instroom de laatste jaren (volgens
cijfers aspirant-studenten) m eer bepaald te word en door kandidaten uit
andere landen waaronder een groot aantal vluchtelingen.
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Gegevens buitenlandse (as pirant- )st udenten naar nationa liteit
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4.3

Leeftijd
Aspirant-studenten:

Studenten:

(volgens CTN-gegevens '85 ) 59% was 25 jaar of jonger,
van 28% was de leeft~jd 26 - 30 jaar.
Ruim 60% van de CTN-deelnemers was mannen;
ca. 40% vrouwen.
(CBS-gegevens 1983/ 84)
Totaal
3187
Mannen
2019
Vrouwen
1168
Gegevens over leeft ijd zijn niet bekend.

Hierb ij moet gesteld worden dat de CTN-gegevens betrekking hebben op
aspirant-studenten die de schakelcursussen Nederlandse taal hebben gevolgd.
Het is niet duidelijk hoeveel er uiteindelijk niet beginnen met hun studie of
later afvallen en even min besc hikken we over gegevens omtrent buitenlandse
studenten die gaan studeren maar elders het Nederlands hebben geleerd.

5
Begin- en eindniveau

In dit verband moet allereerst opgemerkt worden dat de aspira nt-stud enten
die aan het voorbereidende jaar beginnen al enorm verschillen op het punt van
verblijfsduur in Nederland. In 1984 was 70% 1 jaar of korter in Nederland , in
1985 was 52% korter dan 1 jaar in Nederla nd. Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat bij entree de cursisten dus zeer verschillen in hun
(mogelijke ) kennis van het Nederlands.
Ook bijzonder onvergelijkbaar zijn de kandidaten in hun kennis van andere
Europese talen (b ijv. Duits en Engels). In dit type onderwijs lijkt de kenni s van
één van zulke veel verbreide talen van invloed te zijn op snelheid en
behendigheid in het taalleren.
In Nijmegen heeft men aparte groepen voor studenten met een Duitstalige
achtergrond. Aan bijna alle instellingen worden niveau-bepalingstoe tsen en
intake-gesprekken georganiseerd op basis waarvan de kandidaten in beginnersen (half-)gevorderden-groepen worden ingedeeld.
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De Centrale toets Nederlands
De CTN fungeert momenteel a ls een soort toelatingsexamen voor de universitaire studierichtingen, conform de eis van het Academisch statuut ( 1982)
dat alle deelnemende studenten in het WO moeten aantonen te beschikken
over 'voldoende kennis van de Nederlandse taal om het onde rwijs met vrucht
te kunnen vo lgen' .
Dit toelat ingsexa men , waarvan de opgaven worden gemaa kt door sam enwerkende universiteiten bestaat uit vijf onderdelen:
a ) leestoets: vijf populair-wetenschappelijke teksten van 350 -500 woorden met
elk vijf tekst begripsvragen in meerkeuzevorm (m et gebruik van woordenboek; 120 min.).
b) luistertoets: drie populair-wetenschappe lüke (5 minuten du rende) televisieuitzend ingen (fragmenten) met in totaal 25 begripsvragen (me t video;
afnameduur 75 minuten ).
c) :,,preektoets: kand id a ten horen 21 korte o pmerkingen of situatieschet se n; zi_j
m oeten daarop een korte, op de situat ie passende mondelinge reactie geven.
Voorts houd en zij een spreekbeurtje va n 2 minuten over een gegeven
onderwerp. Deze monoloog wordt beoordeeld op een zevenpuntsschaal ,
naar criteria van inhoud en vorm . De situaties en opmerkingen worden
beoord eeld op een driepuntsschaa l, naar criteria van 'passend in de situat ie',
verst aanbaarheid en welgevormdhe id.
cl) schrüftoets: bestaat voor één dee l uit 14 korte passages waaruit telkens één zin
is weggelaten, vvaarvoor de kand ida ten een passend a lt erna tief moeten
geven. Een tweede deel bestaa t uit een stelopdracht (200-500 vvoorden )
waarvoor het on derwerp gegeven wordt aan d e hand van ee n grafiek of
kaartj e (totaal 90 minuten afnamet ijd ).
e) multi/Jle-choicel daze-toets: van een tekst van 700 woorden is steeds hel zevende
weggelaten . Bij elk van de 100 open plaatsen moet ge kozen worden uit drie
woord en (30 minuten afnametijd; gee n woordenboek).

Standaardnormering (waarvan somm ige universiteiten ahvijken )
De eindscore is voldoende a ls men b~j lezen, luistere n en spreken 70%
(of meer) correc t heeft en bij schrij ven 60% (of meer) correc t heeft.
De cloze -tocts heeft een cesuur van 70%. Een (bindend? ) negatief advies volgt
als men onder de 60% c.q. 50% scoort. In twijfelgevall en beslist de propt>
deutische exame ncommissie van de ontvangende studierich ting. Idealiter gaat
men er van uit dat de adviezen die men n.a.v. de .eind score van de taaltoe tsen
geeft voor de on tva ngende faculteiten bindend z~jn: in de praktijk blijkt een
aantal studierichtin gen hiervan af te w~jken. De GrN-toetsen worden 2 tot 3
maal per _j aar a fgenomen. Momenteel word t onderzocht we lke predict ieve
waarde de toetsen hebben m.b.t. het uiteindelijk stud ieverloop van de
geslaagden. In ieder geval m oe ten we er van uitgaan dat het CTN-niveau
overeen komt met het eindniveau van de gevorderden-cursussen.
Hierbij kan worden opgemerkt dat ee n aantal instellin gen c ursussen
organiseert voor r eeds studerenden die hun kennis van het N ede rlands (en de
Nederlandse cultuur) nog verder willen uitbreiden.
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6
Inhoud van het onderwijs
6.1

Taalgebnáksmodaliteiten
Met de beschrijving van de toets is impliciet a l veel opgemerkt over de
train ing van deelvaardigheden, beschouwd vanuit de ei ndpositie. In het beginnersonderw ijs staat vooral lees- en luistertra ining op de voorgrond (Delftse
methode/ Leven d Nederlands); in d e eindfase komen ook steeds meer a lgemene
en st udievaardigheden aan bod zoa ls:
- het studerend lezen van studieteksten,
- het volgen van hoorcoll eges,
- het m ake n van collegeaantekeningen,
- het schrüven van een verslag,
- het houden van een refrraat.

6.2
Materiaal
De overgang tussen de twee genoemde fasen wordt voornamelijk bege leid
met het volgende materiaal:
- Levend Nederlands,
- Delftse methode,
- Nederl andse grammatica voor buitenlanders (Langstraa t-Mulder),
- Makkelijk praten,
- Regelrecht l en 2 (Kuiken/ Vedder),
- Schrijverij (Afd. talenpracticum van de VU),
- Leessyllabus VU,
- Help II (Fontein e.a .),
- Syllabus in teksten en oefenin ge n (De Ba kker/ Vink ),
- Stof (Mo ntens) .

7
Lesgevers

Van de lesgeve rs zou men kunnen zeggen dat het de beter opgeleide en goed
betaalde lesgevers in het T 2-onderwij s in Nederland zijn. Er zijn in deze sector
voornamelük doctorandussen Neerlandistiek en Toegepaste Taalwetenschap en
een groot aantal kandidaatsassiste nten werkzaam.

8
Voorzieningen
8.1

Ruimtelij'k
In de regel vinden de lessen plaats in universiteitsgebouwen, in de nab~jheid
van talenpracticumfaciliteiten.

8.2
Financieel
De financiering van de taalcursussen is geheel voor rekening van de
universiteiten voor wat betreft personele en ruimtelijke faciliteiten. Van de
studenten wordt verlangd dat z~j zelf de lesboeken aanschaffen en voorts een
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eigen bijdrage betalen, afhankelijk van de intensiteit van de cursus. Voor
cursisten die al op de universiteit studeren z~jn de lessen gratis.
Overzicht kosten en duur van de cursussen t.b.v. aspirant-studenten
Universiteit
of

begin.

gevord.

hogeschool
Amsterdam UvA

indiv.
in talenpracticum

200
200

X

X

Amsterdam VU

90
30
60
80

X

X
X
X

X

ll.
ll.

ll.
ll.
ll.

88 wk.
wk.
8 wk.

X
X

350,350,-

ll.

X

Delft

kosten per
cursus
in guldens

lesuren

l

350,-

X
X

X

X
X

65 ll.
ca. 50 u.
ca. 50 u.

250,125,150,40,-

ca. 70 u.

gratis

X

Eindhoven

X

X

gratis

X

Leiden

X

ca. 120 u.
3 mnd.

350,25,-

X

ca. 270 ll.
ca. 370 u.
80 u.

240,400.280,-

X
X

Nijmegen

X
X

Utrecht
Rotterdam

X

X

108 u.

X

72 u.

640,440,-

X

120 ll.
90 ll.
260 ll.
40 u.
80 u.

360,270,400,100,175,-

6 mnd.
ca. 40 wk.

125,125,-

X
X

X
X

gratis

X

Tilburg

X

X

Wageningen

1.200,-

12 wk.

X

Groningen

175,75,150,200,150,-

X

550,-

9
Evaluatie
Algemeen kan worden geconcludeerd dat een der best geoutilleerde
cursussen in het Nederlands als T 2 is gereserveerd voor de groep buitenlanders
met ook weer de beste vooruitzichten, nl. de universitaire kandidaten.
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Uit het overzicht van het gebruikte m a teriaal, de gegevens over het tempo in
d e cursussen en de opzet van de cursussen kunnen we opmaken dat er ee n zeer
groot beroep wordt gedaan op de mo tivatie tot zelfs tudie. Allee n de zeer ha rd
werkende, 'dag en nacht'-studerende ka ndidaat zal in de tijd va n enkele
maa nd en tot één j aar het vereiste eindniveau halen. In dit verband spree kt het
percentage ge za kten voor de CTN voor z ich: 1984 35% en 1985 53%.
H et is jammer d a t de sa menwerkende instellinge n over d e inhoud va n d e
CTN niet tot een gezamenl~jk standpunt konden komen. Hieraan ligt de
controverse globa le toetsing - deelvaardigheidstoetsing ten grondslag.
De m ees te universiteiten/ hogescholen hebben besloten in de toekomst m et d e
hier besc hreven 4-vaardigheden toetse n d oor te gaan ; een enkele instelling
beperkt zich tot de cloze-toe ts omdat d e voorspell end e waarde en de
betrouwbaarheid van cloze-toe tsen hoog genoeg worden geacht om de uitgebreid e 4-vaardigheden toe tse n te vervangen.
T och is het o.i. onder de gegeven omsta ndigheden (m.b.t. va kwe tenscha ppel~jke be na dering van de toetsp roblematiek) zeer positief te oordelen dat
de instellingen to t de bereikte vorm van samenwerking z~jn gekomen. T e m eer
omda t het in d eze sector ontwikkelde m a teriaal in N ederland op grote schaa l
wordt toegepast en zeer gebaa t is bü bred e, krit ische beoordeling voorda t het
' zomaar' voor a ndere doelgroepen wordt overgenomen. (V gl. ook het Lee rmiddelenonderzoe k van STE M en NCB. )
Bronnen
- NU FF IC: Dutch language courses for foreign stud ents , Den Haag,
oktober 1985.
- J aarverslag va n de afdeling N-T2 va n d e Vrije U niversiteit ,
Amste rdam 1986.
- J.H. Hulstijn: De toetsing va n de kennis van het Nederlands bij Buitenla ndse
Aspirant-Studenten. Rapport van de interuniversitaire W erkgroep Centrale
T oets Nederla nds. Amsterdam, maart 1986.
- Verslag Onder zoek Exam en N ederlands 1984, in: Rapport Interuni versitaire
W erkgroep C.T. N . Amsterda m , 1984.
- Ve rslag Onderzoek Examen Nederlands 1985, in: Rapport Interuniversita ire
W erkgroep C.T.N. Amste rdam, 1985 .
- Leerlingen en studenten m et een buitenla ndse na tionalitei t in het Nederla nd se onderw~js 1983/ '84. C BS-publikat ie, D en H aag, 1985.
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8

VOORBEREIDEND JAAR VLUCHTELINGEN-STUDENTEN (V.J.V.)

Profiel van de cursus

Sinds 1980 wordt aan de Vrij e U niversiteit te Amste rda m onderw~js gegeven
aan een groep vluchtelingen die via het U niversity Assista nce Fund (UAF) toelating hebben ve rzocht tot studieri chtin gen aan de V U . H et onderwüs betreft
vooral Nederla nds; daarnaast worden mogelüke d efi ciënties weggenomen
m.b.t. Engels, wiskunde en studievaardigheden.

2
Lesplaatsen

De cursusse n vinden plaats aan d e universiteit. M en m aakt ook gebruik van
het talenprac ticum van de V U .

3
Cursusduur
De cursus duurt in principe 1 studi~jaa r. De deelnem ers krijgen les van
september tot juni. Ze krij gen l 0 à 15 uur les per weck.
Het totaal aa ntal lesuren per deelnemer:
- Ned erl a nds
195 lesuren,
40 à 95 les uren (afhankelük van subgroepen ),
- Engels
70 à 140 lesuren (afhankelijk va n subgroepen ),
- wiskund e
- natuur-/ sc heikunde
25 lesuren .
Het lesroos ter bevat naast lesuren ook talenpracticum en
huiswerkbegeleiding.
4

Deelnemers
4.1

Getalsmatig
Het VJV telde in het cursu~j aa r 1984/ 85 25 deelnem ers,

4.2
Etnische achtergrond
D e e tni sc he achtergrond va n d e as pirant-studenten ga f h et volgende beeld:
3 student en afkomstig uit Iran ,
4 stud ente n a fk omstig uit Vietn a m ,
5 studenten a fkomstig uit Irak,
6 studenten a fkomstig uit Ethiopi ë,
2 studenten a fk omstig uit Pakistan ,
2 studente n a fk omstig uit Chili,
1 student afkomstig uit Bangla D esh ,
1 stud ent afkom stig uit Indones ië,
l student afkom stig uit Marokko.
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4.3
LeE;ftUd
De leeftijden variëren van 18 tot 40 jaar.
4.4
Vooropleiding
De ingeschreven kandidaten moeten een vooropleiding hebben die voldoet
aan de toelatingsnorm voor een universitaire studie. De studentendecaan
stelt samen met (of op basis van de normen
het NlJFFIC in Den Haag
vast of aan die eisen is voldaan met het desbetreffende middelbare schooldiploma.
5
Begin- en eindniveau

5.1
DuelstellinJ;en
Aan het einde van het cursusjaar moeten de aspirant-studenten z~jn opgeleid tot het niveau van de vereiste toelatingstoetsen die z~j moeten afleggen
vóór zij aan de studie van hun keuze kunnen beginnen.

5.2
Selectiecriteria
Behalve de reeds genoemde eisen waar studenten aan moeten voldoen,
dienen zij zich te onderwerpen aan een toelatingsexamen in de vakken
Nederlands, Engels en eventueel wiskunde.
Voor Nederlands is het toelatingsniveau (getest d.m.v. invultekst en
samenvattingsopdracht):
'Makkel~jk praten' (Hulstijn/Schellart),
- Les 12 van 'Levend Nederlands'.
5.3
Uz:tstroom
Eind cursusjaar '84/85 waren van de deelnemers:
- 7 cursisten ingeschreven aan de studierichting van hun keuze (economie/
sociaal-culturele wetenschappen/ psychologie/kunstgeschiedenis/ technische
hogeschool);
- 13 cursisten hadden de toelatingseisen nog niet gehaald (met name de
exacte vakken gaven problemen);
- 3 cursisten hadden van verdere studie afgezien;
- van 2 cursisten waren geen gegevens bekend.
6

Inhoud van het onderwijs
De cursisten krijgen voor de helft van de tijd Nederlandse taallessen en
verder Engels en wiskunde, natuur-/scheikunde en studievaardigheden.

6.1
Taalgebruiksmodaliteiten
Centraal staan de training van luistervaardigheid en het tekstbegrip.
Voorts wordt veel aandacht besteed aan schriftelijke produktieve taal-
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vaardigh eid waarin uiteind elijk ni et reproduktie van informatie wordt vereist
maar het sc hriftelijk verwoorden van eigen mening en argumentatie.

6.2
Leermiddelen
Voor luiste rtraining wordt gebruik gemaakt van Levend ,Nederlands en
Makkel~jk jJraten; later worde n hoorco lleges op aanvankelijk simpel en vervolgens op gecompliceerd niveau gegeven , waarbij studenten dictaten moeten
maken die door docenten worden gecorrigeerd. Ook a ndere luisterteksten
worden gebruikt. Leesvaardigh eid wordt geoefend d oor cloze-teksten te lat en
invulle n en vragen of samenvattingsopdrachten te geven bij teksten.
Gebruikte boeken:
- Dossiers Gesproken en G esc hreve n Nederlands (R U Groningen, Fac. d er
Lettere n );
- Le ze n m et d e loep; een bundel ve rhalen en fra gm ente n (Böse/ v.d. Eerd en );
- Ter informatie; leergang sa m en vatten en schrij ve n va n za kelijke teksten
(Drop/ de Vries );
- H elp 3; c ursus Nederlands voor buitenlanders (Fontein / Pesc her-ter
M eer/ Zijlmans).
Tevens gebruikt men teksten uit ee n aantal tijdschrift en.
Voor grammaticaonderwijs wordt gebruikt:
- Regelrec ht I en II (Kuiken / Vedder).

7
Lesgevers

Er werken drie 1e graads bevoegde lesgevers in het VJV:

- 0.5 formatieplaats Nederlands,
- 0.5 formatieplaats wiskund e/ na tuur- en scheikund e,
- 0.3 formatieplaats Engels.
8
Voorzieningen

D e VU bekostigt uit eigen midd elen en giften en fondsen voor dit doel
gesticht , de c ursussen voor vlu chtelingstudenten.
De kosten voor technisch e en a dministratieve ond e rst euning, huisvesting
en gebruik loka liteiten zijn voor rekening van de universit e it. De studenten
betalen c ursusgeld en geld voor hun e igen boeken (globaal f 500,- ).
9
Evaluatie

Door de ontvangende studieri chtingen worden hoge eisen gesteld aan het
ingangsnivea u van de studenten . Z~j die kiezen voor geneeskunde, wiskund e
of natuurwetenschappen (of TH ) slagen er zelden in binnen één jaar alle
toetsen m e t succes af te leggen. In zulke gevallen is ee n tweede voorbereidingsjaa r nodig.
In iede r geva l kan men co nclud ere n dat het VJV stru cturee l aandacht
besteedt aa n voo rbereiding op d e studie op andere vlakken dan alleen
Nederlandse taalkennis.
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H e t zou interessa nt zijn gegevens over studievord eringen van de vlu c htelin gen -student en ove r enkele jaren in verband te brengen m et de brede aanpak en te vergel~jken met st ud enten die zic h in hun voo rfase voo rnam e lijk of
uitsluitend op h et Nederlands hebben geconcentreerd.
Bronnen
- Vrije Universiteit Amsterdam: Inform a tie over h et voorbereidend j aar
vlu cht elingenstude nten , k ursu~jaar 1985- 1986.
I. van Eerden, F. l\1uld e r en A.S. Knoo te Aalcl e rs: Voorb ere idend _jaar
vluchtelingstudenten, verslag 1984/ 85. Amste rd a m, 1 sept ember 1985.

65

BEROEPSVOORBEREIDENDE EN
BEROEPSBEGELEIDENDE EDUCATIE

9

CENTRA VOOR BEROEPSORIËNTATIE EN BEROEPSOEFENING:
C.B.B.

Profiel van de cursus

In 1976 werd deze scholingsvorm opgeze t ten behoeve va n d e schakeling van
Surina mers en Antilli a nen naar beroepsopleiding en arbeidsmarkt. Van a f 1980
z~jn d e instellingen openges teld voor alle werkloze _jongeren die gee n
aansluiting kunnen vind en bq and ere scholingsinsta nties. Momentee l is 80%
van de cursisten afkomstig uit etnisc he minderh eidsgroepen .
Er is officieel geen startniveau vereist, in de pra ktijk gaat men va ak uit van
een kennis van 3 tot 4 jaar lagere sc hool. H et ond erw~j s bestaat uit algemee nvormende en beroepsgerichte vakken.

2
Lesplaatsen

H et aanta l CBB-pr~jecten breidt zich _j aarlijks uit. In 1980 waren er
11 CBB' s in Nederl a nd, in 1985 in totaal 26. Ze zi_jn verspreid ove r het hele
land. Aangezien de doelgroep voorna meli_jk door a llochtonen wordt gevo rmd
vindt men de meeste en groo tste C BB's in concentrati egebieden voor and erstaligen.

3
Cursusduur

De cursus omvat 5 lesdagen per vvcck. In principe duurt de cursus 1 _j aar.
Afhankcl~jk van he t instroomniveau van de cursist kan de c ursusduur met
enkele maa nden tot ee n jaar word en uitgebreid .
4
Deelnemers

4.1 / 4.2
Getalsmatig / Etnische achtergrond
Een recent overzicht (1984) van het cursistenbestand na ar nationalit eit /
etniciteit vertoont het navolgende b eeld:
"fotaal aantal cursisten (1984)
w.o.
(autochtone ) Nederla nders
Surinamers/ Antillia nen
vVervingslanclen
'Overige ' n a tionaliteiten
Totaa l aantal cursisten (1985)

l.822
380
473
589
350

2.090

Zoals he t staatj e toont vormen minderheden 80% van het cursistenbesta nd
(overige nationaliteiten heeft voor het ove rgrote deel betrekking op leden van
minderheidsgroepen ). Opva llend is de versè huiving van de categorie
Surinamers/ Antillia nen naa r perso nen afkomstig uit een va n de wervings landen.
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4.3

Leeftijd
M en kan deelnemen aan CBB-cursussen als m en 16 jaar of ouder is.
De indruk bestaat dat het overgrote deel van de cursisten in de leeftijdsgroep
18-22 j aa r zit.
4.4

Opleiding
De variatie in vooropleiding is groot. Sommige lesnemers hebben nauwel~jks
onderw~js gehad in eigen land of Nederland, weer anderen hebben zelfs enkele
jaren voortgezet onderwij s in het moederland achter de rug m aar geen onderwU s in Nederland. Een aant a l CBB's verwüst aanmelders m et te laag scholingsniveau en / of te laag beheersingsniveau va n het Nederlands naar Intensieve
taalcursussen of a lfabetiseringsc ursussen. Er is een a lgemene tend ens om het
beginniveau 4e klas lager onden ,vijs als minimum te hanteren.
5
Begin- en eindniveau

5.1
Doelstellingen
De CBB-cursussen dienen achterstanden op te heffen die vanwege sociale en
culturele achtergrondsfactoren de arbeidsinpass ing bemoeilijken en te m a ken
hebben met de volgende leer- en vormin gsgebieden:
vaardigheden in gebruik en verstaan van de Nederlandse taal,
- ken ni s van maat sc: bappel~jke verhoudingen en arbe idsverhoudingen in
Nederland,
- basiskennis en basisvaardigheden t. a.v. beroepsbeoefening,
- persoonlüke ontplooiingsmogelijkheden en deze in relatie tot beroepsmoge l~jkhcden in Nederla nd.
H et CBB is primair een a rbeidsvoorzien ingsinstrument. De inhoud va n het
onderwijs wordt in belangrijke mate bepaald door de arbeidsmarktsituatie.

5.2
Selectiecriteria
Aanmelding van cursisten vindt mees tal plaats via het GAB. Ook is he t
mogelijk dat cursisten zich rechtstreeks of met hulp van ande re instanties aanmeld en.
Aspirant-cursisten moeten werkloos zijn en oude r dan 16 j aar. Z~j moeten
meesta l een toela tingstest doen (voornamel~jk taalvaardigheid en rekenvaardigheid ). Ook v,'ordt met alle belangstellenden een inta ke-gesprek georganiseerd.
Motiva tie is b~j de toelatingsse lec tie ee n belangrijke factor. Bü sommige
instellingen kan de wachttijd oplopen to t 8 à 10 maa nden. Andere c ursusse n
hebben een geregelde tussent~jdsc instroommogelijkheid. Uit ee n onderzoek
blükt (Meurs, 1986) dat door de (potentiële) cursisten de uitgebre ide intakcproced ure allerminst als. lastig wordt ervare n.
5. 3
Uitstro om
Er zijn voor CBB'ers idea liter 2 uitstroommogelijkh eden , nl. een arbeid splaats of een vervolgopleiding. Toch verdv.)jnt d e meerderheid va n de CBB-
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cursisten tussentijds, zonde r de opleiding te vo ltooien en van deze groep is er
een bepaald d eel d at in andere opleidingen of arbeidsplaat sen terec ht komt.
Vooropgesteld moet word en d a t de beste ve rvolgo pleidingen voor deze ca tegorie allochtone leerlingen de CV V-cursu ssen zijn. De doorstroom naar het
CVV is echter gering.
Ter vergeli.jking geven wij hier uit 2 verschillende bronnen de uitstroomgegevens over ee n aan tal _j are n C BB.
C BB/ TTO R o tterd a m '85

Uit stroom CBB's in Nederland 1983

l. arbeidsplaats (tu ssen tijd s)

18%

1. niet ve rsc hene n

17%

2. vo ltooid (m et ge tui gsc hrif't )

20~ic,
9%

2. ge brekki ge moti,·a tie
3. ziektc/ huiscli_jkc

10%

12%

4.
5.
6.
7.
8.

3. gescha keld naar CVV
4. gesc h akeld naa r andere
vervo lgopleidingen
5. re migra tie / ve rhuizing
6. a ndere redenen (zie kte, gebrek
aan motiva tie , huwelijk,
geen kind e ropvang etc. )

5%

36%

omsta ndi gheden
ve rhui zing/ re migra tie
a ndere o pleid ing
werk (tussentijds )
t u rsus voltooid
a ndere red enen

19%
2%
9%

23%
12%
8%

De doo rstroommogel~jkheden naar werk en vervolgopleidingen z~jn beperkt.
De tussent~jd se uitva l zo nder we rk of andere opleiding blijft nagenoeg gelijk .
De sc hakelfunctie kom t zee r zeker in de knel.
6

Inhoud van het onderwijs
6.1

Ta algebruiksmodaliteiten
Over d e inhoud van de C BB-programma's is we inig bekend. De instellingen
nem en een zeer a utonome positi e in; er is geen cent rale leerplanontwikkeling.
Algemeen kent men de vol ge nd e c ursussectoren:
l e fase Algemeen vormend + bernepsoriënterend
vakken:
Ned erlands
rekene n
wereldoriëntatie
beroepsoriëntati e.
2e fase Beroepsgerichte opleiding
theori e:
bijv. technisc he en and ere vakta a l
natuurkunde
mechanica
gereed sc ha psleer
praktijkvakken afhank elijk va n gekozen richting zoals:
a dministratief
hout
metaal
elektro
verzorgmg
a utomatisering
De basisopleiding Nederlands komt in grote l~jnen overeen met de uitslag
van het onderzoek onder Intensieve taalcursussen (zie het betreflende hoofd-

71

stuk). In verslage n en rapport en vvorclt geen inzicht gegeven in het Nederl a ndse
taa l- programm a. M e t betre kking tot he t a lgem ene b as isprogra mma en de
bcla ng1)jkste co mponent daarin, Nederl a ndse taa f\'erwervin g, bes taan m ees tal
verschillende niveaus.

6.2
A1ethoden l lvlateriaal
Hieromtrent z(jn geen na dere gegevens beschikbaa r.

7
Lesgevers

O\'cr het algem ee n is de rec htspositie va n CBB-leerkracht en goed (in vngeli_jking tot vele a ndere in dit rapport besprok en educatieve ½-e rkers). Ruim
vier vi_jfde van de taa ldocenten van deze opleidinge n heeft pedagogische
acad emie als vooropleiding .

8
Voorzieningen
8.1

Ruimtelfjk
Geen gege vens b ekend .

8.2
Financieel
D e C BB's worden geh ee l bekos tigd doo r het Mini sterie van Sociale Zaken en
v\'erkgclegenheid . De cursisten hoewn ze ld en een ei ge n bi_jd rnge te betalen. In
het ge\'a l zij een uitkering ge nieten wordt deze ti_jdens de opleiding gewoo n
doorbetaald (reiskosten + b oekenkost en kunnen ook betaald worden ).
8. 3

Over(ge voorzieningen
Tijd ens de opleiding probee rt men door rniddel va n stages en excursi es ee n
cursist a rbeidsgewe nning te verschaffrn. De cursisten worden cl a n ,,anuit de
opleiding begele id.
9
Evaluatie
CBB\ functi o neren erg a ut o noom ; he t is lasti g ee n duidelijk bee ld te krij ge n
van d e taalvaatdigheidspro blernatiek en de leerprogra rnma's op dat gebi ed .
Opva ll end zijn de hoge uit va lpercent ages; verontrustend is ook de gerin ge
doorstroom na a r het CV\' of a ndere vakdiploma-opleidingen.

Bronnen
- L. d e Koning: Een onderzoek naar he t ta algebruik op het Centrum Va kopleiding voor Volvva sse nen ten behoeve \'an Buitenland se cursisten. I.T.T. ,
Nijmegen , 1982.
Ch . 1.1unster en C. van der Voort: Verder na de ba siseduca tie. Doorstroming
en sc hakeling van etnische groepen naa r vervolgeducatie. STEM, Utrecht ,
1984.

n

- lvfinisterie van Sociale Zak en en VVerkgclegcnhcid: fa ·a lu at ie van het gebruik
van arbcic!S\'O(ffzi eningsmaat rege len door minderh eden. Ri_j svvi_jk, 1986.
- Gerrit Mcurs: Opleiden of a fh a ke n . Eindrapport onderzoek naar motieven
van po tentiële ç ursisten niet te vcrsd1~jncn bij de start rn n ee n CBB/ TTO
programma. G.S.D. Rotterd am , I 986.
M. Jan sen e n Chris van Veen : Leermiddelen gezocht. STEM/ NCB,
Drecht , I 986.
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10
CENTRA VOOR VAKOPLEIDING VOOR VOLWASSENEN: C.V.V.

Profiel van de cursus

H et CVV is een prakt~jkgerichte opleiding m e t weinig th eorie. Het is een
opleiding geri cht op vnl. handvaardigheid sberoepen. Potentiële cursisten
moeten een toelatingstest a fleggen; toeleiding vindt plaa ts via de gewestelijke
arbeidsbureaus. H et betreft meestal om- en hersc holende werklo zen. De
opleidin g kan worden afgesloten (na een half tot anderhalf j a ar) m et een
certificaa t en ve rvolgens m et een erkend diploma . Allerwegen wordt gemeld
dat het een zee r geschikte tweedekans onde rw~jsvorm is voor (jong-)volwassen
buitenlanders, maar om a ll erlei redenen stagneert de toestroom enorm. M.b.t.
de buitenlanders die de opleiding vol ge n (ca . 15%) is weinig bekend over
sµ-eciale begeleiding of taalgerichte ondersteuning.

2
Les plaatsen

Er zijn 27 CVV's in Nederland. H et is niet bekend of er op alle CVV's
buitenlandse c ursisten staan ingeschreven .

3
Cursusduur

De duur van de opleiding hangt af van de gekozen richting (tuinieren,
elektrom ontage, automonta ge , loodgieter, a dmini stratieve beroepen etc.) m aa r
ook van d e m Qgelijkheden van de cursisten. Hij ka n variëren van 6 m aa nden
tot a nderhalfj aa r. Er wordt uitgegaan van een 40-urige werkweek . De
cursisten werken indi viduee l, a a n d e hand van schriftcl(jke werkopdrachten en
in eigen tempo. De begin~ en einddatum van een cursu s liggen dan ook niet
vast.
4
Deelnemers

4,1
Getalsmatig
Eind 1985 volgden bijna 4. 440 personen een opleiding aan een van de
C (A)VV's, waa ronder 710 minderheden, ofwel 16% va n het tota a l.
Eveneens zijn gegevens beschikbaar voor de volledig geschoolden (opleiding
m e t succes bekroond ) en voortijdig vertrokkenen in 1985. Voor de belangr~jkste
richtingen (me ta al, bouw en administratie ) \-\'Orden deze c~jfe rs hierna gegeven.
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m etaal
absoluut

Oi,'.
;0

bo uw
absoluut

%

administratie
absoluut
%

geschoolden
totaal
vV. v. minderheden

2.110
277

100
13

732
30

100
4

840

100

46

6

voortijdig vertrokkenen
totaal
\V.v. mind e rh eden

1.328
203

100

600
34

100

368
21

100
6

15

6

Zoals uit de tabel valt af te lezen haken minderheden relatief iets vaker voortijdig af.
4.2
Etnische achtergrond
In het algemeen staan er op een CVV buitenlandse c ursisten met veel verschillende na tionaliteiten ingesc hreve n. Een kwart tot d e helft is meestal van
Surinaamse, Antilliaanse en/ of Indonesische afkomst. Voor he t overige betreft
het ook m ensen uit Mediterrane la nden, uit E.G.-landert en politieke
vluchtelingen.
4.3

Leeftijd
Voor inschrij ving moet men d e leeftijd van 18jaar bereikt hebben. Voor
zover bekend ztin er grote verschillen in leeft.Ud onder d e c ursisten.
4.4
(Voor)opleiding
Aspirant-cursisten moeten beschikken over kennis en vaardigheden op lagere
school-nivea u. Over het algemeen is er bij de CVV's vveinig bekend over vooropleiding van de deelnemende cursisten; uiteindel~jk vvordt de toeleiding door
het GAB georganiseerd.

5
Begin- en eindniveau
Aspirant-cursisten kunnen een beroepskeuzetest doen en aan de hand
daarvan de juiste richting kiezen. Voorts moeten zij de zgn. Centrum-test
afleggen (op enkele CVV's wordt volstaan met alleen een bemiddelingsgesprek ). De centrumtest bestaa t uit praktische delen (handvaardigheidsproeven, ha nd- en oogcoördinatieproeven ) en theoretisc he d elen (technisch
inzicht, geheugen-, teken~ , reken- en leestesten ). Buitenla nders krijgen vaak
voor bepaa ld e deeltoetsen de dubbele tljd, het gebruik van ee n woordenboek is
meestal toeges taan . Op basis va n d e score (de normering is la ndel~jk vastgesteld) wordt bepaald of men wordt toegelaten, waarbij bij buitenlanders erg
nadrukkelijk wordt gelet op beheersing (mondeling en schriftelijk) van de taal.
Uitstroom
Na beë indiging van de opleiding kan men een getuigschrift krijgen . Ook
kunnen cursisten in hun studierichting _een examen afleggen dat een landelijk
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erkend diploma geeft. De cursist moet dan extra theorie bestuderen.
Veel belangstellende buitenlanders komen niet voor plaatsing in aanmerking
omdat ze onvoldoende op de toelatingsproeven scoren. Er is niet bekend of
hierb~j voornamel~jk de taalachterstand dan wel onvoldoende score op andere
testonderdelen de oorzaak is.
Daarnaast komt het voor dat buitenlanders hel advies krijgen op te stappen
om reden van taalproblemen. We beschikken niet over gegevens t.a.v.
uitstroom van buitenlanders naar arbeidsposities in het bedrijfsleven. \;\!el z~jn
er gegevens over de uitstroom in het algemeen
par. 4.1 hierboven).
6

Inhoud van het onderwijs
Het lesmateriaal is samengesteld op grond van gegevens uit het bech)jfsleven
en uit studieboeken. Het standaardpakket wordt landel~jk gebruikt en bestaat
uit een reeks schriftelijke studie- en werkopdrachten gerangschikt naar
opklimmende moeilijkheidsgraad. Een instructeur houdt toezicht op de
uitvoering en geeft uitleg. De situatie (de machines, gereedschappen, materialen) stemt zoveel mogelijk overeen met bedrijfsomstandigheden. Elke vakop~
leiding begint met een Grondcursus (basisstof) en vervolgt met diverse leergangsdelen. Tussent~jds vinden evaluaties plaats.
In een onderzoek naar de talige aspecten die in de opleiding een rol spelen is
gebleken dat de sdzr{ftelUke ojJdrachten die een centrale en overheersende positie
innemen, de oorzaak zijn van de meeste problcmer1 en paradoxaal genoeg de
minste aandacht krijgen in de zin van remediale hulp.
Biî de mondelinge toelichting en begeleiding zijn de instructeurs vaak wel
geneigd rekening te houden met het taalniveau van de buitenlandse cursist.
Bovendien is er meestal sprake van contactuele steun en visuele hulpmiddelen
e.d. De technische schrijfvaardigheid vvordt misschien zelfs enigszins ontvvikkeld
door de vele overschrijfopdrachten; grammaticale correctheid wordt hier niet
geëist.
lVl.b.t. het begrijpend lezen echter vindt er \\Tinig aanpassing plaats. Hier en
daar ontvvikkclt men activiteiten die erop gericht zijn vaardigheden op dit
gebied te vergroten. Een experiment bij het CVV in Utrecht om de inhoud en
het taalgebruik van lesmateriaal te veranderen t.b. v. anderstalige cursisten,
heeft geleid tot invoering van voorschakelcnde activiteiten, vvaarbîj de leergang
zelf inmiddels \'\'Ccr ongemoeid is gelaten.

7
Lesgevers
De instructeurs zijn docenten in de betreffende vakrichting. Dezen beoordelen zowel de praktijkopdrachten (70%) als de theorieopdrachten (30%). Soms
geven instructeurs klassikale lessen. Lesgevers die zich apart op taalvaardigheden richten z~jn er bü het CVV zelden.
8
Voorzieningen
De cursussen worden geheel bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. De cursist (ingeschreven b~j het Arbeidsbureau) betaalt
niets voor de cursus; meestal betreft het werklozen.
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In vergelijking tot andere educatieve voorzieningen voor volvvasscnen zijn de
CVV's een zeer goed geoutilleerde en riant bedeelde ondervvijsvorm te
noemen.

9
Evaluatie
\Villen buitenlanders de mogelijkheid krijgen om de opleiding met succes te
volgen, dan moet er veel aan de instap, begeleiding en inhoud van het onderveranderen. Met name moeten er mogelijkheden komen om het schriftcnik
lesmateriaal toegankelijker te maken; extra ti_jd geven alleen is niet voldoende.

Bronnen
- Nfinistcrie van Sociale Zaken en vVerkgclcgenhcid: Evaluatie van het gebruik
van arbeidsvoorzieningen door minderheden. Rijsvvijk, 1986.
- L. de Koning: Een onderzoek naar het taalgebruik op het C.V.V. t.b.v.
buitenlandse cursisten. Nijmegen, 1982.
- C. van Schaick: Financiering van educatief werk. Amersfoort, 1983.
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11

VORMINGSCENTRA VOOR WERKENDE JONGEREN
EN DEELTIJD-K.M.B.O.

Profiel van de cursus

Dit vormingswerk is bedoeld voor partieel leerplichtigen. Het is de bedoeling
dat de jongeren bij het vormingsinstituut aan hun partiële leerplicht voldoen
gedurende één dag of twee dagen per week, afhankelijk van hun leeftijd.
Het onderwüs richt zich op:
a) maatschappelijke oriëntatie (persoonlijke en maatschappelijke begeleiding),
b) beroepskwalffïcatie (men streeft ernaarjongeren een beroep te leren, althans
daar een begin mee te maken),
c) uitbreiding van onderwijskwalificatie (met het oog op eventuele doorstroming
naar andere vormen van onderwijs).
Veel vormingsinst ituten zijn in de loop van de afge lopen jaren gefuseerd met
streekscholen voor gezamenlijke (deeltüd- )KMBO-activiteiten; in een aantal
gevallen is daartoe slechts een samenwerkingsverband aangegaan. Slechts een
deel van de vormingscentra functioneert nog zelfstandig.

2
Les plaatsen

In 1983 gold de volgende situatie:
Van de 127 bij het LOVWJ (Landelijke organisatie vormingswerk voor
werkende jongeren) aangesloten centra werkten er 75 met buitenlandse
cursisten.
Van de 27 b~j het LOCV (Landelij ke organisatie christelijk vormingswerk)
aangesloten instellingen hadden 7 centra programma's voor buitenlanders.

3
Cursusduur

De opleiding kan afhankelijk van de leeftijd van de cursist 1 of 2 jaar gevolgd worden. De 16-jarigen hebben een deeltijd-leerplicht van 2 dagen per
week, voor 17-jarigen is dat 1 dag per week. Veelal kunnen cursisten (werkloze
jongeren b~jvoorbeeld) langere t(jd cursussen volgen; meer dagen per week en
langer dan 2 jaar. De leeftijdsgrens wordt niet strikt gehanteerd.
4
Deelnemers

4.1
Getalsmatig
In de loop der jaren is er een grote op- en neergaande beweging in aantallen
buitenlandse jongeren in het vormingswerk waar te nemen. De toe- en
afnemende gezinshereniging lijkt daar de eerste oorzaak van te zijn. Bovendien
heeft het educatieve aanbod zich sindsdien verbreed.
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Overzicht deelname buitenlandse jongeren aan vormingsscholen
1978

1979

1980

1981

1982

1983

mannen
vrouwen

389
238

597
405

1061
717

1314
1007

1177
1073

567
727

totaal

627

1002

1778

2321

2250

1294

% van totaal bestand

2,9

4,6

8,3

10,9

10,6

7,5

Vanuit het LOVWJ worden jaarlijks tellingen ve rricht. D e moeilijkheid
hierb~j is dat de laatste jaren een aanta l instituten is omgezet in deeltijdKMBO-school of met streekscholen en andere instellingen deelneemt aan een
samenwerkingsverband voor KMBO. Hieronder volgt een overzicht waarbij de
corrigerende aantallen duiden op de groep instituten die nog als zelfstandige
vormingsinstituten functioneren.

Deelnamec~jfrrs volgens LOVWJ (KMBO en vormingsce ntra)
totaal aantal
deelnemcr-s

jongens

mei~jes

buitenland

telcijfers 1-11-'83
gecorrigeerd

13201
8975

6317
4477

6884
4484

1203
812

telcijférs 1-11-'84
gecorrigeerd

8115
7395

4123
3824

3992
3571

602
566

telcijfe rs I-11-'85
correctie nog niet mogelijk

7398

3949

3449

697

4.2
Etnische achtergrond
Voor het merendeel waren de jongens en mei~jes afkomstig uit Marokko en
Turk~je. Een kwantitatief onderzoek van Luykx en De Wild (Utrecht, 1982)
toont aan dat er tweemaal zoveel Turkse als Marokkaanse jongeren deelnemen
aan vormingscentra-onderwijs. Vaak vindt men mei~jes bü elkaar in aparte
groepen (vooral Marokkaanse meisjes). Van de Turkse deelnemers is de verhouding jongens/ meisjes ongeveer 'fifty/ fifty'; bij de Marokkanen is dat

70%130%.
In een aantal gebieden in Nederland namen ook aparte groepen Vietnamese
vluchtelingen deel.

4.3
Leeftfjd
Volgens opgave van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen was
de verdeling van leeftijd voor het cursusjaar 83/ 84 als volgt:
totaal

leeftijd

1294

7

14 jaar

79

15 jaar
74

16 jaar
266

17 jaar
426

18 jaar
371

19-27 jaar
150

4.4
Opleiding
Uit een onderzoek van De Wild (1984) blijkt dat (b~j zijn onderzochte
groep):
- één derde van de Turkse jongeren geen of alleen lager onderwijs heeft
gevolgd in eigen land; b~j twee derde van de Marokkaanse jongeren was dit
het geval.
- er in de loop der qjd enige verschuiving is in de schoolervaring in Nederland.
In 1980 had 20% onderwijs in Nederland gevolgd, in 1982 had bijna 50% van
de jongeren enig (voortgezet) onderw~js gevolgd in Nederland.
De opgedane onderwijservaring betrof voornamelijk enkele jaren ISK.
Enkelen hadden enige t~jd op het LBO gezeten maar geen van de onderzochte cursisten had het eindexamen behaald. Over het algemeen hadden zij
negatieve onderw~jservaringen.
M.b.t. de vooropleiding in het eigen land concludeert De Wild (1984) dat
jongens die op latere leeft~jd (16-18 jaar) naar Nederland zijn gemigreerd (en
in hun eigen land een opleiding hebben afgerond) een grotere kans op succes
hebben in het Nederlandse onderwijs dan jongens die op jongere leeftijd (13-16
jaar) zijn gemigreerd.
5
Begin- en eindniveau

5.1
Doelstellingen
Het onderwijs dient een aanvulling te zijn op het tijdens de leerplichtperiode
genoten onderwijs. Naast algemene vorming gericht op weerbaarheid en redzaamheid, dient vooral beroepskwalificatie de meeste aandacht te kr~jgen.
De buitenlandse cursisten kr~jgen vooral taalprogramma's en maatschappijoriëntatieprogramma's en daarnaast keuzevakken aangeboden.
Als voor bepaalde programma-onderdelen het aanspreekbaarheidsniveau
onvoldoende is wordt geprobeerd de lessen in het Turks of Marokkaans te laten
plaatsvinden. Eigen taal- en cultuuronderw~js begint (ook om andere redenen)
een steeds belangr~jkere plaats in te nemen.

5.2
Se lee tiecriteria
In principe is het onderwijs van vormingscentra drempelloos. Wat niet wegneemt dat er voor een aantal programma-onderdelen met verschillende
niveaus wordt gewerkt; leerlingen kunnen op eigen niveau instromen en tussentijds doorschuiven. Voorts kennen veel vormingsinstituten samenwerkingsverbanden met andere instellingen voor beroepsonderwijs zoals streekscholen
en KMBO-scholen, waarbij voor de cursussen of opleidingen die zij gezamenl~jk verzorgen wel toelatingscriteria worden gehanteerd (bijv. inschrijving GAB,
minimaal basisonderwijs, leeftijdsgrens).

5.3
Uitstroom
In veel gevallen fungeert het vormingscentrum als eindonderw~js. Pogingen
tot doorschakeling naar voortgezette opleidingen sorteren betrekkelijk weinig
eflèct. Uitvalpercentages onder buitenlandse doorstromers zijn hoog. Sinds kort
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probeert men hier, door samenwerkin:gsverbanden aan te gaan, enige
verandering in te brengen. Het vormingswerk kent over het algemeen geen
diploma's ter afsluiting van de cursussen (met uitzondering van type-diploma
of EHBO-diploma en diploma's van lascursussen ).

6
Inhoud van het onderwijs
6.1

Taalgebruiksmodaliteiten
Op de meeste vormingsinstituten is er keuze uit een aantal algemene
programma's voor Nederlandse en niet-Nederlandstalige cursisten met daarnaast een keuzevakkenaanbod dat speciaal op de buitenlandse doelgroep is
gericht dan wel aan hun taalniveau is aangepast.
Soorten van te volgen cursussen voor buitenlandse cursisten:
- fotografie
- koken
- naaldvakken (soms met afaluitend examen ENSAID - Eerste Nederlandse
Stichting Activering en Instructie Damesmodetechnieken)
- sport (voor mannen èn vrouwen, soms afsluitend zwemexamen)
- rekenen (eventueel wiskunde)
technisch tekenen
- lassen (eventueel met afsluiting examen lastechniek)
- typen (eventueel met afsluiting examen)
- EHBO en gezondheidsleer (eventueel met afsluiting examen)
- Turks
- Arabisch
- Frans
- Engels
- Nederlands (op verschillende niveaus, veelal met LOVWJ-cursusmateriaal)
- maatschappelijke oriëntatie
- beroepenoriëntatie (w.o. leren solliciteren, informatie verzamelen, rechten en
plichten: van arbeiders)
- seksualiteit (LOVWJ-cursus)
- vreemdelingenwetgeving (LOV"\f\ZJ-cursus)
- huiswerkbegeleiding voor doorstromers (cursisten die elders een beroepsopleiding volgen ).
Behalve in de reguliere taallessen (bij aanvang meestal het leeuwendeel van
het onderwüs; na verloop van tüd echter minder ten gunste van andere, meer
algemene programma-onderdelen) staat de ontwikkeling van deelvaardigheden
centraal in de verschillende cursussen waar teksten, lees- en oefenstof aan het
taalniveau van de buitenlandse cursisten zijn aangepast.
Voorbeelden daarvan z~jn: gesprekstechniek, telefoongesprekken, sollicitatiebrieven schrijven, formulieren invullen, vaktaalteksten lezen, technisch
taalgebruik verstaan.

6.2
Methoden en materiaal
Speciaal voor de doelgroep heeft de LOVWJ in samenwerking met een aantal leerkrachten einde jaren 70 een methode Nederlands ontwikkeld: 'En nou
in het Nederlands'. Op de vormingsinstituten wordt deze methode op grote
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schaal gebruikt. Het materiaal is gericht op 'niet tot weinig aanspreekbare'
buitenlandse jongeren, de lesstof is thematisch gerangschikt en bestaat verder
uit:
- leesteksten,
- oefeningen (vee lal grammaticaal georiënteerd ),
- woordenlijsten,
- (luister-)uitspraakoefeningen ,
- herhalingsstof.

De teksten hebben betrekking op leer- en werkomstandigheden van de
jongeren. Het docentenboek geeft aanw~jzingen voor verwerkingsoefeningen en
lesideeën om buiten het cursusboek om de taalontwikkel ing te stimuleren.
M.b.t. intensieve taalcursussen die op een aantal vormingscent ra gegeven
worden, verw~jzen we voor een onderwüsinhoudelijke bespreking naar het
hoofd stuk over Intensieve taalcursussen.

7
Lesgevers
Lesgevers z~jn m eestal vormingsleiders/sters die een akte va n bekwaamheid
hebben vanwege de Sociale academie of een HBO~j of leraren m et 3e of 2egraads onderw~jsbevoegdheid. H et LOVWJ sanc tioneert de Bewijzen van
bekwaa mheid. Aanstellingen geschieden op basis van hele en halv e wee ktaken,
resp. 40 en 20 klokuren.
Het is niet duidelijk welke leerkrachten uit die groep speciaal belast zijn met
het onderwijs Nederlands als T 2 . Het LOVWJ houdt zich steeds actief bezig
m et bijscholing en d eskundigheidsbevordering van leerkracht en. Over het
algemeen wordt er veel tijd gestoken in persoon lijke en maatschappelijke begeleiding (PMB) van d e jongeren. Belangrijke onderdelen zijn:
- werving en huisbezoek,
- begeleiding van mei~jesgroepen,
- huiswerkbegeleiding,
- begeleiding m.b.v. tolk-krachten.

8
Voorzieningen
8.1
Ruimtelijke voorzieningen
Vormingscentra zijn in de regel ingericht voor het ond erwijs in a lgemeenvormende vakken en een aantal keuze-onderdelen (koken , fotografie ) volgens
standaardnormen. Voor specifieke beroepsgerichte cursusonderdelen is men
m eestal aangewezen op de accommodaties van het beroepsbegeleidend
onderwüs.
8.2

.Financiële voorzieningen
Het vormingswerk voor werkend e jongeren valt onder subsidiëring volgens
wet- en rege lgeving voor het Voortgezet ond erwijs. Bij een groot aantal buitenlandse cursis ten kan men extra gastdocent-uren en taakeenheden aanvragen.
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8.3

Overige voorzieningen
Bij een aantal vormingsinstituten heeft men buitenlandse leerkracht -/ tolken
aangetrokken. Er is begeleiding en onderste uning vanuit de landel~jke LOVWJ
en LOCV, die m e t eigen werkgroepen en onderzoeksgroepen nieuwe ontwikkelingen willen steunen en entameren. H et LOVWJ ontwikkelt veel initiatieven
voor deskundigheidsbevordering.
8.4
Groepsgrootte
Gegevens niet bekend.
9
Evaluatie

De overgang van vormingsinstituut naa r deeltijd-KMBO ka n in een aantal
gevallen voor buitenlandse c ursisten een gunstig eflect hebben. Aan de ene
kant hebben vormingscentra d e laatste j aren een duidel~jke aantrekkingskracht
kunnen uitoefenen en in die t~jd veel know-how kunnen vergaren; het beroepsbegeleidend onderwijs besc hikt over goede voorzieningen om de juiste vakopleiding te geven, terw~jl het kennelijk slecht is toegerust om voor buitenlandse lee rlingen het taalond erw~js en de persoonl~jk/ maatschappelijke
vorming te verzorgen.
De combinatie ka n een aa nwinst zijn in het educa ti eve aanbod voor buitenland se jongeren.

Bronnen
- J a n de Wild: Educatief Lab yrint voor Buitenlandse Jongeren, in: Interact ief,
juni 1984.
- Jan de vVild: M a rginalisering van een generatie. Een onderzoek naar de
opleidingsvvcnsen van en onderw~jsvoorzieningen voor 15-20 jarige Turkse en
Marokkaanse jongeren. Hoevelaken, 1984.
- Ton J.M. Tri essc heijn: Activiteiten voor buitenlanders in het Vormingswerk,
6 delen; in: Samenw\js., jrg. 4 nrs. 2 - 10, 1983/84.
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12
CURSUSSEN JEUGDIGE WERKLOZEN: C.j.W.

Profiel van de cursus

De cursusse n voor jeugd ige werklozen bestaan sinds 1976. De cursusse n zijn
bedoeld voor jongeren die een zwakke startpositie hebben op de arbeidsmarkt.
D e opleidingen kunnen beschouwd worden als een opstap naar vervolgopleiding, naar een baan of leer-/ werkplaa ts of naar een in een ee rder stadium
ni et beha ald examen.
Gezien de doelgroep-oriëntatie en het programma-aanbod l~jken d e
cursussen zeer geschikt voor buitenlandse jongeren (17-23 jaar); op een aantal
plaatsen zijn CJ\rV-cursussen voor etnische minderhed en opgericht. Hoeveel
buitenlanders deelnemen aan a ndere groepen is echter niet bekend.

2
Les plaatsen

Er zijn bij de streekscholen (zie het desbetreffende hoofdstuk) in Nederland
in totaal 350 cursusse n CJW ondergebracht. In de grote sted en z~jn in totaal 10
CJ\'V)s opgezet, exclusief voor culturele minderheden .

3
Cursusduur

Een c ursist mag maximaal l jaar deelnemen aan de CJ\rV. De streekschool
kan programma's aanbieden waar een lange periode beroepenoriëntatie en
inhaalonderwijs in zit; cursisten voor wie de beroepskeuze b~j binnenkomst a l
vaststaat kunn en vrij snel aan de beroepsopleiding en de stages beginnen.
Op deze m anier kan de leerweg van d e ene cursist sterk verschillen van d e
andere. Men kan er van uitgaa n dat bü de cursussen voor buitenlanders de
gehele cursusdu ur ten volle wordt benut. De mees te cursusse n duren da n ook
9-10 m aa nden.
Er m oge n niet m ee r dan 26 lestijden per week gegeven worden. D e wijze
waarop die 26 lestijden over de programma -ond erdelen worden verdeeld en
hoe deze in d e cursusperiode zijn gefaseerd, kan van cursus tot cursus verschillen.
4
Deelnemers

4.1
Getalsmatig
1. In 1984 na:men 4622 j eugdigen deel aan d e CJW 's in Nederland (teldatum
26-11-1984 ). In dit aantal zijn volgens het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid 108 'anderstaligen' begrep en, dus ruim .2% van het totaal.
Volgens het Ministerie betreft dit ge tal uitsluit end de deelname aan de
speciaal voor anderstaligen opgezette CJW 's. De buitenlandse j ongeren die in
de andere, niet specifieke cursussen zün opgenomen, zün waarschijnlijk niet
ge teld.
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2.

Volgens het COBO (C entraa l overleg beroepsbegeleidend onderwü s)
nee mt bijna 50% va n d e totaal in het KMBO en Beroepsbegeleidend
onderw ijs ingeschreven buitenla ndse lee rlingen aa n CJW-opleid ingen deel.
De CBS-cijfers over 1984 waren:
KMBO
1146 b u itenla nders
178 S ur./ Ant ./ Mol.-leerlingen
BEO
1285 buitenland ers
355 Sur./ Ant ./ Mof.-leerlinge n
T otaal

2964

H et aa nta l CJW-c ursisten zou dus ruim 1400 m oeten zUn.
In d a t geva l zou va n de deelnemers aan CJW-curs ussen ongeveer een derde
deel a fkom stig zijn uit de et nische minderheidsgroepen .
3.

Volgens het H oogveld-i nstîtuut (zie literatuu ro pgave: v. Boxtel e.a. , 1985)
nam en in 1982/ 83 in totaa l 2211 Turkse, Marokkaa nse en Surinaamse/
Antilliaa nse leerlingen dee l aan de opleid ingen va n het leerlin gwezen (het
BEO); daarvan wa ren 706 leerlingen in niet~reguliere BEO-st rom en ondergebracht , nl. in cursussen buiten het leerlingweze n zoa ls de Cursusse n
j eugdige werklozen.
De sc hattingen c.q . bereken ingen van d eze drie b ronnen variëre n dus va n
108 en 706 tot± 1400 buitenla nd se cursisten .

4.2
Etnische achtergrond
In het cursu~jaar 1982/ 1983 wa s de verdeling naar sekse en na ti onaliteit
voo r het gehele BBO a ls volgt (CBS 1985 ):
Herkomstland

manne n

vro uwen

totaal

M arokko
Turkije
Surina me/ Antillen
M olukken
Viet na m
Overi ge

422
588
756
20
36
185

34
192
219

456
780
975
31
47
234

11
11

49

4. 3

Lef:[t ifd
De leeft~jd van d e deelnemers ka n variëre n van 16 tot 23 jaar.

4.4
Opleiding
De CJW is bed oeld voor j ongeren die ten hoogste LBO of AVO hebben
doorl open. Over de ondergrens is niets bekend, m aar het is wel zeker d a t men
basisonderwij s als minimum mag besc houwen.
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5
Begin- en eindniveau
5.1

DoeLstellin,r;en
De CJW kent twee hoofddoelstellingen:
Schakelen naar werk en/ of naar een opleiding. D e cursus m oet zich daartoe
bezi ghouden m et de beroepswensen de persoonl~jke problematiek van de
cursist. Er dien en tekorten te worden opgeheven op het gebied van:
- algemene vaardigheden (sollicitere n, brieven schrijven, etc. ),
- vaardigheden die nodig z~jn om vervolgopleidingen te volgen,
- vaardigheden die nodig zijn voor uitoefening van beroep of functie.
Voor de doelgroep buiten la ndse cursisten betekent dit:
- verhoging van het taalvaard igheid sni veau van de cursist voor een vervolgopleiding of om aanspreekbaar te zijn in het bedrijfsleven,
- het oefenen van (technische) basisvaa rdigheden ,
~ het vergroten van het in zicht in de soc iale omstandigheden en het oefenen
van sociale vaard~gheden.

5.2
Selectiecriteria
D e cursisten voldoen allemaal aan de vo lgend e a lgemene voorwaarden:
- in de leeftijd va n 16-23 jaar,
- ingesc hreven bij het arbeid sbureau,
- gemotiveerd tot deelname aan de cursus,
- basisonderwij s als vertrekpunt.
De selectie word t uitgevoerd door het arbeidsbureau in samenwerking m et
de streekschool. H et startniveau van de a llochtone leerlingen , dat voorna m el~jk
wordt bepaald door het genoten onderwijs in het thuisland, is echter zeer
verschillend. Met name op het gebied van rekenvaardigheden en wiskunde
bestaan enorm e variaties in het kennispeil.
5.3

Uitstroom
H et behalen van diploma's is geen zelfstandige doelstelling van de CJW.
W el is het de bedoeling dat de school die de cursus verzorgt de uitstroom begeleidt hetzij door het zoeken van een baan of vervolgonderwijs, dan wel door
het hulp bieden in geval van voortijdig verlaten van d e opleiding.
H et is niet precies bekend hoe groot de tussentüdse uitval is; de uitstroom
naar vervolgopleiding was in 81/82 ± 20% en naa r een baan± 33%. Gegeve ns
over buitenlandse cursisten zijn niet bekend.
6
Inhoud van het onderwijs

H et programma bestaat uit:
een basisprogramma waarin keuzeprogramm a's, maatschappel~jke
b egeleiding, han dvaardigh eid en sport ,
b. ee n beroepenoriëntatie, d.w.z. algemeen en specifiek (oriëntatie op
bepaalde sectoren ) en

a.
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c.

scha kelprogramma's ge richt op de niveaus - leerlingwezen ,
- eindexam en LBO,
- fun c tie in het bedr~jfsleve n.

De dri e prog ramma typen worden na elkaa r geo rgani see rd met d îen ve rsta nde d a t grote delen van het ba sisprogramma de gehele c urs.usduur cl óórlopen. Ee n bela ngrijk onderdeel van de opleiding is d e sta ge. Soms kri.j ge n
dee lnem ers na af1o op van zo ' n sta ge door bedrij f/ instelling ee n baan aa ngeboden.
6.1

TaaLgebruiksmodaliteiten
Voor ee n deel bea ntwoorden CJ\V-cursussen , a ls z(j geheel op buitenla nd se
leerlingen zijn gericht, aa n het algemene beeld wat gesc hetst wordt in het
hoofdstuk Intensieve taalcursussen. Een a a ntal CJ\V's voor a nderstali ge n heeft
a a n het ITC-onderzoe k m eegedaa n.
Als voorbeeld het volgende: 1 Voor de cu rs ussen CJW voor anderstaligen in
Almelo ge ldt d a t ee n bela ngrijk deel van het p rogramm a is gev uld m et Nederlands omdat het d e overdrachtsta al is. M en gebruikt de me thode " Anderstali ge n in het Voortgezet Onderwi.j s". Naast dat boe k heeft m en diverse
leesboekj es en taalspelletj es. G rammat icale ocféningen worden uit diverse
boe ken gehaald. Om de luiste rvaardi gheid en de spreekvaardigheid te
verhogen houden de c ursisten sp reekbeurten en discu ss iëren sam en. V erder
heeft m en de beschikking over ee n eige n ta lenp ractic um en ove r· eige n
video banden. '

6.2
Nlethodenl lvfateriaLen
Hierover zi.jn geen and ere gegevens te vermelden da n wat in pa r. 6.1 a l
werd gem eld .

7
Lesgevers

De leerkrachten van de CJW zijn m eestentijds de vakleerk rachten va n de
streekschool waar d e cursu s aan verbonden is. V oor het taalprogramma en de
persoonlüke, m a atscha ppelijke vorming zijn AVO-doce nten en leerkrachten
m et PA-diploma in dienst. De sta ge-begeleiding en -contacten met bedrijven
liggen in ha nden va n de regionaal-consulenten voor de vakrichtîngen die verbonden z~jn aa n de streekscholen. In het al gem ee n is de rechtspositie een
wa nkele omd at per j a ar wordt beslist of de CJW nog kan doorgaa n.

8
Voorzieningen
8.1
Ruimtelijk
De cursussen hebben in de regel de beschikking over de doorgaans goed
geoutillee rde lokaliteiten en prac ticumruimten va n d e streekscholen.
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8.2

Pïnancieel
De cursussen worden gefinancierd door de Ministeri es van Onderwijs en
W etenschappen en van Sociale Za ken en Werkgelegenheid.
8.318.4

Overige voorzieningen / GroepJgrootte
Geen nadere gegevens beschikbaar.

9
Evaluatie
H et belang van de CJW-cursusse n voor de allochtone cu rsisten is moeilijk te
achterhalen. Enkele cursusse n die speciaal voor a nd erstaligen zijn opgezet , zijn
inmiddels verdwenen of door andere opleidingen vervangen. Voor alle aan de
stree kscholen verbonden activiteiten geldt hetzelfd e probleem: er is moeil~jk
inzicht te krijgen in de inhoud van het taalvaardigheidsprogramma voor de
buitenlandse cursist.
Bronnen
- Anne Pob: C.J.W. op het nippertje uit Gevarenzone, in: Het Schoolblad
(uitgave van d e ABOP) no. 11 , m ei 1986.
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenh eid: Evaluatie van het gebruik
van arbeidsvoorzieningenmaatregelen door minderheden. Rijswijk, 1986.
- COBO: Raamplan Cursussen J eugdige Werklozen. COBO, U trecht, 1982.
- J a n Dijkhof e.a. : C.J. W . voor anderstaligen, in: Interaktie, jrg. 1985,
p. 226/ 227.
- Ch. Munster en C. v.d. Voort: Doorstroming en schakeling van etnische
groepen naar vervolgeduca tie. STEM/ NCB, Utrecht, 1984.
- L ee rlingen en studenten met een buitenlandse nationa liteit in het N ederla ndse onderwijs 1983/ 84. Den Haag, CBS-publikatie, 1985.
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13 .
.
.
BEROEPSKWALIFICERENDE EDUCATIE: B.K.E.

Profiel van de cursus

BKE-proef-prqjec ten zijn opgezet door de Ministeries van SoZa We, WVC
en O& vV ten behoeve van werkloze volwassenen en herintrede nde vrouwen.
Het is een vorm van elementair beroepsonderwijs, d.w. z. het ei ndnivea u staat
gelijk aan LBO-niveau. Het gaat om dagonderw~js in talloze beroepsrichtingen
waar veel aandacht moet w·orden gegeven aan de specia le problematiek van de
doelgroepen. Men kan met behoud van uitkering de opleiding volgen. Een
belangrijk onderd eel van de beroepskwalificerende fase in de cursus vormen de
stages.
2
Les plaatsen
Er zijn 22 EKE-projecten over Nederland verdeeld. De uitvo·erende in stellingen dienen samen te werken m et andere organisat ies t.b .v. volwasseneneducatie (CVV' s, vormingscentra, streekscholen, doelgroepenorganisaties,
GAB's e.d .) .
Soms worden de taken onder d e sa m enwerkende insta nties verdeeld; b~jv.
het GAB en de streekschool doen intake en begeleiding, de streekschool verzorgt de theoretische onderdelen , h et CVV verzorgt de praktische kwalificatie.

3
Cursusduur
De cursusduur is afhankelljk van de vooropleiding van de deelnemers.
- Oriënta tie en schakeling kunnen 5 maanden tot anderha lf jaar duren. Als de
schakelcursus speciaal gericht is op niet-Nederlandstaligen kan de schakelperiode aan so mmige instituten oplopen tot 2 jaar (l à 2 dagen per week).
- Voor wat betreft d e kwalifica tie word t veelal de in he t ka de r va n het
leerlingweze n voorgeschreven programmad uur gebruikt, d.w.z. gemiddeld 2
jaar (3 à 4 dagen per week).
4

Deelnemers

4.1
Getalsmatig

In het cursusjaar '84/ 85 volgden ruim 2.000 deelnem ers de cursussen BKE.
De instellingen omvatten 52 tot 135 d ee lne mers per prqj ec t.
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Aantallen vrouwen en mannen, autochtonen en allochtonen in het eerste BKE-_j aar
1983/ 84
au tochtoon
aa ntal
mann en
vrouwen

tota a l

allochtoon

%

%

aantal

Q!

aantal

la

846
551

42%
27 %

341
286

17%
14%

1187
837

59%
41%

1397

69%

627

31%

2024

100%

Onder allochtonen werden gerekend de niet-Nederlandstaligen alsmede
Surina mers, Antillianen en Molukkers.
Over de verdeling van de percentages allochtonen over de projecten is ee n
aantal opmerkingen te maken:
- 25% van de pr~jecten heeft voor de helft of meer a llochtone cursisten ,
- er zijn slechts 4 pr~jecten waar het aantal allochtonen minder is dan 10,
van de deelnémende allochtone cursisten bestaat de helft uit vrouwen (14%
van het totaal ).

4.2
Etnische achtergrond
Niet verder gespecificeerd; gegevens niet beschikbaar.
4.3

Leejtijd
In het jaar 1983/ 84 was de lceft~jdsve rdeling (wat betreft de gehele BKEgroep, dus niet uitges plitst naar allochtoon/ autochtoon ):
leeftijdsklasse in j aren

19 tot 23
23 tot 27
27 tot 3.5
35 of ouder

%

14%
26%
35%

25%
100%

4.4
Vooroj;Leidin/!,
De opleidingert richten zic h voo rnam elijk op:
- personen die langer dan 6 maanden werkloos zijn,
- personen die ouder dan 23 jaar z~jn,
- vrouwen,
- allochtonen,
- personen die zich niet op ee n andere manier kunn en kwalifi ce ren,
- personen die een laag opleidingsniveau (lager ondc:rw~js/eventuee1 enkele
jaren VO) hebben .
In de praktijk blijken de pr~jecten ook deelnemers te hebben die een
MAVO/ LBO-diploma behaald hebben . Doch projecten met meer dan 60%
deelnemers zond er MAVO/ LBO-diploma hebbert ook de meeste allochtone
deelnemers (34% of meer).
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5
Begin- en eindniveau

5.1 /5 .2
Doelstellingen/ Selectiecriteria
Voor BKE-prqjecte n kom en in aanm erking allochtonen di e
a ) voldoen aan de leeftijd sgre ns,
b ) 4 à 4 1/2 dag per week beschikbaar zijn voor het vo lge n van d e opleiding,
c) gemotiveerd z~jn en interesse/ aanleg hebben m. h.t. de gekozen
beroe psrichting,
d ) de Ned erlandse taal in woord e n geschrift zodanig beheersen dat z~j de
lessen kunnen volgen.
Om de vaardigheid in het Nederland s vast te stellen ztjn bij een aantal
proj ecte n een int a ke-gesprek en ee n toets gebruikt. Onduidelijk is, in welke
m ate de entree-se lec tie tot a iw~j zingen heeft geleid. In een aantal gevallen zUn
mensen gewezen op andere, beter b~j hen passende, educatieve voorzieningen
(bijv. taalcursussen of alfabet iseringscursussen ).
De criteria b en c hebben door f1exib ele ha ntering ge resulteerd in de opzet
van scha kel- en beroepsoriëntatie-cursussen.

5.3
Uitstroom
De EKE-opleidingen kunne n doorstroom bewerks,te lligen naar werk en naa r
vervolgopleidingen. Algemeen geldt als eindniveau de norm zoa ls die opgaat
voor het leerlingwezen (dus a fh a nkelijk van de beroeps richting).
In de rapportage \vordt niet over doorstroom m aa r over uitstroom gesproken
(uitstroom ± 35% per jaar).
Er werd een hoge uitstroom geconstateerd naar werk, met name onder de
deelnem ers die in het bezit wa ren van een LBO/MAVO-diploma. Van de uitstromers die in februari 1985 bekend waren ging het in 5% van de gevallen om
uit stroom met ee n afsluitend exa men. De uitval, cl .vv.z. tusse nt~jd se uitstroom
zond er opgaaf van reden, is het hoogst in projecten waar de heterogeniteit
onder de deelnemers het hoogs t is. Dat wil zeggen dat als er in ee n opleiding
veel en spec iale aandacht is voor een bepaalde doelgroe p, er een grote kan s is
dat een gunstig eindresultaat wordt behaa ld en d a t de tussentijdse uitstroom in
de ha nd kan worden gehouden. M.b.t. de allochtone deelnemers is daarva n het
buitenlandse vrouwenprqject Kapstersopleidingen in Nijmegen een goed voorbeeld.
6

Inhoud van het onderwijs
6.1
Taalgebruiksmodaliteiten
Zoa ls vermeld bestaan de opleidingen uit een oriëntatie- en sc hakelfase en
een beroepskwalificerende fase. Deze tweede fase word t voor wa t betreft de
component Nederlands als T 2 gekenmerkt door wat a lge meen bekend is van
bij v. CVV's en opleidingen Lee rlingweze n (zie de betreffende h oofd stukken ):
- veel vaktaalgebruik,
~ vaktechnische leer- en instructietaal gericht op de Nederlandse leerlingen,
- zeer individueel gerichte verwerking van de leerstof.
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Om aan d e problemen die het een en ander oplevert voor d e buitenlandse
leerlingen enige mogelijke oplossing te bieden, heeft een aantal projecten
gekozen voor:
- nevenschakeling (d.w.z. extra ondersteuning op gebied van taal maar ook
vakgerichte ondersteuning),
- huiswerkbegeleiding,
- voorschakeling speciaal gericht op doelgroep etnische minderheden,
- aanpass ingen in de examen-sfeer,
- aanpass ingen in lesstof; m et name wordt geprobeerd leerstof te herschrijven
en te wijzigen naar de aanwijzingen van het project Van school naar beroep
(d' Witte Lelie, Amsterdam).
De eerste (schakelende) fase besteedt meer en specifiek aandacht aan de
Nederlandse taalvaardigheid van de anderstalige lesnem ers. In het samenwerkingsverband ligt het voor d e hand dat de intensieve taaltrainingen in de
voorschakeling (3 tot 8 uur p er week) worden uitgevoerd door de instellingen
die op d a t geb ied de meeste deskundigheid in huis hebben (dag-/ avondscholen ,
vormingscentra of Intensieve taalc ursussen van een deelnem ende volksuniversiteit en categoriale voorzieningen).
Er staan voor het (extra) taalonderw~js aan allochtonen drie wegen open:
1) veel aandacht voor taallessen in voorschakeling,
2) extra aandacht voor taalproblem a tiek en begeleiding in de vorm van
hulplessen en taallessen tijdens de opleiding,
3) aanpass ing van de vak- en instructietaal en het complexe taalgebruik uit de
leerboeken ten behoeve van de allochtone cursisten.
Aanvankelijk bestond er een voorkeur voor de aanpak volgens 1 en 2.
Inmiddels proberen landelijke begeleidings-instellingen voor BKE de aanpak in
de richting va n d e derde weg te leiden.

6.2
Materialen / Methoden
De gebruikte leerstofmaterialen voor de beroepsople idinge n zijn voornamelijk de lespakketten van CVV's (zie hoofdstuk 10) en de methodes voor d e
vakopleidingen van het primair leerlingwezen op de streekschol en .
In een aantal projecten zijn aangepaste beroepsopleidingspakketten gemaakt
(bijv. Schakelcursussen metaal ).
In d e gevallen waar apart taallessen worden verzorgd voor de allochtone
deelnemers, naast het beroepsgerichte taalonderwijs, kan voor de gebruikte
methodes word en verwezen naar de onderwijsinhoudelijke beschrijvingen van
die onderwijsinstellingen die binnen EKE-projecten de aangewezen instanties
zijn voor dit cursusonderdeel (vormingscentra, dag-/ avondscholen, volksuniversiteiten, projecten Nederlands voor buitenlanders).
Ter voorbereiding van het CITO/ ITT-project 'Instaptoets Anderstalige
Volwassenen' is BKE-materiaal voor in de metaal-industrie werkzame cursisten
onderzocht. K enmerkend voor het taalgebruik:
- aard van de kennisoverdracht: mondelinge lessen met ondersteunend
materiaal,
- lesmateriaal in voornamelijk informatie-verhalende vorm,
- de taalfuncties vallend onder 'verslag uitbrengen, beschrijven en vertellen'
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herkent men in 77% van het onderzochte materiaal,
- de analyse van het taalgebruik op zinsniveau levert de hoogste score op voor
de taalhandeling 'Instructie' (deze taalhandeling vindt uitdrukking in werkwoorden als: worden, moeten/worden, moeten, dienen, dienen te worden),
- veelvuldig gebruik van signaalwoorden (woorden die in teksten de opbouw,
de verbanden en de redenering aangeven).

7
Lesgevers
Lesgevers zijn voornamel~jk de leerkrachten die werkzaam waren aan de
organiserende instituten (streekscholen, CVV's, vormingscentra). Daarbij gaat
het in meerderheid om beroepsgerichte vakleerkrachten.
Voorts hebben de meeste instellingen leerkrachten in dienst die de algemene
maatschappelijke vorming, beroepenoriëntatie dan wel Nederlandse taallessen
verzorgen. Zoals gezegd is in een aantal gevallen het onderdeel Nederlands
voor anderstaligen (in schakel- zowel als in beroepsgerichte fasen) ondergebracht bij scholen of instellingen die op dat gebied speciale deskundigheid
hadden opgebouwd.
8
V oor:z:ieningen
8.1

Ruimtelijke voorzieningen
Ruimtelijke voorzieningen komen overeen met de gebruikel~jke voorzieningen zoals die gelden voor de opleidingsinstituten die de cursussen
verzorgen.

8.2
Financieel
De vergoedingsregeling zelf vond plaats op reguliere basis van de deelnemende instellingen. Begeleiding, toeleiding en aanvullende activiteiten die
werden verzorgd door andere instellingen (bijv. GAB's, volksuniversiteiten e.d.)
komen ook voor rekening van die instellingen.
Ook is het mogel~jk dat een aantal activiteiten van de projecten wordt
bekostigd uit PCG-gelden van de betrokken gemeente (bijv. voor materiaalontwikkeling of voor wervingsactiviteiten).
Additionele financiering voor grote prQjecten (100 à 150 deelnemers) was
mogelijk via het Ministerie van SoZa We (f 400.000,- per prQject).
Voorts heeft een aantal projecten in het kader van het taakstellend beleid
van het Arbeidsbureau gelden aangevraagd. Soms wordt de SKR-regeling van
het GAB gebruikt om de financiële drempel te verlagen door voor de leerlingen
het cursusgeld te betalen.
8.2
Overige voorzieningen
Voor begeleiding en ondersteuning waren werkzaam
- Landelijke Projectgroep BKE te Zeist,
- Landelijk OndersteuningsTeam BKE te 's-Hertogenbosch,
- Plaatselijk en regionaal waren coördinatoren aangesteld voor begeleiding en
coördinatie.
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Er is een aantal themadagen georganiseerd. Bovendien heeft het LOT
gestimuleerd tot materiaalontwikkeling met name voor allochtone deelnemers.
9
Evaluatie

Het BKE heeft lange tijd vooral gefungeerd als proefstation voor de samenwerkingsidealen. De laatste t~jd is er meer aandacht geweest voor onderwijsinhoudel~jke experimenten met name wat betreft de aanpassing van vaktaal en
examentaal aan buitenlandse cursisten. Vooralsnog l~jkt het BKE zich het
meest te ontwikkelen als een LBO voor volwassenen.
Bronnen

-
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Buitenlands Vrouwencentrum: Onderzoeksverslag 'Aangepast' theorieexamen EKE-Kappen. Nijmegen, juni 1985.
Peter Faa y: Prqjecten BKE ook voor culturele minderheden, in: Info
Minderheden, nr. 2. 1983.
BKE Nieuwsbrief - november 1985.
Ministerie van Sociale Zaken en \iVerkgelegenheid: Tussent~jds
Evaluatieverslag Proefprqjecten BKE. November 1985.
LOT (Landel~jk Ondersteuningsteam BKE): Verslag van de studiedagen
'½'erken met culturele minderheden in de BKE'. 's-Hertogenbosch, 1985.
LOT: Buitenlandse vrouwen in de kapstersopleiding binnen de beroepskwalificerende educatie. 's-Hertogenbosch, juli 1985.
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BEROEPSBEGELEIDEND ONDERWIJS: STREEKSCHOLEN

Profiel van de cursus

Deze onderw~jsvorm speelt een belangr~jke rol in de sector beroepsscholing
van jong-volwassenen en volwassenen. Aan streekscholen worden erg veel
pr~j ecten en t~jd elijke cursussen gehangen die elders in dit rapport worden besproken. Hier volgt in het kort ee n beschrijving van de hoofddoelstelling van de
streeksc holen nl. het BEO en het Leerlingwezen. Omtrent de deelname van
buitenlandse cursisten is nauwelijks iets bekend; het enige cijfér dat steeds
opnieuw vveer opduikt (nl. 1285 buitenlandse cursisten in 1983/ 84) is reeds aan
verschillende uiteenlopende analyses en interpretaties onderworpen .

2
Lesplaatsen

Er zijn in Nederland 32 streekscholen. De scholen zijn over alle regio's
gespreid. Per school kan het aanta l vakrichtingen van het Leerlingwezen en het
aantal toegevoegde cursussen (CJ\i\!, BKE, etc. ) erg verschillen. Er worden op
dit moment 500 à 600 van zulke cursussen gegeven in Nederland.

3
Cursusduur

In de act iviteiten van de streekscholen moet de volgende indeling gemaakt
worden:
A. Het Leerlingwezen: de theoretische opleiding als onderdeel van een vakopleid ing waarbU de cursist deels in een bedrijf en deels op de streekschool
praktische en theoretische lessen kr(jgt. Er is een primaire opleiding die twee
lot drie jaar duurt en een secunda ire, meer gespecialiseerde vervolgopleiding
die één tot twee jaar duurt.
B. Beroepsgerichte her-, om- en bijscholingscursussen: deze cursussen z~jn gericht op
werknemers die a l enkele jaren in de bedrUfstak werken en zich willen
appliceren (b~jv. automatiseringscursussen, nieuwe houtbewerkingstechnieken). Cursusduur: enkele maanden tot 2 jaar.
C. Oriënterende en schakelprogramma's: aanvankelijk opgezet voor partieel
leerplichtigen (16-18 jaar); worden ook bezocht door volwassenen. Voorbeelden: maatschappelijke oriëntatie, arbeids- en beroepsoriëntatie,
algemeen technische vorming. Cursusduur: onbekend.
D. Cursussen EKE
(Zie hiervoor hoofdstuk 13).
E. Cursussen CJ W
(Zie hiervoor hoofdstuk 12 ).
4

Deelnemers
4.1
Getalsmatig
De deelnamecijfers die door verschillende instanties worden gegeven,
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verschillen nogal.
Deelname Leerlingwezen (1984 ):
CBS (Ministerie O& W )
CORO (Centraal overleg regionale organen)
COLO (Centraal orgaan la ndelijke opleidingen)

48.953
65.759
69.084

Over deelname van allochtone leerlingen aan d eze leerlingste lselopleidingen
is niets bekend.
Volgens opgave van het Ministerie van O& W waren in 1983/ 84 in totaal
1640 allochtone cursisten aan de streekscholen ingesc hreven; de indruk bestaat dat
dit cijfer vooral betrekking heeft op d e deelnemers aan CJW en andere spec iale
cursussen.
Volgens berekening van het COBO neemt 21 % van alle buitenlandse leerlingen deel aan spec iale cursussen die buiten het leerlingstelsel vallen; 15,8%
volgt een schakelcursus en slec hts 15,8% van het totaal volgt een opleiding die
ook werkelijk een beroepskwalificatie geeft.

4.2
Etnische achtergrond
H et CBS-c~jfer (afkomstig van het Ministerie
geeft de volgende verdeling naar nationa liteit:
E.G.-la nden
And ere Europese landen
(vv.o. Joegoslavië, Spa1~j e, Portugal )
Turkij e
Marokko
Vietnam
Suriname
Antillen
Molukken
Overige nationa liteiten
Totaal

van O& W ) van 1640 leerlingen
106

47
354
352
103
308
31
16
323

1640

4.3
Laftfjd
Voor de totale populatie van het beroe psbegelèidend onderw~js geldt:
- Lee rlingwezen/ primaire opleidingen: leefqjd variërend van 16-50 jaar
waarbij de jongere n van 19-22 jaar veru it in de meerderheid .
- Lee rlingwezen/ voortgeze tte opleidingen: leeft~jd variërend van I 7-50 j aa r.
- Oriënterende en schakelprogramma's: vooral partieel leerplich tigen
( 16-18 jaar) maa r ook volwassenen.
- Cursussen her- en bijscholing: voornamelijk 25 jaar en ouder.
- Cursussen EKE en CJW (zie aldaar).
H et ministerieel overzicht (in CBS-publika tie 1985) geeft de volgende
verdeling over de leeftijdsgroepen in het BBO:
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14jarigen
15 jarigen
16 jarigen
17 jarigen
18 jarigen
19-26 j a rigen
27 j aar en oude r
T otaal

2
2
34
110
153
938
401
1640

4.1

Opleiding
Ople idingsgegeven s over allochtone c ursisten ontbreken geheel. Voor dee lnemers aan de leerlingst elseloplciding staat vast dat de m eesten een LBO.M AVO-diploma hebben be haald . Voor de m ees te aa ngehan gen, scha kelende
cursusse n geldt dat juist het ontbreken van vold oend e, of a fgerond e vooropleidin g, reden van dee lname is.
5
Begin- en eindniveau
5 .1

Doelstellin,gen
Het Lee rlingwezen zorgt d oor midd el van va kopleidinge n voor de grootste
instroom va n j on geren op de a rbeidsma rkt. H e t bed r ijfsleven en he t ond en vijs
organise ren samen het leerlingwe ze n. De leerling wordt in het bedrijf opgeleid,
in de streeksc hoo l ,vordt de th eore tisc he ken nis bijgebracht.
Het bedrijf gaa t sa men met de consulent van de va kopleiding e n de streeksc hool met d e cursist een zgn. leerovereenkomst a an waarin m eesta l een
arbeidsovereenkom st met het bedrW' gekoppeld is. N a afloop van de vakopleiding k1) jgt de leerling een vakdiploma voor de betreffrnd e b ra nche.
5.2

Selectiecriteria
De vooropleidingse isen vari ër.en enigszins per leerlingstelsel, maa r m eesta l
wordt ee n LBO-diplo ma met een a anta l va kken op C -niveau vereist. V oor de
voo rtgezett e ople idingen ge ld t a ls eis het diploma va n de prima ire opleidinge n.
Bij de o verige cursussen zün de voo ropleidingseisen een afgeleide van de doelstellin g of de doe lgroe p van de cursus (vgl. CJW en BK E).

5.3
Uitstroom
De va kdiploma's va n d e vakrichtingen worden uitgereikt onder a usp iciën
van de land elijke organen van de ve rschill ende bedrijfsve renigingen. O ver het
slaagpercenta ge voor deze vakexamens is ons niets bekend. L eerlingen die geen
arbeid splaa ts hebben kunnen eventueel het theoretisc h exa m en afleggen.
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6
Inhoud van het onderwijs

6.1
Taalgebruiksmodaliteiten
In de beroepsoriënterende en schakelende programma's waaraan veel
buitenlandse cursisten deelnemen is het Nederlandse taalonderw~js van cruciaa l
belang. De aanda(ht gaat daarbij uit naar taalverwervingsonderwijs op
gevorderd niveau , het voor de doelgroep geschikt maken van vakleerteksten en
a anpassing van de instructietaal. In welke mate de prakt~jk van het onderwijs
erin slaagt, deze verlangens adequaat to t uitvoering te brengen, is ons niet
bekend.
Algemeen bestaat de indruk dat aanpassingen in programma's in de aparte
cursussen nog wel hun weg kunnen vinden, maar dat de originele opleidingen
van het leerlingwezen onaangetast blijven.

6.2
Methoden / Materiaal
Hieromtrent zijn geen gegevens beschikbaar.

7
Lesgevers

Er zijn aan streekscholen leerkrachten verbonden voor AVO-onderwijs en
Nederlandse taallessen; vaa k ook leraren voor andere niet beroepsgerichte
vakken als E ngels, maatschapp~jleer, wisku nde, etc. H et merendeel van de
lesgevers wordt gevormd door voor de specifieke richtingen in de beroepsopleiding gekwalifi ceerde leerkrac hten (metaaltechniek, houtbewerking, glastechniek, installatietechniek, etc. ). Deze beroepskrachten zijn in de regel zelf
afkomstig uit de prakt~jk.
Daarnaast heeft de school te maken met de regionale consulen ten die verantwoordelijk zijn voor de pedagogische begeleiding en d e landel~jke consulenten
die op de vakinhoudelij ke begeleiding toezien. Vanu it de school wordt voor
ondersteuning zorggedragen door de persoonl~jke/ maatschappel~jke begeleider,
de zgn. PMB'er, en op de werkvloer functioneert de bedrijfaleermeester/
praktijkopleider. Cursisten die aan de leerlingstelsels deelnemen hebben dus
met talloze lesgevers/ begeleiders te maken.

8
Voorzieningen

8.1
Ruimtelb"k
Doorgaans z~jn streekscholen goed geoutilleerde scholen met practicum- en
theorielokalen voor alle vakrichtingen die op d e school worden onderwezen.
8.2
F'inancieel
De bekostiging va n het beroepsbegeleidend ondenN~js is dermate
gecompliceerd en onoverzichtelijk dat we het nala ten een poging tot
opheldering te wagen.
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8.3 / BA

Overige voorzieningen / Groepsgrootte
Geen nadere gegeve ns bekend.
9
Evaluatie
De streekscholen hebben een enorm belangrijke scha kelfunctie na ar de
arbeidsma rkt. Voor het verkrijgen van vakdiploma's in technische,
verzorgende en a dministratieve beroepen zijn vele niet meer leerplichtigen en
volwassenen geheel a fhankelük van de opleidingen aan deze instituten.
Voor ee n uit stroom naa r de arbeidsmarkt zijn goed e contacten met
bedrijven essentieel en dan spelen secundaire overwegingen (inzet , motivatie,
inzetbaarheid etc. ) in vergelijking tot primaire opleidingsresultaten bij bedr~jf..splaatsing van cursisten een steeds groter wordende rol.
Dit verschijnsel tezam en met het probleem van de omvangr~jke begeleidingsstructuur (vele begeleiders hebben m et een cursist te m aken ) en de eenz~jdige
Nederlandse vooropleidingseisen hebben de streeksch olen voor buitenl a ndse
cursisten betrekkelUk ontoegankel~jk gemaakt.

Bronnen
- Jan de Wild: Marginalisering va n een generatie. (Zie Literatuurlij st).
COBO (Centraal Overleg Beroepsbegel eidend Onderwijs): Beleidsnot a: D e
sta tus van de streekscholen in het Nederlandse Onderwijsbestel. U trecht ,
1986.
- M. T ebbertinan en H. van \;\lolde: Deur naar beroepsopleidingen staa t
na uwelijks open, in: Interaktie, jrg. 1985, p. 144-147.
- Ferdinand Ruhwa ndl: Vaktaal moet geleerd worden: Lesprojekt Buitenlandse Jongere n, in: lntera ktie, jrg. 1985, p. 148-149.
- Leerlingen en studenten met ee n buitenla ndse nationalitei t in het Nederlandse onderwijs 1983/ 84. CBS-publikatie, Den Haag, 1985.

99

ALGEMENE EN CATEGORIALE EDUCATIEVE VOORZIENINGEN
VOOR VOLWASSENEN

15

DAG- EN AVONDONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

Profiel van de cursussen

Aan dag- en avond scholen ( totaal 85 instellingen ) in Nede rland vrnrd en
verschiilende activiteiten Nede rlands voor anderstaligen georganiseerd.
Het gaat daarb~j om intensieve taalcu rs usse n, opleidingen voor deelcertificaten
en cursusactivite iten die in sa mem-verking met and ere insteilingen voor
vormingswerk of beroepsvoorbereidend onden,\·üs worden uitgevoerd.
G egevens over de omva ng en inhoud van deze taallessen zijn moeil~jk te
verkrij gen omdat e r
a ) geen a lgemene ve rplichting is voor registra tie van niet-Ned erlandstalige
les nemers, en
b ) de financieringsgelden (e n veran twoording) van d e verschill ende cursussen
uit diverse subsidiepotjes afkomstig zi jn.

2
Les plaatsen

Voor het dag-/ avondond erw~js voor volwassenen gericht op VvVO-AVOMEAO-onderw~j s bestaan e r in Ned erland 85 instellingen. Hi erb~j moeten we
ermee rekening houden dat het aantal nevenvestigingen of lesadressen ee n veelvoud zal z~jn van de genoemd e 85.

3
Cursusduur
Voor de bepal ing van het aantal lesuren en de totale cursusduu r van de
activiteiten Nederlands voor buitenlanders aa n het d ag- en avondo nderw~j s
moe ten we ondersc heid maken tussen ee n aa ntal cursussen:
- MA VO i HA VO -déelcertifïcaten onderwfjs: ongeveer 85% van de dee lnemers aan
avondonderw~js MAVO/ HAVO vol gt lessen voor een beperkt vakkenpakket
waarvoor apart per vak ee n eindexamen wordt afgelegd. Buitenlandse
studenten volgen vaa k uitsluitend de Nederla nd se lesse n (soms aa ngevuld
met Engels) gedurende enkele uren per vveek; op deze manier kan hun
examentraining enkele jaren in beslag nemen.
- Opstapcursussen: vaak worden a parte lee rroutes opgezet onder de dekmantel
van het MAVO-deelcertifica tenonderw ij s Nederlands waarbij de verwerving
van het Nederlands centraal staat (geen exa m entraining dus). Dit ond erwijs
kent in de regel verschillende niveaus:
beginners/ gevorderden/ ve r-gevorderden.
Cursusduur - _j aarl ükse of halijaad~jkse curs ussen te beginnen in aug/ se pt en
j an/ febr;
- 2, 3 of 4 uur per week.
- Intensieve taalcursussen: deze taalcursussen, opgezet völgens de normen van het
Prqjecte nbeleid intehsieve taalcu rsussen, vinden aan een groot aa ntal
dag-/ avond sc holen plaats. Duur van de cursus:
• meestal één jaar (soms ha lfjaarl~jks),
• wisselend 10 à 15 lesuren per week.
Lessen kunnen gegeven worden (afhankelük van de grootte van de
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instelling) gedurende de avonden, de ochtenden of middagen en soms is een
combinatie mogel~jk.
- ,Samemverkingsprojecten: Een aantal dag-/ avondscholen verzorgt het onderdee l
'taalcursus' van de EKE-samenwerkingsprojecten. Deze activiteiten kunnen
verschillen in omvang van 3 tot 8 uur per week; doorgaans betreft het
cursussen in de schakelfase en beperken z~j zich tot één jaar (of 6 maanden ).
- .Niet-intensieve taalcursussen: Dag-/ avondscholen verzorgen soms taalcursussen
volgens de normen van de reguliere bekostiging Proj ecten educatie minderheden of op basis van andere geldbronnen. Het gaat hierb~j om cursussen
m et een open inschr~jving waar men gedurende 1 jaar of meerdere jaren aan
kan deelnemen.
Lestijd: 1 ½, 2, 3 of 4 uur per week.
- Overige activiteiten:
- Een aantal dag-/ avondschol en verzorgt taalcursussen voor GAB's die
bekostigd worden met gelden uit de Studiekostenregelingen van het
Ministerie van Sociale Zaken en \!Verkgelegenheid. Omvang: soms
Intensieve taalcursussen ( zie boven), m eestal Niet-intensieve taalcursusse n
(zie boven).
- In grote stede n vindt men bij dag-/ avondscholen soms opstapcursussen or
'colloquium doctum' cursussen voor universiteiten. Cursusduur: 1 jaar
(enkele urèn per week).
- Een aantal dag-/avondschol en verzorgt taalcursussen voor bedr~jven/
instellin gen.
Büvoorbee lcl: opstap-taalcursus voor GVB in Amsterdam in samenwerking met DASVO (dag-/ avondschool );
'Taalcursussen in het beclr~jf'; samenwerkingsproject tusse n
Melkunie-fabriek en h et Educatief cen trum voor migranten
in Rotterdam.

4
Deelnemers

4.1
Getalsmatig
In het cursusjaar 1984 stonden in totaal 128.000 cursisten ingesc hreven bij
het avond- en dagonderwijs voor volwassenen. Hoeveel deelnemers uit etnische
minderheidsgroepe n afkomstig zijn is niet b~j benadering te zeggen. Bij de
meeste scholen wordt geen apart e melding gemaakt van etn ische achtergrond
en nationaliteit. Sommige instellingen weigeren dit principi eel. Het is in ieder
geval w dat men b!i de Inspecti e volwassenenondetwüs en ook bij het
Ministerie van Onderwijs en \'\!etensc ha ppen geen over1.icht van het totaal aan
buitenlandse en/ of niet-Nederl a nd stalige lesnemers kon geven. Toch is er een
aantal cijfers voorhanden va nwege de bekostigingsvoorwaarden van enkele
activiteiten (gegevens die betrekkin g heb ben op cursusjaar 83 / 84):
- voor bepaalde opstapcursussen :zijn extra faciliteiten t.b. v. Cursussen Neder~
lands voor buitenlanders ter beschikking gesteld; deelnemers J 176 leerlingen.
- 28 scholen hebben Intensieve taalcursussen verzorgd voor ruim 1800
leerlingen.
- voor het eind exa men MAVO hebbe n zich in 1984 400 leerlingen (niet-Nederlandstalige) ingeschreven (plus 350 niet-Nederlandstalige voor HAVOVWO- en MEAO-examens; hi erbij is niet duidelijk of er enig direct verband
is met activiteiten Nederlands als T 2 ) .
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4.2
Etnische achtergrond
Er zijn over de etnische achtergrond nauwelijks gegevens bekend. We geven
hier het voorbeeld van een middelgrote dag-/ avondschool met een groot
regionaal bereik.
'Cornelis Drebbel College' te Alkmaar:
- in 1982 in meerderheid Vietnamese cursisten;
~ in 1983 in meerderheid Latijns Amerikanen, daarnaast veel Aziaten en een
groeiende groep cursisten afkomstig uit Oost-Europa;
- in 1985: ± 15% Mediterranen,
± 15% Lat~jns Amerikanen,
± 10% Vietnamezen,
± 20% Oost-Europeanen,
± 22% \\!est-Europeanen.
Soms worden aan scholen groepen voor Engelstaligen en Spaanstaligen
opgericht. In een aantal gevallen waar gemeenten actief zijn in opvang van
vluchtelingen treft men b~j dag-/avondscholen bijvoorbeeld klassen Vietnamezen, bij andere instellingen weer grote groepen met Iraniërs.
Voor de beschrijving van het cursistenbestand b~j Intensieve taalcursussen
zie hoofdstuk 19.

4.3
Leeftijd
Geen nadere gegevens bekend.
4.4
0/Jleiding
Gelet op de grote verscheidenheid in het educatieve aanbod van de dag- en
avondscholen kan men er van uitgaan dat er grote verschillen zijn in het
opleidingsniveau van de cursisten (van analfabeet tot academicus kan bij dit
onderw~js een voor hem/haar passende leergroep vinden).
5
Begin~ en eindniveau
5.1

Doelstellingen
- De opleidingen deelcertificaten leiden op tot de reguliere MAVO/HAVOeindexamens zoals die ook bij Nederlandse leerlingen en Nederlandse
volwassenen in het dag-/ avondonderwijs worden afgenomen.
- De internationale schakelklassen zijn gericht op doorstroming naar vervolgopleidingen. Afhankelijk van leersucces, leerwensen en vooropleiding in het
moederland van de betreffende cursist komen als doorstroommogel~jkheden
in aanmerking: MBO/HBO-opleidingen, CBB- en EKE-opleidingen. De
onderwijsdoelstellingen van deze ISK's hebben meestal ook betrekking op
andere vakken zoals Engels, wiskunde e.d.
- De niet-intensieve cursussen richten zich vaak op het eindniveau 'Sociale
redzaamheid'. Ook zün er niet-intensieve of semi-intensieve taalcursussen
(4/6 uur per week) die toewerken naar een eindniveau Nederlandse lagere
school (b~jv. DASVO Amsterdam). Om zulke eindtermen te bereiken volgen
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cursisten 3 tot 5 jaar deeltijdonderw~js.
- De intensieve taalcursussen bij grotere instellingen vinden meestal op
verschillende niveaus plaats. Afhankel(jk van het instroomniveau van de
cursist (enige kennis tegenover geen kennis van het Nederlands) en de
verwachtingen omtrent leertempo (gezien de vooropleiding van de cursist)
worden z~j t~jdens de intakeprocedure naar de best passende niveau-groep
verwezen. De eindtermen van dit onderwijs hangen dus samen met de min of
meer toevallige samenstelling van de groep.

5.2
Selectiecriteria
Het dag-/avondonderwijs is een vorm van funderend onderw~js. Gezien het
basiseducatieve karakter gelden er geen selectiecriteria. Aan de meeste
instellingen worden aparte analfabeten-groepen en vrouwen-groepen ingericht;
de Joke Smit-scholengemeenschap in Amsterdam geeft exclusief les aan
vrouwen (80 cursisten per jaar).
B~j alle instellingen vinden intake-procedures plaats; soms alleen een interview,
soms wordt een toets afgenomen, in een enkel geval wordt gebruik gemaakt
van tolken. Bijna alle instellingen kennen wachtlijsten omdat de aanvragen het
aantal cursistenplaatsen verre overtreflen. Ook is het mogelijk dat instellingen
overwegende bezwaren hebben tegen tussent(jdse instroom vanwege de daardoor veroorzaakte onrust in de lesgroep.

5.3
Uitstroom
:Met betrekking tot doorstroming naar vervolgcursussen zijn de volgende
aspecten van belang:
- een instelling met verschillende niveau-groepen kan veel aandacht geven aan
het op elkaar afstemmen van de begin- en eindtermen van de verschillende
groepen;
- de externe doorverw~jzing hangt in hoge mate af van het beleid t.a.v. buitenlandse cursisten b~j de ontvangende onderwijsinstellingen (streekscholen,
CBB's, MBO-scholen) en van de opvangmogelijkheden aldaar;
- niet altüd hebben cursisten zich voldoende georiënteerd op vervolgmogelijkheden en vaak valt het hun moeilijk hun doorleerwensen te formuleren dan
wel in verband te brengen met zwaarte en duur van vervolgopleidingen;
- de doorstroommogelijkheden worden vergroot als er (veel) samenwerking is
tussen de taalcursussen en scholen/instituten met vervolgcursussen (in Den
Haag heeft het GDAS overleg met streekschool, CBB, studiehuis, etc.).
Als uitstroorrrniveau van veel intensieve taalcursussen worden CBB en EKE
genoemd. Voor die opleidingen geldt als ingangsniveau 3e/4e klas lagere
school. Op welke vaardigheden - algemene vaardigheden/ taal- en
rekenvaardigheden/taalbeheersing? deze niveau-aanduiding betrekking heeft
is niet duidelijk.
Een voorbeeld van doorstroming geeft het onderstaande overzicht

betrekking hebbend op de uitstroom na het schooljaar 83/84 bij het Cornelis
Drebbd College te Alkmaar.

106

Overzicht uitstroom 83/ 84 Cornelis Drebbel College te Alkmaar

21 % doorgestroomd buiten d e ISK ,
27% doorgestroomd binnen de ISK,
40% heeft het a ls eindonderwüs beschouwd,
10% niet meer te ac hterhalen (halverwege gestopt),
2% naar ee n baan.
Bij a lle instellinge n is sprake va n tussentijdse uitstroom en uitval.
Gegeve ns over de omvang van het tussent~jds verloop zün niet besc hikbaar.
Meestal wordt op langdurige abse nti e van cursisten gereageerd met het sturen
van een briefje c.q. herhalingsbriefje en soms gaat men over to t huisbezoek.
6
Inhoud van het onderwijs
6.1
Taalgebruiksmodaliteiten

Uit beschikbare artikelen, beschrijvingen en leerplannen komt een beeld
naar voren dat in sterke mate overeenkomt met de samenvatt ingen van werk~
wijzen en leermiddelengebruik in de onderzoeksverslagen 'Leermiddelen gezocht' en 'Efiectiviteitsonderzoek' van de gelijkluidende STEM/ NCB-prqjecten.
Over het a lgemeen wordt aan a lle 4 vaardigheden aandacht besteed; aan
lees- en schrijfac tiviteiten meer dan aa n luistertraining. De wer-hv~jze vvordt in
de eerste plaats bepaald door de gebru ikte methode.
Bij voorbee ld: In Den Haag wordt met de Learnables gewe rkt ; daar kr~jgt
Iuistervaard igheidsontwikkeling ee n grote plaats in het programma. Andere
instellingen verkiezen de themati sc he aanpak; daarb~j is de aandacht meer over
verschillende taalgebruiksmodaliteiten verdeeld. De DASVO in Amsterdam
heeft in de loop der jaren een eigen methode ontwikkeld. H et materiaal is
vooral sc hrifte lijk georiënteerd en geeft de meeste aandac ht aan de taalstructuur (de gra mmaticale ontwikkeling).

6.2
Methoden ! Materiaal

Van twee dag-/ avondscholen (Amsterdam en D en Haag) is bekend dat m en
zelf matéi'.iaal heeft ontwikkeld, dan wel rond een bestaa nd e m ethode zelf
oefrnmateriaal heeft gemaakt. De m eeste instellingen maken gebruik van verschillende boeken en methoden.
De indruk bestaat (vgl. Eflectiviteitsonderzoek, STEM/ NCB) dat de
individuele benadering van de d ocent belangr~jker is voor het taalleerproces
dat in een lesgroep plaatsvindt d a n de gevolgde methode; verschillende
docenten kunnen met hetzelfde materiaal heel verschillende dingen doen en
dus tot zeer uitee nlopende resultaten komen.
Van cruciaal belang is ook de begeleiding bij overdracht van ontwikkelde
materialen: 'W a nneer men de ze fase niet zorgvuldig incalculee rt en voorbereidt in het ontwikkelingsproces, is d e kloof tussen ontwikkelaars en docenten
slechts m et zee r veel moeite te overbruggen.' (STEM, NCB, 1986).
Waar dag-/ avondscholen uitvoerin g geve n aan projecten die elders beschreven zijn in dit rapport, verwijzen we naar de desbetreffe nde hoofdstukken
voor een meer onderwüsinhoudelijke bespreking.
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7
Lesgevers
In deze sector van het onderwijs Nederlands als tweede taal vindt men een
hoog percentage bevoegde leerkrachten (meestal PA). In veel gevallen wordt
de professionalisering uitgebreid door deelname (individueel/ collectief) aan
cursussen bij NLO's of universiteiten t.b.v. 'Leerkrachten Nederlands als T 2'.
Meestal worden voor deskundigheidsbevordering geen faciliteiten verstrekt;
deelname aan b~j- en nascholingscursussen geschiedt dus op eigen initiatief en
op eigen kosten. Er zijn geen gegevens bekend over de wijze waarop b~j
instituten de opgedane ervaringen en inzichten worden vastgelegd en overgedragen aan nieuwe docenten.
De meeste leerkrachten aan dag-/avondscholen ztjn in vaste dienst; full-time
of part-time.
8
Voorzieningen
8.1

Ruimtelijke voorzieningen
De bepalingen voor huisvesting en accommodatie komen in grote lijnen
overeen met standaardnormen vVVO maar de mogelijkheden z~jn vooral
afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. De situering van lesgroepen in
dependances en bijgebouwen komt in enkele steden overeen met de behoefte
aan spreiding van activiteiten over de stad (regionalisering).
Complicaties in huisvestingsmogelükheden kunnen optreden als dag-/
avondscholen prc~jecten van kortdurende aard moeten gaan uitvoeren.

8.2
Pznancieel
Het onderw~js wordt bekostigd door:
a) de gebruikelijke WVO-regeling
MAVO
b) het prc~jectenbeleid, d.w.z. de regelingen IPV-002, de regelingen voor BKE
en eventueel de regelingen voor alfabetiseringsprojecten,
c) incidentele voorzieningen door de plaatselijke overheid geschapen.
Er wordt aan alle instellingen een eigen bijdrage (met uitzondering van
boekengeld) gevraagd aan de cursist. Afhankelijk van de intensiteit van de
cursus en het type cursus (alleen Nederlandse lessen tegenover compleet ISKpakket) betalen cursisten tussen/ 20,- en/ 500,- per cursusjaar. Er zijn op
dit punt grote verschillen tussen de verschillende scholen.

8.3
Overige ooorzieningen
Geen nadere gegevens bekend.

8.4
Groe/1sgrootte
In de regel vindt men grote tot zeer grote Iesgroepen bü het dag-/
avondonderw~js. De meeste klassen (met uitzondering van
alfabetiseringsgroepen) zijn 15 tot 25 deelnemers groot.
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9
Evaluatie
De d ag-/ avondscholen (scholengemeenschappen) hebben samen met streekscholen een leide nde rol in het Nederlandse bestel voor volwassenen-educatie
en zullen die belangrijke positie in de toekomst wel behouden. 'I'och was de
bemoeienis van he t dag-/ avondonderwijs met het ond erwij s aan buitenland ers
vóór 1980 gering. Er îs in korte tijd veel ervaring en ken ni s opgebouwd. Met
name door de opkomst va n fin a nc ieringsmogelijkhed e n voor Intensieve taa lc ursussen e n door het veelvuldig gebru ik maken van d e 'deelce rtificate n ' -truc
hebben de sc holen hun activiteiten voo r buitenlanders snel kunnen uitbreiden.
Daa r staat tegenover dat veel scholen zich nog steeds exclusief richten op
cursisten met minimaal lagere school in eigen land: buitenl anders met minder
vooropleidin g z~ jn dan nog vee lal op minder professionele voorzieningen aange·wezen.
Bronnen
Bartelsma n: Een aantal reacties uit de praktijk, in: Info Minderheden, no.
1, feb ruari 1985.
- Cornelis Drebbel College: Verslag van de studiedag voor Anderstalige
Volwassenen op 25 april 1985 in Alkmaar.
- Bastienne Tholen: Hoe schools is het 'school-se' leren?; artikelen over het
regulier onde rw(js voor volwassen buitenlanders, in: Les no. 17. \V.E.P. ,
Amsterdam, 1985.
- STEM/ NC B: Verslag prqject 'Effec ti viteit Methoden Onderricht Nederlands
als Tweede Taal voor Volwassenen ' . U trecht , maart 1986.
~ Ministerie van Onderw~js en Wetenschappen: Onderw ijsverslag over he t jaar
1984. D en H aag, 1985.
Foreign Student Service: Non-university Dutch Language Courses 1985/ 86.
Amsterdam, 1985.

- J.
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16
VOLKSUNIVERSITEITEN

Profiel van de cursussen
Volksuniversiteiten zün instellingen t.b.v. de algemene vorming van
volwassenen. Het z~jn autonome instellingen die ze lf bepalen we lk pakket aan
educatieve activiteiten (cursussen, lezingen, excursies en prqjecten ) er
aangeboden wordt.
Het educatieve aanbod voor niet-Nederlandstaligen kan bestaan uit:
a) talencursussen Nederlands a ls T 2 (niet -intensief),
b) talencursussen Nederlands a.ls T 2 (intensief),
c ) talencursussen Nederlands voor Nederlanders en eventueel voor gevorderde
buitenlanders (bi.jv. spreekvaardigheidstrainingen,
schrürvaard igheidscursussen ),
d ) alfabetiseringscursussen,
e) prqjecten EKE.
Vaak werken volksuniversiteiten op gemeentelijk of regionaal niveau samen
met andere volwasseneneducatie-instellingen.

2
Lesplaatsen
Er zijn in Nederland 110 volksuniversiteiten. Het aantal instellingen dat
educatieve activiteite n voor anderstaligen verzorgt:
1. Nederlands voor buitenlanders - 41 volksuniversiteiten,
2. Proj ecten intensieve taalcursussen Nederlands - 7 volksuniversiteiten,
3. Prqjec ten alfabe tisering - 24 volksuniversiteiten,
4. Prqj ecten cu lturele minderheden (niet-intensieve taalcursussen) - 18
volksuniversiteiten,
5. Projecten EKE (in samenwerking) - aanta l onbekend.

3
Cursusduur
Voor de beschrijving van de prqjecten wordt verwezen naar de betreffende
hoofdstukken. De cursussen Nederlands voor buitenlanders bestaan uit
intensieve en niet-intensieve varianten.
Intensieve cursus: 5 tot 8 lesuren per week gedurende een periode van en kele
maanden.
Niet-intensieve cursus: l ½ or 2½ uur per week gedurende een periode van
enkele maanden or bi.i sommige instellingen gedurende een heel cursu~jaar.
4
Deelnemers

4.1
Getalsmatig
De kwantitatieve gegevens zijn on tl eend aan een overzicht van het
cursusjaar 1982/ 83. Volgens h et secretariaat van de Bond van Nederlandse
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volks11niversiteiten (BNVU ) zijn er sindsdien geen belangrijke grote
verschuivingen in deelnemersaa ntallen geweest.
1.
2.
3.
4.

Nederlands voor buitenlanders: 2800 dee lnemers,
Prqjecten intensieve taalcursussen 256 deelnemers,
Prqj ec ten culturele mind erheden: 2131 deelnemers;
Prqjecten alfabetisering: er z~jn 1316 deelnemers in deze prqjecten, waarvan
± 90% Nederlanders en± l 0% buitenlanders - 130 deelnemers.

4.2
Etnische achtergrond
- De prcüecten CUMI en Intensieve taalcursussen richten zich vooral op
culturele minderheden en eventueel vluchtelingen. Het gaat daarb~j voornamelijk om Turkse en Marokkaanse lesnemers.
- De c ursussen Nederlands voor buitenlande rs worden voor ee n deel be zocht
door leden van culturele minderheden. Voor het rnerendeel echter gaat het
om buitenlandse werknemers met een geheel andere achtergrond dan geldt
voor Turkse en Marokkaanse gastarbeiders (en hun familieleden ). De m ees te
cursisten hebben een middelbare school-opleiding in hun eigen land
afgesloten en spreken een of meerdere moderne vreemde talen. Qua
nationaliteit en e tnische achtergrond is er een grote diversiteit in deze groep
deelnemers.

4.3
Ler;ftzjä
Over de gehele linie geldt dat er een grote verscheidenheid is in leeftijd van
cursisten. Voor inschrüving moet men we l ouder zijn dan 18 jaar.
4.4
Opleiding
Over vooropleiding zijn geen exacte gegevens bekend. Wel kan men aangeven dat bij CUMI-prqjecten het aantal deelnemers met weinig schoolopleiding lager is in vergel~jking met de cursussen Nederlands voor buitenlanders waar men met name hoog-opgeleiden aantreft.
5

Begin- en eindniveau
5.1

Doelstellingen
Voor de beschrijving van de verschillende projecten verw~jzen we naar de
hoofdstukken 13, 18en 19.
De cursussen Nederlands voor buitenlanders hebben in het algemeen tot
doel 'aanspreekbaar maken ' op een eerste (aanvangs )niveau en de ontwikkeling
van schriftelijke vaardigheden op een tweede, gevorderden-niveau.

5.2
Selectie-criteria
In principe kan iedereen boven 18 jaar inschrijven. In veel gevallen wordt
bij intake-gesprekken het niveau van kennis van het Nederlands vastgesteld.
Dit dient, samen met de factoren vooropleiding en eigen taalachtergrond, als
uitgangspunt voor de indeling bij bepaalde niveau-groepen.
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5. 3
Uitstroom
Er is ee n aanta l volksunive rsiteiten da t .cursisten laat deelnemen aan de
exa mens va n het Ce rtificaa t Nederland s a ls vree mde taal. Er is in het a lgemeen
weinig bekend over het uitstroomniveau en over eventuele tusse ntijdse uitval ,
b eha lve wa nnee r d aarover gerapporteerd is in a ndere verslagen. (Zie
hoofdstukken 18 en 19).

6
Inhoud van het onderwijs
6.1

Taalgebruiksmodaliteiten
Bij de volksunive rsiteit in Amste rdam wordt op versc hillend e niveaus lesgegeven. In de regel worden de beginn ersc ursu ssen (4 niveaus) vooral op
verwervin g van m ondelinge taalvaa rdigheid gericht; er wordt ee n basis van
g ra mmaticale kennis gelegd en m en leert de m eest voorkom ende woorden in
h et Nederlands. O p het vi erde niveau staa t conversatie (rond teksten ) centraa l.
D e gevorderdencursusse n leggen de na druk op het schriftelijk taalge bruik.
W a nn ee r lesnemers van d eze lfde ta alachtergrond z~jn ka n het ge beuren dat d e
voe rtaal ee n andere dan het Ned erlands is (b~jv. Spaans of Enge ls) .

6.2
M ethoden / Materiaal
Voor de c ursusse n Nederland s voor buitenland ers wordt geb ru ik gem aakt
van 'Leve nd Ned erlands' (d.w. z. in Am sterdam. Volgens de BN V U is dit
waa rschijnlijk de m eest gebruikte meth od e) . V oo r de co nversa tielessen wordt
gebruik gemaakt va n teksten over ac tuele onde rwe rpen .

7
Lesgevers

De lesgevers va n de volksunivers iteiten zijn bijna allen leerkrachten m et een
P A-diploma of ee n a ndere onderwijsakte (NLO of MO-a kte ). De lesgevers zijn
zelden in vas te dienst; zij kr~jgen per uu r betaald.

8
Voorzieningen

Volksuni versi teiten kunnen op drie m a nieren hun onderwü s fi nanci eren:
- d e proj ecten worden bekostigd uit de d aa rtoe bestemde subsid iepotjes
(Intensieve taalcursusse n/ EK E/ e.d .). Gelden word en verdeeld door
gemeen te lij ke overheden ;
- uit gelden die bestemd zij n voor sociaa l-cultureel werk; de acti viteiten dienen
d a n te passen in he t sociaal cultureel pl a n van de gemee nte;
- va n de volksuniversiteiten die c ursussen Nederla nds voor buitenlanders
verzorgen (41 ) va lt 90% buiten d e subsidiestromen; de instellin gen verzorgen
hun cursussen tegen kostprijs die gehee l door cursisten wordt be taald . Soms
b etalen instellingen/bedri.jven (bijv. DSM in d e Oostelüke Mij nstreek) de
c ursussen.
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9
Evaluatie
De volksuniversite iten zijn traditioneel gericht op buitenlanders met vooropleiding. Daar is de laatste jaren enige ve randering in gekomen door h et
uitvoeren van en participeren in pr~j ec ten die vooral op gastarbeiders (en hun
familie ) z~jn gericht.
Voor het aanbod van educatieve activiteiten en de finan c iering erva n zijn de
volksuniversite iten e rg afhankelijk van het plaatsel~jk en regionaal beleid van
d e overheden. De kwaliteit van het betreffende onderw~js wordt daardoor vaak
door toeva llige omsta ndigheden bepaald.

Bronnen
- Volksuniversiteit Amsterdam: Programma winter 1985/ 86.
- Uitslag enquête VU-werk: seizoen 1982/ 1983; Bond van Nederlandse
Volksuniversiteiten.'s-Gravenhage 1984.
- Mond elinge mededelingen; J. Leuvenink, B.N.V.U. - Den Haag.
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17
VORMINGSCENTRA VOOR JONG-VOLWASSENEN: V.J.V.

Profiel van de cursussen
De VJV's bieden jongeren tussen 17 en 30 jaar vormings- en onderw~jsprogramma's die gericht zijn op bewustwording, zelfontplooiing, kennisvermeerdering, belangenbehartiging en horizonverbred ing.
D e voornaa mste doelgroepen zijn randgroepjongeren, culturele minderheden, vrouwen en gehandicapten. De jonge ren kunnen zelf kiezen aan welke
programma's en c ursussen z~j deelneme n; zo ka n het aantal contacturen per
d eeln emer zeer verschillend zijn. Veel van de VJV-activit eiten zijn gericht op
buitenlandse jongeren.
2
Lesplaatsen

In ] 985 waren er 110 vormingscentra in Nederland. De spre iding over het
la nd is niet evenwi ch tig. De provincies Noord-Brabant , Limburg en
Gelderland hebben samen büna 70 instellingen. M et name in het zuiden st~jgt
het aantal deel nemers per j aa r enorm.
11en kan er van uitgaa n dat de meeste vormingscentra lesgroepen voor
buiten landse deelnemers hebben opgezet. In 1982 bestond 10% van de
a ctiviteiten uit groepen speciaal voor buitenlanders; in 1985 waren er b~jna 300
speciaal op buitenlandse man nen (jongens ) en vrouwen (rnei~jes) gerichte
Iesgroepe n (totaal a a ntal lesgroepen b~j 87 centra: l 512 ).
3
Cursusduur

De m eeste cursusact iviteiten hebben een duur van een halfj aar of een jaar.
Ook vinden er intensieve kortdurende cu rsu ssen plaa ts voor bepaa ld e
doelgroepen . Er worden aan enkele centra tevens sc hakelcursussen voor
vervolgopleidingen georganiseerd die éé n of twee c ursusjaren in beslag nemen
(b ijv. opstapcursus voor Sociale acade mie voor buitenlandse jongeren ).
Per d ee lnemende cur-sist ka n het aan tal cont ac turen zeer verschillen .
J ongeren die werken kunnen slec hts enkele dagdelen ('s avond s en/ of 's za terd a gs) onderw~js volgen. Werkloze jongeren en huisv rouwen z~jn vaak in de
omstandigheid dat zij (naar wens ) meerdere dagdelen per week progra mma' s
kunnen volgen.
In het geval va n intensieve taalcursussen of taalcursussen in het kader van
sa menwerkende BKE -pr~jec ten omvatten de activiteiten in de regel 8 of 10 tot
12 lesuren per week.
4
Deelnemers

4.1
Getalsmatig
Er vvorden voor het VJV-onderwijs 14 d oelgroepen onderscheiden. Een
aantal activiteiten is specifiek gericht op de doelgroepen buitenlanders.
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D aa rriaást nemen veel buitenla nde rs deel aan acti viteiten die ni et speciaal voor
hen zün opgeze t maar waar zij een groot dee l va n de deelnemersgroep vorm en.
O verzich t acti vi teiten VJV-ce ntra 1985
D oelgroepe n

1. Ned e rl a nd se (huis)vrouwe n
2 . Nederl a nd se mei ~jes

In proce nt e n

Aan ta l groe pen
verdee ld ove r
87 ce ntra
43 4

28 ,7

64

4,2
498

3.
4.
5.
6.

Buitenl a ndse v rou we n + me isjes
Buit enl and se mei ~jes
Buiten landse man ne n+ jonge ns
Buitenla ndse jonge ns

111
16
70
37

33
7.3

u

4,6
2. 4

234
7. \VS\V-werkn emers
8. Geh a nd icapten
9. Jongeren 17-22 jaa r
10 . Werkl oze ,i o ngere n 17-22j aa r
11 . Werkl ozen ve rschillend e leeftijd en
12. Sc hoo lve rla ters
13. Gemengde groepe n (verschillende
lecfüjclen en versc hillend geslacht )
14. Spec ifieke groe pen (w. v. 60%
buit enl a nd ers)

15,5

95

6.3

44

2, 9
7.1

108
37
57
18

2,4
3.8
1,2

306

20.2
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7,8
15 12
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He t ge middelde aa ntal deelnemers per ins tituut is 175. In 1984 was d a t 150;
er is een groeiende be langstelling voor de ac tiviteiten.
V oor het totaal aa ntal deelnemers in 1985 - 19.473 - is in het cursuspa kket
20% van de activiteiten specifiek voor buite nland ers opgezet; deze activiteiten
zouden na ar sc hatti ng du s 4000 jonge ren m oe ten bereiken (ook a ls we uitga a n
van een groepsnorm van ± 13 deelnemers [ vlg. Coumou 1982] m oet er bij 300
groepen ge rekend worden op 4000 d eelnemers).
H et is in dit verba nd belangrijk op te m e rken da t we uitgaa n va n gegevens
over deelnemersaanta llen b~j de teld at um 1 november 1985. Het totaal a anta l
d eelnemers dat j aarlij ks het VJV be zoekt is veel groter dan d a t in de week va n
1 november: in 1985 waren dat er 27 .260.
Daar komt bij dat er een pe rcentage niet-subsidiabele deelnemers is van 30%
(te oude of te j onge deelnemers of om andere red enen buiten de VJV-subsidie regclingen vallende cursisten) die wel in d e c~jfers voorkomen' maa r voor wie
geen geld wordt ontva ngen .
Buiten beschouwing blijven ook d e deelnemers van intensieve taa lcursussen
die op basis van de WVC-circula ire IPV -002 bekostigd worden.
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4.2
Etnische achtergrond
Hierover zijn geen apa rte gegevens verstrekt. Wel kunnen we er van uitgaan
d a t bij de opgesomde aa ntall en Surinaamse en Antilliaa nse jongeren niet bij de
buitenlanders maar bij de Nederla ndsers zijn m eegerekend .
De verdeling mannelijke/ vrouwelijke d eelnemers is 36% tegenover 64%.
4.3

Leeft{jd
Hoewel de leeft~jdsgren zen liggen op ] 8 en 30 jaar nemen veel cursisten deel
die ouder ofjon ger z~jn.
In 1985 was: 24,6% jonger dan 22 j aar,
30, 7% in de leeft!id van 22 tot 26 jaar,
44,7% oud er d a n 27 jaar.
Of deze leeftijdsverd eling ook geldt voor de niet-Nederlandstalige cursisten is
ni et bekend.
4.4
Opleiding
O ve r het algemeen richten de centra zich op jonge ren en jong-volwa ssenen
m et weini g opleiding. Gegevens over vooropleiding van buitenlandse cursisten
zün nie t voorhanden.
5
Begin- en eindniveau
5.1

Doelstellingen
In de programma' s voor culturele minderheden staan veelal de volge nde
doelstellinge n ce ntraa l:
a ) verminderen van onbekendheid me t d e Nederlandse sam enleving in
vergelijking tot de eigen c ultuur en achtergrond om te komen tot bepaling
van eigen h ouding en waarden da arin;
b ) kennisma ken met de eigen woon- en leef- en werkomgeving;
c) het ler en van de Nederlandse ta al , zodanig dat belemmeringen om aan de
Nederla ndse samenleving te kunnen deelnemen worden opgeheven;
cl ) begeleiding/ st imulering om dee l te nem en aa n vormen van onderwijs en
vorming, al dan niet beroepsgericht;
e ) het doorbreken va n het isolement;
f) het bieden va n een ontmoetingsfunctie.

5.2
Selee tiecriteria
De meeste activiteiten zijn gericht op jongere n en vro uwen. Aan deze
groepen wordt in he t wervingsbeleid ook de m eeste aa ndacht besteed. Voor
m ci~j es en vrouwen worden veel drempelactiviteiten ontwikkeld waarb~j
sociaal-emotionele en algemeen-maatschappelijke aspecten een eve n grote rol
spelen als lee r- en kennisas pec ten. De educa tie (met name he t taalonderwij s) zit
ingebed in een 'geïntegree rd programma'. Voor een aantal cu rsi sten kan de
opleiding een opstap naa r vervolgonderw~js betekenen. Echter, de wensen en
leerbehoeften van d e cursist staan cen traal ; sommige cursisten z(jn aanvankelijk
alleen op zoek naar een plaats voor ontmoeting en ontspanning.
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Het VJV-onderwijs kent geen inschrijvingseisen (behalve de leeft~jd). Voor
bepaalde programma-onderdelen gelden echter wel niveau-eisen, zoals het
kunnen lezen en schrijven, maar de meeste activiteiten zijn open voor iedereen.

5.3
Uitstroomgegevens
Over tussentijdse uitstroom of eindniveau van opleidingen zijn gee n gegevens
voor nadere beoordeling beschikbaar. Voor cursussen die speciaal gericht zijn
op vervolgopleidingen (bijv. schakelcursus Sociale acade mie; etn ische leerroute
MBO-verzorging) zijn vvel eindniveau-eisen geformuleerd.
Intern worden de niveaus van beginners, gevorderden en vervolggroepen op
elkaar afgestemd . Een belangr~jk onderdeel van educatieve activi.teiten bij
enkele centra met veel buiten landse jongens en mei~jes is de beroepsoriëntatie.
6
Inhoud van het onderwijs
6.1

Taalgebruiksmodaliteiten
Hoewel er bij de meeste centra werkplannen, leerplannen en jaarverslagen
worden ge maakt is .e r op centraal niveau weinig overzicht m.b.t. inhoud van
de programma's voor buitenlanders.
Algemeen geldt:
- voor intensieve taalcursussen kan verwezen worden naar het betreffende
hoofdstuk;
- b~j vrouwen-/mei~jesgroepen wordt veel gewerkt aan integratie van
programma-onderdelen (ontmoeting, handvaardigheid, taalvaardigheid );
- de mogelijkheid van gastdocentschappen in de bekostigingsbeschikking geeft
instell ingen de kans Turkse en Marokkaanse leerkrachte n aan te stellen ;
- centra in de grote steden en concentratiegebieden (bijv. VJV Almelo en
Geleen e.d .) bieden vaak een breed en gespecialiseerd cursuspakket voor
buitenlandse jongeren. De instellingen hebben soms ook de beschikking over
een talenpracticum.
Als programma-onderwerpen worden genoemd:
- ze lfstandig uitzoeken van bus- en treinverbindingen,
- weerbaar opstellen t.o. v. dokter en tandarts,
zelfstandig inkopen doen,
- telefoneren,
- zelfstandig naar instellingen gaan: arbeidsbureau, sociale dienst, gemeente,
- solliciteren en sollicitatiebrieven schrijven,
- beroepsoriëntatie,
en specifiek voor vrouwen:
- hygiëne in huis,
- omgaan met geld,
- opvoeding oudere kinderen,
- omgaan met buren, de wijk, de school ,
- ziekenhuis en ziekenbezoek.
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6.2
LarmiddeLen
Hieromtrent zijn geen nadere gegevens beschikbaar.

7
Lesgevers
De beroepskrachten in het VJV hebben in het algemeen als opleidingsniveau
een diploma hoger beroepsonderwij s. Per instituut kan de personele staf
(voltijdwerkers en deeltüdwerkers) variëren van 1,5 tot 15,5 formatieplaat se n.
Voor 1984 was de situatie:
- 50% van de instellingen kende een bezetting van 1,5 tot 3 formatieplaatsen
(voor alle cursussen),
- 40% een bezetting van 3 tot 6,5 formatieplaatsen,
- van de 512 lesgevers in 1984 waren er 81 full~time in dienst, 107 voor 30 uur,
232 voor 20 uur en 38 voor 10 uur,
- er worden veel gastdocenturen verdeeld.
8
Voorzieningen

8.1
RuimtelUk
Voor accommodatie en inri chting daarvan gelden algemene VO-normen.
Bepalend voor d.e accommodatie-omvang is vooral het aantal deelnemersuren
per jaar.
8.2
Financieel
De wijze van financiering wordt bepaald door de geleverde prestaties
(programma 's) uitgedrukt in deelne mersuren. De r~jksoverheid financiert 75%
van de koste n van het VJV; de gemeenten financieren de overige 25% (soms
meer).
De activiteiten buiten het traditionele VJV-werk om (b~jv. Intensieve taalcursussen , EKE, Open school ) worden op hun eigen w~jze bekostigd.
Deelnemers betalen een zeer geringe bijdrage afhankelijk van soort en
intensiteit van de cursus.

8.3
Overige uoorzieningen
De ondersteuning van de VJV-centra vindt plaats middels 6 regionale en
één landelijk burea u. Voorts function eert een rijksinspec tie.
9
Evaluatie

De groeiende belangstelling voor de cursussen van de vormingscentra, de
toenemende belangstelling van m e t name de groepen 27 ~ 30 jarigen en
ouderen en d e naar verhouding zeer actieve deelname van meisjes en vrouwen
aan h et VJV-onderwijs duiden op de belangrijke positie van deze instituten in
het geheel van educatieve voorzieningen voor volwassenen.
Jammer genoeg blijken de mogelijkheden voor kwalitatieve beoordeling
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beperkt . De mate van deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten
voor lesgeve rs is evenm in te achterhalen.
Bronnen
- Landelijk Bureau VJV: De deelnemersaantallen over 1985. Interne
publikatie, Utrecht, 1986.
- Land el~jk Bureau VJV: Overzicht activiteiten V.J. V. Centra 1985. Interne
publikatie, Utrecht, 1986.
- Vormingswerk Jonge Volwassenen: Jonge buitenlande rs in het V.J. V.
Landelijk Bureau, Utrecht, 1980.
- Jvla1::ja Molenaar: Kleur bekennen: buitenlandse meisjes en vrouwe n in het
V.J.V. Utrecht, 1985.
Landel~jk Bureau VJV: V.J. V. Volwassen educatie. Utrecht, 1985.
- Wim Coumou: Het huidige educatieve aanbod voor niet m eer leerplichtige
buitenlanders, in: Info Minderheden, no. 2, 1982.
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18
PROJECTEN EDUCATIE MINDERHEDEN

Profiel van de cursussen

Aan de gemeenten worden door de overheid op basis van landel~jke normen
faciliteiten beschikbaar gesteld ten behoeve van plaatselljke educatieve
activiteiten voor minderheden. De proj ecten dienen een aanvulling te zijn op
het bestaande educa tieve aanbod waar dit óf te weinig op d e doelgroepen is
gericht óf als te hoog-drempelig wordt ervaren . De gemeente lijke overheden
dienen a ls doorgeefluik voor de subsidie; op stedelijk/ regionaal niveau en op
landelijk niveau vindt begeleiding en coörd inatie plaats vanuit daartoe
opgerichte instellingen .
De uitvoerende instanties zijn vaak bestaande ins.tellingen voor sociaalcultureel werk en vormingswerk, maar ook zelforganisaties en vrijwilligersgroepen. Het gaat in de regel om taalcursusse n van enkele uren per week met
daarna ast algemeen oriënterende cursussen en drempelverlagende activiteiten
(b~jv. naailessen ). Omvang van de lesgroepen 5 à l O lesnemers; vaak zijn het
juist individuele activi teiten.

2
Lesplaatsen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van 240 projecten in 164
gemeenten in het jaar 1983. De uitvoerende instellingen/ organisaties/ groeperingen zijn zeer divers zoals uit dit overzicht valt op te maken.

Aant al

Soort inste!Iing

Aantal deelnemers
in 1983

85
66

5.619

39
21
9
7
13

Categoriale instellingen
Instellingen vallende onder de
R~jksbüdrage regelin g sociaal-cultureel werk
Werkgroepen
Samenwerkingsverbanden van instellingen
Vormingscentra jong volwassenen
Educatieve ce ntra
Overige

3.827
2.207
2.707
428
365
1.023

240

Totaal

16.176 1

1

V,rn de pr()jccten in de ,·icr g-ro te steden rnct in totaal 1.326 deelnemers ontb reken hie ron·r g-egeyens.

Onder categoriale instellingen worden ook zelforganisa ties verstaan. Als
instellingen vallende onder RSCW worden beschouwd: buurthuizen,
vormingsactiviteiten, volksuniversiteiten. Vaak zijn meerdere instellingen bij de
uitvoering van projecten betrokken; het gaat daarbij in meerderheid om
samenwerkingsverba nden van instellingen voor sociaal-cultureel werk en
categoriale instellingen. De werkgroepen zijn meestal vrijwilligersprojecten
zonder een eigen juridische status.
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3
Cursusduur

De grote variatie van activiteiten en deelnemers betekent dat er sprake is
van verschillende deelnameduur. Gezien de grote educatieve ach terstand van
een groot deel van de doelgroep (m.n. b~j analfabeten ) en de beperkte
hoeveelheid wekel~jkse lestijd, ligt het voor de hand dat in veel gevallen de
totale cursusduur op enkele jaren moet worden geschat.
De meeste projecten kennen verschillende niveaugroepen. Van tussentijdse
doorstroming kan sprake zijn binnen het curs u~jaar. Zoniet dan vindt overstap
naar een volgende niveaugroep plaats m.i. v. het nieuwe cursusjaar. Het is zeer
onduidel~jk onder welke voorwaarden sprake kan ztjn van een afgesloten c.q.
afgeronde cursus. Daadwerkelijke externe doorstroming naar hogere vormen
van volwassenen-onderwijs of beroepsonderwijs komt zelden voor en kan dus
evenmin een indicatie zijn voor een afsluiting van de cursusduur.
Lest ijden:
- in de regel gaat het om één lesdag/ lesavond per week,
- de lessen duren zelden langer dan 1½, 2 of 21/2 uur,
- activiteiten voor vrouwelijke deelnemers vinden meestal overdag - onder
schooltijd - plaats,
- soms zijn er deelnemers die m eerdere uren per week kunnen vrijmaken voor
het volgen van activiteiten. Als de organise rende instantie een breed aanbod
heeft kunnen deelnemers meerdere cursussen per week bezoeken.
4
Deelnemers

4.1
Getalsmatig
In het jaar 1984 z~jn in totaal 23.017 deelnemers bereikt.

4.2
Etnische achtergrond
In het jaar 1983 zijn in totaal 17.502 deelnemers bereikt. De verdeling is als
volgt:
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Etnische ac htergro nd van de deelnemers
Doelgroep
Turken
1\lfarokka nen
Overige buitenlandse
migranten
Subtotaal buitenlandse
migrant en
Vluchtelingen
M olukkers
Surinamers
Antillianen
W oonwagenbewoners
Niet naar doelgroep
gespecificeerde deelm'. mers
Totaal

Aantal deelnemers

% van het totaa l

7.256
3.954

41.5
22,6

2.716

15 ,5
13.926

1.123
152
465

107

79,6
6,4

0.9
2,7

35

0.6
0.2

1.694

9,6

17.502

100

De d eelnam e vanuit de Turkse bevolkingsgroep is b~jna tweemaal zo groot
als de deelname vanuit de Marokkaanse gemeenschap. Dit verschil wordt
vooral veroorzaakt door de geringe deelname van Marokkaanse vrouv\'en (zie
verderop ).
Toch wordt algemeen beweerd d at de ed ucatieve achterstand bij Marokkanen over het gehee l genomen groter is dan b~j Turken. D a t betekent dat he t
belangr~jkste deel van de doelgroep - de activiteiten dienen zich immers te
richten op de groepen die het meest aan basiseducatie te kort komen - slechts
in beperkte mate wordt bereikt.
Vanuit Antilliaanse, Surinaamse en Molukse bevo lkingsgroepen en va n
woonwagenbewoners is de deelnam e eveneens gering. Het is niet goed duidelijk
of deze groepen zich door de hi er besproken activiteiten voe len aa ngesproken .
Onder de niet-gespecificeerde groep deelnemers vallen ook de Chineestalige
lesnem crs . Volgens het eva luatierapport van WVC m ag worden aa ngenom en
dat circa 3% van het totaa l aanta l d ee lnemers (500 à 600) uit Chinese
d eelnemers bestaat.
U it he t overzicht op p. 124-1 25 bl~jkt dat de deelname van vrouwen b~j de
m eeste groeperingen hoger ligt dan b ij de mannen.

4.3
Lerjtfjd
Over de leeftijd van d e deelnemers is in het algemeen bekend dat deze
variee rt van 15 tot 65 jaar en ou der. vVclke leeftijdsgroepen het meest word en
bere ikt is daarbij onduidelijk. Wel is hierover een aanta l opmerkingen te
m a ken:
- om verschillende redenen (gezagsverhoudingen, verschillen in leerstijl en in
niveau ) worden jongeren en ouderen vaak in aparte groepe n geplaatst;
- de laatste j aren vindt er ee n ve rschuiving plaats in de leeftijdsopbouw; het
aantal jongere n neemt toe en het aantal ouderen (d .w.z. o udere mannen )
neemt a f;
- aard en omva ng van drempelverlagende ac tiviteiten .e n overige voorzieningen (m.b.t. hulpverlening) heb ben ee n duidelijke in vloed op de
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aanmelding van m et name de jongere d a n vvel de oudere cursisten;
- het lijkt erop dat categoria le inste llingen en zelfo rganisat ies een grotere a antrekkingskracht op ouderen uitoefe nen dan andere educatieve instellin ge n.

4.4
Opleiding (c.q. vooropleiding)
De prqj ecte n educatieve ac tiviteiten vereisen op geen enkel punt enige
vooropleiding. Het gaat om basiseducatie in de pure zin van het woord. Het is
evenwel mogelijk dat er onderscheid wordt gem aa kt tussen alfabeten,
analfa beten en event ueel ' ha lf-ana lfa beten ' en voorts tussen beginners, halfgevorderden, gevord erden e n ver-gevorderden. Deze difleren tiëring naar
niveau hangt in de eerste plaats af va n het beheersingsniveau van het Nede rlands en het cursu ssenaanbod en de mogel ~jkhed en van de uitvoerende
instelling. Kadercursussen wo rden ge richt op d ee lneme rs die een redel~jk taalvaardigheidsniveau hebben bereikt.
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Uit: Evaluatie WVC, 1985 (zie par. 4.2).
Aantal ge- Toegekend
honoreerde bedrag in
aanvragen miljoenen
guldens

np o'

Buitenlandse
migranten
M

V

geen
spec.

..

·nbewoners

VI uch telingen

totaal

M

V

11 ~

VV !JUl vva

geen
spec.

totaal

M

V

geen
spec.

124

546

37

39

19

1.119

49

34

36

1980

75

3,6 1)

1981

126

5,4 1 )

3.213 3.133 2.811

9.157

1982

172

8 !)

4.576 4.976 2.418

l 1.970

404 344 371

1983 4 )

191

7,9 2 )

6.348 7.082

1.004

14.434

453 334

119

906

121

65

10

1984

211

7,2 3 )

6.815 7.424

2.470

16.709

470 435

192

1.097

85

112

10

246 176

.

;
1)
2)

3)
4

Inc lusief intensieve programma's in· de vier grote steden.
Exclusief intensieve progra mm a's in de vier grote steden va na r se îwen 1983/ 1984.
Exclusief intensieve programma's in de vier grote steden.
ontleend aan de gehonoreerde aa nvra,gen. Deze wijken a f ,·an de elders in deze
J
H e t gaal hier om deelnamecïfers
voortga ngsrapportage genoemde werkelijke deelnamec ijfás over het jaar 1983.

5

Begin- en eindniveau
5.1

Doelstellingen
De cursussen hebben vooral tot doel het sociaal redzaam maken van
volwassenen ' ... door hen het Nederlands te leren spreken en verstaan,
alsmede hen te informeren over allerlei aspecten van de Nederlandse samenleving. Dat kan betekenen dat daarbij de eigen taal wordt gebruikt als
instructietaal. Een tweede stap in dat proces vormt dan het lezen en schrijven
van Nederlands' (WVC-rapport, p. 103 ).
Het Raamplan basiseducatie (1985) geeft de volgende toelichting op het
begrip 'sociale redzaamheid': 'Vaardigheid in de taal van de samenleving
waarvan men deel uitmaakt, is van wezenlijk belang. H et gaat dan om het
kunnen verwerven, lezen en begrijpen van informatie die wordt aangeboden in
de vorm van kranten, tijdschriften, boeken, circulaires, radio- en televisieuitzendingen en dergelijke. Verder ook om het kunnen schrijven en verstaanbaar spreken en verstaan van de Nederlandse taal.'
Uit vergelijking van beide citaten blijkt dat er geen ee nduidigheid is over
welke taalvaardigheden het onderwijs aan volwassenen in de eerste plaats moet
oefenen om de cursisten sociaal redzaam te maken.
Vanwege het basiseducatieve karakter van de activiteiten en de doelgroep
waarop zij zich primair richten (personen met weinig of geen schoolervaring),
staan wensen en behoeften van d e cursisten centraal en worden werkwijze en
tempo daaraan aangepast. Grote individuele verschillen in niveau, tempo,
behoefte en mogelijkheden voor lesbezoek maken in veel gevallen individuele
begeleiding noodzakelijk; ook vinden er vaak thuislessen plaats voor vrouwen.
Combinatie van groepsbegeleiding en individuele begeleiding is meer algemeen
dan uitzondering.
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Molukkers

Niet
gesp.
deeln.

Surinamers en
Antillianen

~

J

V

geen
spec.

M

to-

V

taal

geen
spec.

totaal

Tota al

M

V

geen
spec.

totaal

~

12.423

1 43

23

85

228

320 249

797

1.264

3.743

3. 711 4.490 l 1.944

29

73

118

307

527 540

1.374

2.854

5.352

5.910 6.292 17.554

1

23

134

168

428

559

159

1.146

3.008

7.361

8.063 4.434 19.850

j

20

25

69

37 1

442 257

1.070

3.865

7.765

8.433 6.819 23.017

5.2
Selectiecriteria
Zoals uit het voorgaande blijkt zijn er geen selectiecriteria. Weliswaar levert
de tussentijdse instroom voor de organisatie en de inhoud (en voortgang) van
het onderwijs binnen de lesgroep zoveel problemen op dat sommigen ervoor
kiezen aspirant-cursisten enige tijd te laten wachten tot men een nieuwe groep
kan starten. In meerderheid echter is instroom drempelloos en zonder enige
belemmering.
In de meeste gevallen echter vindt instroom plaats via een intake-procedure
waarb~j op een aantal punten de mondelinge en schriftelijke vaardigheden
worden beoordeeld met het oog op niveau-indeling. In welke mate hierbij
geadviseerd wordt en verwezen naar andere, beter b~j de persoon passende
educatieve voorzieningen, is onduidelijk. Meer dan eens wordt bij de intake
gebruik gemaakt van de diensten van tolken of buitenlandse leerkrachten.
T.b.v. de intake is door het NCB enkele jaren geleden ee n toets-pakket
samengesteld dat als richtlijn kan dienen bij niveau- en groepsindeling.
Inmiddels wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een Instaptoets voor
volwassen anderstaligen door het CITO. Deze toets moet in 1986 gereedkomen.
5.3
Uitstroom
Deelnemers aan niet-intensieve programma's krijgen een beperkt aantal
lesuren per week aangeboden. Toch geven velen te kennen van het onderwijs
gebruik te willen maken ter vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt.
Daarvan afgeleid is de uitdrukkelijke behoefte aan doorstroming naar beroepsopleidingen.
Uit het onderzoek van het Ministerie van WVC (zie Bronnen) blijkt dat bij
een groot deel van de projecten doorstroming plaatsvindt (54 van de 69 onderzochte projecten ). Aantallen doorstromers worden echter niet gegeven.
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Onbeantwoord bl~jft daa rbij de vraag in welke m a te de c ursus heeft b~j gedragen aan de kwa lificatie voor die doorst room en evenmin geeft het onder ·
zoek duidel~jkheid over om vang van de fe itelijke d oorstromin g. O ok de relatie
d eelnameduur - doorstroomkans wordt niet nad er besproken.
P rojec ten hebben d e volge nde vervolgmogelijkheden genoemd:
- C BB

- LTS
- MAVO voor volwassenen
- Open school
- Intensieve cursussen Nederlands T 2
- BKE
Er wordt een aan tal activiteiten genoemd om de doors troom te begeleiden:
huiswe rkonderste uning, overleg voeren, voorlichtin g en informa tie geven.
A ls belemmeri ngen voor doorstro ming gelden:
- te hoge eisen van vervol gopleidingen,
- te weinig aan de situatie va n b uitenla nd se deelnemers aa ngepaste werk wü ze
va n vervolgopleidingen ,
- besta an van wachtlijsten b ü vervolgople idingen (bijv. b ~j CBB's),
- ee n aanta l ver volgac tiviteiten is niet overal aa n wezig.
Naast het vervolgond er wij s in he t kad er van be roepsvoorbereiding wo rdt
ook in veel gevallen gebruik gemaakt va n vervol gcursussen die erop gericht zijn
d e kennis va n het Nederla nds uit te breiden. D an worden deelnemers doorverwezen naar intensieve taa lcursussen, volksunive rsiteiten en sc hakelklasse n
voor volwassenen .
De voortgangsres ultat en van de lesnemers worden m eestal zowel tusse ntijds
als aan het einde va n het c ursusj aa r vastgesteld. Volgens opga ve van lesgeve rs
wordt schriftelijk en mondeling ge toe tst (m.b.v. zelfgemaakte tests) en tevens
ge richt op vaardigheden die van be lang zijn voor doorst roming. Soms vindt
afronding van d e act iviteiten plaats door uitreiking va n certificaten of
'diploma's'. (Onbekend is met welke niveau-aanduiding.)
6

Inhoud van het onderwijs
6.1
Taa(gebruiksmvdaliteiten
B~j de vraag welke taal vaardi ghe id saspec ten in de cursusse n vooral aa ndach t
kr~j gen - en in we lke mate en vol gorde - spelen de volge nd e factoren ee n rol:
- z~jn de cursussen of lesgroepen gericht op begin ne rs of gevorderden;
- zijn de c ursussen ge richt op jonge ren of ouderen ;
- zijn de cursussen gericht op personen m et veel vooropleiding of met weinig
vooropleiding;
- gaa t het om m a nnen-groe pen of vrouwen-groepe n.
Zulke fa c toren zullen in be langr~jke m a te bepa len of m en vee l schrijf-ond erw~js geeft , of m en gebruik m aakt va n leest eksten, of men zich vooral of
juist in he t begin veel en la ter minde r richt op spree kvaa rd igheid .
Ona fhankelijk va n de ke uze die men m aakt op basis va n de doelgroep,
spelen drie aspecten een rol die eveneens van invloed z~jn op de bovengenoemde overwegingen:
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- er lijkt zich momenteel, onder invloed van heersende taalverwervingstheorieën, een verschuiving te ontwikkelen van primaire aandacht voor
(mondelinge) produktieve vaardigheden naar juist eerst de ontwikkeling van
receptieve vaardigheden;
- veel cursussen worden opgezet volgens thematische principes; het thema staat
centraal en daarbij zal de ene keer meer lees- en luisterwerk en een andere
keer meer spreekvaardigheid te pas komen;
- de verdeling van aandacht over de vier vaardigheden (lezen, luisteren,
spreken, schrijven) wordt tevens bepaald door de beschikbare hoeveelheid
leer- en oefenmateriaal.
Zo is er bUvoorbeeld voor luistervaardigheidstraining veel minder lesmateriaal beschikbaar dan voor leesvaardigheidsontwikkeling, etc.
Voorts moet worden vastgesteld dat in weerwil van de sociale redzaamheidsdoelstelling er nog büzonder veel t~jd aan grammaticale instructie wordt
besteed en woordenschatuitbreiding minder systematisch wordt aangepakt dan
wenselijk zou z~jn.
Er z(jn geen gegevens beschikbaar over de exacte verdeling van lestijd over
de verschillende deelvaardigheden.

6.2
Leermiddelen
De diversiteit in gebruikte leermiddelen is enorm. In het onderzoek van
WVC worden door 69 prc~jecten 59 verschillende titels genoemd. Slechts een
aantal daarvan is speciaal ontwikkeld voor de doelgroepen. Van de
genoemde titels is het niet mogelijk na te gaan in welke mate ze het onderwijs in de cursus bepalen. De indruk bestaat dan van sommige leermiddelen
slechts delen worden gebruikt, terw~jl andere boeken in hun geheel worden
doorgewerkt.
De meest genoemde titels van complete methodes z(jn:
Zeggen en schrijven
- Spreekt u al Nederlands?
- Nederlands voor anderstaligen in het V.O.
En nou in het Nederlands
- Nederlands voor gastarbeiders

B) In het merendeel van de projecten wordt het bestaande materiaal bewerkt,
aangepast en aangevuld. Tevens wordt erg vaak onderwijs gegeven m.b.v.
zelfgemaakt materiaal. Sommige leermiddelen zijn geschikt voor Turken en
Marokkanen maar minder bruikbaar bü andere groepen (Chinezen, Vietnamezen). Projecten waar voornamelük thematisch wordt gewerkt, gebruiken
in de regel veel zelfgemaakte lesstof.
C) In de meeste projecten wordt gebruik gemaakt van één of meerdere van de
volgende audio- en/of visuele materialen:
- foto's
cassette- en bandrecorder
- films
- video-materiaal
plaatmateriaal
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D ) Voor oefening van deelvaardigheden of als additioneel lesmateriaal zijn
leermiddelen beschikbaar die échter niet in alle projecten in de les gebruikt
worden. H et gaat daarbij om vvoordenboeken, basiswoordenlijsten,
verzamelingen lessuggesties, grammatica-oefenboeken. Voor een complete
opsomming verwijzen we naar de leermiddelenlijst.
E ) Bijna alle projecten werken samen met een materialenbank. Educatieve
centra en plaatselijke of regionale consulenten dienen hiervoor doorgaans als
oriëntatiepunt. Op de materialenbanken besch ikt men over voorbeelden
van materi aal en bestaande leermiddelen van diverse herkomst en voor zeer
verschillende doelgroepen. Voorts treft men veel achtergrondliteratuur aan.

7
Lesgevers

Een overzicht inzake de opleiding en ervaring der lesgevers wordt gegeven in
de volgende tabel.

Aantal malen
genoemd door
betaalde begeleiders

Opleiding
Ped agogisc he academie
Socia le ac ademie
Overige HBO-opleidingen
MBO-opleidingen
Universiteit
Algemeen voortgezet ondcnvijs
Overige opleidingen
Geen opleiding genoe md
Ervaring
Volwasse nenedu catie culturele
minderheden
Ond erwijs
Sociaal-cultureel werk
Volwasseneneducatie Nederlanders
Overige
Onbeken d

291
62
33
30

Aantal malen
genoemd door
onbetaa lde begele ide rs

144
35
30

13

20
16
98
27

112
226
98

191
137
46
28
57
45

136
75
30
3
244
52

5

Uit de beschikbare gegevens (n.a.v. de WVC-enquête van 1983 ) blijkt dat de
meeste lesgevers in de betaa ld e sector een opleiding voor onderwijsgevenden
hebben gehad. In het vrijwilligerscircu it liggen de verhoudingen a nders.

In de projecten worden op grote schaal onbetaalde vrijv,,illigers als lesgevers
ingezet. Waarschijnl~jk is het aantal onbetaalde lesgevers 3 to.t 5 maal groter'
dan het aantal betaalde lesgevers. In veel gevallen worden ook aa n onbetaalde
lesgevers eisen gesteld . Meestal wordt van nieuwe lesgevers verlangd dat zij ee n
introductiecursus vo lgen.
De volgende eisen worden genoemd a ls kwalificaties die van belang z~jn:
- het kunnen werken met volwassenen en groepen volwassenen;
- affiniteit hebben met de doelgroep;
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kermis hebben van achtergronden van culturele minderheden;
de voor de doelgroep relevante kennis kunnen overdragen;
- de lesnemers kunnen leren die kennis ook in de prakt~jk te gebruiken.
Er wordt een aantal redenen gegeven voor het grote aandeel van onbetaalde
vrijwilligers in het educatieve veld:
a) er is een tekort aan geld om alle activiteiten te honoreren;
b) men kiest vaak bewust voor kleine lesgroepen zodat men veel lesgevers moet
inzetten die dan van het weinige beschikbare geld niet kunnen profiteren;
c) een aantal begeleiders wil uitsluitend als vrijwilliger werkzaam z~jn.
De gevolgen van dit vele onbetaalde werk blijven niet uit. Zo blijkt dat minder
dan de helft van de vrijwilligers langer dan één jaar werkzaam is in de
prqjecten (Info minderheden, 1985 ). Het verloop is dus groot.
In het algemeen is de verhouding tussen directe en indirecte (onderwîjs~)uren
1:2. Dit betekent dat de lesgevers zich vooral bezig houden met taken als:
- werving en intake,
- eigen deskundigheidsbevordering,
- materiaalontwikkeling en materiaalbewerking,
- voor- en nabesprekingen en beleidszaken.

8
Voorzieningen
8.1

Ruimtelij"ke voorzieningen
Veel projecten die een regionale functie hebben klagen over de goede
bereikbaarheid van de lesruimten (i.v.m. reist~jd en reisgeld). Bovendien
beschikken instellingen waar cursussen worden aangeboden niet altijd over
voldoende op onderwijs gerichte lokalen en faciliteiten. Daar tegenover staat
dat er wel steeds meer gebruik gemaakt wordt van talenpractica.
Voor het onderw~js aan vrouwen is het noodzakelijk dat instellingen
beschikken over kinderopvang-ruimten:. Veel prqjecten nemen hun toevlucht
tot thuislessen om aan deze en andere moeilijkheden te ontkomen.

8.2
Financiële voorzieningen
De in dit hoofdstuk genoemde voorzieningen worden met verschillende
middelen bekostigd. De eerste subsidiebron is de regeling IPV/001 dief 1.000,per deelnemer per jaar ter beschikking stelt als aan een aantal voorwaarden
wordt voldaan. Per project mag men maximaalf 10.000,- aanvragen om aanloopkosten mee te financieren. De verstrekking van gelden is voorts afhankelijk
van het aantal leden van culturele minderheden in de gemeente. Er geldt ook
een maximum van 100 deelnemers per gemeente.
Vergoed worden de uitgaven voor:
- onkostenvergoeding vrijwilligers,

- honoraria van docenten en medewerkers op uurbasis,
- coördinatie en deskundigheidsbevordering,
- wervingskosten,
~ administratiekosten en huisvesting,
specifieke kosten voor projecten voor vrouwen.
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Op grond van een onderzoek in Noord-Brabant is komen vast te staan dat
om reden van verschillende beperkingen in de subsidie-besluiten per jaar niet
meer dan ±f 350,- per lesnemer beschikbaar was.
In aanvulling op de IPV /OOI-subsidies maken de hiergenoemde instellingen
gebruik van
- Rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk;
- Rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatiewerk;
- Rijksregeling subsidiëring vormingswerk jong volwassenen;
- Studiekostenregeling van gewestelijke arbeidsbureaus;
- R~jksb~jdrageregeling samenlevingsopbouw.
Gelden, afkomstig uit Rijksb~jdrageregelingen worden verdeeld door de
gemeentel~jke overheden. Instellingen dienen hun subsidieaanvragen in en de
gemeenten vragen bij het rijk om bekostiging overeenkomstig de normen die
men in het educatiefjaarwerkplan heeft geconcretiseerd.
8.3
Overige voorzieningen
Voor begeleiding en ondersteuning is een aantal aparte voorzieningen
geschapen:
- Op een aantal plaatsen in Nederland worden nascholingscursussen verzorgd
(o.a. Diemen, Utrecht, Delft). Lesgevers Nederlands als T 2 kunnen hiervoor
inschrüven.
- Aan een aantal universiteiten (Amsterdam, Leiden, Tilburg, N~jmegen)
worden zgn. PAO-cursussen aangeboden (Post academisch onderwijs), die
speciaal zijn gericht op lesgevers in het onderwijs aan anderstaligen.
- Op gemeenlelijk en regionaal niveau is voor begeleiding en coördinatie een
aantal zgn. Pais-consulenten benoemd.
- Er is een aantal landelijke ondersteuningsinstellingen, dat algemeen dan wel
specifiek op educatie is gericht.
NCB - Nederlands Centrum Buitenlanders - Utrecht
STEM - Stichting Educatie Minderheden Utrecht.
LPG - Landelijke Projectgroep Educatie Minderheden - Zeist.

Op regionaal/provinciaal niveau opereren Educatieve centra en Educatieve
werkplaatsen t.b.v. volwasseneneducatie. Meestal hebben deze centra
onderwüs aan anderstaligen in hun activiteitenpakket. Zij houden zich vooral
met begeleiding en ontwikkeling bezig.

9
Evaluatie
De hier beschreven educatieve projecten zijn in omvang de grootste en
vanuit basiseducatie[ standpunt bekeken de belangr~jkste. Ze bereiken de
meeste buitenlanders en meer dan welke andere voorziening juist de moeilijk
bereikbare cursisten (oudere volwassenen, vrouwen, werkloze jongeren). In
deze onderwijsvorm zijn de meeste lesgevers werkzaam (meer dan 5.000).
Toch is er naar verhouding het minst aan geld en voorzieningen beschikbaar. Het merendeel der lesgevers is niet voor een lestaak opgeleid en heeft
weinig gelegenheid ervaring op te doen. De voorwaarden voor deskundigheidsbevordering zijn minimaal. Het verloop onder de vrijwilligers is groot. Het is
de vraag of de toekomstige Basiseducatie-regeling voor al deze en eerder
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genciemde knelpunten een oplossing zal vinden om uiteindelijk te garanderen
dat kwalitatief goed onderwijs ka n worden aangeboden aan juist die groepen
die het he t meest nodig hebben.
Bronnen
- Ministerie van WVC: Evaluatie Alfabetisering en educatie minderheden.
Rüswijk , 1985.
- Info Minderheden: jrg. 1985 , no. 3 en 4.
- C. van Schaick: Financiering van educatief werk. Amersfoort, 1983.
- J. Hissink en J. Wagenaar: Educatieve centra en werkplaatsen. N ümegen,
1984.
- Hans Komarnicki: Educatie Minderheden: een inventariserend onderzoek
naar educatieve activiteiten voor culturele minderheden in Noord Brabant.
Tilburg, 1985.
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PROJECTEN INTENSIEVE TAALCURSUSSEN: I.T.C.

Profiel van de cursus

Zoals in on ze inleiding is vermeld wordt de term Intensieve taalcursus vaa k
gebruikt om ermee te verwijzen naar het aa ntal contac turen (meer da n 10 lesuren/ contacturen duidt dan op intensief). In dit hoofdstuk gaat het in de eerste
plaa ts om de in het kader van de circulaire IPV-002 uitgevoe rde onderwijsa ctiviteiten. Weliswaar maken we veel gebruik van een onderzoeksrapport dat
ee n zeer uitgebreid beeld sche tst van het intensief taalonderwijs in brede zin
Qa nsen/ v. Veen, Utrecht 1985), desondanks proberen we ons toch zo veel
mogel~jk tot het IPV-002 typ e te beperken. Hoewel intensieve programma's
zich primair moeten richten op taalverwerving en oriëntatie op de samenleving
wo rdt ook vaak het eindniveau 'doorstroming' nagestreefd. We moeten ermee
rekenin g houd en dat deze cursussen in velerlei opzichten het gezicht van het
Nederlandse taalonderw~js voor buitenland ers bepalen (terecht of ten
onrechte?) .

2
Lesplaatsen

Ongeveer de helft van de uitvoerende instellingen wordt gevormd door dagen avondscholen. In 1983/ 84 waren 52 instituten betrokken bü deze
ta a lcursussen:
27 dag-/ avo ndscholen,
6 categoriale instellingen ,
3 volksuniversiteiten,
5 VJV' s,
2 educatieve centra ,
9 overige soorten instellingen .
B~j het intensieftaalonderw~j s in brede zin (onderzoekjansen/ v. V een)
nemen d e IPV-002 cursussen 50% van het totale aanbod voor hun rekening. In
het vervolg va n dit hoofdst uk kunnen we deze gegevens vergelijken om te zien
of er ook verschillende d oelgroepen worden bereikt.

3
Cursusduur

Het aa ntal lesuren per week per groep loopt van 7 tot 15 uur m et een gemiddeld e van circa 10. In de categorie ITC (intensieve taalcursu ssen ) in brede
zin komt het voor da t méér da n 15 uur per week les wordt gegeven (22% ).
Meesta l stellen de intensieve cursu ssen hun eindniveau op een doorstroming
naar bijvoorbee ld eerste fase voortgezet onderwijs. D aa rtoe worden
programma's opgezet die soms l maar m eestal 2 jaar duren.
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4
Deelnemers

4.1 14.2
Getalsmatig en naar etnische achtergrond
Van het totaal aantal deelnemers (2589 in '83/ 84) was de verdeling naar
sekse en etniciteit als volgt (uit WVC-rapport ):

mannen
Turken
Marokkane n
Overige bu itenland se
migranten
Vluchtelingen
Woonwagenbewoners
Molukkers
Surinamers
Antillia nen
Overigen
Tota a l
1

1

vrouwen

ni et gespccif.

totaal

% va n

totaa l
470
6 10

18
24

13-3
271

266
566

10
22

19
38
25
182

19
46
25
179

44

38
84
50
505

l
3
2
20

1354

1056

179

2589

lOO

288
374

154
129

133
295

28
107

In clu sief' d e 1·ier grote steden.

4.3
Leeftü'd
Onderverdeeld naar leeft~jdscategorie levert het deelnemersoverzicht het
volgende beeld op (uit WVC-rapport ):
18-30jr.
M

V

tot.

30 - 45 _jr.
M

V

45 j aar
en ouder

tot.

M

53 116
14 113

23

V

tot.

6

-

10
23

Turken
Marokkanen
Overige buitenlandse
migranten
Vluchtelingen
Woon wagenbewoners
Molukkers
Surinamers
Antilliane n
Overigen

221 95
232 115

3 16
347

69 69
180 156

138
336

54 6 1 115
96 100 196

10
19

3
15

13
34

11 13
19 25
16 14
117 191

24
44
30
308

5
16
8
53

5 10
17 33
10 18
78 131

3
3
l
12

1
4
l
10

4
7
2
22

Totaal

865 678 1543

414 338 752

75

40

11 5

63
119

4

179 d eel nemers zijn nie t .naa r lecftijdsca tego ric gespecificeerd .

4.4
Opleiding
W e gaan hier in op het opleidingsniveau dat de cursisten in hun eigen land
hebben bereikt. De Nederlandse vooropleiding wordt besproken b~j het
onderdeel Beginnivea u.
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Vooropleiding van de ITC-deel nemers (uit WVC-rapport )
Aantal
Geen enkele schoolopleiding
Minder dan 2 jaar basisonderwijs of Koranschool
Voltooid basisonderwijs of K oranschool
Minder dan 2 j aar beroepsonderwijs
Volled ig lager beroepsonderwijs
Minder dan 2 jaa r algemeen voortgezet onderwijs
Volledig a lgemee n voortgezet on derw~js
Volledig MBO/ HBO/ universiteit

208
189
660
253
230
299
440
167

( 9%)
( 8%)
(27 %)
(10%)
(10%)
(12% )
(18%)
( 7%)

2446 1
1

Van 143 deelnemtTS ont breken de gege ve ns.

Een kwart van de deelnem ers heeft dus b~j aanva ng al een opleiding op het
niveau volledig AVO, MBO , HBO of universiteit ac hter de rug. De groep met
een grote educatieve achterstand (waar d e regeling IPV-002 vooral voor
bedoeld was) blijkt in veel geringere mate deel te nem en.
Ter vergelijking bieden we een overzicht van de vooropleiding van de deelnem ers aan intensieve cursusse n in brede zin, waaronder dus ook activiteiten.
van ISK's, CBB's en categoriale voorzi eningen worden aanget roffen.
Overzicht vooropleiding cursisten intensieve taalprogramma's in het a lgemeen
l.
2.
3.
4.
5.

Geen enkele vorm va n onderwijs
Basisonderwij s niet afge maa kt
Bas isondenvijs af;gemaakt
Basisonderwijs+ enkele jaren VO
V oort gezet ond erwijs afgem aakt of hoger

7%
17%
24%
31%
20%
100%

Er is tussen de beide overzi chten een klein verschil in de categorieën 'Basisonderwijs niet af en de ' Hoger opgeleiden'. Voor de overige groe pen is er geen
versc hil.
5
Begin- en eindniveau

5.1
Doelstellingen
· Doel van de intensieve programma's is:
- he t verkrijgen van vaardigheid in mondeling en schriftelijk gebruik van de
Nederlandse taal inclusief op de techniek gericht Nederlands;
- oriëntatie op d e Nederlandse samenleving, waaronder oriëntatie op de
wereld van arbeid en beroep en een betere maatschappelijke toerusting;
- het bereiken van een kennisniveau Nederlands dat aansluiting geeft op de
eerste fase van voortgezet onderwijs, arbeidsoriënterende educatie en op
primaire beroepsopleiding.
De c irculaire van het Ministerie van WVC vermeldt dat het vooralsnog
primair om de taalverwerving gaat.
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5.2
Se lee tiecriteria
Voor deelname komen in aanmerking leden van culturele minderheden
(buitenlandse werknemers+ gezinsleden, vluchtelingen, zigeuners, woonwagenbewoners, Molukse, Surinaamse en Antilliaanse landgenoten) die 18 jaar of
ouder zijn, met uitdrukkelijke voorrang voor vrouwen en bij het GAB
ingeschreven werklozen.
Werving vindt vooral plaats b~j het GAB, gemeentelijke diensten, andere
educatieve instellingen en zelforganisaties. De toeleiding geschiedt doorgaans
aan de hand van een gesprek gecombineerd met een toets. De intake heeft geen
selectief doel maar wordt gebruikt om zo veel mogeltjk homogene lesgroepen
samen te stellen.
Omdat het taalniveau bij de groepssamenstelling het belangrijkste criterium
is wordt hier een overzicht gegeven van het beginniveau Nederlands van de
cursisten.
Taalbeheersingsniveau van de deelnemers ITC bij aanvang (uit WVC-rapport)
Analfabeet in eigen taal; geen lees-/schrijfvaardigheid in het Nederlands
Gealfabetiseerd in eigen taal; geen lees-/schrijfvaardigheid in het Nederlands
Leest en schrijft enigszins Nederlands
Leest en schrijft redelijk Nederlands

112
684
816
469

Het percentage analfabeten is 5. Het aantal deelnemers dat wel gealfabetiseerd was maar geen Nederlands kende bedroeg 31 %; 42% las en schreef
enigszins en 22% beheerste het Nederlands redelijk. Met het oog op de doelstellingen (taalverwerving en oriëntatie) is er dus sprake van een hoog instroomniveau, d.w.z. op schriftelljk taalniveau Nederlands.
Bij de intensieve taalcursussen in het algemeen (onderzoekjansen/v. Veen)
wordt de term aanspreekbaarheid gehanteerd (een verw~jzing naar het
mondeling taalniveau Nederlands): 83% van de deelnemers bleek bü aanvang
gealfabetiseerd + aanspreekbaar te z~jn, 2% was analfabeet + onaanspreekbaar; de rest zat er tussenin.

5.3
Uitstroom
Bij de meeste cursussen is een tussentüdse doorstroom naar een hogere taalbeheersingsniveau-groep mogelijk. Meestal gebeurt dat n.a. v. tussentijdse
toetsen. Een aantal prqjecten kent ook eindtoetsen. Het aantal deelnemers dat
tussent~jds is gestopt lîgt tussen de .20% en 40%. Een tiende deel van de
uitvallers vertrekt omdat men werk heeft gevonden (als gevolg van de taalopleiding?). Een ander deel van de tussentijdse uitstroom is geplaatst op een
andere opleiding, bijv. CBB, CVV of een niet-intensieve cursus. Voor het
overige zijn er diverse redenen voor vertrek opgegeven.
In het cursu~jaar 83/84 is 14% van de deelnemers doorgestroomd naar een
vervolgopleiding. De meeste doorstromers gaan naar instellingen voor beroepsoriënterende educatie zoals CBB, BKE en CJW. Van de groep vluchtelingen
(overigens de grootste doorstromende groep) schuift een groot deel door naar
de eerste fase van het algemeen voortgezet onderw~js.
Overigens moet gewezen worden op het feit dat het intensieve taalonderwijs
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volgens de enquête van Jansen/ v. Veen voor 50% een sociaal redzaamheidsniveau als einddoelstelling blijkt te hanteren. Bijna 40% richt zich op
doorstroming.

6
Inhoud van het onderwijs
6.1

Taalgebruiksmodaliteiten
Over het algemeen wordt in de ITC's aan alle taalgebruiksmodaliteiten aandacht besteed. Volgens de projecten is er een grote behoefte aan meer lees- en
luistermateriaal. Ook is er een groot tekort aan gesc hikte leerstof om idioom en
woordenschat uit te breiden. Een grote plaats is nog steeds ingeruimd voor
grammaticale instructie en oefeningen. Lesgevers vinden het lastig een toepassel~jke leerlijn op te make n. Temeer waar de doelstellingen en beginniveaueisen van de vervolgopleidingen nauwelijks duidelijk worden.

6.2
Methoden en materialen
De meest gebruikte boeken z~jn de volgende:
- Nederlands voor anderstaligen (Egmond-v. Helten)
- En nou in het Nederlands (NCB/ LOVWJ)
- Spreekt u al Nederlands (Coumou/ J ansen )
- Zeggen en schrijven (van der Erve/ Jansen)
- DASVO-mappen (DASVO Amsterdam)
- Nederlands voor gastarbeiders (Oosterling e.a. )
- Nederlandse grammatica voor buitenlanders (Tropeninstituut Amsterdam ).
De eerste drie methodes (eigenl~jk ontwikkeld voor het niet-intensieve
taalond ervvijs) worden volgens J ansen/ v . Veen in 50% of meer van de
intensieve cursussen gebruikt, de lesboeken van Egmond-van H elten in mee r
dan 60% van de gevallen.
Een groot deel van de gebruikte methodes is ontwikkeld voor de doelgroep
buitenlandse werknemers en hun gezinnen die echter nog niet de helft van het
totaal aantal deelnemers uitmaakt. De eers te twee methodes die hier genoemd
zijn, richten zich specifiek op 14-18 jarigen (niet behorend bij de doelgroepen
van ITC). Evenmin blijken de methoden geheel 'neutraal' te zijn wat betreft
de veronderstelde vooropleiding; het kunnen lezen en schrijven van het
Nederlands is voor alle leerme.t hoden met uitzondering van 'Zeggen en
schrijven' een minimumeis.
M et betrekking tot de hi er genoemde (e n andere in gebruik zijnde) leermiddelen van het intensief taalonderwijs concluderen Jansen/ v. Veen o.a.:
1. Er is veel oefenmateriaal dat gericht is op verwerking van de aangeboden
grammaticale stof. De selectie van grammaticale onderwerpen en woordenschat is gebaseerd op de intuïtie van de auteurs.
2. Er is nauwelijks sprake van 'stapsgewijze oefening van de vier deelvaardigheden'. Er zijn natuurl~jk wel lees-, spreek- en schr~jfoefeningen, maar deze
zijn dan gericht op verwerking van woordenschat of grammatica. Zelden
treft men een systematische ordening m et het oog op vaardigheidsontwikkeling (leze n, schrijven, spreken en luisteren ).
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Met betrekking tot het zelfgemaakte materiaal besluiten de onderzoekers:
- ook hier weinig aandacht voor opbouw en training van de vier vaardigheden;
- moeilijk taalgebruik;
- weinig aansluitende teksten;
- weinig variatie in oefenvormen en weinig variatie t.a.v. woordenschatuitbreiding.

7
Lesgevers
Voor het grootste deel gaat het om leerkrachten met een PA- of een 2e
graads-opleiding achter de rug. Van de lesgevers bij het intensief taalonderwijs
is ongeveer 2/3 vrouw. (Lesnemers z~jn voor 2/3 mannen).
Meer dan de helft van de lesgevers heeft een ervaring van twee jaar of langer
in het onderwijs aan anderstaligen. 50% van de lesgevers heeft een aanstelling
voor 15 uur of minder. Over het algemeen is de rechtspositie van het onderwijzend personeel slecht: 15% heeft een vaste aanstelling. Noodzakelijke nevenactiviteiten (vergaderen, büscholen, lesvoorbereiclen, huisbezoek, werving en
intake) worden bijna altijd onbetaald verricht. Ten aanzien van deskundigheidsvergroting zijn de leerkrachten reclel~jk actief:
80% leest vakliteratuur
60% bezoekt studiedagen
60% volgt een training of nascholingscursus.

8
Voorzieningen
8.1

Ruimtelijk
Hierover zijn geen nadere gegevens bekend.

8.2
Financieel
Zoals gezegd worden de intensieve taalcursussen vooral geassocieerd met de
IPV-002 subsidieregeling. Soms wordt aanvullend geld gebruikt uit de pot
IPV-001 gelden (zie Inleiding, p. 27). Van de groep onderzochte instellingen
voor intensieve taalcursussen in brede zin bl~jkt 40% meer clan één subsidiegever te hebben. De helft van die laatste groep instellingen vraagt de cursist
een eigen bi.jclrage.
De IPV-002 subsidiegelden bekostigen op basis van een maximale bijdrage
van f 3.250,- per deelnemer per jaar (uitgaande van 15 wekel~jkse uren) de
volgende posten:
- personeelskosten (docenten, coördinator, administratie);
- aanschaf+ ontwikkeling leermiddelen;
- wervingskosten;
- coördinatie en deskundigheidsbevordering;
- specifieke kosten prqjecten voor vrouwen.

8.3
Overige voorzieningen
De meeste ITC's profiteren van het feit dat zij onderdeel zijn van meerdere
activiteiten uitvoerende instellingen. Meestal onderhoudt men nauwe
contacten met het GAB.
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8.4
Groepsgrootte
De gemiddelde groepsgrootte was 11. De kleinst voorkomende groep had 5,
de grootst voorkomende groep had 20 deelnemers.
9
Evaluatie

De belangrijkste problemen bij dit onderwijstype zijn:
a. het gebrek aan op de doelgroep gericht materiaal;
b. het gebrek aan op systematisc he, stapsgewijze ontwikkeling van de deelvaardigheden gerichte leerstof;
c. het beperkte bereik onder de groepen met een grote educatieve achterstand;
d. de slechte rechtspositie van de leerkrachten die algemeen een grote inzet
tonen (veel nevenactiviteiten ) en een grote bereidheid tonen zich bij te
willen scholen;
e. de onduidelijkheid over d e na te streven einddoelen en het beoogde eindnivea u;
f. de geringe doorstroming naa r vervolgopleidingen;
g. de heterogeniteit van de meeste lesgroepen (beperkte difierentiatiemogel~jkheden ).
Bronnen
- Info Minderheden: Alle nummers van 3e en 4e jaarga ng. Projectgroep
Educatie Culturele Minderheden, Zeist 1984, 1985.
- Ministerie van WVC: Eva luat ie Alfabetisering en educatie minderheden.
Rijswijk , 1985.
- M. Jan sen en Chris van Veen: Leermiddelen gezocht. STEM/ NCB,
Utrecht, 1986.
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20
ALFABETISERINGSPROJECTEN

Profiel van de cursus

1. Alfabetisering van anderstaligen ka n in het Nederlands dan wel in de taal
van het land van herkomst gesc hieden.
2. Alfabetisering kan plaatsv inden in speciaal voor dit leerdoel opgezette
cursussen of prqjecten.
3. Alfabet isering kan ook plaa tsvinden in onderwijsvormen die hun doelstellingen hebben gericht op algemene, maatschappelijke oriëntatie en
waarb~j a lfa betisering een onderdeel van het cursuspakket is. Ook kan
alfabetise ring een onderdeel zijn van een onderwüsvorm die zich op doorstroming naar beroep en arbeid richt. In deze gevallen is het alfabetiseringsonderw~js deel va n een groter leerpa kket.
Het is bijzonder lastig in d e besc hrijvin g van alfabetiseringsprqjecten in
Nederland tussen de bovengenoemde drie soorten steeds een duidelijk onderscheid te ontd ekken. Om die reden worden alfabetiserin gsproj ecten hier in hun
geheel besproken, waarbij zo veel mogelijk zal worden geprobeerd gegevens
naar de drie verschillende soorten uit te splitsen.
'Bij alfabetisering gaat het om activiteiten gericht op m ensen die niet of
nauwelijks kunnen lezen of schrijven en dit voor hun maatschappel~jk en
persoonl~jk funct ioneren als belemmerend ervaren. H et leren lezen en schrtjven
dient daarbij een geheel te vormen met a ndere emancipatie- en eventueel
hulpverleningsactiviteiten. De act iviteiten moeten zoveel mogel~jk aansluiten
bij de leefsituatie en de ervaringen van de deelnemers, zowel door inhoud en
methode als door werkmateriaal'. (Min. v. WVC: Evaluatie, 1985).
In het navolgende zal veel gebruik worden gemaakt van gegevens die door
het Ministerie van WVC z~jn verzameld uit hun pak subsidieaanvragen en
voortgangsverslagen en n.a. v. ee n steekproef van 53 prqjecte n.
Daarnaast gebruiken we een SCO/ ATW-onderzoek n.a. v. een steekproef
van 55 lesgroepen. (Verder: Emmelot/ v. Kooten. )

2
Les plaatsen

Er functioneert ook met betrekking tot dit onderwijs een groot aantal
verschillende instellingen die de alfabetiseringsprojecten uitvoeren. In een
aantal gevallen zijn er meerdere instellingen betrokken bij d e uitvoering van
het proj ec t.
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Overzicht uitvoerende instellingen (WVC 1985)
Aanta l

Soort instelling

153

Instellingen vallende onder de
Rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk
Werkgroepen
Educatieve centra
Sa men werkingsverbanden van instellingen
Categoriale instellinge n
Vormingscentra j ong volwassenen
Overige

65

20
16
8

7
22
291

Aantal deelneme rs
6.573
2.487
1.462
1.749
166
253
927
13.6 17 1

Totaa l

1

\'an de projecten in d e vie r gro te steden met in totaa l 5.38 1 clcelncmcrs ontbreken op dit punt grgcH·ns.

D e tabel bevat gegevens over alle alfabetiseringsprojecten in Nederland. Het
aandeel dat alfabetiseringsactiviteiten voor culturele minderheden hierin
hebben , uitgesplit st naar type uitvoerende instelling, kan hier niet worden
opgegeven.
3
Cursusduur

H et alfabctiseringsonderw~js omvat in de regel m ee rdere j aren. Men ka n
zich afvragen in welke mate van 'afgeronde cursusse n' gesproken kan worden.
In veel gevallen gaat het alfabetiseren in de eigen taal vooraf aan de
alfabetisering in het Nederlands. Soms lopen zulke act iviteiten parallel.
Gezien de beschikba re tijd van de deelnemers en de beperkte fin a nciële
mogelükheden wordt er m eestal niet m ee r dan enkele uren per week aan les
besteed; op deze manier wordt de alfabe ti se ring een la ngdurig proces.

Gegeve ns ove r duur en intensite it va n cursusse n (Emmelot/ v. Kooten)

Frequentie

a lle a lfabetiseringc:ursussen 1

alf. cursussen Neder!.

lx
2x
3x
4x

66%
25 %
8%
1%

67%
20%
11 %
2%

8%
60%

per
per
per
per

week
wee k
wee k
wee k

Lesduur
l uur we kelijkse lestijd
l-2 uur wekelijkse les tijd
2-3 uur wekelijkse lest~ jd

32%

9%
58%
33%

Cursusduur
1 jaa r cursusduur
2 jaar cursusduur
langer dan 3 jaar

40%
22%
37 %

44%
20%
37%

1
0ndcf' 'alle al/abe1 isering,c 1m;ussc-n · word t hier , ·t-rstaan a lfabetisering l\t'dedands/ eigcn
taal/Turks/ standaard Arabisch (voo r \'O lwassen and ersta ligen ).
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4
Deelnemers
4.1

Getalsmatig
In het jaar 1983 hebben in totaal 18.998 mensen deelgenomen aan de
alfabetiseringsprojecten die door het ministerie van WVC zijn gefinancierd.
Deelnemersaantallen in 1983
totaal

doelgroep

man

vrouw

niet gespeciL

Nederlanders
Culturele minderh.
Niet~gespecif. 1

4751
3101
100

3343
3805
216

1621
1438
623

9715
8344
939

Totaal

7952

7364

3682

18998

1

aantal deelnemers dat niet m·si1t·,·,1w,•,•ff1 is naar geslacht wordt nlOrnamelijk veroorzaakt door
Het
om:olctoe1nclc gq-;n-cns hieromtrent van
4 grote steden.

In de grote steden behoorde 70% van de deelnemers tot de groep culturele
minderheden. In de rest van het land vormen zti 30% van: de deelnemersgroep.
Van de groep culturele minderheden die in het totaal deelnamen aan
alfabetiseringscursussen was 50% woonachtig in de vier grote steden.

4.2
Etnische achtergrond
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van nationaliteit en
etnische achtergrond van de deelnemers voor zover daarover gegevens werden
verstrekt.

Deelnemers uit culturele minderheden in 1983
Alfabetisering
Nederlands

Air taal land
van herkomst

V

V

M

Turken
Marokkanen
Overige buitenlandse
migranten
Molukkers
Surinamers
Antillianen
Woonwagenbewoners
Vluchtelingen
Niet naar herkomst
gespecific. deeln.
Totaal

1

niet
M
gespec.

466
572

608 56
527 24

239
12
90

311
27
172 4
18
109 40
52

14

84
34

12

47

3

1523 1871 127

niet
M
gespec.

16 413
112 42
10

Niet gespec.
naar activiteit

58
27

niet
gespec.

V
21

11

1638
1304
571
39
266
32
233
86

51

1440 1439 1175

4175

138 474 136

1440 1460 1175

8344

8

1
Het grote aantal deelnemers dat niet is gespecificeerd naar activiteit wordt voornamelijk veroorzaakt door
onvoldoende gegevens hieromtrent van de 4 groten steden.
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Totaal

4.3

Leeftijd
Uit het onderzoek Emmelot/ van Kooten kan men afleiden dat bij alle typen
alfabetiseringscursussen de leeftijdsgroep 20 tot 40 dominant is. Bij
alfabetisering in het Turks is evenwel de leeft~jdsgroep 40 tot 50 jaar ook ruim
vertegenwoordigd.

5
Begin- en eindniveau

5.1
Doelstellingen
Er zijn enkele gegevens bekend met betrekking tot de alfabetiseringsgraad
van de grootste doelgroepen in dezen, nl. Turken en Marokkanen.
Analfabetisme onder Turken en Marokkanen

In thuisland 1

Wonend in Nederland 2

Totale
bevolking

mannen

vrouwen

mannen

vrouwen

In Marokko
(in 1971 )

78,6%

66,4%

90,2%

50%

85%

In Turkije

31,2%

16,8%

46,6%

15%

70%

1
2

Gegevens uit Emmelot/ van Kootcn 1986.
Betrekking hebbend op ± 25 jarigen of ouder (cîjfcrs uit 1983).

De noodzaak om goede educatieve voorzieningen op te zetten voor
alfabetiseringsonderwijs kan met gemak uit de bovenstaande cijfers worden
afgeleid.
De Nederlandse overheid stelt zich tot doel buitenlanders de gelegenheid te
geven het Nederlands in woord en geschrift te leren beheersen. De vraag of dit
nu beter via eigen taal-alfabetisering of direct in het Nederlands moet
geschieden, wordt door de beleidsmakers opengelaten. In ieder geval dienen
alfabetiseringsprojecten 'de emancipatie, de participatie aan de volwasseneneducatie en de integratie van de culturele minderheden' na te streven.
In de praktijk blijken alfabetiseringscursussen vaak gekoppeld te zün aan
drempelverlagende activiteiten (bijv. naaicursussen). Bovendien zien we dat de
meeste cursussen ongeveer een kwart van de tijd aan andere dingen besteden
(bijv. aardrükskunde, rekenen). De leerdoelen reiken dus verder dan het
alfabetiseren in engere zin. Bij cursussen alfabetisering in het Nederlands kan
men aannemen dat een groot deel van de tijd wordt besteed aan mondelinge
taalvaardigheden. Lezen en schrijven is dan niet het enige en eerste doel. De
mondelinge beheersing van het Nederlands aan het begin van de cursussen
(d.w.z. die door het SCO/ ATW-onderzoeksrapport worden genoemd) liet bij
de meeste cursisten te wensen over.

5.2
Selectiecriteria
Het nauwkeurig vaststellen van het beginniveau van de cursisten gaat niet
altijd even gemakkelijk. Toch is dat erg belangrijk met het oog op de indeling
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van ·niveaugroepen. Bijvoorbeeld: lesnemers met een moedertaalachtergrond
waar van dezelfèle leestekens gebruik gemaakt wordt als b~j het Nederlands en
waarvan de aspirant-cursist enige notie heeft kunnen beter niet in dezelfde
groep geplaatst worden als lesnemers voor wie dat niet geldt.
De selectie richt zich dus alleen op indeling in niveaugroepen. Soms worden
aspirantcursisten doorgestuurd naar andere cursussen omdat hun schriftelijke
vaardigheden al een bepaald niveau hebben (zgn. halFanalfabeten ).

5.3
Uitstroom
Het eindniveau van de cursussen ligt zelden vast. Het beoogde uitstroomniveau wordt bepaald door de leerbehoefte, de persoonlijke mogelijkheden en
de doorstraomwens van de cursist en een aantal randfactoren zoals thuissituatie, ziekte, het krügen van werk etc.
Deze aspecten worden hier afzonderlijk besproken.
Leerbehoefte c.q. motivatie van de cursisten (Emmelot/ van Kooten )1
-

vergroting van gevoel van onafhankelijkheid
vergroting van status
óm zich te kunnen redden in de Nederlandse maatschappij
om over schriftelijke informatie te kunnen beschikken
m .b.t. de Nederlandse samenleving
voor opleiding/ werk
om met problemen bij iemand terecht te kunnen
vanwege de kloof ouders/kinderen
om zich niet te onderscheiden van Nederlanders

35%
28%

93%
32%

32%
32%
32%
2%

1
Het gaa t hier om gerapportee rde gegevens, d.w. z. opvétttinge n van de lesgevers, nie t rechtstree ks ontlee nd aan
de les.nemers.

Met betrekking tot het bereikte eindniveau van de cursussen is een
onderscheid gemaakt in verschillende taalactiviteiten. De onderstaande cijfers
geven het aantal lesgevers die menen de beoogde doelstellingen bereikt te
hebben na afloop van de cursus.

Eindniveaus alfabetisering in het Nederlands (Emmelot/ v. Kooten )
Lezen van opschriften, straatnamen e.d.
Lezen van eenvoudige teksten
Lezen van tijdschriften
Lezen van kranten
Schrijven van brieven, eenvoudige briefjes
Invullen van formulieren
Het volgen van beroepsopleidingen

17%
79%
0%
4%
64%

33%
3%

Opmerkelijk is dat lesgevers hier eerder een eindniveau aangegeven hebben
in termen van schoolse activiteiten dan in termen van buitenschools gedrag.
Overigens stelt 95% van de lesgevers opmerkelijke niveauverschillen vast na
afloop van de cursus. De belangr~jkste redenen die hiervoor gegeven worden
ZlJn:

- verschil in intelligentie (volgens 68% van de lesgevers),
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- oudere cursisten leerden langzamer dan jongere (volgens 55% ),
- verschil in motivatie (meent 73%),
- omstandigheden thuis (volgens 43%).
Er heersen grote verschillen van mening onder de lesgevers over de vraag
hoeveel tijd er nodig is voor de alfabetisering. Veel lesgevers durven deze vraag
niet eens te beantwoorden; de rest meent dat daarvoor 100 tot 200 uren
minimaal, maar meestal 250 tot soms wel 800 uren nodig z~jn.
Het is dus erg moeilijk om vast te stellen waar het eindpunt van
alfabetiseringsactiviteiten moet liggen.
Doorstroom vanuit deze projecten vindt nauwel~jks plaats. Het
alfabetiseringsonderwijs 'in het algemeen' (dus voor Nederlanders èn voor
anderstaligen) haalt een doorstroompercentage van 5%.

In nagenoeg alle lesgroepen en cursussen hebben lesnemers tussent~jds
afgehaakt. Bij vr~jwel alle lesgevers van het SCO/ ATW-onderzoek was het
percentage afvallers 25% of minder. De belangr~jkste hiervoor genoemde
redenen zijn thuisomstandigheden, verhuizing of gebrek aan motivatie.
6

Inhoud van het onderwijs
6.1

Taalgebruiksrnodaliteiten
Uit de aard der zaak volgt dat de meeste aandacht besteed wordt aan leesen schr~jfvaardigheid. Eerder is al opgemerkt dat de alfabetiseringsactiviteiten
voor de meeste cursisten tweedetaalverwervingsactiviteiten zijn. Mondelinge
taalactiviteiten spelen zeker in de aanvangsfase van de alfabetiseringscursussen
een grote rol; 17% van de lesgevers werkt eerst aan de mondelinge taalbeheersing en 75% aan beide taalvaardigheidsaspecten (zowel schriftelijk als
mondeling). Als men probeert een beeld te vormen van de verdeling van de
verschillende vaardigheden in lestijd kr~jgt men het volgende resultaat:
- 35% van de lesgevers besteedt een kwart van de lestijd aan lezen en schr~jven,
- 50% van de lesgevers besteedt de helft van de lestijd aan lezen en schrijven,
- de rest besteedt 75% of meer van de les aan het schriftel~jk onderwijs
(gegevens ontleend aan Emmelot/van Kooten, 1986).
Een b~jzonderheid hierbij is dat 45% van de lesgevers zegt wel eens van een
andere instructietaal dan het Nederlands gebruik te maken.

6.2
Methoden en materialen
Er wordt in de cursussen zelden uitsluitend van één bestaande methode
gebruik gemaakt (20% van de lesgevers). De meeste lesgevers maken zelf les·
materiaal dat zij gebruiken in combinatie met bestaande methodes.
Veel van de gebruikte methodes en oefenmaterialen is afkomstig van het
Landelijk ondersteuningsteam alfabetisering (SVE, Amersfoort); dit materiaal
is echter in de eerste plaats gericht op de alfabetisering van Nederlanders.
Foto- en beeldmaterialen, spelleermaterialen, stempeldozen e.d. kampen
minder met dit bezwaar.
De meest gebruikte methode is de speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde
methode 'Zeggen en schrijven' (v.d. Erve/Jansen). Zie voor overige
leermiddelen de bijlage 'Leermiddelenlijst'.
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Teh behoe\re van alfabetisering in het Turks en Arabisch wordt naast
materiaal van het NCB veel gebruik gemaakt van materia al afkomstig uit het
basisonderwij s in Turkije en Marokko.

7
Lesgevers

In het alfabetiseringsonderwijs (voor Nederlanders èn voor anderstaligen )
werken 5 à 6.000 lesgeve rs. Twee derde deel van deze lesgeversgroep werkt
vrijwillig en onbetaa ld. Een klein deel van de laatsten (± 15%) ontvangt een
vergoeding die iets meer ka n zijn dan een onkostenvergoeding.
De meeste lesgevers werken in deeltaak. Lesgeve rs di e werkzaam: zijn in
cursussen die zich uitsluitend richten op anderstaligen worden -wel vaker
betaald voor hun werkzaamheden. Daar is de verhouding betaalde onbetaalde lesgevers 2/ 3 : 1/3.
Over het algemeen bouwen lesgevers hun deskundigheid op in de praktijk en
door curssen te volgen. Zelden m ee nt iemand vooral door z~jn/ haar vóóroplciding te z(jn toegerust. De belangstelling voor externe en interne deskundigheidsbevorderende activiteiten is onder d e lesgevers erg groot.
Contacten met andere lesgeve rs sc hijnen voor nagenoeg 90% van de lee rkrachten belangrijk te zijn.

8
Voorzieningen
8.1

RuimtelUke voorzieningen
Door lesgevers wordt aan de volgende meningen over lesruimten een
verschillend belang gehecht:
- ee n lesruimte moet goed bereikbaar zijn (in de wijk zelf),
- mee rdere groepen in één gebouw verhoogt de motivatie,
- lesgeven thuis heeft meer voordelen clan lesgeven in een lesruimte.
Over het algemeen z~jn lesgevers wel tevreden met de ter beschikking
staande lesruimten.
8.2

Financiële voorzieningen
De eigen bijdrage van cursisten kan variëren vanf 40,- totf 80,- per jaar.
De overheidsbijdrage kan oplopen totf 1.000,- per cursist per jaar.
Aan proj ecten is een maximum-bijdrage vanf 10.000,- verbonden.
Voor bekostiging komen in aanmerking personeelskosten, onkostenvergoedingen, coördinatie en deskundigheidsbevordering, wervingskosten en
administratiekosten alsmede kosten voor aanschaf en ontwikkeling van
materiaal.
In de praktijk moeten d e bijdragen over zo'n groot aantal cursisten worden
verdeeld dat per cursist slechts een fractie van dief 1.000,- beschikbaar is.
8.3

Overige voorzieningen
Van de r~jksoverheid maar ook op gemee ntelijk niveau is het mogelijk
additioneel vergoedingen en bijdragen te krijgen. Vaak zijn alfabetiseringscursussen onderdeel van een instelling met een breder educatief aanbod.
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Ondersteuning van alfabetiseringswerk gebeurt ook vanuit bibliotheken en
materialen banken.

8.4
Groepsgrootte
De bekostigingscirculaire gaa t uit van minimaa l 8 deelnemers pe1- groep. In
de praktijk wordt in veel prqjecten gekozen voor ee n systee m m et twee
begeleiders per lesgroep.
Twee derde van dit soort groepen bestaa t uit 5 à 6 d ee lnemers. Voor veel
lesnemers is er naast de groepsbij eenkomst e xtra individu ele begeleiding.
9
Evaluatie
H e t is pijnlijk te moeten constatere n d a t de alfabetiseringscursussen zelden
int ensief zijn en d at intensieve taalcursussen zelden alfabetiseringscursussen
zijn. Er wordt een uitzonderlijk beroep gedaan op het ui thoudingsvermogen
van mensen die geen ervaring hebben m e t schools werk.
D e indruk bestaat dat de koppeling eigen taal-a lfabetisering aa n tweede -taalalfabetisering in die volgorde voor veel groepen een positief eflèc t zal hebbe n
en ook overeenkomt met de wens van de andersta ligen zelf.
De realisatie van deze opvatting dwingt nog m eer tot intensiveren van het
onderwijs, a nders wordt de leenveg eindeloos.

Bronnen
- Ministerie van WVC: Evaluatie A lfabe tisering en educatie mind erheden .
Rij swijk, 1985.
- Yolande E mmelot en Dolly van Kooten: Alfabetisatie van volwassen
anderstaligen. SCO/ ATW rapport. Amsterdam, 1986.
~ Info Mind erheden: Berich ten va n en voor prqj ec ten educa tie culturel e
minderheden, no. 3, augustus 1985.
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21
COMMERCIËLE T ALENINSTITUTEN
1
Profiel van de cursus

Veel bedrijven en overheidsinstellingen besteden grote sommen geld aan
intensieve taakursussen voor managers en technisch kader via taleninstituten
waar m e n alle moderne talen maar ook all erlei exotische talen kan leren. De
meeste van deze inst ellingen verzorgen ook cursussen Nederlands voor
buitenlanders, in groepslessen maar ook vooral in privélessen en vrijwel
uitsluitend voor de beter opgeleide buitenlanders. Cursisten worden in de
regel gestuurd door bedrijven en instellingen maar ook op eigen initiatief
kloppen buitenlanders aan voor een cursus.
Er functioneren op dit moment 25 tot 50 instituten van dit type; 12 instituten zijn telefonisch benaderd (steekproefsgewijs) en 10 instituten hebben
gegevens verstrekt.

2
Lesplaatsen

Men zou het volgende onderscheid kunnen maken in de hier te bespreken
sectoren.
a ) Schriftelijke cursussen - hierbij gaat het om cursussen van organisaties die
zich primair bezighouden met schriftelijk onderwijs voor Nederlanders
maar in hun pakket een aantal cursussen aanbieden waar ook veel buitenlanders op inschrijven , zoals:
- Privélessen in voordrachten (Fa. Tonckens BV, Zutphen; Fa. Retorica,
Dordrecht);
- Nederlandse bedrijfscorrespondentie (BV Schoevers, Den Haag);
- Nederlandse correspondentie (BV LOI, Leiden );
- Nederlands voor Engelssprekenden (BV LOI, Leiden );
- Nederlands voor beginners/gevorderden (BV PBNA, Arnhem).
In enkele gevallen worden schriftelijke cursussen gecombineerd met bijeenkomsten waar mondeling taalgebruiksaspecten worden getraind. Er zijn vijf
instellingen die zulke cursussen verzorgen.
b) Algemene (nuts)organisaties
Voorbeelden van deze sector zijn:
- Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam; verzorgt
• intensieve en niet-intensieve taalcursussen voor particulieren
• zgn. standaardcursussen (dagopleidingen )
• groepscursussen voor anderstaligen.
- Goethe Instituut; verzorgt intensieve cursussen voor Duitssprekenden in
Nederland.
- NUFFIC (Netherlands universities foundation for international cooperation in Den Haag); verzorgt sinds 1966 talenpracticumcursussen,
voor studenten, buitenlanders en Nederlanders (intensief en nietintensief onderwijs).
- Nijenrode cursussen; op kasteel Nijenrode te Breukelen kan men zomercursussen volgen gedurende drie weken.
- Regina Coeli; de zgn. nonnet_jes van Vught: eertüds t.b. v. missionarissen
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geves tigd e talenschool en nu een volledig open operer ende intensieve
cursusinstelling.

c) Commerciële taleninstituten
Er zijn enkele tientallen commerciële talenpractica in verschillende sted en
van Ned e rland gevestigd.
Enk ele grote instellingen zijn:
- Berlit z T aalschool in Am ste rd a m ;
- Ling ua ra ma Nederland me t ves tigingen in dive rse pla atse n in het land ;
- Na tionaa l instituut voor onderwij s en wetensc hap pen (N IOW); ver zorgt
cursussen N ederlands voor buitenlanders op diverse plaatsen in het
land;
- Interling ua in Zwolle en IT A in Amsterdam.
Enkele instituten verzorgen ook d e zogenoemde 'in company' -trainingen:
groepscursusse n in bedr~jve n en instellingen 'op maa t' , zoa ls bijvoorbeeld
Studiecentrum bijzondere c ursusse n/ E lseviers talen in Zwijndrecht.
3
Cursusduur

D e a a rd va n de overeenkomst - nl. bedrijven bes tell en een cursus voor
hoog-opge leid e en goed-gesala riee rde medewerkers, vaak in privéverband brengt m e t zich mee dat op elke gewenste tijd en voo r elke gewenste duur
een inten sieve dan wel niet -intensieve taalcursus ka n word en geleverd .
M ees ta l ,,vordt op basis van ee n ad vies van de uit voere nde instellin g ee n
contract opgemaakt. Voor d e door ons benaderde instituten geldt het
volgend e ( we hebben hier all e m ogelijke cursusse n tot grofweg 3 typen
sam en geb racht ):
1. Privéc ursussen c.q. spoedople iclingen
- zee r intensief,
- 30/ 40 uu r per week,
- naar wens 2 of 3 weken aa neengesloten (5/ 6 weke n bij minder lesuren
pe r wee k).
2. Groepsc ursusse n intensief
- inte nsieve opleidingen ,
- ge bruik van talenpracticum ,
- soms ook geheel op eigen tempo (bv. NUFFIC/ Ee rste Ned. Talenprac ticum ),
- 5 to t 30 les uren per week,
- duur: 8 weken tot l jaar (afh a nkelijk ook van nivea u ).
3. G em en gd e g roe psles/ individu ele les; niet-intensief
- 1 of 2 tot 5 uur per week,
- a a nta l m aa nden per jaar,
- tevens ge bruik van tal enpra cticum.

4
Deelnemers

4.1.
Getalsmatig
Voor alle instellingen geldt d a t het moeilijk valt een exacte opgave van het
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aantal cursisten te doen. W e houden zo veel mogelijk de in par. 3 (Cursusduur) gehanteerd e indeling aan .

Deelnemer~ van l O geïnform.
instellingen

Schatt in g
totaal

- Pri vécurs ussen
(1 docent/1 cursist)

700

2100

- Niet-privécursussen
( I docent / meerdere
cursisten)

1500

4500

200

600

- On gesp litst (naar
pri vé/ niet-privé )

7200
O ver buitenlandse deeln emers aan sc hriftelijke cursussen z~jn geen
gegevens bekend.
4.214 .4

Etnische achtergrond en vooropleiding
D e m eeste cursisten zijn bij Nederland se bedrijven en overheidsinstellingen
in dienst genomen buitenlanders. Van de topfunctionarissen die een
privécursus krijgen is de m eerderheid afkomstig uit enig West-Europees of
Noord-Amerikaans land. Onder de d ee lne mers aan andere cursusac tivite ite n
vindt m en:
- ambassadepersoneel,
- buitenlandse m anagers en bedrîjfsfunctionarissen die tijdelijk zijn overgepla a tst naar N ederland se vestigingen,
- familieleden va n zu lke fun ctionarissen ,
- buitenlandse studenten,
- vluchtelingen ,
- buitenlandse werknemers en hun famili eleden,
- in Zuid-Nederland en Oost-Nederland veel Franse, Belgische en Duitse
cursisten,
- cursisten die verwezen worden door gewestelüke arbeidsbureaus,
- cursisten die verweze n worden door EEG-instellingen en Navo-instellingen
in Nederland.
Voor alle cursisten geldt dat ze minimaal een aantal jaren voortgezet
onderwijs als opleiding hebben genoten. In het algemeen hebben academici
de overhand in d eze kringen. Toch treft men bij ee n aantal instellingen ook
grote groepen Turkse en Marokkaanse c ursisten aan.
4.3

LeeftUd

Variërend van 20 tot 60 jaar. Naar opgave gemiddeld 30 à 35 jaar.
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5
Begin- en eindniveau.
5.1

Doelstellingen
Zoal s gezegd worden d e d oelst ellin ge n van de privé-ac tiviteiten in bela ngrijke m a te bepaa ld door d e wense n van de klant.
V oo r de privé -c ursusse n geldt in het algemeen:
- cursisten va n Europese afkom st me t kennis van éé n of m eerdere talen
vinden he t snelst aansluiting bij de ge volgde lesm ethod es,
door de m ees te cursisten wordt snell e ontwikkeling va n m ondeling taalgebruik het meest op prijs ges teld,
- meesta l m oe t het taalleren in zo kort mogel~jke t~jd , intensief en onder
grote druk plaatsvinden,
- waar de kos ten een geringe rol spele n is de keu ze voo r ge heel geïndividua lisee rd ond e rwij s natuurlijk voor de hand liggend ,
- d e instellin gen leggen d a n ve rschille nde accente n in hun basisprogra mm a;
he t is niet zo dat voor elke cursist ee n nieuw lespa kket wo rdt samengeste ld ,
- in d e rege l wordt de instellingen vooraf om advies gevra agd en bijna a ltijd
wordt d e geadviseerde leerroute gevolgd.

5.2
Selectiecriteria
Er worde n in het algem ee n geen criteria bij toelatin g ge hanteerd. W el
wordt bijna a ltijd afhankelijk va n de vraag van d e cursist of het bedrijf voo r
een bepaa ld e leerroute gea d visee rd. H e t is mogelijk d a t het beginnivea u m e t
behulp va n inta ke-toets en in te rvi e w wordt vastges te ld a ls d e kennis van he t
Nederl a nds m eer is dan het (m ees t voorkomende) nul-niveau.
Een enkel instituut (bijv. R egina Coeli in Vught ) nee m t een beperkt
aantal cursisten op zodat er la nge wachttijden zijn.
Enkele instituten maken gebruik va n cursusmateriaa l d a t alleen voor
bepaalde ta a lg roepen gebruikt ka n worden.

5.3
Uitstroomniveau
Bij a lle instituten wordt het bere ikte uitstroomnivea u ged efinieerd in aa ntallen uren gevolgd onderwijs.. Dit bepaalt de waard e va n het certificaa t
waarmee m en de cursus afsluit. In ee n enkel geval nem en cursisten deel a an
de examens va n 'Certificaat Nede rl a nds als vreemd e taa l'.
Er bes taan ove ral mogelijkh ed e n om op gevord erden-niveau de cursusse n
te vervolge n . (W el overhee rst d e indruk dat d e instellinge n zich grotend eels
op he t a a n va n gsniveau toe legge n .)
Een aa nta l instellingen, bij v. Stichting bijzondere c ursussen en Interlingua , ka n ook zgn. ' in compa n y' -trainingen verzorge n , waarbij vooral de
aansluiting op de werksituatie en het taalgebruik c.q. woordenschat die
daarbij hoort, het einddoel van d e cursus vormen.
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ti '
Inhoud van het onderwijs

6.1
Taalgebruiksmodaliteiten
Nagenoeg alle instellingen richten zich in hun aanpak op snelle
spreekvaardigheid so ntwikkeling. De bela ngrijkste componenten z~jn:
- gra mmatica,
- woord ensc hat,
- con versatie.
De gebruikte m et hodieken zijn alle rechtstreeks afgeleid van het m ode rnevreemde-talenonderwijs.
a ) Enkele instituten hantere n strikt de directe methode. De lessen , de instructie
en de begeleiding vind en uitsluitend in het Ne derlands plaa ts (bij v.
Berlitz , Bressler en Inst. Linguarama ).
b ) Via grammatica en woordenschat naar conversatie . Aan d eze werkw~jze ligt ten
grondslag het idee dat d e cursist gebruik moe t kunnen maken van
grammat icale kennis va n de moedertaal om zo snel mogelijk de
belangrijkste structurele en vormelijke moeilijkheden van d e vreemde taal
te doorzien , om daarna deze in zichten in gesprekken en dialogen toe te
passen. In zulke gevallen is een rijke grammaticale kennis een belangrijke
voorwaarde.
c) De zgn. eclectische aanpak. De verschillende vaardigheden (lezen , luisteren ,
spreken en in mindere mate schrijven) kome n aan bod, apart of
geïntegree rd , waarbij voor leers tofoverdracht en oefening va n een aa ntal
verschillende m ethodes wordt gebruik gemaakt, afba nkelijk van d e taalgebruiksmodaliteit waar de m e thod e het m eest op is gericht.
Bijna alle instellingen maken veelvuldig gebruik van het talenprac ticum.
Dit betekent dat men de beschikking moet hebben over methodes waa r
luisterbandmate r iaal bijgeleverd wordt dan wel dat m en zelf a udio-ling uaal
le ermateriaal moet ontwerpen. Bij de privé-cursusse n besteden de cursisten
ongeveer 30 tot 50% van de t~jd aan tale npracticumlessen. Daarnaast wordt
dan in de privé-conversatieles d e spreekvaardigheid geoefend. Meesta l
worden korte tek sten, kranteartikelen of video-opnames gebruikt als
aanleiding voor d e oefengesprekjes.
D e groepsc ursusse n besteden doorgaans de helft van de tijd aan talenpract icumlessen en het overige d eel van d e lesduur aan conversatie en
structuuroefeningen. Enkele instituten organiseren leerroutes die bijna
uitsluitend uit talenpractic umlesse n bestaan. D e cursist ve rwe rkt de oefenstof
verder schriftelijk. Ze lezen teksten, beantwoord en vragen en maken invuloefeningen (bijv. m ethode 'de Vri es' ). D e docent fungee rt hierbij als
begeleider voor individueel gerichte hui swe rkopdrachten en als vraagbaak in
het geval van grammaticale problemen.
Bij het privé-onderwij s is de fl ex ibiliteit t.a.v. opzet en uitvoering het
grootst. Zeker in d e keuze van lee rmiddelen voor de betreffende cursist. Toch
zijn er instituten zoals R egina Coeli die ee n vrij vast programma volgen en
sterke discipline afdwingen (bij dit instituut is 70% der cursiste n gedurende
de cursw;periode intern en voert ook 's avonds huiswerkopdrachten uit ).
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6.2
Methodes
De diversiteit aan gebruikte lesmethodes in deze sector is enorm. Toch is
er wel een aantal algemene aspecten m.b.t. gebruikte lee r- en oefenmaterialen aan te geven:
~ alle instellingen beschikken over audio-linguaal en audio- visueel lesmateriaal ,
- de leerstof moet voor een groot deel voor zelfstandige verwerking geschikt z~jn;
in de regel wordt er van ui.tgegaa n dat de èursist m e t het materiaal zelf de
grammatica le onderbouwing verzorgt en de lesgever de praktische
verwerking en oefening (conversatie ) coördineert,
- het lesmat eriaal gaat uit van lesnemers met minimaal enig voortgezet
onderwijs in het eigen land,
- snelle taalproduktie is belangrijker dan gedegen training van receptieve vaardighed en (m et als consequentie een lange - min of meer - stille periode ),
- de leerstof veronderstelt kennis van het westerse schrf[L.
Volgens opgave van de geïnformee rde instituten make n zij allemaal
gebruik van zelfgemaakte lesmate rial en. Soms kan dit aandeel in het totale
leerstofpakket oplopen tot 80%. Ande re instituten gebruiken weinig eigen en
aangepast materiaal; men kan dus in differentiatie het accent leggen op
leerstof maar men kan ook kiezen voor leertempo-diffe rentiatie, zoals bij het
NUFFIC talenpracticum, waarbij het programma en de methode vastliggen
maar waar d e cursist zelf bepaalt hoe snel h~j door de stof gaat.
Er zijn instellingen waar m e n kiest voor vaste begeleid e rs/ docenten voor
dezelfde cutsiste n, andere instellingen hanteren het uitgangspunt dat voor
conversatielessen juist beter verschillende docenten kunnen \,·orden ingezet.

Genóemde Leermiddelen:
- Levend Nederlands (door de m ees te instituten genoemd )
- Makkelijk Praten
Help III
- Regelre cht
- Dutch Grammar
- Speak Dutc h

7
Lesgevers

De commerciële instituten hebbe n te maken met grote veranderingen en
fluctuaties in d e vraag naar cursussen. De meeste instellingen hebben
daarom maar ee n beperkt deel van het personeelsbestand in vaste dienst; ze
maken gebruik van oproepbare free -lancers om snel op d e marktvraag te
kunnen reage ren. Instituten di e het grootste deel van de docenten in vaste
dienst hebbe n kunnen leerkrachten veel ervaring laten opbouwen maar
zullen in piek-tijden met vvachttijd en moeten werken (b~jv. Regina Coeli:
5 maanden ).
Onder tijde] ijk personeelsbestand is het verloop groot. V ee l lessen worden
verzorgd door talen-studenten van universiteiten en lerare nopleidingen.
Kleinere tal eninstituten proberen hun mogelijkhed e n tot snel reageren op
opkomende c ursusbehoeften te behouden door zich te co n.e.e ntreren op
talenpracticum-c ursussen. Lesnemers kunnen aan de cursus beginnen
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wannee r ze maar willen; kome n er plotse ling veel c ursisten tege l~jk dan is d a t
geen prob leem wa nt he t groo tste deel va n d e cursus is a utom a tisch
geïndi vidu a li see rd .
D e lesgever in vas t dienst ve rba nd hee ft in de regel meer ze lfs ta ndige
hande lingsbe voegdh ed en in de uitvoe ring va n h e t les programm a . Inmidd els
is een aa nta l ta lenin stitut en in ha nde n gekomen va n g rote uit gevers van taa lleerm c th odes. H et is de vraag hoe lang d oce nten hu n positi e va n a utonoom
hand elen kunnen vasthouden .
8
Voorzieningen

8.1

Ruimtdijk
D e ta le ninstitut en beschikke n over zee r goed geo utill eerd e les ruimten ,
talenprac tica, stu d iecabines, vid eo-kamers e tc. H e t h ele service -apparaat
ondersc he idt zich o p nagen oeg a lle punt en van d e ve le door d e ove rheid
gesubsidiee rde vo lwassene nc ursussen . Sommige in sti t ute n ve r zorge n ook
zoge naa mde ' in co mpan y' -tra iningen; d a n wordt aa n p e rsone n en/ of
groepj es (4-6 pers.) in het bed rijf les ge ge ve n. Bovendi e n is he t soms moge lijk
les thuis te krijgen, ook 's avo nd s.

8.2
Financieel
D e kosten van het onderwijs zijn geheel voor rekening van d e cursist, het
bedr~jf d a t de cursist aa nmeldt of de ove rheidsinsta ntie die d e c ursist
subsidi ee rt (bijv. GAB).
Over het algem ee n lopen d e prij zen erg uiteen. D e genoemde n on-profitorganisa ties hoeven geen BTW te bereken e n maar z~jn daardoor niet
plotse ling veel goedkoper. W e geven een ove rzicht va n g lobale c ursusprij ze n
van enkele instituten , zoals die we rden be re kend begin 1986.
Privé-cursussen: (l d ocent / 1 cursist)
ITA - Amsterdam
pe r leseenheid
( I uur privé en
1 uur ta lenp rac t. )
Tropeni nst ituut
- Amsterdam
per week
Bressler Business La ng. Train. per uur
SBC - Eindhove n
per dag (6 uur)
N IOW - Den Ha ag
per wee k (30 uur)
per 5 dagen
Lingu ara ma - Amste rda m
(9 tot 17.30 uur)
Berlitz - Am sterdam
per les (45 min .)
Instituu t J eroen Bosch
- 's-Hertoge nbosch
per week
Interlingua - Zwolle
per week
Regina Coeli - Vught
per week
(6 tot 9 uur per dag)
Instituut Pierre de H essele
- Breda
per uur (30 uur p.w. )
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f 77 ,50 to t f 97 ,50

f l .550,f 60,- tot f 110,f 265,f 2.15O,-

f 2.750,f 54,- tot f74 ,f l.040,f 1.240,f 1.200,f 400,voor verblijf

+

f 52,-

Groepsrnrsussen / Gemengde individueel+ talenpracticum-cursussen
ITA - Amsterdam
per les (groep 6 pers.
30/ 40 lesuren per
jaar) f 77,50
NUFFIC - Den Haag
per 30 lesuren
r 382,50
Instituut Jeroen Bosch
- 's-Hertogenbosch
per 8 weken (240 lesuren ) f 1. 760,NIOW ~ D en Haag
8 tot 9 maanden (1 uur per
r 300,week)
ENT (5 vestigingen,
r 495,o.a. Amsterdam/ Rotterdam ) 30 lesuren-cursus

Bovenstaande prijzen zijn vaak exclusief BTW en tevens z~jn niet
opgenomen de prijzen van boeken en cursusmateriaal.
Samenvattend blijken instituten voor privécursussen tussen f 55,- en
f 120,- per uur te berekenen en voor groepslessen tussen f 10,- en f 20,- per
uur.

8.3
Overige voorzieningen
T.a.v. begeleiding en ondersteuning kunnen de volgende opmerkingen
worden gemaakt:
- de meeste instituten verzorgen taalonderwijs in enkele tot tientallen
verschillende talen. Er kan dus veel wederzijdse uitwisseling van kennis en
ervaring .in tweede-taal-leermethodieken en ervaringen plaatsvinden.
- landelijk.functioneert de Studiegroep taalopleidingen (secretariaat in
Rotterdam ) waarin opleidingsfunctionarissen en groot-afnemers ervaringen
uitwisselen.
- enkele taleninstituten zijn opgenomen in de talenbranche van grote uitgeverijen. De mogel~jkheid bestaat dat overdracht van nieuwe inzichten
sneller plaatsvindt.
9
Evaluatie
De cursussen van de commerciële taleninstituten zijn vooral bedoeld voor
de beter opgeleide en draagkrachtige buitenlander die snel Nederlands moet
.leren om vooral sociaal-communicatief vaardig te zijn.
Toch zijn er veel gastarbeiders, op wie de reclamecampagnes van deze
bedrijven zo veel aantrekkingskracht uitoefenen dat zij diep in de buidel
tasten en zich een dure cursus laten verkopen. Naar opgave van de
bevraagde instituten nemen vluchtelingen en buitenlandse studenten 10 tot
20% van het cursusbestand in. Ondanks verschillende methodische uitgangspunten zijn alle instituten gericht op snelle, mondelinge taalproduktie.

Bronnen
- Interviews met de volgende bedrijven/ instellingen:
• Eerste Nederlandse Talenpracticum
• Instituut Pierre de Hessele
• Stichting Regina Coeli
• Talenpracticum NUFFIG
• NIOW (Nat. Inst. voor
Onderwijs en Wetenschappen )
• Instituut Jeroen Bosch
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Amsterdam/Rotterdam
Breda
Vught
Den Haag
Den Haag
's-Hertogenbosch

-

-

• Instituut voor Mondeling Talenonderwijs
IT A
- Amsterdam
• Studiecentrum Bijzondere Cursussen (SBC)
- Zwijndrecht
• Interlingua
- Zwolle
• Talenpracticum Dordrecht
- Dordrecht
Bernard van Lammeren: Beroering. De onheilspellende rust in de talenwereld, in: P. W. - PersoneelsWerk; vakblad voor personeelsfunctionarissen,
no. 8 , 1985 , p. 41-49.
Foreign Student Service: Nan-university Dutch Language Courses.
1985-1986 - Amsterdam, 1985.
Cedeo. Cursussen Nederlands. Uitgave van Cedeo, 1982.
NUFFIC Talenpracticum, brochure. Den Haag, 1985.
Mededelingen van Secretariaat Studiegroep Taalopleidingen: de heer
Timmerman, Rotterdam.
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22
TAALCURSUSSEN IN GEVANGENISSEN

Profiel van de cursussen

In alle Nederlandse gevangenissen en huizen van bewaring worden educa tieve activiteiten georganiseerd. Soms is ee n kwart tot de helft van de
populatie van een a ndere taalachtergrond. Voor d eze gedetineerden word en
Nederlandse taalcursussen georganiseerd die zeer di ve rs zijn qua inhoud ,
frequ ent ie en niveau. De m ees te lessen zijn individu ele lessen, soms leert m en
in groepjes. De aard van d e inrichtingen bezorgt de organisatie van dit
onderwijs veel complicaties.

2
Lesplaatsen

Er zijn in Ned erland± 49 penitentia ire inrichtingen waaronder 20
gevangenissen (in beginsel voor veroordeelden ), 26 huizen van bewaring (in
beginsel vom onveroordeelden ) en 3 inrichtingen voor vrouwen. Elke
gedetineerde heeft (op wettelijke basis ) recht op onderwijs; elke inrichting
biedt ook de mogelijkheid tot het volgen van onderwüs. In 45 inrichtingen
worden alfabetiseringsonderwijs en lessen Nederlands voor buitenlande rs
aangeboden.

3
Cursusduur
D e cursusduur wordt in belangrijke mate bepaa ld door d e verbl~jfsduur
van d e gedetine erd en in d e betreffende inrichting. Onder verblijfsduur ka n
word en verstaan
a ) d e detentieduur,
b ) de tijd die m en in een bepaalde inrichting doorbrengt.
Vaak worden gedetineerden overgeplaa tst. (Om de voortzet ting van de
educatieve activiteiten te waarborgen worden soms onderwijskaarten
gebruikt waarop activiteiten e n vorderingen zijn genoteerd. ) In ee n aantal
inrichtingen wordt geprobeerd het problee m van de zgn. ' lekk ende groepen'
(tusse ntijdse doorstroming) op te vangen door kortlopende cursussen aan te
bieden van ± 6 à 8 weken.
In zo' n 65% va n de inrichtin gen is de ve rblijfsduur niet lan ge r dan 6
maand en. In 7 inri chtingen (waarvan 6 voor langges traften ) is de
gemiddelde verblijfsduur langer dan één jaar (meestal niet lange r dan 3
jaar).
H et aantal contacturen c.q. lesuren per week varieert enorm: soms l tot 4
lesuren per week , soms l uur per 14 dage n.
4
Deelnemers

In het totaal zijn er± 5000 mensen in detenti e, waa rvan ongeveer 150
vrouwen. Naar scha tting is 20 tot 30% van de groep van allochtone origine.
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In sommige inri chtingen is d e ve rd elin g nu al 50% a nd ersta li gen/ 50%
Ned erland sta li ge n.
Er wa ren in 1984 tenminste 1500 ged etineerden di e aa n educatieve
activiteiten d ee lnamen. D e d ee lnem ersaantallen voor d e ta alcursussen
waren:
- 110 d eelnem ers alfabetiserin g,
- 220 d ee lnem ers N ederlands voor buitenlanders.
De ged e tineerden in Ned e rl a nd vormen een zee r h eteroge ne popula ti e.
Jarenl a ng bes to nd een zee r groo t d eel ervan uit vert egen woordigers van zgn.
kansarm e groe pen. De indruk bestaa t dat er va n ee n gel.e ide lij ke
verschuiving sprake is (nl. 'witte-boord en'-crimina liteit ). H et aa ntal buitenlanders en het aa ntal drugsverslaa fd en is vrij groot. V e le ged etineerden
spreke n en/ of sc hrijven niet de N ed erla ndse taal. Een zee r groot aantal
gedeti neerd en ma akt deel ui t va n d e leeftijdsgroep 18 -30 j aar.
5
Begin- en eindniveau

D e a utoc ht one gedetine erd en heb be n veelal niet m eer d a n a fgebrok en
voortgezet ond erw(js, het opleidin gs niveau van allochtonen is meestal ni et
hoger d a n het niveau van het lage r onderwijs in N ed erl a nd. Heel veel
gedetinee rd en hebben geen beroepsopleiding afgem aa kt. V oor het merendee l
neemt m en d eel aa n de cursusse n om reden van he t inha len van
onde rwij sac htersta nd en om zich voo r te bereiden op ee n nieuwe start in d e
maatsc ha ppij e. d .
De heterogeniteit van d e groe p en d e zeer versc hille nd e instroommomen te n m a ken het moeilijk het beginniveau van d e cursisten en het
beginpun t va n d e cursussen op elka ar af te stemmen. H et N ederlands voor
buitenla nd ers wordt daarom v aa k individueel aangebod en. Van aansluitin g
op velwasse neneducatie buiten d e inrichtingen is m om enteel nog nauwelijks
sprake. E r zijn ook geen gegeve ns of indicaties over eindnivea u beschikba.ar.
Ongevee r 70% va n de onderwijsgevenden geeft in form a tie over moge l~jkheden tot voo rt ze tting van d e edu ca ti eve activiteit en b uit e n d e inrichting. In
een aa nt a l geva llen wordt geprobee rd d a arop af te stemmen.
6

Inhoud van het onderwijs
Het onderwij s is een onderdee l va n he t sociaal-culturee l werk in de inri chtingen . Dit omvat verder: li cha m elijke oefening en sport , bibliotheek , kun stzinnige vormin g e. d.
Van ee n (systematische ) a a nsluitin g is vrijwel nerge ns sprake. Het
Nederland s voor buitenlanders m aakt deel uit van het edu ca tieve pakket
waar naa st de alfabetisering voora l voor inhaalonderw ijs, th emagerichte
activit eiten, vreemde talenond erwij s en schriftelijk onderwij s veel belangstelling is.
Het is niet duidelijk in welke m a te a llochtone gede tinee rden aan de
overige ac tiviteiten deelnemen . H et onderwijs is voo ra l ge richt op
basiseduca tie. D e belangstelling voo r beroepsgerichte educa tie is over het
algemee n zee r groot maar d e m oge lijkheden z~jn zeer bepe rkt.
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Materiaal
Elke inrichting beschikt over een standaardpakket onderwijsmateriaal
voor alfabetisering en Tronderwijs dat op kosten van de Interdepartementale commissie minderhedenbeleid is aangeschaft en samengesteld is op basis
van informatie die werd ingewonnen bij NCB, SVE e.a.
In veel inrichtingen wordt ook eigen materiaal (bijv. de bajes-woordenl~jst)
ontwikkeld. Recente veranderingen in werk-/vrije-tijd roosters alsmede de
eerder genoemde aspecten als heterogeniteit van de lesnemersgroep, tussentijdse instroom etc. z~jn er de belangrijkste redenen voor dat het onderwijs
voor een groot deel individueel wordt aangeboden.

Gebruikte leermiddelen:
- Alfabetiseringsboek van het SVE
- Nederlands voor anderstaligen in het VO (Egmond-van Helten)
- Materiaal van de Nederlandse Stempel en Leermiddelenfabriek
Basiswoordenboek Nederlands (Klein/Nieuwboer)
- Leerwoordenboek (Hart/Folter)
- Spreekt u al Nederlands? (Coumou/Jansen)

7
Lesgevers
De lesgevers zijn b~jna allen onderwijzers met een PA-diploma. Enkelen
hebben een NLG-diploma. De meeste onderwijzers hebben ervaring in of
affiniteit met de volwasseneneducatie. Voor het onderwijs aan culturele
minderheden is het merendeel der onderwijsgevenden op contractbasis
aangesteld (per jaar verlengd). Het verloöp ónder de lesgevers is daarom
groot. Meestal gaat het om aanstellingen van ongeveer 5 uur, soms meer
(30% voor 6 à 10 uur aangesteld).
In grntere inrichtingen is meestal sprake van een klein onderwijsteam
waarbij een der onderwijzers als coördinator optreedt. Er is over het
algemeen regelmatig contact tussen de lesgevers in een bepaalde regio en in
wat mindere mate ook op landelijk niveau.
8
Voorzieningen

8.1
Ruimte
Er is een aantal landelijke richtlijnen omtrent prioriteitsverlening in werken activiteitenprogrammering. Toch hebben directie en hoofdbewaarders de
belangrijkste invloed in de bestemming van gelden. Vaak wordt aan andere
zaken (sport/alg. ontspanning/ arbeidsroosters e.d.) voorrang gegeven boven
onderwijs.
In meer dan de helft van de inrichtingen is er or1voldoende ruimte of
onvoldoende geschikte ruimte beschikbaar. Soms is de beschikbare ruimte te
klein, soms moet een ruimte gedeeld worden met andere activiteiten, soms is
er helemaal geen lesruimte. Zelden zijn er mogelijkheden waar men buiten
de lesuren kan studeren.
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8.2
Financieel
Vrijwel alle financiën z~jn afkomstig van het Ministerie van Justitie.
Gedurende een aantal jaren z~jn extra-onderwijzers betaald vanuit een
budget dat ter beschikking wordt gesteld door de Interdepartementale
commissie minderhedenbeleid. Dit budget loopt t/m 1986. In enkele
inrichtingen kan worden geprofiteerd van door gemeenten beschikbaar
gestelde extra-gelden.
8.3
Groepsgrootte
Er wordt veel individueel les gegeven, vaak om allerlei praktische redenen.
Voor zover er in groepjes gewerkt wordt, zijn deze groepjes veelal niet groter
dan 3 à 4 deelnemers. De consequentie is dat er voor zo'n les soms niet meer
dan l keer per week of per 14 dagen tijd beschikbaar is.
9

Evaluatie
Hoewel gezien de aard en omstandigheden van de doelgroep men zou
verwachten dat er intensief taalonderw~js voor gedetineerden kan worden
georganiseerd, zijn er toch vele aspecten die dit verhinderen.
De centrale plaats van beveiliging (via hoeveel deuren en sluizen bereikt
de lesnemer zijn leraar?) en arbeid brengt bepaalde nadelen voor de educatie
met zich mee. In sommige inrichtingen worden het meeste geld en de meeste
tijd besteed aan sport en werk zodat onderw~js een achtergestelde positie
krijgt toegewezen. Voorts! Het uitwijzingsbeleid van het Ministerie van
Justitie motiveert gevangenen geenszins tot het leren van de taal die ze alleen
nog maar op weg naar Schiphol kunnen spreken.
De leervraag lijkt onder invloed van zulke factoren weer meer naar het
Engels te verschuiven. Lesgevers zijn over het algemeen: niet zo te spreken
over de materiële voorzieningen. Daar komt bij dat de inrichtingen plotseling zijn geconfronteerd met grote pakketten centraal aangeschaft lesmateriaal, zonder dat afstemming van leerstof vooraf uitgebreid beoordeeld is.

Bronnen
- Binnen en buiten de muren: Advies volwassenen-educatie in penitentiaire
inrichtingen, door: Adviesgroep Volwassenen Educatie. Den Haag, maart
1985.
Persoonlijke mondelinge en schriftelijke mededelingen van: R. Suvaal Directoraat Gevangeniswezen, Ministerie van Justitie; Lesgevers van de
inrichtingen in Veenhuizen en Haarlem.
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23
TAALCURSUSSEN VOOR VLUCHTELINGEN

Profiel van de cursus
Het onderw~js Nederlands als tweede taal aan buitenlandse vluchtelingen
kan plaatsvinden in de vorm van categoriale voorzieningen (dus alleen bestemd
voor de doelgroep vluchtelingen) maar ook worden veel vluchtelingen
ondergebracht in lesgroepen en cursussen die op een meer algemeen publiek
zijn afgestemd.
Categoriale voorzieningen voor vluchtelingen zijn:
1. taalcursus voor uitgenodigde vluchtelingen (in het opvangcentrum in
Apeldoorn),
2. taalcursussen voor asielzoekers (zgn. 400-uurs cursussen),
3. taalcursussen verzorgd door vrijwilligers aan kleine en grotere groepen
vluchtelingen,
4. cursussen en taalcursussen georganiseerd door gemeenten voor groepen
vluchtelingen waarvoor zij de verantwoording op zich hebben genomen.

2
Lesplaatsen
Door de regering uitgenodigde vluchtelingen verblijven na aankomst in
Nederland hooguit drie maanden in het centrale opvangcentrum POV
(Prqjecten opvang vluchtelingen) in Apeldoorn waar zij een intensief taalprogramma volgen. Daarna worden zij in grotere of kleinere groepen overgeplaatst naar gemeenten die zelf zorg dragen voor continuering van het
educatieve werk.
De groepen individuele vluchtelingen en asielzoekers die op eigen initiatief in
Nederland zijn gekomen, verbl~jven in de gemeente waar zij zich hebben
aangemeld. Op tientallen plaatsen in Nederland worden taallessen gegeven
door vr~jwilligers aan groepen vluchtelingen die nog niet in aanmerking zijn
gekomen voor de 400-uurs cursus of aan groepen die na een 400-uurs cursus
nog onvoldoende Nederlands spreken. Op enkele plaatsen (o.a. Amsterdam en
Rotterdam) z~jn taalscholen voor vluchtelingen opgericht om de 400-uurs
cursussen te verzorgen.

3
Cursusduur
Het programma van het opvangcentrum in Apeldoorn start in de tweede
week na aankomst van de vluchteling. Het programma duurt 6 weken dan wel
8 à 9 weken. Na overplaatsing naar de gemeenten kunnen zij daar nog in
aanmerking komen voor de 400-uurs cursus.
Deze 400~uurs cursussen zijn ook bestemd voor vluchtelingen die eenmaal
oflicieel een status van verbl~jf hebben verworven. (Vaak na maanden tot jaren
wachten.) Over gemiddelde cursusduur van vr~jwilligersactiviteiten is niets
bekend.
De Taalschool voor vluchtelingen (Rotterdam) heeft een basiscursus van±
12 maanden, 12 uur per week en een gevorderdencursus verdeeld in 4 blokken
van elk 4 weken (8 uur per week).
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4

Deelnemers

H et is van bela ng onderscheid te maken tussen verschillende soorten
vluchtelingen omda t op hen verschillende facilit eitenregelingen va n toepassing
Z~Jn.

- Uitgenodigde vluchtelingen: vluchtelingen die door de Nederla ndse overheid zijn
ui tgenodigd (m eestal i.s.m. Hoge commissariaat voor de vluchtelingen va n de
V.N. ) om naar Nederland te komen.
H et gaa t dan om zgn . 'contingenten' va n 250 , in de toekomst misschien zelfs
500 pe r jaar.
Tot uitgenodigde vluchtelinge n behoren ook
- gezinsleden va n eerder o pge nomen vluchtelingen ,
- de groep 'ten-or-more': vluchteling-ge ha ndicap ten (10) me t hun
familieleden (totaal± 40 per jaar),
- schipbreukelingen , door Nederland se schepen opgepikt of ove rgenomen
van a ndere (totaal 10-30 per jaar).
- Asielzoekers: vluc htelingen d ie op eigen initiatief zijn gekomen en in
Nederla nd een asielverzoek indienen. In 1984 werden er in Nederland 2600
asielverzoeken genoteerd ; in 1985 zijn daa r nog ee ns 3000 T a mils
b~j gekomen. De indruk bestaa t dat afgezien van de grote groep Tamils die
jaarl ~jkse toestroom 2 à 3000 zal blijven. Tussen 1975 en 1985 zijn er in
Nederla nd ruim 10.000 asielaanvragen geweest waa rvan mee r dan de helft is
afgeweze n.
Asielzoekers kunnen een A-status (gelijk aan Nederlanderscha p ) kr~jgen
zoals de uitgenod igde vluch telingen, een B-status waarmee ze o.a. rechten op
onde rwij s kunnen .claimen en een C-sta tus (gewone verblij fstitel) waarvoor
geen fac iliteite n worden verstrekt. D e verdeling in 1985 w as: A-sta tus 4,2%,
B-sta tus 15,6% en C-status 8,1%.

4.1
Getalsmatig
~ H et opvangcentrum onderwij st jaarlijks 150 à 200 vluchtelingen.
- De T aalschool voor vluchtelingen in R otterdam had in 1985 152 cursiste n.
- Asielzoekers die via de Stichting Vluchteling taallessen heb be n gehad (op
basis van subsidieaanvragen door lokale vrijwilligersgroepen): 157 (in 1984).
Ofen op welke wtjze alle a ndere vluchtelingen taalonderwijs hebben
genoten kan hier niet precies worden vermeld omda t daarover gegevens
ontbreken (voor zover niet in a nde re hoofd stukken aa n de orde ge weest).
Veel vluchtelin ge n zitten op intensieve taalcursussen , vluchtelingstudenten
proberen op een instroomcursus voor HBO en universiteit te komen en
educa tieve centra en dag- en a vondscholen hebben veel vluchtelingen onder
hun cursisten.

4.2
Etnische achtergrond
Er zijn steeds, uit de aard der zaak, nogal wat veranderingen en bewegingen
in de afkomst van de vluchtelingen. De grootste groepen komen uit Iran,
Polen, Vietnam, La tijns-Amerika, Turkije (Koerdista n ), SriLanka,
Afghanistan, Pakistan en Eritrea.
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4.3
Leeftijd
Exac te gegevens ontbreken ; het m erendeel van de vluchtelingen heeft een
leeftijd tussen 18 en 35 jaar.
4.4
Vooropleiding
Qua vooropleiding in eigen land z~jn er grote verschillen tussen de
vluchtel ingen. In enkele geva llen heeft men onderwüs genoten in een ander
lettersc hrift zoda t men een alfabetiserin gscursus m oet volgen om daarna een
taalcursus te kunnen doorlopen.

5
Begin- en eindniveau

5.1
Doelstellingen
D e m eeste cursussen rich ten zich op de verwerving van basisva ardigh eden
in de Nederlandse ta al en op oriëntatie in de Ned erl a ndse samenleving. H et
onderw~j s aan de Rotterda m se taalschool wil vooral de communicatieve
vaardigheden als eerste ontwikkelen, de Amsterda m se aanpa k is weer prima ir
gericht op receptieve vaardigheden. In a lle gevallen streeft m en ernaar d a t d e
vluchteling zo snel mogelijk m et N ederla nders en Nederlandse instanties kan
omgaa n.

5.2
Selee tiecriteria
V a n wege d e beperkte fin a nciële middelen voor het vluchtelin gentaalonderwijs m oe ten aspira nt-cursisten vaak worden doorges tuurd naar
andere instellingen of op ee n wachtlij st genoteerd worden. H et belangrijkste
selec ti ecriterium is dus het b eperkt aanta l beschikba re cursistplaatsen.
Voor gevorderdenc ursusse n is een bepaa ld niveau van taalbeheersing vereist.
B~j taalscholen vinden inta ke-gesprekken e n instroom-toetsen pla ats.
5. 3
Uitstroom
Zoa ls gezegd ztjn veel curs usactiviteiten onbetaa lde opvan g voor
vluchtelingen zonder status die wachten op een b eslissing en d a n pas naa r een
400-uurs cursus kunnen doorstromen (bij een nega ti eve beslissing volgt
uit ze tting).
D e uitstroom van 400-uurs cursussen ka n z~jn:
- voortge zette taa lopleiding,
- d ag-/ a vondonderwijs voor volwassenen ,
- beroepsgerich te opleiding onder auspi ciën van de verantwoord elijke
gem eente,
- insc hrijving als student aa n HBO of universiteit ; soms dient da n daar nog een
scha kelopleidin g te worden gevolgd.
D e taalschool in Rotterdam geeft de rn ogcl~jkheid mee te d oe n aan een
eindtest die bij voldoende resulta at recht geeft op een certificaa t. De doce nten
van het POV (opva ngcentrum) hebben een vervol gprogramma dat door
henzelf of door d e ontvangende gemeente wordt uitgevoerd.
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6

Inhoud van het onderwijs

6.1
Taalgebruiksmodaliteiten
In het onderw(js Nederlands als T 2 aan vluchtelingen, voor zover dat
plaatsvindt in apart voor deze doelgroep opgezette activiteiten, zijn drie totaal
verschillende taalleerprogramma's in gebruik die hier één voor één worden
besproken.
Taalprogramma opuangcentrum Apeldoorn
De methode is in 1980-1982 ontwikkeld door leerkrachten van het
opvangcentrum en is getiteld 'Zeg nu zelf. De leergang is speciaal voor
Vietnamese leerlingen gemaakt maar inmiddels ook voor andere groepen in
gebruik. Het is een thematisch lesprogramma, de zes thema's (kennismaking,
markt, winkels, postkantoor/bank, openbaar vervoer/verkeer en de dokter)
worden in zes weken behandeld.
Grammaticalessen komen er niet in voor, wel tweetalige woordenlijsten
(Nederlands-Vietnamees), dialogen, luisteroefeningen, substitutieoefeningen en
lexicale spelletjes. Ook is er een serie uitspraaklessen toegevoegd.
Het materiaal is vooral gericht op opbouw van woordenschat en snelle,
mondelinge reproduktie van de aangeboden leerstof.
De Leerlifn uan de taalschool uoor uluchtelingen in Rotterdam
De Leerlijn is een grammatica-leerlijn voor basisprogramma's, bedoeld als
leidraad voor docenten om zelf lesmateriaal bij te maken (veel voorbeelden
voor verschillende groepen zijn in de Leerlijn opgenomen).
De bedoeling is dat a) de communicatieve taalleeraspecten het meest aan de
orde komen en b) de ervaringen, gedachten en gevoelens van de cursisten de
uitvoering van het onderwijs in hoge mate meebepalen. Voor de ordening van
de leerstof heeft de grammatica van het Nederlands model gestaan; de
leerstofverwerking kan schriftelijk en mondeling maar dient veel gebruik te
maken van de inbreng van de lesnemers.
Momenteel wordt, m.b.v. subsidie van het Ministerie van O&W, gewerkt
aan een gevorderden-leerlijn.
Nederlands uerstaan; cursus Nederlands uan Vluchtelingenwerk
In het Amsterdamse vluchtelingenwerk wordt gebruik gemaakt van een
methode die ontleend is aan de theorieën van James Asher (total physical
response). Het is in aanleg een receptieve taalverwervings-methode waarin het
taalleren door handelingen centraal staat. Het tot nu toe uitgewerkte materiaal
bestaat uit de eerste zeven lessen (3 cursusweken) en heeft vooral tot doel een
voorbeeld te geven van hoe het taalonderwüs volgens Asher's uitgangspunten
kan worden aangepast.
De belangr~jkste punten uit het programma zijn:
eerst veel luisteren vóór men gedwongen wordt te spreken,
- taal leren door te doen (veel handelingen),
- grammatica-pas op het eind van het taalverwervingsproces,
- veel aandacht voor het natuurlijke taalverwervingsproces.
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6.2

Methoden/ materialen
De belangr~jkste in gebruik z~jnde leermiddelen zijn dus:
- ,Nederlands verstaan: Geboorte en de eerste weken van een cursus Nederlands
op basis van Asher's 'total physical response'. (Viola ten Have;
Vluchtelingenwerk in Nederland ),
- De Leerlijn: Nederlands als tweede taal, handleiding voor lesgevers. (Erica
Aalsma, e.a.; Taalschool voor vluchtelingen, Rotterdam),
- ,(eg nu zelf: Taaiprogramma voor Vietnamezen ter introductie in de
Nederlandse samenleving. (Liesbeth Wijburg, Angèle van den Bosch- Versluis; Taalcentrum Bosrust, Apeldoorn ).

7
Lesgevers

Het overgrote deel van de lesgevers bestaat uit onbetaalde vrijwilligers. De
indruk bestaat dat velen van hen over een onderwijsbevoegdheid beschikken.
Leerkrachten van officiële opvangcentra of gemeentel~jke vluchtelingentaalprojecten worden meestal wel betaald, maar hebben zelden een vaste
aanstelling.

8
Voorzieningen
8.1

Ruimtelijk
Hieromtrent z~jn geen nadere gegevens bekend.

8.2
Financieel
De opvangcentra en de gemeentelijke voorzieningen worden door het rijk
gefinancierd. De VVN (Vereniging vluchtelingenwerk Nederland ) krijgt
subsidie voor ondersteunende activiteiten maar niet voor taalonderwijs.
Taalcursussen kunnen financiering van activiteiten aanvragen uit IPV001/002-middelen of meedingen naar geldelijke s.teun als op gemeentelijk
niveau subsidies worden verdeeld. Eigen bijdragen worden zelden gevraagd.
8.3
Overige uoor:àeningen
Soms wordt geld gefourneerd uit particuliere fondsen. De Rotterdamse
taalschool kreeg geld voor materiaalontwikkelirtg. Bij vluchtelingenwerk in
Amsterdam kan men steun bij opzet en uitvoering van taalleerprogramma's
vragen.
8.4
Groepsgrootte
Geert gegevens bekend.
9
Evaluatie
Het taalonderw~js aan vluchtelingen leeft in Nederland onder barre
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omstandigheden. Voor uitgenodigd e vluchtelingen zün wel goede
voorzi eningen geregeld. Ondanks de beperkte steunmiddelen heeft het
vluchtelingenonderwijs een belangrijke büdrage geleverd op het gebied van
lesmateriaa l Nederlands als tweede taa l.
Bronnen
- Vereni ging van Nederlandse Gemeenten: De opvang van Vluchtelingen.
Groene reeks no. 66. 's-Gravenhage, 1983.
- Viola ten Have: Nederlands verstaan, Cursus Nederlands.
Vluchtelinge nwerk Nederland, Amsterdam, 1986.
- Vluchtelingenwerk Nederland: Vluchtelingen in getallen. Amsterdam, 1985.
- VVR (V ereniging Vluchtelingenwerk Rijnmond ): J aarverslag 1985.
Rotterdam, 1986.
- Joop Hart: Is de Leerlün acht erhaa ld? in: Les, jrg. 1985, p: 8-12.
W.E.P./ Amsterdam.
- Liesbe th W~jburg/ Angèle van de n Bosch-VersÎuis: Zeg nu zelf Stichting
Projec ten Opvang Vluchtelingen , Alphen a/ d Rijn , 1982 .
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DRIE EDUCATIEVE CENTRA IN GROTE STEDEN

Profiel van de cursussen

In dit hoofdstuk komen 3 categoriale voorzieningen voor buitenlanders aan
de orde die gemeen hebben dat ze:
a. een jarenlange ervaring (8-10 jaar) hebben opgebouwd in het onderwijs
Nederlands als T 2 aan volwassenen,
b. een breed aanbod van verschillende cursussen en niveaugroepen verzorgen,
c. een omvangrijk cursistenbestand bedienen (250 à 500 lesnemers per school},
d. belangrijke initiatieven en activiteiten ontwikkelen op het gebied van
lesmateriaal Nederlands als T' 2 voor volwassenen,
e. niet elders in een hoofdstuk beschreven konden worden,
f. een goede en inzichtelijke verslaggeving van activiteiten plegen.
Besproken worden het ECM (Educatief centrum migranten ) te Rotterdam,
het ECB (Educatief centrum buitenlanders) te Utrecht en het ISKV
(Internationale schakelklassen voor volwassenen, voorheen verbonden aan de
Bontekoeschool) te Amsterdam.

2
Lesplaatsen

Het ECB in Utrecht organiseert een aantal basis- en vervolgcursussen op
verschillende niveaus in het Centrum en in enkele 'concentratie'-wijken in
Utrecht. Daarnaast verzorgt men enkele schakelcursussen voor o.a. MBO en
HBO, soms samen met andere instellingen. Totaal aantal cursussen: 21.
Het ECM in Rotterdam geeft cursussen in 4 gebouwen verdeeld over de
stad; er is sprake van 3 verschillende projecten, de dagschool (taalopleiding +
schakelprogramma's), de taalcentra (intensieve taalcursussen ) en de avondschool (niet-intensieve cursussen ).
Het ISKV is gevestigd in één schoolgebouw in Amsterdam. Er zijn verschillerrde niveaugroepen in het aanvangsjaar en enkele in het tweede,
voortgezette en schakeljaar.

3
Cursusduur

Het ISKV organiseert een doorlopend programma aanvangscursus voortgezet onderwijs waarbij de snelheid waarmee de cursist de twee fasen
doorloopt en afsluit afhangt van
1) zijn/ haar taalleervermogen c.q. -snelheid,
2) vooropleiding en/ of vreemde talenkennis,
3) mate van beheersing van het Nederlands bij binnenkomst,
4) uitstroom qua vervolgopleiding.
De totale cursusduur kan dan minimaal één jaar en maximaal 2 jaar
bedragen. Per week worden 20 lesuren (contacturen) Nederlands aangeboden.
Cursisten kunnen door individuele begeleiding en talenpracticum-lessen hun
lesurentotaal per week nog opvoeren.

166

Voor het ECM geldt:
- dagschool: minimaal 15, maximaal 26 uur per week,
- taalcentra: 15 lesuren per week,
- avondschool: in ieder geval 3 lesuren per week.
Het programma Nederlands is verdeeld in leerstofblokken van 4 maanden;
er zijn 5 niveaus leerstofblokken. Niet iedere cursist begint onderaan.
Het cursusprogramma van het ECB bestaat uit verschillende trappen
beginnerscurs1.1ssen, gevorderdencursussen en eindcursussen c.q. schakelcursussen. Elke cursus duurt 20 weken, d.w.z. 320 lesuren. Alleen de schakelcursussen duren 10 weken. Daarnaast bestaan er minder-intensieve
avondcursussen van 20 of 40 weken (enkele uren per week). Idealiter duurt het
basisprogramma voor alfabetisanten 2 jaar, voor deelnemers met enige jaren
LO 1 tot l ½jaar en voor hoger opgeleiden 3/ 4 tot 1 jaar.
4
Deelnemers

4.1
Getalsmatig
Het ISKV in Amsterdam heeft in 1986 220 eerstejaars en 60 tweedejaars
cursisten ingeschreven (1985: totaal ruim 200 cursisten). Het ECM had per
1-3-'86 491 cursisten in haar bestand (wachtlijst: 139 kandidaten). Het ECB gaf
per 28-4-'86 les aan 286 cursisten (wachtl~jst: 363 kandidaten).
4.2

Etnische achtergrond
ECM (1986):
Aantallen deelnemers naar nationaliteit
Marokko
Turkije
Kaap Verdië
Spanje
China
Suriname
Hong-Kong
Ethiopië
Polen
E.G.-landen
Overige(< 10)

80 cursisten
54 cursisten
75 cursisten
23 cursisten
23 cursisten
29 cursisten
17 cursisten
14 cursisten
18 cursisten
20 cursisten
138 cursisten

JSKV:
Afkomst van de cursisten
30%
15%
I 0%
5%
10%
I 0%
20%

Iran
Afghanistan
Indonesië
E.G.-landen
Marokko
Ghana/Pakistan
Latijns-Amerika

Op het ECM heeft men traditioneel een grote verscheidenheid aan
nationaliteiten (in 1986: 60 verschillende nationaliteiten). Het ISKV herbergt
veel vluchtelingen en asielzoekers. Van het ECB z~jn de volgende gegevens
beschikbaar: in het algemeen vindt men bij het ECB voornamelijk
buitenlandse werknemers en hun gezinsleden (b~jv. aparte buitenlandse
vrouwengroepen). Naast deze hoofddoelgroep z~jn er ook veel vluchtelingen.
Cijfermatig:
dagcursussen: 47% Marokko, 9% Turkije, 44% overig.
avondcursussen: 66% Marokko, 20% Turkije, 14% overig.
wijkcursussen: 60% Marokko, 23% Turkije, l 7% overig.
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4.3
Ler;ftjjd
ISKV:
ECM:

ECB:

van 18 tot 40 jaar; voornamel~jk 20-25 jarigen.
70 cursisten 16-20 jaar
131 cursisten 21-25 jaar
123 cursisten 26-30 jaar
116 cursisten 30-40 jaar
51 cursisten 40 jaar en ouder.
183 deelnemers 18-30 jaar (vnl. ± 25 jarigen)
85 deelnemers 30-45 jaar
40 deelnemers 45 jaar en ouder.

4.4
Opleiding
Op het ISKV onderw~jst men in hoofdzaak cursisten met afgeronde
basisopleiding in het eigen land; meestal hebben ze ook een middelbare school
afgesloten. Het ECM en ECB hebben groepen analfabeten en laag-opgeleiden
maar ook groepen met middelbare en universitaire vooropleidingen.
Bijvoorbeelsl, in 1985 was de vooropleiding van de ECM-cursisten:
- geen vooropleiding
33 cursisten
- niet afgeronde basisopleiding
86 cursisten
145 cursisten
- afgerond lager onderw~js
- niet afgeronde basisopleiding
1] 3 cursisten
- afgeronde basisopleiding
114 cursisten
5
Begin- en eindniveau

5.1
Doelstellingen
De doelstellingen vallen uiteen in 5 soorten leerdoelen:
- algemeen sociaal redzaamheidsniveau voor alle cursisten,
- basiseducatie voor alle lesnemers met onvolledige lagere school-achtergrond,
- taalkennis en overige kennis die nodig is om vervolgopleidingen te volgen,
het bereiken van een gevorderd taalbeheersingsniveau (waarvoor sommigen
het totaal ontoepasselijke woord 'pidginsprekers-cursus' gebruiken),
- enige beroepsvoorbereiding (schakelprogramma's op vakgebied).
Niet alle instellingen streven deze 5 leerdoelen na.

5.2
Selectiecriteria
Alle instellingen hebben een uitgebreide intakeprocedure die de volgende
fasen kent:
a. aanmelding (meestal betekent dit plaatsing op de wachtlijst),
b. intakegesprek (waarb~j soms de mondelinge taalbeheersing wordt getoetst),
c. instaptoets (elke instelling heeft z'n eigen instaptoets, meestal op basis van
bestaande toetsen en eigen materiaal),
d. plaatsing in niveaugroepen (vaak met mogelijkheid om te veranderen als
blijkt dat vooralsnog verkeerd geplaatst is).
De intake is zeker bij de instellingen met een breed aanbod een ingewikkelde
procedure. Men moet er zeker van z~jn dat voldoende rekening gehouden is
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met reeds verworven kennis en vaardigheden van de cursist en z~jn/haar
uitstroomwensen. Evaluatie van de intake ontbreekt in de verslaggeving van de
betrokken instituten.

5.3
Uitstroom
JSKV: in 1985 zijn ruim 50 cursisten (± 25%) die het éénjarige schakelprogramma (aanvangs- + gevorderdenonderwijs) hadden doorlopen, geplaatst
b~j vervolgopleidingen (HTS/CBB/Sociale academie/(Middelbare) elektrotechnische school e.d.).
Voorts z~jn ruim 60 cursisten doorgestroomd in het tweede cursu~jaar (±
30%). Het overige deel (50%) is afgevallen, verhuisd of naar een andere school
overgestapt of heeft de opleiding verlaten omdat het eigen leerdoel (een hoger
taalbeheersingsniveau) was bereikt.
ECB: de interne doorstroming naar volgende niveaugroepen verloopt niet
altijd soepel. Men moet rekening houden met een minimum aantal cursisten,
met verschillen in start- en afsluitmomenten en allerlei externe factoren.
Bovendien zijn er bij afsluiting van een cursus alt~jd veel niveauverschillen in
een groep; niet iedereen voldoet aan de doorstroomnorm. Moet men dan laten
'zitten-blijven?'
De schakelcursussen hebben de volgende uitstroom opgeleverd (85/86):
CBB: geplaatst 6 leerlingen
CBB: op wachtlijst 6 leerlingen
EKE-metaal l leerling
Opleiding bejaardenhelpende 3 leerlingen
MTS-elektrotechniek 2 leerlingen
MBO-s.d. 2 leerlingen
Opleiding assist. micro-computer 2 leerlingen
Opleiding verpleegkundige 2 leerlingen
HTS-elektrotechniek 1 leerling
Opleiding systeembeheerder 1 leerling
Opleiding onderwüzer ETC 2 leerlingen
Voorbereidingscursus middenstandsonderwijs 3 leerlingen
FNV -cursus 4 leerlingen
Mensen zonder werk, autotechniek 1 leerling
Totaal 36 leerlingen.
ECM: in 1985 bestond de uitstroom uit de volgende aantallen:
Technische school TTO 11 leerlingen
CBB 6 leerlingen
Sociale academie 12 leerlingen
LBO 1 leerling
MBO 1 leerling
CVV 1 leerling
Universiteit 1 leerling
KMBO I leerling
MTS l leerling
Gestopt zonder reden 159 leerlingen
Door gebrek aan motivatie 40 leerlingen
Vanwege verhuizing 14 leerlingen
Vanwege remigratie 13 leerlingen
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Over naar andere cursus 26 leerlingen
Werk gevonden 66 leerlingen
Afgerond met getuigschrift 8 leerlingen
Vanwege ziekte of privé-problemen 93 leerlingen

6
Inhoud van het onderwijs

6.1
Taalgebruiksmodaliteiten
Het programma van het ECM in Rotterdam is gestructureerd op basis van 5
niveaus die taalblokken heten. Per taalblok zijn doelstellingen voor de vier taalvaardigheidsterreinen (luisteren, spreken, schrijven, lezen) en voor grammatica
aangegeven met bijbehorende leerstof
Taalblok beginners I (doelgroep: cursisten zonder of met niet afgeronde lagere
school)
Leerstof:
- eigen cursus talenpracticum deel 1 en 2
- zinsconstructie en spelling
'Nederlands voor anderstaligen in het VO' deel 1 en 2.
Taalblok gevorderden I (doelgroep: LO en eventueel enig VO)
Leerstof
- teksten begr~jpend lezen l (eigen materiaal)
- cursus talenpracticum deel 3
- 'Nederlands voor anderstaligen in het VO' deel 1 en 2.
Taalblok gevorderden II (doelgroep LO+ VO)
Leerstof:
- Taalmethode voor VO 'Opbouw' deel I. Een selectie.
- Grammaticaboek ECM
Leermateriaal uit 'Opnemen en weergeven', deel 1 en 2 (uitgave IVIO).
Taal blok gevorderden III (doelgroep VO en hoger)
Leerstof:
- Taalmethode 'Opbouw' deel II (Bult c.a.)
- Teksten
- 'Makkelijk Praten' (Hulstijn/Schellacrt).
De doelstellingen c.q. eindtermen zijn v1)j gedetailleerd beschreven,
bij voorbeeld:
Luisteren
- de cursist kan de normale spreeksnelheid volgen,
de cursist kent het effect van intonatieverschillen voor de betekenis van het
gesprokene,
- de cursist kan het begin van een zin herkennen.
Ook is een aantal domeinen aangegeven met onderwerpen waarover de
cursist moet kunnen schrijven, spreken etc.
lJit de verslaggeving is niet duidelijk in welke mate het eindniveau aan de
gestelde doelen beantwoordt en hoe men dit vaststelt. Na afloop van een
taalblok maakt de cursist een afsluitende toets; bij voldoende resultaat krijgt
men een deelcertificaat.
Cursisten kunnen ook les krijgen in andere vakken dan Nederlands, zoals
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rekenen, wiskunde, algemene technieken. Verder bestaan er schakelprogramma's voor verschillende beroepsrichtingen, t.w. verzorging,
administratie, elektro-, hout/metaal- en autotechniek. Ook zijn er vooropleidingen voor HBO.
Het ECB heeft een taalprogramrna dat gebaseerd is op de thematischcursorische werkwüze. Met name voor het alfabetiseringsonderwijs en de
beginnerscursussen is en wordt op het ECB veel rnateriaal ontwikkeld volgens
deze op.zet. Het lesmateriaal rouleert uitsluitend intern.
Op gevorderdenniveau en in schakelcursussen ligt de nadruk op bestudering
van teksten (bijv. krante-artikelen) en het beluisteren van leerteksten en: actuele
teksten. Vooral wordt bij reproduktie gelet op juist woordgebruik en juiste
toepassing van de grammatica. In de schakel- en gevorderdenfase kunnen
cursisten deelnernen aan studievakken als natuurkunde, biologie/scheikunde,
economie, Engels, etc. of aan cursussen wereldoriëntatie en studievaardigheden.
Het ISKV maakt gebruik van een in 1979 in eigen huis ontwikkelde taalleerrnethode op basis van de Arnerikaanse 'Learnables'. De rnethode is
gebaseerd op het uitgangspunt dat allereerst de receptieve vaardigheden, zoals
luisteren, moeten worden ontwikkeld alvorens tot produktieve taken kan
worden overgegaan; de leerstof dient allereerst om zo snel mogelijk een zo
groot mogelijke woordenschat op te bouwen. De aldus ontstane snelcursus
'BAC' (Bontekoe aanvangscursus) wordt via het talenpracticum aangeboden.
Na verloop van enkele weken wordt de leerstof uitgebreid met Ieesteksten van
algemene aard en individueel gericht oefenmateriaal. Grarnrnatica staat op het
tweede plan.
In de gevorderden-fase wordt meer expliciete aandacht aan grammatica
besteed (rnethode 'Help III') en worden lees- en luisterteksten op gevorderdenniveau verwerkt. Nadruk ligt nog steeds op woordenschatuitbreiding. Het
meeste lesmateriaal is door de leerkrachten zelf ontwikkeld en rouleert
uitsluitend intern; alleen het zgn. 'BAC'-materiaal heeft later model gestaan
voor de leergang 'Audio-lexicale methode', die van dezelfrle basisstof
(Learnables) uitgaat.
Ook het ISKV biedt in het vakkenpakket behalve Nederlands, lessen sport,
wereldoriëntatie, natuur- en wiskunde en Engels, i.v.m. de schakelfunctie.

6.2
Methoden en materialen
Van de op de verschillende instituten gebruikte leermiddelen zün alleen de
belangrijkste bekend. Zoals b~j nagenoeg alle intensieve taalcursussen wordt
van veel verschillende boeken en rnethodes gebruik gemaakt, als aanvulling op
het eigen lesmateriaal. De meest essentiële leergangen en methodes z~jn in par.
6.1 al genoemd.

7
Lesgevers
Het ECB is destijds opgezet als zgn. EAJ-project; een voorziening om
werkloze, pas afgestudeerde jongeren aan een arbeidsplaats te helpen. Van
origine zijn er dus veel onderwijskrachten met PA-diploma, al is daar de laatste
jaren enige wijziging in gekomen.
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Hetzelfde geldt voor het ECM; daar treft men lesgevers me t PA-achtergrond
en ook tweedegraadsleerkrachten.
Het ISKV bestaat voor de helft uit PA-leerkrachten en daarnaast docenten
Nederlands en taalwetenschappen afkomstig van NLO en universiteit.
8
Voorzieningen

8.1
RuimteLUk
Er wordt gebruik gemaakt van bestaande onderwij sgebouwen.

8.2
Financieel
Hier kan geen duidelijk inzicht worden verschaft in de verschillende geldstromen waaruit het onderwijs bij de drie instellingen wordt bekostigd. Het
ECM staat voor een deel apart op de begroting van O& W m aar wordt door
de gemeente ' bijgetankt'. Het ECB wordt eveneens uit verschillende po~jes
gefinancierd. H e t ISKV wordt dee ls be taald uit PCG-gelden (Probleem
cumulatie gebieden) en anderdeels uit geldstromen voor volwasseneneducatie.
De cursisten betalen zelff 200,- cursusgeld.
Het ECB-onderwijs is gratis. Voor inschrijving b~j het ECM moet de cursist
betalen; het is niet bekend hoeveel.
8.3
Overige voorzieningen
Alle instellingen beschikken over een decanaat dat de begeleiding voor
doorstromende cursisten verzorgt. H et ECB wordt apart gesubsidieerd voor
materiaalontwikkeling m.n. voor gevorderde analfabeten .
Er fun ctioneert ook een w~jdvertakt informeel netwerk van e lkaar
informerende begeleiders e.d. (vgl. het 'Landelijk overleg consulenten', onder
auspiciën van het NCB).

8.4
Groepsgrootte
ISKV: 23 leerlingen per lesgroep. ECB en ECM: afhankelijk van cursustype
4 tot 20 cursisten per groep.
9
Evaluatie
De hier besproken instellingen zo uden kunnen worden beschouwd als voorlopers van de basiseducatie voor volwassen buitenlanders. Spijtig is het daarom
dat het ISKV de alfabetiseringstaak heeft afgestoten. Ook bij de andere
instellingen ka n worden vastgesteld dat zo'n driekwart van de cursisten
minimaal a(gerond lager onderwijs heeft. Het zou wenselijk zijn als het
alfabetiseringsonderwijs en het zogenoemde 'Krompraters' -onderwijs
inhoudelijk mee r aandacht zouden krijgen, zoals nu b~j het ECB gebeurt
middels d e materiaalontwikkelingssubsidie, om op de groepen met grote
educatieve achterstand meer aantrekkingskracht te kunnen uitoeferten. Spijtig
is het ook dat de programma's 'Nederlands op de werkvloer' van het ECM niet
meer navolging hebben gekregen.
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Bronnen
- ECM: Verslag. Opzet en eva luatie van de taalblokken. Rotterdam , 1983.
- ECM: Informatie Educatief Centrum Migranten A lgemeen . Rotterdam,
1986.
- De Amsterdamse School (uitgave ABOP, afdeling Amsterdam): Als de
koningin kwam , werden de muren gesc hilderd. Amsterdam, DAS , jrg. 21
no. 6, 1986.
- NCB/ STEM: Verslag Project ' Effectiviteit Methoden Onderrich t
Nederlands als Tweede Taa l voor Volwassenen'. Utrecht, 1986.
- ECB: E ducatief Centrum, afdeling Buitenlanders. Jaarwerkplan 1986/ 1987.
Utrecht , 1986.
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Deel 111

ARBEIDSMARKTPOSITIE EN TAALVAARDIGHEID

Indit deel wordt de tweede a~derzoeksvraag uitge werkt , nl.: 'Welke eisen
worden er binnen verschille nde instanties gesteld t. a. v. de behee rsing va n het
Nederlands door anderstali gen?'
Daarvoor is het noodzakelijk eerst een indruk te geven van de positie die
anderstaligen innemen in d e werkverhoudingen van de Nederla ndse arbeidsmarkt en de rol die het opleidingsniveau daarbij spee lt. Teve ns wordt
nagegaan in welke mate a nd erstaligen in staat ges teld worden om gebruik te
maken van scholingsinstrumenten om hun eventueel ontoereikende arbeidskwalificatie te beïnvloeden.
We doen dit omdat we er van uitgaan dat taalvaardigheidse isen van werkgevers en person ee lsfunctiona rissen (in tegenstelling tot vele a ndere beroepskwalificatie-eisen ) in de eerste plaats eisen zijn die op ervaringen en indrukken
worden gebasee rd. Ze word en geformulee rd op basis van allerlei bewegin gen
en flu ctuaties in de arbeidsomstandigheden. Verand eringen bijvoorbeeld in een
produktieproces dwingen tot veranderinge n in de eisen op het gebied va n
scholing en kwalificatie. Arbeidskrachten die aan de veranderde eisen kunnen
voldoen maken ee n goede kans, anderen vallen af.
We vinden het belangr~jk in dit deel veel aandacht aan de geboden
scholingsfaciliteiten van overheid en bedrijfsleven te besteden en aan de d eelnamemogelijkhed en van anderstaligen .
T enslotte volgt een uitvoerige bespreking van ee n bij bedrijven en instellingen uitgevoerd onderzoek naar taalniveau-ei sen .
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ARBEIDSMARKTPOSITIE EN SCHOLINGSACHTERGROND VAN
ANDERSTALIGE WERKNEMERS
Het is bekend dat de enorme en gestaag groeiende werkloosheid zeer
ongelijk verdeeld is. De laagst geschoolden hebben over het algemeen een
langere duur van inschrüving als vverkzoekende, zo blijkt uit de gegevens van
de arbeidsbureaus. Onder de bi1itenlandse werknemers is de stijging van de
werkloosheid schrikba rend hoog en van structurele aard. (De hier besproken
aspec ten hebben vooral b etrekking op de buitenlandse werknemers afkomstig
uit de landen rond de Middellandse Zee. )
Onder alle nationaliteiten van de m editerran e buitenlandse werkneme rs die
in Nederland wonen en werken is er sprake van ee n lage scholingsgraad. De
positie van deze arbeidsmigranten vertoont de na volgende kenmerken (NCBnota , 1984):
'L ee n laag occ upationeel niveau: in vee l gevallen is er geen sprake van een
'beroep';
2. ee n opstapeling van inconveniënten: zwaar, vuil en onregelmatig vverk, dat
slecht beloond wordt, laag aanzien geniet en weinig zekerheid biedt;
3. de migranten hebben ee n instrumentele a rbeid smotivatie , dat wil zeggen
dat d e betaling va n het werk zwaarder weegt dan bijvoorbeeld de inhoud
ervan ;
4. een zekere mate van loongevoeligheid;
5. ee n grote m a te van horizontale en functionele mobiliteit tegenover ee n
geringe verticale mobiliteit;
6. de bed rijfstakken waar de buitenlandse werknemers (mannen zowel als
vrouwen ) voornamel~jk te vinden zijn, zijn de industriële sector, de handel
en horeca en de zgn. overige diensten (sc hoonmaakbedrijven en
vvasserijen).'
D e gevoelige arbeidsmarktpositie wordt vooral bepaald door de factoren lage
scholingsgraad en laag functieniveau. Het lage scholingsniveau maakt het
onmogelijk door te stromen naar andere, iets hoger gelegen functieniveaus en
bezorgt een sk~chte concurrentiepositie t.a.v. Ned erlanders die 'onder hun
nivea u' werk zoeken.
Aan de andere kant wordt het verdringingsproces versterkt door een
toenemende automatisering en mechanisering di e vooral de lagere functienivea us treft. De geringe taalbeheersing en de geringe schoolopleiding maken
omscholing b~jzonde r moeilijk. De eerste werkloo.sheidsgolven wisten de buitenlandse werknemers nog snel zelf' op te vangen; de gemiddelde werkloosheidsduur wa s veel korter dan bij Nederlanders. Door langs te gaan b~j bedrijven e n
instellingen en via familie en kennissen wist men snel vervangend werk te
vinden. Doch het lijkt erop dat daartoe de mogelijkheden op dit moment
nauwel~jks meer aanwezig zijn. (Nota NCB, 1984, p. 28-29. )
Voor de buitenlandse jongeren ligt de situatie niet veel anders. Hun arbeidsomstandigheden verschillen meestal niet erg veel van die van hun ouders (soms
gaat het om een iets hoger functienivea u), evenals hun perspec tieven. Uit
ond erzoeken blijkt hun werkloosheidskans veel groter dan bij vergelijkbare
Nederlandse groepen: 33% tegenover 18% (vgl. b{jvoorbeeld Brassé e.a., 1983).
In een onderzoek naar o.a. schoolloopbaangegevens van allochtone jongeren
(v. Boxtel/v.d. Linden , 1985) komt een beeld naar voren van een in het ·
algemeen bijzonder laag kwalificatieniveau van Turkse en Marokkaanse
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jongeren, zeker wanneer de emigratieleeftijd boven het tiende leven~jaar ligt.
De startpositie van deze jongeren voor de arbeidsmarkt is ronduit bedroevend.
Daar komt nog b~j de reeds genoemde, steeds toenemende tendens binnen het
bedr~jfsleven om bij het aannemen van nieuw personeel een goede beheersing
van het Nederlands te eisen.
Hierboven is ruwweg een beeld geschetst van de arbeidsmarktpositie van
buitenlandse werknemers en hun gezinsleden in relatie tot hun scholingsachtergrond. Als men, voor de volwassenen maar vooral ook voor de jongeren, wil
proberen die arbeidsmarktpositie enigszins te verbeteren, dan zullen er in de
eerste plaats scholingsvoorzieningen moeten worden geboden.
In het volgende hoofdstuk gaan we uitgebreid in op dit soort op arbeidskansvergroting en snelle arbeidsinpassing gerichte onderwijsvoorzieningen en
overheidsbijdragen.
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2
EDUCATIEVE ARBEIDSVOORZIENINGEN-MAATREGELEN
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt zich, met name
via de (gewestelijke) arbeidsbureaus, tot taak de knelpunten in de arbeidsmarkt
op te sporen en daar adequate voorzieningen te treffen om problemen op te
lossen. Dit leidt in de meeste gevallen tot het initiëren en subsidiëren van
scholings- en werkervaringsprojecten voor bepaalde (doel- )groepen die een
slechte arbeidsmarktpositie bezitten .
Er zün met betrekking tot scholing .e n opleiding van werkzoekende
allochtonen twee soms met elkaar op gespannen voet verkerende tendensen.
Aan de ene kant is er de, vooral vanuit de politiek aangegeve n eis tot kansegalisatie. Aan de andere kant tendeert het arbeidsbureau steeds meer naar een
vraaggerichte opstelling; scholing wordt gericht op eisen en mogelijkheden die
door de arbeidsmarkt worden aangegeven. Als er geen vraag is naar werknemers op iets boven het ongeschoolde niveau clan \Vord en in die richting
liever geen educatieve activite iten ontwikkeld.
Zo lijkt de vraagzüde van d e arbeidsmarkt zich momenteel over het
algemeen te richten op de groep m et de volgende kenmerken:
- leeftijd: 16 tot 35jaar,
opleidingsniveau: LBO/MAVO en bij voorkeur hoger,
- relevante recente werkervaring,
- geen persoonsgebonden of cultuurgebonden knelpunten.
(GAB Amsterdam , 1985. )
Voor het eerst heeft het Ministerie van SoZa We dit jaar een overzicht
kunnen maken van de deelname van etnische minderheden aan de arbeidsvoorzieningsmaatregelen. We letten in het bijzonder op de activiteiten waarbij
scholing de belangr~jkste doelstelling is en waar eventueel op taalbeheersing
gericht onderwüs deel van heeft uitgemaakt.

Plaatsingsbevorderende maatregel (PBM)
Een werkgever ontvangt tegemoetkoming in de loonkosten als hij een
arbeidscontract afäluit met een (kansloze) werkloze. H et aandeel van
minderheden in het gebruik van deze maatregel was 6% (3 40 van de totale
5.800 personen met PBM~subsidie).
Men bedenke hierbij dat bij het merendeel van de PBM-toepassingen de
werkgever zelf de aspirant-werknemer voordraagt en dat z~jn zelden leden van
minderheidsgroeperingen.

2
Studiekostenregeling (SKR)
Het doel van dit instrument is door opvijzeling van te geringe vakbekwaamheid inpassing of handhaving in het arbeidsproces te bevorderen. Het GAB
betaalt dan alle kosten die aan een studie zijn verbonden. Voor anderstalige
werkzoekenden werd met deze maatregel op grote schaal deelname aan taalcursussen bekostigd. Van het totaal aantal personen (ruim 25.000 ) die in 1985
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onder deze regeling vielen was 14% uit minderheidsgroepen afkomstig. Of deze
verdeling in besteding van gelden dezelfde is, is niet bekend.
Voorbeelden van cursussen/opleiding die het Amsterdamse arbeidsbureau in
1985 bekostigde:
- cursussen tekstverwerking, ,
- opleiding confectienaaister voor werkzoekende Turkse en Marokkaanse
vrouwen,
- cursussen 'be:jaardenhelpende' voor Turkse en Marokkaanse vrouwen,
- secretaresseopleidingen voor herintredende vrouwen.

3
Scholing in samenwerking met overheid en bedrijfsleven (SOB)
Het gaat hierbij om inpassing of handhaving van arbeidskrachten in het
arbeidsproces door middel van scholingsprojecten in bedri.jven. Betaald worden
delen van loon- en opleidingskosten. Men gaat uit van werkzoekenden en
arbeidskrachten met een basis-opleiding van een of andere soort. Kenmerkend
is dat er een combinatie wordt gemaakt van scholing en werkervaring.
Begeleiding (c.q . controle) vanuit het arbeidsbureau is niet alti.id mogeli.jk.
In 1985 werd SOB op ruim 3.500 personen toegepast, waarvan 790 uit
minderheden (23%). Hierin zi.jn ook de activiteiten 'Nederlands op de werkvloer' begrepen (voor meer dan de helft). Deze financieringsbron stelt
bedri.jven in staat anderstalige werknemers intern taalcursussen te laten volgen,
waardoor hun kansen op doorstroming in interne vakopleidingen worden
vergroot. In het volgende hoofdstuk bespreken we hier een voorbeeld van.
4

Werkgelegenheidsverruimende maatregelen (WVM)
Langdurig werklozen kunnen via deze maatregelen voor korte of langere ti.jd
aan een arbeidsplaats geholpen worden. Het gaat om werklozen met een
afgeronde schoolopleiding. De werkgever ontvangt een leefti.jdgebonden
subsidiebedrag. Van scholing en inhoudeli.jke begeleiding is meestal geen
sprake. Eind 1985 waren 7.950 personen via de WVM tüdeli.jk te werk gesteld,
waaronder bijna 1.000 uit culturele minderheden (13% van het totaal).
Bovendien is er in het bestel van op scholing en werkervaring gerichte
projecten een aantal voorzieningen dat door het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid wordt bekostigd maar in deel II uitvoerig aan de orde is
geweest, nl. de CVV-opleidingen, de CBB-opleidingen, de EKE-projecten, de
cursussen voor jeugdige werklozen en de bijdrageregelingen voor vakopleidingen jeugdigen (BVJ) die aan het streekscholen-budget worden toegevoegd.
In het algemeen geldt dat, met uitzondering van de scholingsprqjecten waar
die zi.jn aangehangen aan bestaande onderwijsinstellingen, het de arbeidsbureaus vaak aan kennis en middelen ontbreekt om scholing/werkervaringsprojecten inhoudelijk te controleren en te begeleiden. In hoeverre taalcursussen
aan deze maatregelen een effectieve bijdrage (kunnen) leveren is daarom
moeil~jk te bepalen.
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3

BELEMMERENDE FACTOREN VOOR INDIENSTTREDING
In een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het 1\1inisterie van
Binnenlandse Zaken naar de positie van etnische minderheden bü de overheid
is een inventarisatie opgemaakt waaruit blükt dat etnische minderheden bij het
overheidspersoneel sterk ondervertegernvoordigd z~jn. Zo zien we dat in de
(onderzochte) gemeenten waar gemiddeld 9,5% van de bevolking tot etnische
minderheden (tot etnische minderheden werden gerekend Surinamers - 45%,
Antillianen, Molukkers, Indonesiërs en buitenlandse werknemers 38%)
behoorde, hun aandeel in het gemeentel~jk personeelsbestand nog geen 3% was
en bij de ministeriële departementen nog geen 2% bedroeg. (Muus, 1984).
Deze achterstelling wordt door een aantal factoren veroorzaakt. (vgl. Abell
e.a., 1985.) Veel belemmeringen z~jn van algemene aard, bijvoorbeeld:
- er is een nogal gesloten wervingscircuit, d.w.z. de meeste vacatures worden
opgevuld door interne kandidaten. Bij de gemeenten wordt slechts voor 30%
van de vacatures extern geworven;
- veel organisaties honoreren spontane schriftelijke sollicitaties (buiten zowel
interne als externe vacaturemeldingen om) en leden van etnische
minderhedt:n blijken van deze mogelijkheid niet of nauwelijks gebruik te
maken;
- volgens veel personeelsfunctionarissen spelen vooral geringe opleiding,
onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, gebrek aan ervaring en
geen juiste instelling een rol;
- personeelsfunctionarissen wüten de ondervertegenwoordiging ook aan de
ongunstige arbeidsmarktsituatie, het ontoereikende en ondoorzichtige beleid
van de overheid en velen onder hen houden ook rekening met weerstanden
van het personeel tegen toekomstige allochtone collega's.
Een aantal andere belemmerende factoren die hun uitwerking op de arbeids(markt)positie van etnische minderheden b~j de overheid niet missen, is
uitsluitend of in sterke mate terug te voeren op taaluaard(gheidsaspecten.
1. 70% van de personeelsfunctionarissen meent dat geringe beheersing van het
Nederlands een van de redenen is waarom men zo weinig leden van
etnische minderheden bti de overheid aantreft.
Abell (1985): 'Als tweede belangrijke factor werd gebrekkige beheersing van de
.Nederlandse taal genoemd. Deze werd vooral aangehaald als belemmering om
op effectieve wijze te kunnen solliciteren en in verband met het uitoefenen
van bepaalde functies waarbij volgens de personeelsfunctionarissen een
goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakel~jk is zoals functies
waarbij veiligheid in het geding is (bijv. bij de N.S. of bij magazünwerk) en
de zogenaamde publieksfuncties. Zo werd opgemerkt: "Btj de gemeenten
zijn veel loketfuncties en daarvoor is het belangrijk dat men de taal
spreekt." '

2. Bij alle gemeenten en departementen moet schriftel~jk gesolliciteerd worden
(Abell, p. 40). B~j de meeste organisaties moeten sollicitanten ook nog een
sollicitatieformulier invullen. Voorts wordt door een deel van de overheidsinstellingen een selectiestatuut toegestuurd 'waarin de gedragsregels staan
vermeld die t~jdens de sollicitatieprocedure in acht genomen dienen te
worden.' (op.cit., p. 41)
Soms krijgen kandidaten vóór het gesprek een functieomschrijving toe~
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ge zonden. Deze schriftelijke doc umenten vormen de uitga ngspunten voor d e
vóórselectie die in de regel door ee n selectiecommiss ie of a lleen een
personeelsfun ctionaris wordt uitgevoerd.
3. De m a te waarin het veronderstelde beheersingsnivea u va n de Nederlandse
taal een rol speelt in de voorselectie ka n tevens bltjken uit het feit dat
'degenen met een N ederlands diploma relatief vaker werd en ui tgenodigd , d a n
dege nen m et buitenland se diplom a's.' (op.cit. , p . 94)
4. U it a ngst om zichze lf met schriftelijke sollicitaties te bena delen of omda t
men m ee nde d a t er op die m a nier m ee r kansen wa ren om we rk te vinden ,
gingen met name Turken en M arokkanen in het verleden veel op eigen
initia tief la ngs bedrijven om te vragen of er werk was. M omenteel neemt he t
mondelinge sollicitatiegedrag onder deze groepen af. (op. cit., p. 83-95) Voor
wat betreft de Turkse en M arokkaa nse deelnemers bij het betreffände
onderzoek, blijkt dat vooral het zoekgedrag zich afsp eelt via informele kanalen
(du s niet ad vertenties/ GAB/ vaca tureba nk/ e tc., m a ar via tips van famili e en
bekenden ). O ok de w~j ze van solliciteren geschiedt vaker informeel dan
form ee l (d oor spontaan la ngs te gaan ). Dit betekent d a t men bij bedr~j ven
en inste llingen waar m en in het ge heel geen voe t aan de grond heeft (d. w.z.
geen fa milie of bekenden onder h et personeel ) geen info rma tie heeft ove r
mogelijke vaca tures. Het informele circuit schept da n geen kansen.
5. Ook d e gan g va n zaken tij dens een sollicitatiegesprek lij kt zeer in het nadeel
van alloch tone kandidaten te \verken. 'Vooral voor leden van etnische
minderheidsgroepen zullen het zware beroep op het ve rba le uitdrukkings vermogen en de beoordeling op persoonlijkheidskenmerken een extra
belemmering vormen. ' (op. cit. , p. 114)
In het ka der van het onderzoek 'Etnische minderhede n b~j de Overheid '
is een groot aantal sollicitatiegesp rekken met leden van etn ische
minderheidsgroepen bijgewoond. De functies waarnaar we rd gesolliciteerd
variee rden va n ongeschoolde fu ncties tot functies op HBO-niveau. M.b.t.
taalgebruik en taalgebruiksnivca u merken de onder zoe kers op:
- 'Een groot d eel van de gesprekken we rd besteed aa n info rma tie over d e
opbouw van de di enstta k, struc tuur va n de afdelin g etc. Vaak werd d aar
veel te uitgebreid op ingegaan ; de sollicitant werd overspoeld met informatie en
kon alleen maar luisteren. M ed e hierdoo r was de commi ss ie, en m et name de
afd elingsc hef~ het meest aan het woord,'
- 'Een aanta l procedures werd ge ken merkt door veel "verba al geweld". H e t
sollicitatiegesprek kreeg het karakter van een kruisverhoor: zonder enige
introductie begonnen de selec teurs vragen te stellen over bijv. het
psychologisch onderzoek, of gingen d e sollicitanten testen op specifieke
kenni s op he t vakgebied , waarb ij zij zich uit sluitend bedi end en van
gesloten vragen zoa ls: " H oeveel .. . gebruiken wij bij . . .?" of " Wat is ee n
... ?" Vaak werden meerdere vragen tegelijkertijd geste ld , de sollicitant
kreeg gee n gelegenheid te a n twoorden of werd voortdurend
geïn terrumpee rd. Een dergelü'ke wü"ze uan gesprekuoering ouerrompelt de meeste
sollicitanten, en doet een groot beroep op hun uerbale uaardigheden, die voor de Junctie
meestal niet relevant zfjn.' (cursivering van ons )
- 'Ook het gebruik van strikuragen werd niet geschuwd. '
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ENKELE .PRÁ.KTÎJKVÖORBEELDEN 'NEDERLANDS OP DE
WERKVLOER'

Het is reeds duidel~jk geworden da t vooropleiding en taalbcheersingsniveau
de meest doorslaggevende rol spelen in het proces van arbe idsinpassing. Het
zijn in vergelijking m et een aantal a nd ere in het geding z~ jnde factoren (int erculturele p roble men e. d. ) in ieder geva l enigszins beheersbare factoren. Men
kan er in vloed op uitoefenen. In dit h oofd stuk bespreken we ee n aantal
praktijkgeva llen waar de arbeidsinpass ing van anderstali ge n ter hand genomen
is. De sturende ac tiviteiten kunnen al beginnen in het e ind examen van de
beroepsopleidinge n, men kan zich richten op het terrein tussen school en ·werk
en men ka n ac tiviteiten aan de werkplek zelf koppelen. De hier te bespreken
voorbeelden hebben betrekking op deze drie mogel~jkhed cn.

BKE-project Kapstersopleiding, Nijmegen
Het EKE-proj ec t Kapstersopleiding voor buitenlandse vro uwen in Nijmegen
wordt uitgevoe rd door de streeksch ool en het Buitenlands vrouwencentrum
(BVC). Er is ee n poging gedaan de mogelijkheid van een aangepast theorieexamen te onderzoe ken. Het theorie -exa men is onderdeel van h et eindexamen
kapster/ bed iende-diploma.
EU h et docententearn leefde de veronderstelling dat ee n onaangepast exame n
een groot struikelblok zou bete kenen voor vrouwen die wel over de benodigde
vaardigheden en vakkennis besc hikte n maar voor wie he t taalgebruik van het
theorie-exa men (vnl. multiple-choice vrage n ) een te grote hindernis zou zijn
om het exa mer1. te halen.
Onderzocht is of een aangepaste versie meer examentijd zou moeten kosten
en of een vertaling in de moedertaa l wenselijker zou z(jn dan ee n vorm van
'makkel~jker' Nederlands. Er werd tweemaal een examen afgenomen van 120
multipl e-choice vragen: een gewoon exam en van de Stichting vakopleiding
kappersbed rijf (m et de mogelijkheid i.p. v. 2 uur nu 3 uur examentijd te
besteden ) en een aa ngepaste versie waarvan een deel onaangepast, een deel
vertaald (in 5 ta len ) en een deel in makkelijk Nederlands omgeze t was.
Geconcludee rd kan worden dat h et geven van extra exament ~jd (meer
leest~jd) voor het onaangepast examen op de uitslagen weinig effect heeft. Met
het aangepa.ste examen zijn de kandid a ten echter wel lange r bezig (maximaal
30 minuten ).
De exam enonderdelen waarbij va n ee n vertaling+ 'm akkel~jk' Nederlands
gebruik gemaakt kon worden, werden met name door de laagste en de
middengroep van de klassen veel beter gemaakt. In he t geval van een
aangepast examen slagen er 2x zo veel vrouwen als b~j het onaangepast
examen.
We hebben dit voorbeeld besproken omdat het proces van arbeidsinpassing
vaak wordt geleid via scholings- en werkervaringsproj ec ten waar naast het
opbouwen van praktische vaardigh eden die met niet-talige middelen te
beoordelen zijn ook altijd een theoretisch examen plaatsvindt om op basis van
beide componenten aan het beoogde vakdiploma te kunnen komen .
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Stage begeleidingsproject ISBP, Amsterdam
Het Instituut voor sociale en bedrijfspsychologie (UvA) begeleidt de stages
van een aan ta l buitenlandse jongere n b~j verschillende gemeentel~jke diensten.
De diensten waar de jongeren zijn ge plaatst stellen vas te m entoren aan. De
begeleidingsac ti viteiten vanuit het ISBP bestaan uit:
- een programma waarin de j ongeren op hun stage word en voorbereid ,
- ondersteunende lesse n t(jdens de stage,
- aanvullend taalonderw~js,
- büee nkom sten met mentoren en ondersteuning op d e werkplek.
Tot nu toe zijn b~j 9 diensttakken ervaringen opgedaan met in totaal 17
stagiaires. Z(j werkten vier dagen per week op de afdeling; één dag werd
besteed aa n begeleiding en ondersteuning.
We gaan hier verder alleen in op de taalgerichte onderste uning. De
stagiaires ha dd en enige jaren onderwij s in Nederland ac hter de rug, m ees ta l op
LBO-nivea.u , maar zonder diplom a te hebben behaa ld . De geconstateerde
taalprobl emen lagen in de ee rste plaats
- op het gebied van de schriftelijke taalvaardigheid. H et leze n van simpele, op
taakuitoefe ning betrekking hebbend e teksten, het invull en van formulieren
en het in he t kort, schriftelijk verslag doen van activiteiten leverde veel
moeilijkheden op;
- op het geb ied va n de woordenscha t.
\Naar d e j ongeren aanva nkelijk op basis van hun mond eling taalgebruik a ls
redelijk taalvaardig \,\'aren beoordeeld, ontstonden op den duur steed s m eer
taalproblem en op de werkplek zo nd er dat men daar precies kon aangeven op
welke punten de taalachtersta nd het meeste ongemak veroorzaakte.
Het taa lprogramma (2 tot 4 11ur per week gedurende ee n aantal maanden )
richtte zich voornamelijk op het leze n en samenvatten va n teksten en het
invullen van formulieren. Een groot deel van de 'terugkom' -dagen werd
besteed aa n discussie, vergaderen en het bespreekbaa r m a ken van ervaringe n
en leervord eringen.
Door de grote verschillen in aa rd van de uit te voere n werkzaamheden en
daarmee sa m enhangende verschillen in taalvaardigheid se ise n (die dus ook niet
precies konden worden aangegeven ) is het zeer moeilijk - maar met enige
inspanning en m et behulp van de juiste middelen we l m oge lijk - om een
ondersteunend programma samen te stellen.

3
Opstapcursus GVB/ DASVO, Amsterdam
Opzet en uitvoering
Het GVB in Amsterdam kon vanwege een eenmalige bijdrage (voor dit d oel)
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 300 wagenbegeleiders in dienst
nemen om de kaartcontrole op trams en bussen uit te voeren. De controleurs of
wagenbegeleiders volgen btj het GVB ee n vakopleiding. Uit de sollicitanten
zou een groep van 100 leden va n minderheidsgroepen worden geselecteerd. De
opgeroepe n ka ndidaten z~jn psychologisch getest en getoetst op 'schoolse
vaardigheden' . Deze testen plus ee n persoonlijk gesprek m oeste n uîtsluitsel
ge ve n over een voldoende taa lnivea u om de interne opleiding te volgen. Een
deel van de afgewezenen is via ee n opstapcursus een tweede kans geboden.
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De opstapcursus werd verzorgd door DASVO-leerkrac hten (dag- en avondschool voo r volwassenen, Amsterdam ). Er zijn 4 (min of meer identieke )
cursussen verzorgd. De lesgroepe n bestonden uit ± 20 personen in de leeftijd
van 20 tot 30 jaar oud; mannen zowel als vrouwen.
De cursus du1,1rde 9 weken. Per week volgde men 18 les uren. Na 4 weken
werd er een tusse n toets afgenomen waarin de behandeld e stof werd overhoord ;
na afloop -was er een eindtoets, weliswaar zonder consequenties. Alle cursusdeelnem ers (va n cursus 1 t/ m 3 zijn de gegevens bekend ) z ~jn in de
vakopleiding doorgestroomd; _uiteind elük hebben 2 van de 80 'o pstap ' -cursisten
d e vakopleiding niet kunnen afrond en.
Inhoud van de cursus
Het lesprogramma richtte zich op:
- voorbereiding op inhoud en taalgebruik van het lesm a teriaal vakopleiding
'kaartcontroleur' plus bestudering vakterminologie;
verwerving van de voor d e beroepsuitoefening van belang geac hte
woordenschat m.b.v. woordenlijsten sa mengesteld uit CVE-cursusmateriaal,
CVE-con tactorgaan etc. O efenwij ze: betekerris-raadstrategieën ontwikkelen;
- ontwikkeling van tekstbegrip op basis van leesteksten uit d e DASVObundels, CVE-materiaal (brochures, verslagen e.d. ) e n kranteartikelen over
de beroepsgroep;
- het snel een korte samenvatting kunnen schrijven i.v.m. de beroepsgerichte
vaardigheden die nodig zijn om processen·verbaal op te maken en boetecoupons in te vullen;
- mondelinge (representatieve ) comm unicatieve vaardigheden en taalgebruik
(moda liteiten a ls beleefd/ vriendelijk/ boos/ afstandelijk ) me t het oog op de
toekomstige beroepstaken (d .m.v. rollenspel ). Vast onderdeel was het
verzorgen van spreekbeurten;
- lessenseries staa tsinrichting en strafrechtspraak met aangepaste lesstof uit het
DASVO-pakke t; met name het idioom dat verbonde n was aan deze vakken
is een esse ntieel onderdeel van de opstapcursus omda t he t een struikelblok in
de vakopleiding zou kunnen worden;
- uitdrukkinge n , zegswijzen en overdrachtel~jk taalgebruik dat veel wordt
toegepast in a lledaagse situaties.
Dêelnemers
De d ee lnemersgroep bestond voor ee n groot deel uit Hindoestaanse en
Creoolse Surinaamse allochtonen e n een kleiner aantal anderstaligen met een
diverse etnische achtergrond. Er namen ook enkele Nede rlanders deel. De
cursisten waren overwegend vrouwen , allen tussen 19 en 32 jaar. De meesten
hadden ee n aantal jaren lager onderwijs als vooropleiding.
Evaluatie
Waar Bovenkerk ('s-Gravenhage, 1986) het GVE en de gemeente
Amsterdam pr~jst om de opvallend snelle w~jze waarop ni euw beleid (t.a.v.
minderhed en ) kon worden toegepast, is het hier de plaats om het DASVO te
prijzen om de snelle en adequate wij ze waarop een taallee rprogramma is
opgezet voor een korte maar zeer beroepsgerichte cursus waarin alle mogelijke
toekomstige struikelblokken en algemeen te verwachten tekorten zijn
aangepakt. Opvallend is ook de goede sa menwerking tussen de instituten;
teleurstellend echter is de dubieuze weigering van het CVE om de DASVO
inzicht te verschaffen in het testmateriaal op basis waarvan d e taalvaardigen
van de minder-taalvaardigen zijn gescheiden.
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4
Melkunie/ ECM-cursus, Rotterdam
Tussen september 1982 en december 1984 zijn op verzoek van de Melkunic
te Rotterdam in het bcdr~jf taalcursussen voor anderstalige werknemers
verzorgd door m edewe rkers va n het Educatief centrum migranten uit
Rotterda m . Doel va n de opleiding was de cursisten op een ni veau van taal- en
rekenvaardigheid te brengen dat nodig was om de vakopleiding te kunnen
volgen.
De Melkunie ontwikkelde een vakopleidingsprogramma voor alle vulmachinebedienden. Ongeveer een kwart va n deze werknemers was van
buitenlandse afkomst. De vakopleiding voor deze doelgroep zou verder moeten
reiken dan uitsluitend het kennen van de juiste bediening van de machines, zo
redeneerde de M elkunie. Daarom is in he t programma een aanta l onderdelen
opgenomen die meer inzicht moesten bieden in het melkproduktie-proces
(natuurkundige en scheikundige aspecten ), machine-technische en bedr~jfsspecifieke gegevens, etc.

De cursus
Van de in totaa l 4 7 werk za me andersta ligen zijn bij de intake-toets 17
anders t~ligen uitgeselecteerd en over vier niveaugroepen verdee ld voor het
schriftelijk deel. D e intake-toe ts Nederlands was afkomstig van het ECM
(samengesteld uit CITO-materiaal), het bedrüf gebruikte een intellectuele
vaardigheidstest. Bovendien werd een intake-gesprek gehouden waarb~j de
mondelinge taalvaardigheid werd beoordee ld op een a antal a spec ten op ee n 5
puntssc haal.
W erknemers di e gee n behoefte hadden aan een taalc ursus hoefden niet m ee
te doen. Analfabeten waren van deelname uitgesloten (!).
De niveaugroepe n werden samengesteld op basis van het opleidingsnivea u in
eigen land:
nivea u 1. BO (semi-analfabe ten ),
niveau 2. BO (onvolledig lager onderw~js ),
niveau 3. BO (volledig lager onderwijs),
niveau 4. VO (voortgezet onderwijs thuisland).
D e niveau-indeling komt ove reen m et het taalblokkensysteem va n het ECM.
De lessen vonden plaats onde r werktijd. D e cursisten volgden 8 tot 10 lesuren
per week in blok,jes van 2 tot 4 uren aaneengesloten. Tussen maa rt 1983 en
december 1984 is in drie halfjaa rl~jkse delen het gepla nde progra mma
afgewerkt. In totaal hebben de verschillende nivea ugroe pen het volgende
aanta l les uren gevolgd:
- nivea u 1: 418 lesuren,
- nivea u 2: 536 lesuren,
- nivea u 3: 348 lesuren,
- niveau 4: 118 lesuren .
Het lesprogramma
Het programma moest bestaan uit 3 delen:
fase 1 - d e intensieve taalopleiding met algemene thema's,
fase 2 - de intensieve taalopleiding met bedrijfsthema's,
fase 3 - de vakopleiding: le jaar met 2 uur begeleidende taalles,
2e jaar zonder begeleidende taalles.
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Tijdens vakanties (2 zomerrnaanden) werden b~jblijfactiviteiten
georganisee rd tot maximaa l 1½uur per wee k.
•
•
•
•
•
•

In de eerste fase werden de volgende algemene thema 's behandeld:
doktersbezoek,
boodschappen doen ,
bezoek postkantoor,
openbaar vervoer,
vrij etijd sbes teding,
bezoek gemeentelUke instanties.

Gebruikte leermiddelen zijn:
• Nederlands voor anderstaligen in het VO (zie Leermiddelenlijst).
• een selectie uit de methode Mustafa (zie Leermiddelenl~jst).
• Moderne Leesvormen. (v. D~jk/ de Jonge: Een method e om het begrijpend
lezen op hogere niveaus te oefenen).
• Zeggen en schr(jven (zie Leermiddelenlijst ); deze methode werd gebruikt
voor de cursisten met een geringe sc hrijfvaardigheid, H e t beeldmateriaa l
diende voor spree kvaardigheidsoefeningen.

•
•
•
•

In de tweede fase werden de volgende bedrüfsthema 's behandeld:
produktkennis (verpakkingen, etc.)
• kwaliteit (va n lever1smiddelen)
energie
• kwaliteit (in relatie tot verpakking )
• de vulmachine
de melkstroom
bedrijfsorganisatie
• de spoelmachine

Het gebruikte lesmateriaal bestond uit woordenlijsten, teksten van de vakopleiding en audio-visueel materiaal. De leerstofverwerking vond vooral
mondeling plaats.
In de derde fase bestond de taa lopleiding uit twee uur taalondersteuning
(herhalingen+ extra lesse n ) per week terwijl de cursisten in de overige tijd de
vakopleiding van he t bedrijf volgden.

Eualuatîe
Na afloop is een eindtoe ts voorgelegd. Hiermee werden taalvaardigheid,
rekenvaardigheid en kennis van d e vaktaal beoordeeld. Van d e 7
geëxaminee rde cursisten slaagden er 6. In de loop van de cursus waren 8
deelnemers om verschillende redenen al afgevallen (ziekte, overplaatsing etc. ).
De geslaagde cursisten konden weliswaar met moeite maar met redelijk succes
de vakopleiding afronden.
De opbrengst is gering als we kijken naar het aantal geslaagden in
vergel~jking tot het aantal potentiële deelnemers. lJit de verslaggeving is niet
duidelijk geworden of het volgen c.q. het afronden van de cursus op den duur
een selectief effect heeft gehad i.v.m. werkgelegenheid.
Voor 46% van de totale kosten is door de overheid b~jgedragen m.b.v. de
SOB-regeling. In totaal komen de kosten per cursist op f 9.000,- (per
geslaagde cursist op f 23.000,- ).
Het wordt door alle betrokken part~jen als zeer essentieel geoordeeld dat het
lesprogramma en de afwikkeling daarvan in combinatie met de werkomgeving
worden uitgevoerd. Collega's en directe chefs zijn intensief b~j de taalopleiding
betrokken geweest.
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5
Taalcursussen Hoogovens, IJmuiden

Bij de Nederlandse Hoogovens in IJmuiden werken ruim 2.000 buitenlandse
werknemers (enkele jaren geleden nog 3.000). Aanvankelijk werden er op de
afdelingen door vrijwilligers taallessen gegeven; sinds een aantal jaren wordt
het taalonderwijs centraal georganiseerd.
Doelstelling van het taalonderwijs is: buitenlanders zoveel Nederlands te
leren dat z~j in staat z~jn functiegerichte , d.w.z. interne opleidingen te volgen.
De meeste van zulke opleidingen hebben betrekking op het functioneren op de
werkvloer en de bediening van (vaak zeer geavanceerde ) apparatuu r. Zulk
functiegericht onderwijs geschiedt grotendeels mondelin g. In het taalonderw~js
neemt schriftelijke taalverwerving de belangr~jkste plaats in, vaak ook op
uitdrukkelijke wens van de cursisten.
De cursussen
Er wordt op vijf niveaus les gegeven. Elk niveau sluit af met een toets
vvaarna men een bedr~jfsdiploma kan krijgen. Cursisten die het gehele
programma doorlopen besteden daaraan 5 cursu~jaren. De lessen duren 2 uur
en worden één keer per week gegeven; er z~jn 33 cursusweken per jaar.
M en volgt de lessen op vrijwillîge basis. Het programma is onderverdeeld in
de volgende cursussen:
1. Nederlands elemen tair (luister- en spreekvaardigheid ).
De taallessen zijn vooral gericht op de communicatieve situaties. De cursist
moet aan het einde van de cursus in staat zijn eenvoudige a lgemene
Nederlandse taal op de werkplek te spreken en te verstaan.
2. Nederlandse beginselen 1 en 2 (leesvaardigheid en enige schrijfvaard igheid ).
De lessen moeten voorbereiden op eenvoudige functiegeriçhte opleidingen.
De cursist moet in staat z~jn eenvoudige mededelingen, werkinstructies en
bedieningsvoorsch riften op de \verkplek te lezen en te begr~jpen en in staat
z~jn mondeling hierop te reageren.
3. Nederlands voortgezet 1 en 2 (woordenschatu itbreiding en schriftelijke +
mondelinge taalvaardigheid ).
Dit taalonderwijs richt zich op de voorbereiding van zowel functiegerichte
als vakgerichte opleidingen. De cursist moet een grotere woordenschat
opbouwen, informatieve teksten met ingewikkelde woorden en structuren
kunnen begrijpen en zich in woord en geschrift goed kunnen uitdrukken.
Inhoud van het lesprogramma
Het lesmateriaal dat wordt gebruikt is door de leerkrachten zelf ontwikkeld.
Ook de toetsen. Het taalleermateriaal is zo veel mogel~jk a lgemeen gericht. Er
wordt niet gewerkt met büv. technische woordenlijsten omdat daarin tussen de
diverse vverkplaatsen te grote verschi llen zijn. De enorme spreiding over
verschillende afdelingen beperkt in hoge mate de mogelijkheden om de inhoud
van de cursussen op het taalgebruik van de werkplek af te stemmen. (Op een
bepaald moment had de taalopleid ing te maken met 80 verschillende
personeelschefs.)
De cursussen zün daarom voornamelijk algemene taalcursussen gebleve n. De
indruk bestaat dat de grammatica van het Nederlands bij de ordening van
leerstof en oefenstof het leidend principe is geweest. Op hoger niveau wordt
met teksten gewerkt waaraan woordenschatuitbreiding gekoppeld is. Lexica le
oefeningen vormen op dat niveau een groot deel van het onderw~js.
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Evaluatie

Er is een verloop van 40%. Sommige uitvallers komen later \'--eer terug in de
cursus. Uiteindel~jk slaagt 40-45% voor het getuigschrift. \Vic twee maal zakt
krijgt een bewijs van deelname. Aan doorstroming naar vervolgopleidingen
buiten de bedrijven is nooit veel aandacht besteed. De Hoogovens bomven de
cursussen af. De groepen worden te klein. Bovendien, men neemt alleen nog
anderstaligen aan die bij binnenkomst redelijk Nederlands spreken en verstaan.
6
Samenvattend

De in dit hoofdstuk besproken activiteiten zijn eigenl~jk noodoplossingen
voor een situatie waar grote groepen mannen en vrouwen deelnemen of vvillen
deelnemen aan het arbeidsproces en daarbij gehinderd kunnen worden door
een educatieve achterstand en/of gebrekkige beheersing van het Nederlands.
Voor velen is het een tweede- of derde-kansondenv~js dat het meest dkctief
is als het direct gekoppeld kan \\'Orden aan de werksituatie vvaarvoor men de
vakopleiding wil volgen.
Dit neemt echter de noodzaak niet weg om eerst en vooral voldoende basiseducatieve en beroepskwalificerende onderwijsvoorzieningen te scheppen. Het
lijkt erop dat de hier beschreven 'on the job'-trainingen in de komende jaren
vooral voor buitenlandse jongeren en jong-volwassenen die geen onderwijs in
hun eigen land en in Nederland met succes (d.w.z. met een vakdiploma)
hebben kunnen afronden, belangr~jke inhaalmogelijkheden zullen zijn.
Overigens wordt het door alle betrokken part~jen (vergelijk naast de
hierboven beschreven activiteiten het 'Evaluatie-rapport Nederlands op de
werkvloer' van de FNV) als zeer essentieel ervaren dat er een hoge mate van
samenwerking is tussen cursus en bedrijf. Deze (intensieve) samenwerking is de
fr~itel~jke basis voor succes. Succes wordt nl. niet alleen bepaald door een
toenemende taalvaardigheid maar vooral door een toenemende participatie in
allerlei activiteiten op de werkvloer en door verbeterde communicatie op
vaktechnisch gebied. Naar onze mening kan dit het best geillustreerd worden
door de voorbeelden van de GVB-cursus tegenover de Hoogovens-cursus. De
laatste was vooral gericht op algemene taalvaardigheid (mede onder invloed
van de nadrukkelijke wens van veel cursisten) en in het geheel niet op het
specifieke taalgebruik van de betreffonde werkplek. De GVB/DASVO-cursus
daarentegen beperkte zich tot de domeintaal van de vakopleiding en de
beroepsomstandigheden.
Het is voor de buitenlandse cursist erg belangrijk en motiverend om direct
effect van zijn/haar cursusactiviteiten te ervaren en verworven kennis te
kunnen tonen in de werkomgeving.
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5

TAALV AARDIGHEIDSEISEN VAN OVERHEIDSINSTELLINGEN EN
BEDRIJVEN: UITSLAG VAN EEN ENQUÊTE
Zoals in de inleiding is gesteld, was het de bedoeling dat binnen het bestek
van dit onderzoek wordt nagegaan welk niveau van taalbeheersing voor het
adequaat functioneren in arbeidsomstandigheden vereist is. Daartoe zou een
aantal werkgevers worden benaderd met een vragenl~jst.
We hebben met onze enquête op de volgende drie vragen een antwoord
proberen te vinden:

1. Welke zijn de eisen die men bij werkorganisaties stelt aan de taalvaardigheid van de allochtone werknemers?
Daarvoor is gezocht naar een aantal mondelinge en schriftel~jke taalactiviteiten die in organisaties - natuurlijk afhankelük van functieniveau een rol spelen en waarb~j een verschillend beroep wordt gedaan op
voornamelijk produktieve dan wel receptieve vaardigheden. Aan personeelsfunctionarissen is gevraagd aan te geven welke taalactiviteiten voor de
functies \Naarin de allochtone werknemers werkzaam waren belangrijk zijn
en dus moeten worden beheerst. (Zie b~jlage 3).
2. \i\1at is de kennis van de Nederlandse taal die de allochtone werknemers zelf
in te brengen hebben?
Om op deze vraag antwoord te krijgen zou men alle betrokken werknemers
aan taaltoetsen kunnen onderwerpen. Dat zou in het bestek van dit
onderzoek ondoenl~jk zijn. Aan de personeelsfunctionarissen is daarom
gevraagd naar het opleidingsniveau (Nederlandse en buitenlandse
opleidingen) van de werknemers en hun eventuele korte of langdurige
deelname aan taalcursussen.
Immers, werknemers met. weinig of geen opleiding in hun eigen land van
wie bekend is dat z~j in Nederland geen speciaal taalonderw~js hebben
gevolgd, moeten we op een andere manier met taalvaardigheidseisen in
verband brengen dan werknemers van wie men weet dat z~j intensieve taalcursussen hebben gevolgd. Degenen die een Nederlandse opleiding met
diploma (b~jv. LBO-C niveau) hebben afgesloten zullen in ieder geval aan
een groot aantal taalniveau-eisen kunnen voldoen.
3. \Velke taalvaardigheidsaspecten leveren problemen op bij de uitvoering van
werkzaamheden c.q. welke tekorten in de taalkennis belemmeren promotiekansen?
De beantwoording van deze vraag is gekoppeld aan de beoordeling van de
taalactiviteiten die bij vraag 1 z~jn genoemd en aan de personeelsdiensten
z~jn voorgelegd.
Daarnaast is een aantal vragen voorgelegd om eventuele bemoeienis van de
werkorganisaties met het taalonderw~js en andere scholing van de werkgevers
te achterhalen. Tevens z~jn enkele vragen gesteld m.b.t. langdurige en recente
ervaringen met de tewerkstelling van allochtone werknemers.

Gegevens ouer de bedr0·uenl instellingen en andere algemene responsgegeuens
De enquête is toegestuurd aan 24 bedr~jven en overheidsinstellingen
waarvan bekend was dat er een aantal allochtone werknemers in dienst was:
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-10 (voornamelijk ge meentelijke ) overheidsinstellingen of centrale overheidsdienstèn en 14 bedrijven en ondernemingen. 1

Uite indel~jk hebben 17 organisaties de vragenlijst ingevu ld teruggestuurd
(1 instelling st uurde de enquête m e t vermelding van excuses oningevuld
retour ).
Gegevens over de responderende instellingen z~jn b~jeengebracht in de
volgende tabellen.

Overzic ht gegevens geën quêtee rde bedrijven en instellinge n
Aantal Aantal
ins tel!. a llocht.
werkn .

N at ionalitei t/ Geslacht
allochtone vverknemers
Marok.
111

Turki je
m

V

Sur./Ant.
m
V

V

Overig.
m
V

Overheidsdiensten
(w.o . uit sector
Overig: bejaarden-/
verpleegtehuis ( l ))

6

340

41

10

53

14

81

61

78

s

Industrie
(w.o. uit sector
Over ig: trans portbed r. (l ), industr.
researc h in st. (1))

7

550

67

0

102

0

28

0

323

0

Bouwnijuerheid

4

98

55

0

22

0

0

0

21

0

17

988

163

10

177

14

109

61

432

s

Totaal

Om vang personeelsbestand allochtone werknemers
Bedrij ve n/ in stellingen met 5 - 20 a ll. werkn.
Bedrijven/ instellingen met 20 - 100 all. werkn.
Bedrij ven/instellingen met 100 - 200 all. werkn.
Totaal

-4
-8

-5
17

Bij de door ons geënquêteerde instellingen en bedrijven z~jn de overige
nationa liteiten veruit in de meerderheid. In vergelijking met het beeld van het
totaal aa ntal mannel~jke buitenlandse werknemers in Nederland: 50% Turkse
werknemers, 35% Marokkaanse werknemers en 15% overige nationa liteiten
(NCB, 1984), is b~j de in ons onderzoek betrokken diensten en bedrijven: ruim
50% van de m annelijke werknemers van overige nationaliteiten.
Toch l~jkt ons dit feit niet van grote invloed op he t vervolg van onze analyse.
Immers de eise n die men stelt aan buitenlandse werknemers van hetzelföe
fun ct ieniveau zullen niet per nationa liteit verschillen. Men kan niet van een
1

Er is gee n spec ia le moe ite gedaa n een reprrsm/alin!e steek proef te doen ; in iede r geva l is va n geog rafische
spre iding geen spra ke. Alle instellinge n/ bedrij ve n wa ren geves tigd in de provinc ies Noo rd- en Zu id-Holla nd en
U trec h t.

193

Joegoslaaf andere taalvaardigheden eisen dan van zijn Turkse of Pakistaanse
collega. Bovendien blijken d e buitenlandse werknemers in onze steekproef
g rotendeels in de lagere werkkaders te functioneren , ongeacht nationaliteit.
Opvallend is tevens het beperkt a antal vrouwen dat bij de geënquêteerde
bedrijven en di ensten werkzaam is.
V a n het totaal aantal werkzame buitenlandse arbeiders in Nederla nd is
bijna 40% vrouwen (NCB, 1984).
Aan de werkgevers is gevraagd hoe lang men al anderstalige werknemers in
dienst had en of er de a(!selopen jaren opmerkelijke veranderingen in de
tewe rkstelling van anderstalige werknemers in het bedr~jfïinstelling hebben
plaatsgevonden.
De industriële- en bouwondernemingen hadden a lle tussen 10 en 30 jaar
ervaring met groepen anderstalige werknemers. Bij nagenoeg alle bedrijven
bleek niet van opmerkelijke veranderingen sprake te zijn. Tweemaal werd
opgemerkt dat men geen anderstaligen m eer aanneemt met geringe beheersing
van het Nederla nds.
De overheidsinstanties uit onze steekproef kunnen grotendeels worden
beschouwd als nieuwe werkgevers voor anderstaligen . Vier instellingen hadden
slechts 2½ tot 6 jaar ervaring m et andersta lige werknemers, éé n instelling 10
j aar en één instelling 20 jaar.
De laatste twee meldden geen recente opmerkelijke veranderingen; de
overige verwezen naar de nieuwe beleidsbeslissingen van de centrale en
gemeentelijke overheden waardoor leden van e tni sche minderheidsgroeperingen bij het gelijk voldoen aa n gestelde functie-eisen voorrang kr~jgen
omdat het ambtenarenapparaat mee r een afspiegeling va n de (etnisch e)
samenstelling van de bevolking moet worden en er dus meer allochtone
werknemers in dienst worden genomen.

Eisen met betrekking tot het talig functioneren
Aan de personeelsfunctionarissen is een lijst van taalactiviteiten voorgelegd,
waarvan we m enen dat er een aantal voornamel~jk op produktieve en andere
voornamelijk op receptieve vaardigheden een beroep doen (voornamelijk; niet
uitsluitend! ). Tevens zijn versc hillende lees- en schrijfvaa rdighed en dan wel
spreek- en luistervaa rdigheden in het geding. Bi.j de presenta tie in de vragenlij st
is hiervan niet expliciet melding ge maakt (zie bijlage 3 voor een voorbeeld van
d e vragenlijst ).
TaaLac tiviteiten
(Mondelinge activiteiten met ee n ee rste beroep op rece ptieve vaardigheden )
1. Sociale communicatie m et Nederlandse collega's;
2. Mondelinge opdrachten m.b.t. ei ge n werkzaamheden k unnen begr~jpen;
3. Overleg m et Nederlandse collega's n. a.v. werkzaamheden;
(Mondelinge activiteiten met ee n eerste beroep op produktieve
vaardigheden)
4. Telefoon beantwoorden;
5. Klanten te woord staan;
6. Informatie verstrekken aan d erden m.b.t. gegeve ns uit de eigen werkorganisa tie;
(Mondeling zowel rece ptief als produktief)
7. Aan werkbesprekingen deelnemen;
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(Schriftelijk m et eèn eérste beroep op receptieve vaardigheden)
8. Werkopdrachten lezen;
9. Formulieren invullen;
10. Gebruiksvoorschriften leze n;
(Schriftelijk m et een ee rste beroep op produktieve vaardigheden)
11. Brieven typen/ schr~jven;
12. Verslag schr~jven van uitgevoerde werkzaamheden ;

(Schriftelijk zowel receptief als produkticf)
13. Werkrapporten schrüven/ invullen.

Bü de analyse van de beantwoording van vraag 8 (de van toepassing zijnde
taalac tiviteiten ) zijn we uitgegaa n van h et aantal keren dat d e desbe treffende
a ctiviteit voor het een of ander functieniveau van belang was. In de
kwantificatie is geen rekening gehouden m et de omvang van het
personeelsbestand (per functieniveau ) waar het antwoord betrekking op had.
Of een eis voor 10 dan wel 200 werknemers van dat functie niveau geldt, is
natuurlijk niet echt belangrijk.
We kunnen uit de antwoorden de volgende conclusies trekken:
- Zowel in de_industriële werksec tor als bü de overheid worden mondelinge
vaardigheden vaker genoemd dan schriftel~jke vaardigheden (mondeling 2
tot 3 keer vaker dan schriftelijk).
- B~j de overheidsdiensten worden meer schriftelijke taken uitgevoe rd door de
anderstalige werknemers dan in industriële- en bouwnijverh eidsbedr~jven
(ongeacht functieniveau ); bijvoorbeeld de taalactiviteit 'brieven typen/ schrüven' werd slechts éénmaal door bedrijven genoemd , terwijl bij de
overheidsinstellingen in bijna de helft van de gevallen deze vaardigheid
belangrijk werd gevonden.
- Taalactivitei ten waarb~j vooral of uitsluitend een beroep wordt gedaan op
receptieve taalvaardigheden worden in alle sectoren (ongeacht functieniveau )
het belangrijkst gevond en. In de sectoren industrie en bouwbedrijf wordt
tweemaal zoveel belang gehecht aan receptieve schriftelijke vaardigheden
(b~jv. werkopdrachten lezen, gebruiksvoorschriften lezen) als aan produktieve
mondelinge vaardigheden (bijv. telefoon beantwoorden, informatie
verstrekken ).
- In het bedrijfsleven spelen activiteiten als telefoon beantwoorden, klanten te
woord staan of informatie verstrekken aan derden geen enkele rol; bij d e in
onze steekproef benaderd e instellingen werden deze, zeer op produktieve
taalbeheersing gerichte vaardigheden, slechts e nkele keren genoemd. Bij de
overheid daarentegen in bijna de helft van de gevallen.
- Zouden we bij de door ons benaderde bedrijven de activiteiten die minder
dan 30% genoemd werden verwaarlozen, dan zouden alleen de volgende
taalvaardigheden een rol spelen:
1. sociale communicatie met collega's,
2. mondelinge opdrachten begrijpen,
3. overleg met collega's n.a. v. werkzaamheden,
4. gebruiksvoorschriften lezen,
5. aan werkoverleg deelnemen.
Bij overheidsinstellingen is de uitkomst meer gespreid over d e taalactiviteiten.
- Sociale communicatie met Nederlandse collega's wordt bij bedrijven voor
65% belangrijk gevonden; de overheidsinstellingen vinden deze activiteit
altijd en voor iederee n noodzakelijk (100%).
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Taalvaardigheidsnioeau van de anderstalige werknemer.r; hun educatieve achtergrond
D e vra gen 3 en 4 beginnen m et 'Wat is u bekend over het opleidingsnivea u . . .' , etc. Het blijkt uit de respons d a t personeelsfunctionarissen goed op
d e hoogte zijn van de educa tieve a chtergrond van de a llochtone werknemers.
Alle respondenten hebben vraag 3 en 4 kunnen beantwoord en .
Een a anta l allochtone werknem ers van d e onderzochte bedr~jven heeft geen
enkele opleiding in het eigen land genoten ; het kan z~jn dat een gedeelte van
d e werknemers tot de zgn. tweede generatie behoort en dus d e gehel e
schoolca rrière in het Nederla nd se onderw~js heeft volgemaakt , maar
waarsch~jnlijk is dat een heel klein groepje (vgl.: bij overh eidsdien sten beeft 9%
geen opleiding in ei gen land genoten, 73% heeft een Nede rlandse
school/ opleiding achter de rug waa rvan d e m eesten, nl. 58% van het totaal
a anta l allochtone werknemers met dipl om a ).
De aJl ochtone werknemers in het bedrijfsleven hebben in ieder geva l ee n veel
la ger opleidingsniveau dan hun collega' s bij de overheid. Bij de overheidsinstellingen van on ze steekproef heeft 65% van de a llochtone perso nee lsleden
la ger ond erwijs gevolgd en 25% voortge zet onderw~js. Bij d e industriële- en
bouwbedrüven waren dit er resp. 50% en 15%.
H oewel 17% va n de a nde rsta lige werkneme rs bij de ond er zochte bedrij ven
het zonder Ned e rlandse sch olin g heeft moeten doen, heeft 75% een korte (43 %)
d a n wel een lange re tijd (32%) d eelgenom en aa n taalcursu ssen.
In het bedrijfsleven kwamen we erg weinig a ndersta lige werknemers tegen
met een Nederla nds schooldiploma (5%) of me t eve ntueel een a antal j a ren
Nederlands ond erwijs (3%). De veel gehoorde uitspraak dat in de (naaste )
toekoms t de taalproblemen op de werkvloer va nzelf zullen verdw~jnen omdat
nieuw a ange trokken alloc hto ne werknemers juist j ongelui met een Nederla nd s
diploma zouden zün vindt in onze bevindingen na uwel ijks enige rechtvaardiging. Het a antal a llochtone personeelsleden zonder eni ge Nederlandse
scholing is nog a lt(jd tweem aal zo groot als het aantal met enige Nederlandse
schoolervaring. Daartussen zit de grote groep die het met de intensieve en nietintensieve taalcursussen heeft m oeten d oen.
Bij de overheid z~jn na ar verhouding erg veel allochtone werknemers in
dien st m et een Ned erlands diploma (58%) of m et enige scholing (15%).
\tVe weten n. a . v. de vijfde enquêtevraag da t he t gaa t om personeelsleden uit
etnische minderh eidsgroep en die de laa tste paar j aa r zijn aangesteld. Waa r dus
sprake is van nieuw beleid , gericht op het wegwerken van achterstand situa ties
va n e tnische minder hed en, blijken vooral mensen met opleiding van het
nieuwe beleid te profite re n: de twee ove rh eidsinst ellinge n die 10 jaa r of la nger
met a ndersta ligen werkten hadd en resp. 40% en 65% allochton e vverknemers
zonder scholing/ opleiding in dienst.
Gegevens over tekorten en problemen
De vragen 8B en 8C waren erop gericht informa tie te verzamelen over
tekorten in d e taa lkennis en over de taa lvaardi gheidsas pecten \•Vaa r prima ir de
m eeste aa nd acht aan zou moeten worden besteed. U it de respons blijkt da t de
wijze waarop d e vragen gesteld zijn tot veel hoofdbrekens heeft geleid. Ee n
ruim gedeelte va n d e personeelsfun ctionarissen heeft d eze vragen niet
beantwoord (35%).
Toch is er een aantal duidel~jke tendensen waar te nem en di e belangrijk
genoeg z~jn om ge noemd te worden:
- De genoemde tekorten en problemen kunnen niet in de eerste pla ats m et
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bepàald~°functiés of f1.1nctieniveaus word en verbonden maar wel met
bepaalde taalvaardigheden.
In het algemeen worden de kolommen A, Ben C (zie bijlage) van links naa r
rechts ingevuld; d a t be tekent da t m en veel tekorten vvaa rneemt op h et ge bied
van taalactiviteiten die juist voor dat ni veau en d aa rbij behorende werkzaamheden als bela ngrijk worde n genoemd. Op hun beurt belemmeren de
genoemde problemen en tekorten doorstroming naa r andere naastliggende
niveaus. Bijvoorbee ld: voor een bepaa lde fun c tie wordt \ve rkopdrachten
kunnen lezen ' erg belangrijk gevond en. De tekorten verklaren de doorstromingsproblemen. H e t is niet zo dat daa rbij juist een andere ac ti viteit,
laten we zeggen 'vverkra pporten kunnen schr~jven' bepalend is voor het
vvelslagen op het ie rs hoger liggend functi enivea u. Voor het eve ntueel niet
doorstromen is het gebrekkig 'we rkopdrachtcn kunnen lezen'
verantvvoordelijk. Met andere woord en: de beheersing van het Nederlands is
eigenlijk a l niet voldoende voor de huidige functie , du s doorstroming naar
ee n hogere functie is dan niet aan de ord e.
- B~j de lagere functieniveaus (waar minder gecompliceerde taalac tivit eîten de
grootste rol spelen ) worden vaker tekorten genoemd dan b~j de hogere.
- ' Overleg met Nederlandse collega' s n.a.v. vverkza a mheden ' wordt door de
personeelsfun c tiona rissen h et meest genoemd a ls activiteit met tekorten en
problemen.
- Het is opmerkelijk dat aa n de ene kant de m ees te aa nges treepte taalactiviteiten een beroep doen op de receptieve vaardigheden terwijl de
tekorten gesignaleerd worden op het gebied van taa lac tivite iten die van meer
produktieve aard zijn.
Om de bekommernis van bedrijven / inst ellingen met het eventu eel
\:\ egvverken va n ac htersta nden of taalproblemen te achterhalen zijn tv,1ee
vragen voorgelegd:
- Zijn er vroeger/ nu (of in de toekomst ) taa lcursussen georganiseerd; zo ja,
binnen of buiten de orga nisa tie?
- Zijn er scholingsactiviteiten waar and ersta lige werknemers vanwege taalmoeilijkh eden niet aan kunnen deelnemen?

lJit de beantwoording komt voor het bedrüfsleven een geheel ander beeld
naa r voren dan voor overheidsdiensten geldt. De door ons genoemde bedr~j ve n
hebben vroeger bijna allemaal voor andersta lige werknemers taallesseri
georganiseerd of laten uit voeren (2 bedrijven uitgezonderd ); de helft van di e
bedrijven doet dat nu nog en slechts een kwa rt meent dat in de toekom st nog te
doen. Er werden even vaak binnen als buiten het bedrijf lessen/ activitei ten
georganiseerd. Bijna aI!e ondernemingen kenden scholingsactiviteiten die voor
anderstalige werknemers om reden van taalproblemen ontoegankelijk zijn.
B~j de overheid ligt dit precies andersom; op éé n uitzondering na lijken faalmoeilijkhed en geen belemmering voor deelname aan interne scholingsa ctiviteiten. In dit verband is het van belang eraan te herinneren dat een groot
d ee l va n he t personeelsbestand b~j de overheidsinstellingen van on ze steekproef
een Nederla nds diploma had.
Het is daarom verwonderlijk dat er wel b(j all e overheidsinstellingen
educatieve activiteiten plaatsvinden om de taalva ardigheid van allochtone
werknemers te vergroten (alle overheidsinstellingen vulden bü vraag 9 m.b.t.
taalcursussen 'Nu' in ).
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Deel IV

ALGEMENE CONCLUSIES

In dit deel wordt een a anta l knelpunten en problem en zoals die in het
educa tieve veld z~jn geconsta tee rd , b~jeengebracht en va n commentaar
voorzien.
W e bespreken de hoofdzaken rondom een viertal vraagpunten:
- \'Vat m oe t ee n cursus Neded a nds a ls T 2 minimaal bieden me t het oog op een
sociaal red zaam heids-eind nivea u?
- \\!elke hind ern issen moe ten vvo rden weggenomen om ee n goede hori zontale
en ve rticale d oorstromin g te gara nde ren?
- Is het beter da t de opleidinge n zich aa npassen aa n het taa lni veau van de
buitenla ndse c ursist of moet de buitenlandse c ursist zich aa npassen aan het
opleidingsp rog ramma ?
- \Vaa r m oe t op gelet worden a ls we kie zen voor een ce ntra le certificering in
het va k Nederlands voor niet-Nederla ndstaligen?
M et betrekki ng tot de apa rte cursussen en ondervvijsvormen z~jn in de
betreflend e evaluatieparagrafe n a l de m eeste concluderende opmerkingen aa n
de orde ge weest. \Vat ni et op ee n a nd ere wijze aan bod komt is in het volgen de
hoofd stuk ond er Knelpunten bijee nge bracht.
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l
ENiGE KNELPUNTEN EN CONCLUSIES
In dit hoofdstuk wordt een aantal knelpunten samengebracht die niet elders
ter sprake zijn gekomen of zullen komen maar met het oog op het geboden
overzicht niet achterwege kunnen blijven.
Organisatorisch
l. Er is een enorme verscheidenheid aan cursussen. Het kan nooit de bedoeling
zijn geweest van de overheid en de betrokken instanties het educatieve veld
t.b.v. anderstaligen tot zo' n onontwarbare kluwen te laten verworden.
2. Het is bijzonder p~jnlijk te moeten ervaren dat de poging om hier enige
overzichtelijkheid en stroomlijning aan te brengen (door middel van de
nieuwe Rijksregeling basiseducatie) er bovendien toe zal leiden dat er steeds
meer moeilijk bereikbare groepen buiten de basiseducatie dreigen te vallen
(vgl. talloze publikaties hierover in Info-minderheden, 1985).
3. Er is vaak melding gemaakt van de ontoegankelijkheid van een groot deel
van de vervolgopleidingen. In deze situatie is, ondanks de jaarl~jks
toenemende stroom klachten hierover, nauwelijks enige verandering
gekomen.
4. De beperkte beschikbaarheid van de Uuiste ) kwantitatieve gegevens over
deelname van anderstalige lesnemer·s aan verschillende onderwijsvormen is
zeer nadelig voor de betrokken doelgroepen. Men krijgt daardoor
nauwelijks zicht op de eventuele educatieve achterstand van de
doelgroepen, evenmin op eventuele oververtegenwoordiging c.q. ondervertegenwoordiging bij bepaalde cursussen en scholen.
Voor een beter begrip van de ontwikkelingen in de leervraag en de leerbehoefte van de etnische minderheden is een goed overzicht van deelnamecijfers onontbeerlijk.
5. Het stelsel van financieringsmogelijkheden t.b.v. educatieve voorzieningen
voor etnische minderheden is bijzonder ingewikkeld; er is weinig onderlinge
afstemming en de overlap is groot.

Onderwijsinhoudelijk
6. Et is erg veel (kwalitatief zeer verschillend) taalleermateriaal voor het aanvangsonderwijs Nederlands als T 2 • Op dit niveau (de basiscursussen) zijn de
verschillen tussen de methodieken het grootst. Een schril contrast met dit
kwalitatief en kwantitatief brede aanbod van beginnersmateriaal vormt de
situatie b~j het gevorderdenonderwijs. Voor gevorderde taalleerders is veel
minder leermateriaal ontwikkeld en dat terw~jljuist op dit niveau de
verschillen in leerwens het meest tot uitdrukking komen.
7. Bij nagenoeg alle instellingen wordt van een aantal (soms zelfs een groot
aantal ) methoden en leermiddelen gebruik gemaakt. Zelden beperkt men
zich tot één leergang. Zelfgemaakt lesmateriaal speelt een zeer belangrijke
rol in het onderwüs Nederlands als T 2 .
Men moet zich afvragen of de taalleerder wel gebaat is bij een aanbod van
zoveel verschillend, niet of nauwel~jks op elkaar afgestemd leermateriaal.
Wat meestal ontbreekt is een systematische, stapsgewijze opbouw in de
ontwikkeling van de onderscheiden deelvaardigheden.
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8. De indruk bestaat dat de aanpak van de .leerkracht op onderw~jsinhoudel~jk
gebied de allesoverheerse nde factor is en meer bepalend voor het bereikte
niveau dan de method e of he t leerboek dat in gebruik is bij de lesgroep. D e
grootste variatie wordt dus niet zozeer door de factor methode maar door
de factor leerkracht veroorzaakt. Daarom is het zaak de deskundigheidsbevord ering van lesgeve rs meer aandacht te geven dan tot nu toe het geval
was.
9. Het li_jkt erop dat in de praktijk van het onderwijs aan anderstaligen de
meeste aa ndacht is gericht op de ontwikkeling van produkti eve taalva ardigheden. Bij de verwerking:s- en oefenwijze van de leerstof overheerst het
beroep op schriftelijke vaardigheden. Daartegenover staat dat bij de door
ons onderzocht e arbeidssituaties in ove rheidsinstellingen en bedr~jven voor
de uitoefe ning van werkzaamheden vooral rece ptieve vaardigheden en
mondelinge ta alvaardigheid het belangrijkst werden gevonden.
10. Het verloop onder lesgevers Nederlands als T 2 is vanwege de gebrekkige
rechtspositieregelingen en h et grote aandeel van deeltijd- en vrüwillig
werkend e leerkrachten enorm. De kwaliteit van dit onderwijs heeft
hierond er zeer te lüden; veel know-hov,1 verdwijnt en steeds nie uwe
lesgevers besteden veel tijd en energi e aan de ontwikkeling van oude ideeën
en mater}alen.
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2
DOELSTELLING SOCIALE REDZAAMHEID
Om onderscheid te kunnen maken tussen verschillen in kenni s-- en
beheersingsnivea u en tussen verschillen in leerdoelen is een aantal begrippen en
kwa lifi ca ties in geb ruik die bij eerste aa nblik enige verklarende potentie
kunnen vvorden toegedacht m aar b~j na d er inzien bijzonder onbruikbaar
blijken om verschillen in het ondervvij s Nederlands a ls tweede taal aan te
geven.
Veel instellingen maken gebruik van d e termen beginners - (ha lf-gevorderden ) - gevorderden - ver--gevorderden om verschillend e niveau-groepe n te kunnen maken. Bij vergelijking tussen verschillende instituten of
cursusse n blijken zo veel uitee nlopende eisen m.b.t. beginners- e n gevorderden-niveau te bestaan (zelfs b~j instellingen die zich op dezelfde doelgroep richt en)
dat we snel kunnen conclud eren dat deze kwalifi cat ies voor extern gebruik
bijzonder ongeschikt zijn (vgl. ook Jan se n/ v. Veen , 1986, p. 54, 60 ).
Daa rnaast wordt veel gebruik gemaakt van het onderscheid:
- cursussen gericht op sociaal-redzaarnheidsniueau,
- cursussen gericht op doorstroming naar ve rvolgopleidingen.
Hi ermee wordt verwezen naar het geplande eindniveau van de cursussen
dan wel naar het algemene lee rdoel va n d e cursisten. Jansen/ v. Veen hebben
in hun onderzoek bij intensieve taalcursusse n geprobeerd te achterhalen op
welke niveaus de verschillende vaardigheden
(lezen/ spreken/luisteren/schrijven) moesten word en beheerst b~j afsluiting van
taalcursussen die ge richt waren op doorstroming en cursussen die gericht waren
op soc ia le red zaa mheid. In d e praktijk blijken de ze twee
onderwijsdoelstellingen niet tot zulke grote verschillen in aanpak en opbrengs t
te leiden als men zou vermoeden.
De geënquêteerde instellingen en docenten bleken voor 50% gericht te zijn
op doorstroming naar vervolgopleidingen (LBO-MAVO t/ m HBO). De door
de onderzoekers voorgelegde 'lagere doelstellingen' bleken even vaak bere ikt te
worden met cursisten met het eindnivea u 'sociale redzaamheid' als bij cursisten
met het eindniveau 'doorstroming' , m et dien verstande dat bü d e laatste groep
(minstens 20% van de gevallen ) de 'lagere doelstellingen ' niet konden worden
bereikt.
Tot zgn. 'lagere doelstellingen' worden gerekend o.a.:
- bord en begrijpen op openba re plaatsen ,
- leesvaa rdigheid:
- korte informatieve teksten kunnen lezen ,
- ondertiteling kunnen volgen.
- spreekvaardigheid: - een eenvoudige inlichting geven of vragen,
- met vrienden of kennissen in kleine kring een gesprek
voeren over vertrouwde onderwerpen ,
- telefonisch een zakelijke inlichting vragen of geven.
- luistervaardigheid: - eenvoudige inlichtingen of vragen begrijpen,
- telefonische boodschappen begr~jpen.
- schrijfvaardigheid: - een eenvoudig formulier kunnen invullen,
- een kort briefje kunnen schrijven.
Jansen/v. Veen komen op dit punt tot de conclusie: 'Uit de beantwoording
van de doelstellingenvraag moeten we de pijnlijke conclusie trekken, dat de
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docenten aangeven , met na me de lagere doelstellingen te bereiken. In een
aanta l gevallen streeft m en wel hogere d oelstellinge n na , maar in de praktijk
lijken die doelstellingen kennelijk niet zo haalbaa r. ' (op. cit. , p. 190).
Er is nog een reden om te veronderstellen dat d e eindtermen 'sociaal
red zaamheidsniveau ' en 'doorstromingsniveau' niet zo veel aanl eiding geve n
tot grote verschillen in aanpa k en opbren gst van d e intensieve taalcursusse n.
H oewel de betreffende instellingen zee r verschillend zijn wa t eigen doelgroep
betreft - er zijn a lgemene en categoria le instellingen, zoals d ag- en
avond scholen , volksunive rsiteiten, vrouwenproj ecten maar ook vormingsinstituten en beroepsvoorbereidende cursussen die intensieve taalcursusse n
verzorgen - b ereiken zij toch in grote lijnen dezelfd e groep cursisten, nl. de
(jong-)volwassen buitenlanders met enige vooropleiding, uit d e categorie
'bui te nlandse werknemers en hun gezinsleden' die min of m ee r aa nspreekba ar
zijn in het Nederla nds.

Bij d e bepaling van wat nu eigenlijk het sociaa l redzaamheidsniveau is waar
taalcursussen in ieder geval naar zouden moeten toe werken is he t van groo t
belang enige aa nda cht te sc henken aan de uitkomsten van het 'Project soc ia le
red zaamheid ' va n het NCB.
Er wordt onderscheid gem aakt tussen:
l. Sociale red zaamheid op een tamelijk la ag niveau, het zgn. drempelniveau , dat
wordt aangeduid als een 'eerste aanspreekbaa rheids-nivea u'. Coumou e.a .
(1980) hebben dit wel eens omschreven als: ' . . . genoeg Nederlands om te
kunnen communiceren met de m ensen die ze dagelijks tegenkomen.' H et
gaa t om taalge bruik van de gewone, a lledaagse situaties: 'da t men z' n zegje
moet kunnen doe n bij het winkelen , op de markt, bü de d okte r of in he t
ziekenhuis. ' (Coumou , 1987. )
H et bezwaar va n al deze aa nduidingen is dat er nauwelijks in concreto m ee
kan worden aangegeven welke woordenschat, welke grammatika le const r ucties,
welke niveaus in lees- en schrijfvaardigheid verworve n moeten worden om op
dat niveau te fun ctioneren.
2. Een andere, mee r reali stische benadering van het begrip soc ia le
redzaamheid levert een veel omvangrijker definitie op. Sociaal redzaa m zijn
betekent dan niet dat men een bepaald minimum a an taalkennis bezit,
m a ar dat m en in talig op zicht zelfsta ndig in de Nederland se maatscha ppij
ka n functioneren. Dus op dezelfde ma nier als Nederland ers. H et sociaa l
red zaamheid sniveau komt hierbij overeen m e t he t eindnivea u basisedu ca tie.
Coumou (1987 ) w~jst erop dat deze benadering a) een hoger taalvaardigheidsniveau ve ronderstelt: ' ... je m oe t toch minstens kranten , t~jdschriften en
boeken kunnen .lezen, en bijvoorbee ld radio en televisie kunnen volge n .. . ',
en b ) een verbreding van de inhoud van sociale redzaamheid tot gevolg heeft,
' ... nl. in die zin , dat beha lve een bep aalde taa lva ardigheid tevens
componenten a ls rekenen , sociale kennis en vaa rdigheden , maa tschappelijke
oriëntatie en beroepsoriëntatie ert oe ge rekend kunnen worden. '
De la atst beschreven opva ttingen worden ontlee nd aan een aa ntal overheids~
publika ties zoals de Minde rhedennota (1983) en de Rijksregeling en raa mpla n
basiseducatie volwassenen (l 985) waarin d e problem a tiek van de minderheidsgroepen wordt benaderd in termen van 'een gelijkwaardige plaa ts' en
'volwaardige ontplooiingska nsen' en 'gelijkwaardi g functioneren' .
. Om in cursusse n 'Nederlands als tweede taal' aan het leerdoel sociale
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redzaamheid gestalte te kunnen geven hebben medewerkers van het
gelijknamige NCB-project een soort raamwerk met taalact iviteiten en taalmiddelen opgeze t dat in de basiseducatie voor volwassen anderstaligen in ied er
geval moet worden opgenomen.
Men onderscheidt:
a. bepaalde terreinen van activiteiten m et daarbij behorende gedragsspecificaties die
nodig zijn om op die terreinen te kunnen function eren (bij v. 'werk en
beroepsleven' en 'dienstverlenend e instellingen ' waar men bepaalde
activiteiten uitvoert zoals op ee n ba nk: geld opnemen/ storten, inlichtingen
vrage n over cheques, rentes tanden, etc. );
b. taalvaardigheden t.w. lezen/sd1r~jven/ spreken/ luisteren waarbij de nadruk
moet komen te liggen op een h oge ontwikkeling van de receptieve
taalvaard igheden omdat daar het meest een beroep op wordt gedaan;
c. taalhandelingen die aangeven m et welk doel de communicatie wordt opgezet
en van welke taalmiddelen je geb ruik moet maken om je doel te bereiken
(bijv. aanraden , afraden, verzoeken, begroeten etc. );
d . woordenschat en grammatica. Men gaa t uit van een basisvocabula:ire van ruim
6000 woorde n om goed te kunne n functioneren in ee n a nderstalige
omgeving; d e grammaticale component is gebaseerd op taalgebruik en
levert dus in d e eerste plaats een communicatieve grammatica.
Als we deze twee opvattingen over hè t niveau van soc ia le redzaamheid (het
drempelniveau t.o. het hogere taalniveau) in verband brengen met de praktijk
van de op deze onderwtjsdoclen gerichte educatieve activiteiten dan lîjkt het
erop dat het eerste, lagere nivea u in veel van de genoemde basiseducatieve
instellinge n wel bereikt kan worden maa r dat het tweede ni vea u zal moeten
worden uit geroepen tot d e doelstelling van de toekomst.
Tenslotte nog dit. Bij het overwege n welk taalbeheersingsniveau het best
overeenkomt m et het gewenste soc iaal redzaamheidsniveau is het van primair
belang aandacht te geven aan d e leerwensen, de taalleerbehoefte en de taalleermogelijkheden van de volwassen buitenlander. H et is aa n de taalleerder om
het door hem / haar beoogde beheersingsniveau te bepalen. H et is de taak van
het ond erwij s maximaal mogel~jkheden te bieden om in de behoefte van de
taallee rder te voorzien; het is aan de educa tieve instellinge n om programma 's
te maken waarmee de taalleerder zich tot een hoog taalbeheersingsni veau kan
ontwikkelen en dus een volwaardige maatschappelijke positie kan verwerven.
Het is aan de taalleerder om te bepalen tot welke hoogte hij /zij de eigen taalvaardigheid zal ontwikkelen.
In die zin zijn taalcursussen en taa ldocenten veel te vaa k hun boekje te
buiten gegaan. Het is ook de vraag of haalbaarheidsoverwegingen (zoals
beschikbare onderwijstijd, beschikbare leer- en hulpmiddelen , financiële
middelen e. d .; zie Extra, 1985) hierbij een grote rol moge n spelen.
Het is nog meer de vraag of men zo ver moet gaan om sociaal redzaamheidsonderwüs aan alle buitenlanders te verplichten (vgl. Sciarone/ Montens, 1985).
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3
DOORSTROOM NAAR VERVOLGOPLEIDINGEN
Uitgaande van de beschrijving van de verschillende deelnemersgroepen die
men in educatieve voorzieningen Nederlands als tweede taal aantreft zou men
tot de volgende indeling naar leerwensl leerdoel kunnen komen:
1. Cursisten met als leerdoel alleen (Nederlands} taalonderwijs.
Bijvoorbeeld:*
- buitenlanders die voor en ige t~jd aan een bedrijf of een Nederla11dse
vestiging z(jn verbonden; hun echtgenoten en familieleden;
- ambassadepersoneel;
- sommige werkloze (oudere) gastarbeiders.

Zulke curs isten vinden we bijvoorbeeld bij:
- volksuniversiteiten,
- commerciële taalinstituten,
- projecten educatie minderheden.
2. Cursisten met als leerdoel voorlopig alleen taalonderwijs.
Deze cursisten verschillen van groep 1 op het punt van de eigen educatieve
achtergrond. Vaak reiken de opleidingswensen verder dan alleen een goede
beheersing van het Nederlands maar probeert men zich in ee rste instantie
tot dat laatste te beperken.
B~j voorbeeld:
- buitenlandse jong-volwassenen die snel een arbeidsplaats willen veroveren;
- buitenlandse vrouwen ;
- vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd .
Zulke cursisten vinden we bijvoorbeeld bij:
- intensieve taalcursussen,
- taalcursussen betaald door GAB volgens studiekostenregeling,
- zelforganisa ties,
- educatieve cen tra.
3. Cursisten met behoefte aan basiseducatie.
Hier gaat het om lesnemers met veel meer scholingswensen dan beheersing
van het Nederlands. Zij zijn behalve naar taalonderwijs ook op zoek naar
ondt;rwijs in lees-, schrijf- en rekenvaardigheid en eigen taal- en
cultuuronderw~js.
Bijvoorbeeld:
- buitenlandse vrouwen;
- analfabeten;
- gastarbeiders en hun echtgenoten die in het moederland weinig of geen
lager onderwijs hebben gevolgd.
-

Zulke curs isten vinden we bijvoorbeeld bij:
alfabetiseringsprqjecten,
dag -/avondsc holen voor volwassenen,
cursussen in penitentiaire inrichtingen,
vormingscentra.

"\Ve ge,·en steeds enkele voorbee lden; het is 11iet wenselijk ee n complete opsomming te geven.

208

4. Cursisten me t a ls leerdoel taalonderwiJs om toegang te krfigen tot beroepsopleidingen.
Hierbij gaat het om and erstaligen di.e a l enige opleiding of zelfs afgeronde
mid delbare schoolopleidingen in eigen land acht er de rug hebben, m aa r het
taa lniveau mi sse n om d e gewenste beroe psopleiding te vol gen .
Zulke c ursisten vinden we b~j voorbee ld b~j :
- dag-/ avond onderwij s voor volwasse nen,
- intensieve taalcursussen ,
- internatio na le sc hakelklasse n ,
- scha kelcursusse n voor MBO, HBO en unive rsiteiten.
5. Cu rsisten me t a ls leerdoel taalonderwiJs en algemeen en specifiek onderwiJs op
verschillend gebied om uiteindelijk toegang te kriigen tot beroepsopleidingen.
In d eze catego rie treffen we buitenla ndse jonge ren en jong-volwa ssenen aa n
met bredere scholingsbehoeften die we liswaar va n veel taa londerwij s
afh a nkelijk zijn maar ook vooral naa r a lgemeen voortgezet onderwijs
(Engels, wiskunde, etc. ) en specifiek onderwijs (beroepsgericht ) op zoek z~jn.

Zulke cursisten vinden we b~j voorbee ld in:
- ISK 's,
- C BB's.
U it de opsomming zal duidelijk zijn d a t e r m e t bet rekking tot de beheersing
van het Nederla nd s drie opties zijn:
a . op sociaal/ communicatief gebruik ge richte taalvaa rdigh eden ,
b. op het begrip va n leerstof ge richte taa lva ardigh ed en en
c. taa lvaardigheden als onderdeel van ee n (in de ee rste plaats) veel algem ene re
sc holingswens.
Maar eerst het volgende:
H et lijkt ons ni et verstandi g met de verschillende opties en hun b~jpasse nde
niveaus naar bepaa lde soorten cursusse n of opleidinge n te verw~j zen. D e
aspirant-c ursist heeft een Leerdoel of leerwens (zie l t/ m 5) en onderdee l daa rvan
is een bepaald taaLleerdoel (zie a, bof c ). N u hangt het in de ee rste plaats af va n
z~jn/ haar omsta ndigheden (fin a nciën, leeft~jd, verblijfsduur, m oedertaalac h te rgrond, beschikba re studietijd etc. ) en m ogelijkheden (vreemde ta lenkennis,
leervaardigheden e tc. ) \.velke leerweg de m eest geschikte is.
Voor de één is het beter eerst een sc hakelcursus en daarna een volledige
beroepsopleiding te volgen, voo r een ander is het wee r beter om meteen in zo' n
beroepsopleiding in te stromen, etc.
D e genoemd e opties a , b en c verdienen enige toelichting.
De optie ond er a. geldt na tuurlUk niet voor bepaa lde groepen; iedereen moet
over sociaal/communicatieve vaardighed en beschikken. Toch zullen de lee rwensen m.b.t. het niveau va n beheersing a fgeleid zijn van de perspectieve n die
men op a ndere te rreinen voor zich heeft ; de verwa chte duur va n ve rblijf in
Nederla nd, scholings- of werkbehoefte op korte en la ngere termijn etc. In ieder
geval is het zo d a t sociaal/communicatieve taalbeheersingsdoelen niet exclusief
kunnen worden toegeschreve n aan taalc ursussen voor oudere vo lwassenen en
gasta rbeiders en aa n buitenla ndse vrouwenprqjecten, zoals opmerkingen in d e
wandelgangen en beleidsstukken c.q. bekostigingsbeschikkingen wel eens doen
vermoeden.
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De optie onder b. zal vooral opgeld doen voor de buitenlandse jongeren,
jong-volwassenen, buitenlandse studenten en vluchtelingen die in hun eigen
land al enige of afg·eronde scholing hebben genoten.
Vrij algemeen heerst onder hen het besef dat een eerste, snelle studie van de
Nederlandse taa l de beste oplossing is om toegang te krijgen tot vervolgopleidingen en tevens om de reeds aanwezige kennis in de Nederlandse taal te
kunnen uiten.
Ad c.: Uit een aantal onderzoeken naar leer- en vormingsbehoeften van
buitenlandse jongeren (vgl. o.a. v. Boxtel/ v.d. Linden, 1985, v. Geel e.a. 1985,
de Wild, 1984) blijkt dat voor een groot deel deze groep de kansen op
funderend, algemeen vormend en beroepsvoorbereidend onderwijs (in
Nederland en/ of in het eigen land) heeft gemist. Maar z~j beseflen heel goed
dat daarmee ook de kansen op een achtenswaardige plaats in de Nederlandse
samenleving goeddeels verloren z~jn en het enige perspectief is: het soort van
'gastarbeiders' -baan ~jes zoals hun ouders die jarenlang hebben vervuld.
Meestal beheersen zij enig Nederlands om zich sociaal te redden, hun
ervaringen met taalcursussen en schakelvoorzieningen zijn vaak even talrijk als
onbevredigend en wat ze in de eerste plaats willen is een deugdelijke algemene
en/ of beroepsopleiding. Wat er aan Nederlandse taalles in zo'n opleiding zit is
meegenomen maar voor hen bijzaak.
Aan de juiste afstemming tussen de leerwens - het (daarvan afgeleide) taalleerdoel - en de beste leerweg, heeft het tot nu toe in het onderwijs Nederlands
aan anderstaligen vooral ontbroken. Om die reden concludeert De Wild a ls h~j
spreekt over 'de marginalisering van een generatie' (U trecht , 1985) dat de vele
educatieve voorzieningen niet kunnen worden beschouwd als 'een educatief
netwerk, d.w.z. een samenhangend ste lsel van educatieve voorzieningen, waar op
professionele wijze wordt gewerkt aan maatschappelijk erkende kwalificaties'.
Een goed doorstromingsperspectief wordt volgens De Wild verhinderd door:
- disfunctionele toelatingseisen, bijv. willekeurige leeft~jdsgrenzen,
inschrijvingsduur arbeidsbureau, e.d. ;
- de verkokerde structuur met beperkte doorstromingsrnogelijkheden; er zijn zo
veel verschillende ministeries en instanties bij de diverse cursussen betrokken
dat het heel moeil~jk wordt ze op elkaar af te stemmen;
- beperkte professionalisering;
- beperkte beschikbaarheid van personele en materiële middelen;
- geringe mogelijkheden de eigen taal te leren of de eigen taal a ls
instru ct iemiddel te gebruiken;
seksespecifieke opbouw van het onderwijsveld;
- de marginale positie van de buitenlanders in het Nederlandse onderwijs.
Munster/v.d. Voort (Utrecht, 1984) voegen hieraan toe:
- er ontbreekt een goede voorlichting over de educatieve voorzieningen,
- er is weinig samenwerking tussen instellingen,
- in organisatorisch-regeltechnisch opzicht wordt weinig of geen rekening
gehouden m et cursisten uit etnische groepen.
Voor het onderwijs Nederlands als tweede taal blijkt de geringe aandacht
voor het doorstromingsprobleem o.a. uit de zeer scheve verhouding tussen
beschikbare beginnersleerstof en gevorderdenmateriaal. Het lijkt erop, als men
de gebruikte m ethodes en ta:alleermiddelen beschouwt, dat er de afgelopen tien
jaar voornamelijk basiscursussen en beginnersopleidingen zijn verzorgd.
Leerstof voor het doorstroomniveau is schaars. Nu za l dit ook voor een deel te
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wUteri zUn aa'n het f e'itdat doorstroming slechts op beperkte schaal en ook nog
naar diverse richtingen heeft plaatsgevonden. Verspreide en versnipperde
a cti viteiten op kleine schaa l hebben weinig kans op:
a. extra faciliteiten,
b. ee n geza menlijke aanpa k voor leerstofontvvikkeling, en
c. de mogelijkheid om know-how op te bouwen.
Zo is de cirkel rond, immers, ee n vervolgopleiding zond er op gevorderde
taallee rders gerichte leerstof, zal op die g roep gee n aantrekkingskracht
uitoefenen en daard oor d oorstroming belemmeren.
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4
VOORSCHAKELING VS. NEVENSCHAKELING

In het voorgaande hebben we geprobeerd duid elijk te maken dat de
verschillende fasen in het taa lleerproces Nederlands a ls T 2 (voor zover
gekoppeld aan taalcursussen ) niet moeten worden verward met de
verschillende fasen in de eigen onderwijsleergang van de volwassen anderstaligen.
Er is spra ke van beginnende en gevorderde taalleerders; er is ook gesproken
over basiseducatie en vervolgopleidingen. De verschillende fasen van beide
leerprocessen hoeven niet overeen te komen . Het is mogel~jk dat ee n
gevorderde taalverwerver (bi_jv. een gastarbeider die al een tiental jaren in
Nederland woont en werkt en vlot Nederlands .spreekt en het goed verstaat )
deelneemt aan een ed ucatieve basisactiviteit. Evengoed is het mogel~jk dat we
een hoog-opgeleide buitenlander tegenkome n in een cu rsus voor beginnende
taalleerders. W e moeten bedenken dat het hier geboden ond erscheid in de
onderwijspraktijk nog wordt gecompliceerd door de factor leeftijd en de factor
schriftelijke c.q. mondelinge Trbeheersing.
De1.e problematiek is bijzonder relevant met het oog op de instroom b~j
beroepsopleidingen. 1-<fen kan in schakelonderwijs het vereiste
taalbeheersingsniveau proberen te bereiken om op gel~jk niveau met
Nederlandse lesnemers/ studenten de vakopleiding te volgen.
Men kan ook op de schakelopleiding een beroep doen om een groot aantal
vaardigheden te verwerven (rekenen, wiskunde , vreemde taal ) teneinde een
soepele instroom in beroepso pleidingen te bewerkste lligen . Anderen menen dat
de anderst alige cursis ten zo snel mogelijk de beroepsopleiding in moe.t en
kunnen; eventuele tekorten v.1orden dan in de loop van de t~jd wel ·weggewerkt.
Het probleem \•v aar wc hier mee te maken hebben is dat van voorschakelin,g
versus nevenschakeling. Voorbeelden van methodieken t.b.v. voorschakeling zijn :
De aan pak vo lgens de zgn. communicatieve syllabus (vvaarbij grammaticale
aspecten in een communicatieve leergang worden geïntegreerd) zoals het
16+ prqject in Rotterdam. Deze leergang is bedoeld als opstapcursusmateriaal.
- Het prqjec t ' Instap toets Nederlands voor volwassen niet-Nederlandstaligen'
van het CITO/ ITT te Nijmegen dat er op gericht is het ingangsniveau van
aspirantcutsisten voor opleidingen voor primaire beroeps.educatie te bepalen.
De toeleidende curs ussen kunnen hier hun onderwijs op afstemmen.
Voorbeelden van nevenschakeling zijn:
- Het project 'Aanpassing leerme thoden lascursussen buitenlandse jongeren' .
(Dit prqject richt zich op het toegankel ijker maken van het theoriegedeelte
van de lascursusscn en h et ontwi kkelen va n andere examenvormen. ) Tijdens
d e op leidi ng worden niet-Nederlandstalige c ursisten in een aparte stroom
opgevangen waar met spec ia le rnethodieken de vaktaal wordt verwerkt.
- H et prqject 'Van school naar beroep'; dit staat een rigoreuze herschr~jving
van leerboekteksten voor vvaardoor het beroepsonderwijs van binnenuit de
taalverwerving steunt. (Steinert, 1985. )
De houding van de overheid is ten dezen ook weinig consequen t; wat aan de
ene kant wordt afgewezen wordt aan de an dere kant met dezelfde voortvarendheid opgebouwd.
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Voor de hoger opgeleide buitenla ndse jongeren m ee nt de staatssecretaris van
Ondervvü s en We tenschappen dat ee n a parte schakelfase van 1 of 2 jaar m oe t
worden ingesteld om in de Nederla ndse taalbeheersing zo snel mogelijk het
nivea u va n Ned erland se collega -studenten te verkr~jgen. H et gaat dan om ee n
categoria le voorziening, een soort 'buitenlandersklassen' voor middelbare en
hogere ond erw~j svoorzieningen (vgl. toespraa k staatssecretaris Ginjaar-Maas in
'Verslag studiedag andersta lige volwassenen Cornelis Drebbel College' ,
Alkmaar 1985).
T.a.v. de jonge Turken en Marokkanen naar wie onderzoek is verricht op
het punt van hun arbeid smarktpositie stelt de staa tssec retaris evenwel vast: 'de
zogenaamde " buitenlandersklassen " dienen ind erdaad zoveel mogelijk te
worden vermeden, daa r dit d e taalvaardigheid va n de sc holie ren nega tief ka n
beïnvloeden .' (Mind erhedenbele id: Tweed e Kamer, vergaderjaar 1985/ 86, no.
136. )
Als men er voor kies t anclerstaligc cu rsisten zo snel mogelijk in beroeps~ en
vakopl e idingen te lat en instromen , in plaats van hen aa n categoria le
(voor- )sc hakelvoorzieningen te laten dee lnemen, clan moet men rekenin g
houden met het vo lgende:
- Een schakelvoorziening kan dienst doen voor uiteenlopende vervolgopleidingen; b\j snelle plaatsing in vervolgopleid ingen moet men a ttent z~jn
op een brede verspreiding. Veel sc holen moeten d a n voor kleinere groepjes of
enkelingen voorzieningen trefien.
- Categorial.e scha kelvoorzieningen zullen weinig lesmateriaal voor
gevorderden ont\\'ikkelen; toc h zal er a ltijd een groep bl~jven die beh oefte
heeft aan gevorderd en-lesm ateri aa l (bijv. deelnemers aan ni et-in te nsief
taalonderwijs, spijtoptanten , vrouwen in lesgroepen met een lange leerweg,
etc .).
- Bij de EKE-projecten is gebleken dat cursussen waar veel Nederlandse
cursisten en weinig a llochtonen deelnamen (de proj ecten waar d e heterogeniteit het hoogst was) het hoogste percentage uitstroom zonder opgaaf van
reden hadden. Men moe t du s bij snelle onderdompeling beducht z~jn voor
grotere uit valpercentages.
- H et ISK-onderzoek va n Fase/ de Jong (1983 ) laa t zien d a t de uitva lpercentages veel hoger zijn als leerlingen besluiten door te stromen naa r
scholen zonder schakelvootzienin gen en met we inig buitenla ndse lee rlingen.
Het bezwaar is echter dat in een situatie van voorschakeling weinig druk
wordt uitgeoefend op de vervolgopleidingen de lee rprogramma 's aan te passen
aan de anderstalige cursiste n. Een ander gevolg van uitgebreide vóórschakeling
is het risico dat er voor sommige cursisten een erg lange leerweg ontstaat.
De beste oplossing, naar on ze opvatting, is een constella tie waatb~j de
anderstalige cursist eerst ee n korte , op verwerving van de meest noodzakelijke
taalvaardigheden gerichte schakelcursus volgt waarbij de ontwikkeling van
rece ptieve vaardigheden en het opbouwen van een grote woordenschat de
belangrijkste leerdoele n z~jn. In samenwerking me t de vervolgopleiding moet
een soepele insttoom worden georganiseerd waarbij in eerste instantie het
eventuele wegwerken van deficiënties op andere vakgebieden, een efficiënte
voorlichting op studie- en beroepsperspec tief en het e igen-maken van d e
benodigde leervaardighed en aparte aandacht dienen te krijgen.
Bij het vaststellen va n de m a te waarin h et op het vakdiploma gerichte vaken schooltaalgebruik a an de anderstalige cursist moet worden a angepast, moet
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rekening worden gehouden met eventuele negatieve effecten op de cognitieve
ontwikkeling van de cursist.
Bovendien kan een te veel aangepaste leerstroom ook een minderwaardig
diploma tot gevolg hebben. Zulke (mogelijke) consequenties dienen mede overwogen te worden.
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5

CERTIFICATÈN NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL
De huidige situatie met een enorme verscheidenheid aan cursussen en
taallessen is bijna onhoudbaar. Ondanks alle scepsis (zie p. 20.3 ) mag m en
verwachten dat in de regelgeving m.b.t . volwasseneneduca tie met de nieuwe
wetgeving enige overzichtelijkheid wordt aangebracht. Waar ec hter de
we tgeving niet in kan voorzien, is het bewerkstelligen van een overeenkomstig
eindniveau van de diverse activiteiten Nederlands al s tweede taal.
Het is voor d e anderstalige cursist op dit moment welhaast onmogel~jk om
een duidelijke indicatie te krijgen van zijn taalverwervingsnivea u en dat dan
weer te vergelijken met het niveau van andere personen en instellingen. H e t
type opleiding waar de cursist de taallessen heeft gevolgd kan zelden een
aanw~jzing zijn. Het staat allerminst vast dat degene die een opstapcursus voor
een HBO-school volgt een hoger taalniveau heeft bereikt dan iemand die
eenzelfde period e heeft doorgebracht op een inte nsieve taa lcursus van het CBB
of in een schakelklas voor het LBO. H e t staat evenmin vast d a t degene die een
duurbetaalde cursus in een chic tal eninstituut heeft gevolgd m eer Nederlands
beheerst dan de cursist di e zijn gratis taaUessen in een vormingsschool volgt.
Zoals we gezien hebben is het ve rloop onder de cursisten groot. Het kan
gebeuren dat een cursist een aantal jaren op verschillende cursussen of
inste llingen, mogelijk afwisselend intensief en niet-intensief, taallesse n heeft
gevolgd zonder dat hij/zij een daadwerkelijke vooruitgang heeft geboekt.
Niet minder problematisch is de nivea u-indicering voor de instituten die de
taallessen verzorgen. Soms wordt gebruik gemaakt van intake-toetsen en
intakegesprekken, m a ar een verantwoorde begintoetsing (d.w .z. op
verschillende niveaus en dan over diverse vaardigheden ) kost zo veel tijd dat de
m eeste onderw~jsinstituten daa rvan afzien. Men moet zich tevens realiseren dat
het beperkte aantal bruikbare intaketoetsen (bijv. CITO-instaptoets
anderstaligen ) inmiddels met grote devaluatieverschijnselen te kampen krijgt.
(T er illustratie het voorbeeld van een - ons bekende - Marokkaan van 21 jaar
die gedurende zijn zesjarig verblijf in Nederland al vijf kee r 'de Carlos-toets'
<onderdeel van de CITO-toets> heeft gemaakt; steeds bij andere instellingen).
Veel instellingen die m et verschillende niveaugroepen werken, gebruiken de
m ethode 'na enkele weken/ maanden kijken we of de cursist in de goede groep
zit; anders plaatsen we hem over naar een andere groep. '

Wij menen dat in de bestaande, soms chaotisch aandoende) situatie, ten voordele van de
anderstalige lesnemers én de onderwijsgevende instellingen, verandering kan worden gebracht
door de invoering van centrale examens .Nederlands als tweede taal. Wfj gaan er van uit dat
deze examens nooit mogen leiden tot de invoering van één certifi.caat; de verschillen in
leerwensen en leermogelijkheden van de anderstalige cursisten in Nederland (zie p. 208-211 )
dwingen tot de invoering van examens op verschillende niveaus en verdeeld over de vier deelvaardigheden: lezen, schrfjven, spreken en luisteren.
We geven hier een korte samenvatting van de voordelen van zo'n gediversifieerd certificaat, die uit het voorgaande kunnen worden afgeleid of reeds elders
ter sprake zijn gebracht (vgl. Verslag studiedag a nderstalige volwassenen
Cornelis Drebbel College, Alkmaar 1985 en Montens/ Sciarone, Delft , 1985):
- De anderstalige cursist heeft een bewijs in handen van zün/haar kennis van
de Nederlandse taal; m en kan dat bewijs gebruiken voor instroom in
vervolgopleidingen en bij het zoeken van een baan.
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- D e voordele n die ve rbonden zijn aan het feit da t verschillend e opleidingen
hun eigen aa ntrekkingskracht hebben op onderscheiden d oelgroepen, hoeven
ni et te word en opgeofle rd aa n een centra le toe tsing va n kennis en
vaardigheden. Wie geloof hec ht a a n de opvatting d a t vele wegen naa r Rome
leiden , kr~j g t alle ka ns da t waa r te maken. Een centra le curriculumonafha nkelijke eindtoe ts neemt de noodza ak weg verschillende bestaande
activiteiten op te heffe n t.b. v. een zgn. meer d uidel~jkheid biedend e
constellatie van een beperkt aa nta l opleid ingsmogelijkheden.
Wie orde wil scheppen in een chaos zal m eer succes hebben als d e oorzaken
(van de chaos ) worden aan ge pakt da n wa nnee r links en recht s een aa ntal
elem enten in die chaos wordt opgeruimd. H et opheflcn va n een groot aanta l
voorzieningen voor anderstalige cursisten leidt niet tot een kwa liteitsverbete ring of een plotselin g zeer d oelgerichte aanpa k.
- Ee n ce rtificaa t met een vas te nivea u-aanduiding zou een e inde kunnen
maken aan de willekeurige eise n die vervolgopleidingen stellen aan het
ingangsni vea u va n ande rstalige c ursisten en student en. Voo r d e versc hillende
sc holen van d ezeHde onderwij svorm (bijv. alle MBO-scholen ) zouden gel~jke
toelatingse ise n kunnen wo rden ingevoerd.
- Een ce rtificaat Nederla nds al s tweede taal zou voor a llochtone deelnemers
aa n a lgem een vormend ond erw~j s het eindexa m en 'Ned erl a nds a ls m oed ertaa l' kunn en vervangen .
- Bed1)j ven en instellingen hebben een indi catie van d e kennis va n het
Nederl a nds va n de anderstali ge werknemers d ie ztj in di enst nemen. Veel
we rkgevers wijzen erop dat zij uit a ngst iemand aan te nemen die weinig of
geen Nederl a nds beheerst, de hel e groep a nderstali gen m aa r overslaa n in hun
re cru teringsbeleid.
De instellin g van ee n ce rtificaa t m et zo 'n civiel effec t kan ee n m otiverende
uitwerking hebben op a ndersta lige cursisten en ook een wervend eflec t
hebben m.b .t. bes ta ande educa tieve voor zieni ngen.
- In het a lgemeen ka n de inst elling va n zo' n certificaa t een positieve invloed
hebben op d e kwa liteit va n het ond erwij s Nederlands als t\•veede taa l.
De nadelen va n een systeem va n cen trale toe tsing met daaraan ge koppeld e
certificaten, hebben veeleer te maken met toetse thiek en onderwij skundige
effec ten:
- Een eindtoetsing zoals hier besproken zou een curriculum-onafh a nkelijke
toe tsin g zijn . Eige nl~jk zo u m en de a ndere weg moeten bewand elen: eerst
d oelstellingen bepa len, dan een leerprogra mma ontwikkele n en daarna
vaststellen welke toe tsing de beste is.
T oetsing c.q. normering leidt onve rmijdel~jk tot selec tie; d egenen die 'onder
d e stree p' komen hebben weinig m éér keuze da n overdoen of a fhaken.
- Ee n ce rtificaa t da t tot toelatingsnorm voo r ve rvolgople idingen wordt
verheven ka n zo'n opleiding ontslaa n van de verpli chting voor a nders talige
c ursisten extra acti viteiten te bieden en het eige n p rogramma aa n te passe n.
- Er kan een zgn. C ITO-eflcct ontstaa n; een aanvankelijk curriculumonafha nkelijk toetsi nstrument (waa rvan de norm is vastges teld volgens de
standaardiseringse isen ) begint steeds mee r invloed te krij ge n op de inhoud
va n het onderwij s. In het geval van beheersingstoetsen (zoals de hier
besproken taalvaa rdigh eidstoetsing) is zo' n risico minder groot d a n bij
kennistoe tsing (bij v. natuurkunde-toe tse n ).
Enkele van d eze na delen z~jn b~j ee n adequate onderwij skundige planning te
ondervangen. Maar zelfs wanneer d a t onverhoopt in onvold oend~ mate zou
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gebeuren, menen wij dat de voordelen va n centrale certifi ce ring toch meer
gewicht in de sc haal leggen.
Op dit m oment worden er in ons taalgebied enkele ac tivite iten ondernomen
die potentiee l relevant zijn voor centrale certificering.
1. B~j het CITO/ ITT wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Instaptoets
voor anderstalige volwassenen . Deze instap toets is gericht op de inst room in
(technisc he en ve rzorgende ) b eroepsge richte opleidingen (bijv. CVV, BKE,
streekscholen , etc . - Vgl. Overzicht van deel II in dit verslag). Zo'n instaptoe ts
kan de gesc hiktheid van een anderstalige aspirant-cursist voor d e beoogde
opleiding vaststellen. H~j kan ook een indicatie geven van het
taalvaardigheidsniveau (in termen van de vervolgopleiding). H~j ltjkt ons een
b~jzonder doelmatig middel om een uitspraak te doen over de slaagkansen van
een groot aa nta l a nderstaligen die voor zichzelf een leerwens hebben
geformulee rd zoals genoemd op p. 208 onder punt 3.

2. In se ptember 1986 heeft een door het Ministerie va n Onderw~js en
\tVetenschappen ingestelde Progra mmacommissie Nederlands als tweede ta a l
voor volwasse nen ee n advies uit gebracht over 'de inhoud van een programma
Nederlands a ls tweede taal voor volwassen anderstaligen voo r wie vanwege het
niveau van hun opleiding geen voorziening kan word en getroffen op grond van
de Rijksregelin g basiseducatie' en over 'de noodzaak om aa n de
studieresultate n in dit vak behaald ee n civiele erkenning te verbinden en de
wijze waarop dit zou moeten gebeuren.' Het gaat hierbij om ee n groep
andersta li gen die voor zichzelf ee n leerwens hebben geformuleerd zoals
genoemd op p. 208 onder punt 1 en op p. 209 onder punt 5.
3. Sinds l 9'/7 wordt vanuit de universiteit van Leuven de mogelijkheid
geboden om deel te nemen aan exa m ens ter verkrijging van het Certificaat
Nederlands als vreemde taal. H et exam en wordt a(genomen bü een aantal
bekendgemaakte instellingen in Nederland, België en talloze andere landen en
toetst de kennis van het Nederlands in d e vier deelvaardigheden lezen ,
schrijven, spreken en luisteren en op drie verschillende nivea us: elementaire
kennis, basiskennis en uitgebreide kennis. Het o~derscheid tu sse n de niveaus
elementa ire en basiskennis wordt bepaald door:
- woordensc hatgrenzen (890 c.q. 2044 'meest frequente' woorden );
- naar moeilijkheidsgraad ondersc heiden taalgebruiksvaardigheden die in een
taxonomi e va n verbale communica tie zijn gerangschikt;
~ syntact ische aspecten zoals lengte en complexiteit, woordvolgo rdeversch~jnse len en het wel/niet onderbrengen van idioom in de voor de
toetsing gebruikte taaluitingen ;
- voor het elementaire niveau is ee n lij st van zinspatronen en constructies
gegeven.
Het ond erscheid tussen de nivea us basiskennis en uitgeb reide kennis is niet
aangegeven op het gebied van de woordenschat en syntaxis; in de taxonomie
van verba le communicatie wordt ee n aantal taalgebruiksdoelen aangegeven op
een hoog behee rsings- en begripsniveau (bijv. een weekblada rtikel lezen,
radioprogramma's begrijpen, aan een debat kunnen d eelnem en, etc.).
Met betrekking tot het niveau va n de verschillende toetse n oordelen
Montens/ Sciaron.e (Delft, 1985) dat het examen elementaire kennis ' nagenoeg
niets vaststelt '. Z~j gaan er van uit dat een taalbeheersingsniveau dat vanuit
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maatschappel~jk oogpunt een zelfredzaamheidsniveau genoemd kan worden,
pas wordt bereikt met een woordenschat die (qua 'dekkingspercentage')
overeenkomt met het examenniveau basiskennis. Over het niveau uitgebreide
kennis worden door Montens/Sciarone geen nadere mededelingen gedaan. De
moeilijkheid t.a.v. de status van het Leuvense certificaat is volgens hen dat 'bü
buitenlanders het eerste (zeer lage) niveau allengs het aanzien gekregen lijkt te
hebben van het 'Leuvense certificaat' als zodanig.
Een aantal bezwaren zoals door Montens/Sciarone geformuleerd lijkt
allerminst ongegrond als men een vergelüking maakt met Engelse en Duitse
equivalenten van het Leuvense certificaat. Eerst iets over de inhoud en opzet
van die examens. Voor het Engels kan men ter verkrijging van een certificaat
in tientallen landen (b~j de zgn. 'British councils') maar ook in Engeland zelf,
examen doen voor een 'First certificate', het lage niveau en voor een
'Certificate of proficiency', het hoge niveau, waarvoor men op drie subniveaus
beoordeeld kan worden.
De toetsen bestaan uit delen voor spreek-, luister-, lees- en schr~jfvaardigheidstoetsing. Sommige testonderdelen toetsen apart woordenschat, idioom,
grammatica en taalgebruikkennis.
Voor het Duits kan men bij de Goethe-instîtuten in Duitsland en andere
landen een soortgel~jk certificaat halen. De toetsonderdelen voor wat betreft de
deelvaardigheden komen overeen met het Engelse en Leuvense examen; ook
zijn er twee niveaus waarop men examen kan doen, t.w. het lagere 'Zertifikat
Deutsch als Fremdsprache' en het hogere 'Zentrale MittelstufenprLifung'
(ZMP).
Bij de examinerende instituten wordt gemeld dat het in het geval van het
'First certificate' en het 'Zertifikat' gaat om het laagste niveau, beide gebaseerd
op een basiswoordenschat van ± 2000 woorden.
Het 'Certificate of proficiency' geeft in Engeland recht op inschr~jving bij de
universiteiten; het woîdt beschouwd als een bew~js van voldoende
taalvaardigheid bij allerlei onderwijs- en overheidsinstellingen en bedrüven.
Van de 100.000 kandidaten die per jaar aan dit examen deelnemen, zijn er
25.000 die dat in Engeland doen.
Het 'Zentrale Mittelstufonprüfung' -certificaat geeft in het geval men voor
alle onderdelen 'goed' of meer heeft, dispensatie voor het toelatingsexamen
voor de Duitse universiteiten en hogescholen.
B~j vergel~jking met het Leuvense certificaat kan men het volgende
constateren:
- wat voor Duitse of Engelse certificering als het laagste niveau in aanmerking
komt, is in de Nederlands/Belgische opzet het middenniveau (nl. basis~
kennis);
- het hogere beheersingsniveau dat recht geeft op het 'proficiency' -certificaat
en het 'ZMP'-certificaat heeft in beide landen een civiele status gekregen.
Het examen 'Certificaat Nederlands als vreemde taal' heeft inmiddels de
examens in beide andere landen wel voorb~jgestreefd aangaande het
binnenlands gebruik (d.w.z. niet absoluut maar relatief): het merendeel van de
kandidaten heeft onderw~js aan taalcursussen in Nederland genoten.
(Overigens zit de groei vooral in de groep deelnemers voor Elementaire kennis
en Basiskennis; het aantal behaalde volledige certificaten voor Uitgebreide
kennis is zelfs gedaald.)
Men moet dus in aanvulling op de conclusies van Montens/Sciarone
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vaststellen dat de behoefte aan een algemeen certificaat almaar toeneemt maar
dat moet worden betw~jfeld of het Leuvense examen waar aanzien en
waardering vooral worden bepaald door de steeds groeiende groep deelnemers
voor het lage en té lage niveau, het meest geschikte instrument is.
Het ligt voor de hand om de leerwensen zoals die omschreven zijn op p. 208209 onder de punten l, 2 en 4 te verbinden met een toetsing van taalkennis
zoals die b~j de examens voor het Leuvense certificaat wordt toegepast. De
toetsing op deelvaardigheden komt geheel overeen met de omstandigheid dat
een groot aantal cursisten bepaalde vaardigheden redelijk tot zeer goed
beheerst en andere vaardigheden nog vanaf een nulpunt moet opbouwen. (vgl.
dl. II, par. 4.4 en par. 4.7.) Ook hebben we gezien dat in veel gevallen
cursisten (vgl. dl. II, par. 4. 7) vooral voor de ontwikkeling van mondelinge
taalbeheersing een cursus bezoeken. Bovendien zijn de eisen van bedrijven en
instellingen t.a.v. anderstalige werknemers niet op alle deelterreinen even
strikt. Voor bepaalde groepen taalleerders met weinig onderw~jservaring kan
het verkiesl~jk z~jn een examen in twee of meer fasen te laten afleggen.
Men kan hier tegenwerpen dat de ontwikkeling van een deelvaardigheid niet
mogelijk is zonder de 'algemene' taalvaardigheid op een hoger peil te brengen.
Toch kan men in het taalonderwijs aan bepaalde onderdelen prioriteit geven
en daar de meeste aandacht aan besteden.
Het bezwaar dat toetsing op deelvaardigheden een omslachtige, t~jdrovende
aangelegenheid is, weegt niet op tegen de voordelen. Daar komt nog bij dat de
zgn. 'cloze-testen', die vaak als vervanging voor de omvangrtjke
deelvaardighedentoetsing worden gebruikt wel eens zeer nadelig kunnen zijn
voor taalleerders met een andere dan een westerse culturele achtergrond of
voor taalleerders die 'cloze' -teksten niet kennen als vast onderdeel van hun
leergang.
Uiteindelijk menen w~j dat het doenlijk is de bestaande toets- c.q.
examenmogelijkheden verder te ontwikkelen tot een stelsel van curriculumonafhankelijke deel toetsen, waarin in ieder geval een (realistisch!) basisniveau
is aangegeven en waarin zo mogelijk wordt rekening gehouden met een
doorstroomniveau van meer specifieke aard als dat voor een grote doelgroep
van belang is.
Zulke examens moeten door de overheid van een waarmerk worden
voorzien om als toelatingsnorm bij vervolgonderwüs en vakopleidingen te
kunnen fungeren. De invoering van zulke officiële certificaten met een civiele
status mag niet lang meer op zich laten wachten.
Ten overvloede w~jzen we erop dat zo'n stelsel van (deel-)certificaten gericht
moet zijn op alle niveaus en leerwensen die wü op p. 208-211 genoemd hebben.
Het zou alleszins afkeurenswaardig z~jn als bepaalde lagere niveaugroepen
zouden worden uitgesloten van de kans op status-verlenende diploma's omdat
hun leerweg te gecompliceerd of te langdurig geacht wordt.
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- Centrum voor Administratieve Vakopleiding Volwassenen
~ Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening
- Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid
- Centraal Instituut voor Toets-Ontwikkeling
- Cursussen J eugdige Werklozen
- Centraal Overleg Beroepsbegeleidend Onderw~js
- (Stichting) Centraal Orgaa n Landel~jke Opleid ingen
- Centraal Overleg Regionale Organen (Streeksc holen )
- Centrale Toets Nederlands
- Culturele Minderheden
- Centrum voor Vakopl eiding Volwassenen
- Dag- en Avondschool voor Volwasse nen
- Dutch State Mines
- Deelt~jd Kort Middelbaar Beroepsonderwijs
~ Experimentele Arbeidsprojekten voor Jeugdigen
- Educatief Centrum Buitenlanders (Utrecht )
- Educatief Centrum Migranten (Rott erdam )
Etnische/ Culturele Minderheden
- Europese Gemeenschap
- Eerste Nederlandse Tale npracticum
- Eigen Taal en Cultuur
- Federatie van Nederlandse Vakverenigingen
Gevvestelijk Arbeidsbureau
- Gemeentel~jke Dag- en Avondschool (Den Haag)
- Gemeentel~jk Vervoersbedrijf (Amsterdam )
- Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
- Hoger Beroepsonderwijs
- Hoger Economisch en Administratief Onderwijs
- Individueel Beroepsonderwijs
- Interdepartementale Commissie Minderhedenbeleid
- Interdepartementale Projectcommissie Volwassenen
- Instituut voor Sociale en Bedrüfspsychologie (Amsterdam)
- Internationale Schakelklassen
- Internationale Schakelklassen voor Volwassenen (Amsterdam )
- International Student Service
- International Training Association
- Intensieve Taalcursussen

ITS
ITT
IVIO
KLOS
KMBO
LBO
LCVOA
LOG
LOT
LOVC
LOVJ V
LOVWJ
LPC
LPG
L TS
MAO
M AVO
:MBO
MBO-IW
MDGO
M EAO
MHO
MMO
M N DGO
M NO
MO
M SPO
MTS
NCB
NIOW
NLO
NS
NU FFIC
OETC
O VB
OVG
O&W
PA
PABO
PAO
PBM
PCG
POV
RSCW
SAD
SEC

sco

SKR
SOB
SoZaWe
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-

Instituut voor Toegepaste Sociologie
Instituut voor Toegepaste Taalkunde (Nijmegen )
Instituut voor Individueel Onderwij s
Kleuterleidster Opleidingsscholen
K ort Middelbaar Beroepsonderw~j s
Lager Beroepsondenvij s
- La ndelijk Coördinaa t V oortgeze t Onderwijs Anderstaligen
- La ndelijke Ontwikkelingsgroep Oriëntatie en Schakeling
(va n het LOVWJ )
- La ndelijk Ondersteunings team (EKE)
- 1.,a ndel~jke Organi sa tie va n Christelijke Vormin gsinstituten
- La ndelijke O rganisa tie Vormingswerk Jonge Volwassenen
- Landel~jke Organisa tie Vormingswerk Werkende Jongeren
- La ndelijke Pedagogische Centra
- La ndel~jke Pro.ject Groep
- Lagere Technisc he School
- Middelbaar Agogisch Onderwij s
- Middelbaar Algemee n V ormend Onderwijs
Middelbaar Beroepsonderwijs
- Middelbaar Beroepsond erwijs-Inrichtingswerk
Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidsonderwijs
- Middelbaar Economisch en Administratief Onderwij s
- Middelbaar Huishoudonderwij s
- Middelbaar Middenstand sonderwijs
- Middelbaar Nüverheids-, Dienstverlenend en
Gezondh eidsonderwijs
- Middelbaar N~jverheidsonderwüs
- Middelbaar Onderw~js
- Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs
- Middelba re Technische School
- Nederla nds Centrum voor Buitenlanders
- Na tionaa l Instituut voor Onderwijs en W etenschappen
- Nieuwe Leraren Opleidingen
~ Nederlandse Spoorwegen
- Na tiona l University Foundation for Interna tional Cooperation
- Onderwijs in Eigen Taal en Cultuu r
- Onderwij s Voorrangsbeleid
- Onderwijs Voorrangsgebied
- (Ministeri e va n) Onderwijs en Wetenschappen
- Pedagogische Academie
- Pedagogische Acad emie voor het Basis Onderwfr:;
- Post Academi sch Onderw~js
- Plaa tsingsbevorderende Maatregel
- Probleem Cumulatie Gebieden
- Projecten Opvang Vluchtelingen
- Rijksbijdrageregeling Sociaal Cultureel Werk
- School Advies Dienst
- Studiecentrum Büzondere Cursussen
- Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek
- Studiekostenregeling
- Scholing in samenwerking met Overheid en Bedrijfsleven
- (Ministerie van ) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SPEA
STEM
SVE

T2
UAF
U vA
VAN
VE
VJV
VL-V U

vo

vu
VVN

VVR

vwo
WEP

wo
WPO

WSW
WVC

WVM
WVO
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- Stedel~jk Pla tform Educa tie Andersta ligen (Am sterdam )
- Stichting Educatie Minderheden
- Studie - en ontwikkelingsce ntrum ten behoeve van
Volwasseneneducatie
- T weede T aa l
- U ni versity Assistance F und
- U niversiteit va n Amsterda m
- Ve reniging va n Avondscholen in N ederland
- Volwasse nen Educatie
- Voo rbereidend Jaar Vluchtelingstudenten
Vormingswerk Jong Volwassenen
- Vrtje Leergangen van de Vrije U ni ve rsiteit
- Voortgeze t Onderwüs
- Volksuniversiteit
V r~je U nive rsiteit
- Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland
- Verenigin g Vluchtelingenwerk R~jnmond
- Voorbereidend Wetensc happelijk Onderwijs
- Werkgroep Educatief Pla n (Amsterd a m)
- Wetenscha ppelijk Onder wijs
- Werkgelege nheids-projec ten OnderwUs
- W et Sociale Werkvoorz iening
- (Ministerie va n) W elzijn, Volksgezondheid en C ultuur
- Werkgelegenheidsverruimende M aa tregelen
- Wet op het Voortge zet Onderw~js

2.
LEERMIDDELENLIJST

(Overgenomen uit: Taalbulletin: Leermiddelen voor het lesgeven aan niet meer
leerplichtige buitenlanders. NCB, Utrecht -januari 1985.)*

ABC-kursus voor volwassenen, alfabetiseringsmethode voor
volwassenen, Nell y W. Soetens.
Uitgave: Aktiekomitee Pro Gastarbeiders in samenwerking met Uitgeverij
Futile, Henegouwerlaan 18-a/ b en 20-b, 3014 CA Rotterdam.
TeL: 010-4131727.
Alfabetreeks
Uitgave: De Horstink, Postbus 400, 3800 AK Amersfoort.
Tel.: 033-11523.
Basiswoordenboek Nederlands, P. de Kleyn, E. Nieuwborg.
U itgave: Wolters Leuven, België.
Verk1)jgbaar via de gespecialiseerde boekhandel, bijvootbeeld Boekhandel
In:tertaal, Van Baerlestraat 150, 107 l BG Amsterdam. Tel.: 020-734422.
Brievenboek
Uitgave: Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC), Taco
Scheltemastraat 5, 2597 CP Den Haag of Postbus 93054,
2509 AB Den Haag. Tel.: 070-264351.
Het Certificaat Nederlands als vreemde taal, F. Beersmans e.a.
Uitgave: de publikaties van het Certificaat zijn in Nederland te kr~jgen bij
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Aideling Internationale
Betrekkingen, Postbus 25000, 2700 LZ Zoetermeer. Tel.: 079-531911.
H et officiële adres van het Certificaat luidt: Het Certificaat Nederlands als
vreemde taal, Unité d'Etudes Neerlandaises, Place Pascal 1, B-1348
Louvain-la -Neuve, België. Tel. 09-321041 l 325.
DASVO-materiaal
Uitgave: Dag- en Avondschool voor Funderend Onderwijs aan
Volwassenen, (D.A.S.V.O.) 's-Gravesandeplein 19, 1091 BB Amsterdam.
Tel.: 020-657780.
Diktees voor gevorderden
Uitgave: Nederlands Centrum Buitenlanders, Oudenoord 182,
3513 EV Utrech t. Tel.: 030-334531.
Dossiers Gesproken en Geschreven Nederlands, Ruurd van der Wey.
Uitgave: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Toegepaste Taalkunde,
9712 TS Groningen. Tel.: 050-115889.
Dutch Reference Grammar, B.C. Donaldson.
Uitgave: Martin:us Nijhof: Den Haag. Verkrijgbaar bij de gespecialiseerde
boekhandel, b~jvoorbeeld Intertaal, Van Baerlestraat 150,
1071 BG Amsterdam. Tel.: 020-734422.
* Uitvoeriger in formatie met betrekking tot prijs e n inhoud van de diverse leermiddelen is te vinden in:
Taalbulletin . _januari 1985.
Verkrijgbaar bi_j Nederlands Ce ntrum Buitenlanders, Oudenoord 182, 3513 EV Utrecht. Tel. 030-334531.
Postbus 638, 3500 AP Utrech t. (Bestelnummer: 8604.051 )
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Utrecht. Tel.: 030-334531:
En nou in het Nederland~ ... ! taalmethode.buitenlandse jongeren,
Godelieve Baelde e.a.
Uitgave: Stichting Buitenlandse Werknernêrs R~jnmond, Maasstraat 11,
3016 DB Rotterdam. Tel.: 010-4331911.
Formulierenboek
Uitgave: Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC), Taco
Scheltemastraat 5, 2597 CP Den Haag of Postbus 93054,
2509 AB Den Haag. Tel.: 070-264351.
Geluidskassette behorende bij Zeggen en Schrijven
Uitgave: Audio Visueel Centrum van de Vr~je Universiteit, Postbus 7161,
1007 MC Amsterdam. Tel.: 020-548.6826.
Handleiding bij het geven van Nederlandse les aan buitenlandse
vrouwen, Steunkomitee Marokkaanse Vrouwen en het Instituut voor
Algemene Taalwetenschap.
Uitgave: Instituut voor Algemene Taalwetenschap, Spuistraat 210,
1012 VT Amsterdam.
Hedendaagse Nederlandse leesteksten voor volwassen buitenlanders,
Wini Geurtsen.
Uitgave: Landbouw Hogeschool Wageningen.
Het is te doen, alle woorden met Het.
Uitgave: Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, Postbus 30,
3870 CA Hoevelaken. Tel.: 03495-34214.
Hoe geef je les? handleiding bij: Nederlands voor Buitenlanders, De
Delftse methode, F. Montens, A.G. Sciarone.
Uitgave: Boom Meppel/ Amsterdam, Postbus 38, 7940 AB Meppel.
Tel.: 05220-54306.
Instaptoets Anderstaligen, Cito.
Uitgave: Centraal Instituut voor toetsontwikkeling (CITO), Postbus l 034,
6801 MG Arnhem. Tel.: 085-455555.
Intake-test, taalteam N.C.B.
Uitgave: Nederlands Centrum Buitenlanders, Oudenoord 182,
3513 EV Utrecht. Tel.: 030-334531.
Kleine Grammatica van het Nederlands als vreemde taal, drs. N. van
den Toorn-Danner.
Uitgave: Koninkli,jk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63,
1092 AD Amsterdam. Tel.: 020-924949.
Kursus Nederlandse Taal, ('De Vries'), A.M. Fontein en A. Pescher-ter
Meer.
Uitgave: Nederlands Centrum Buitenlanders, Oudenoord 182,
3513 EV Utrecht. Tel. 030-334531.
Kursus Nederlandse Taal voor Gevorderden, A.M. Fontein.
Uitgave: Nederlands Centrum Buitenlanders, Oudenoord 182,
3513 EV Utrecht. Tel.: 030-334531.
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LAT-boeken (Leesboeken voor Anders Taligen ), korte verhalen en
andere teksten.
Uitgave: Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC), Taco
Scheltemastraat 5, 2597 CP Den Haag. Tel.: 070-264351.
De Leerlijn, Nederlands als tweede taal / handleiding voor lesgevers ,
Taalschool voor Vluchtelingen Rotterdam.
Uitgave: Stichting Educatie Minderheden (STEM ), Voorstraat 45,
3512 AJ Utrecht. Tel.: 030-316490.
Leerwoordenboek voor buitenlanders, Joop Hart en Heleen Palter.
Uitgave: Wolters Noordhoff, Postbus 58, 9700 MB Groningen.
Tel.: 050-226922.
Verkrijgbaar via de gespecialiseetde boekhandel.
Leesboek voor buitenlanders, Nelly Soetens.
Uitgave: Aktiekomitee Pro Gastarbeiders, Henegouwerlaan 18-a/ b,
3014 CA Rotterdam . Tel.: 010-4131727.
Leessyllabus, ontwikkeld ten behoeve van de Dagkursus Nederlands
voor AnderstaHgen, Alice van Kalsbeek, Folkert Kuiken.
Uitgave: Afdeling Talenpraktikum , Vri.je Universiteit, De Boelelaan 1105,
1081 HV Amsterdam. Tel.: 020-5489111.
Lesgeven, waarom, hoe en waarmee?, werkboek voor het lesgeven
aan buitenlandse arbeiders, buitenlandse vrouwen en buitenlandse
jongeren, Wim Coumou / Paula Jansen / Henk Oosterling.
Uitgave: Nederlands Centrum Buitenlanders, Oudenoord 182,
3513 EV Utrecht. Tel.: 030-334531.
Levend Nederlands, een audio-visuele kursus Nederlands voor
buitenlanders (herziene uitgave) .
Uitgave: Cambridge University Press. Verkrijgbaar in de boekhandel,
b~jvoorbeeld Intertaal, Van Baerlestraat 150, 1071 BG Amsterdam.
Tel.: 020-734422.
Makkelijk Praten,Jan Hulstijn en Marijke Schellart.
Uitgave: Meulenhoff Educatief. Verkr~jgbaar in de boekhandel ,
b~jvoorbeeld Intertaal, Van Baerlestraat 150, 1071 BG Amsterdam.
Tel.: 020-734422.
Nederlands, taalkursus voor buitenlanders, J elle Stegeman.
Uitgave: Huis aan de Drie Grachten, Spuistraat 122, 1012 VA Amsterdam.
Tel.: 020-245781.
Nederlands voor anderstaligen in het voortgezet onderwijs, H.M. van
Egmond-van Helten.
Uitgave: Wo1ters-NoordhofT, Postbus 58, 9700 MB Groningen.
Tel.: 050-226922.
Nederlands voor Buitenlanders, N.W. Soetens.
Uitgave: Aktiekomitee Pro Gastarbeiders, Henegouwerlaan 18-a/b en 20b,
3014 GA Rotterdam. Tel.: 010-4131727.
Nederlands voor Buitenlanders, de Delftse methode, F. Montens en
A.G. Sciarone.
Uitgave: Boom Meppel/ Amsterdam, Postbus 38, 7940 AB Meppel. Tel.:
05220-54306.
232

Nederlands voor Gastarbeiders , deel 1, Henk Oosterling.
U itgave: Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond. Maasstraat l 1,
3016 DB Rotterdam. Tel.: 010-4331911.
Nederlands voor Gastarbeiders , deel 2, Henk Oosterling.
Uitgave: Stichting Buitenlandse Werknemers Rünmond, Maasstraat 11,
3016 DB Rotterdam. Tel.: 010-433191 I.
Nederlandse Grammatica voor buitenlanders, M. Langstraat-Mulder.
Uitgave: Schoevers, Verrijn Stuartlaan 25, 2288 EK R~jswijk.
Tel.: 070-992334.
Nederlandse Grammatika voor Anderstaligen, A.M. Fontein, A. Pescheter Meer.
Uitgave: Nederlands Centrum Buitenlanders, Oudenoord 182,
3513 EV Utrecht. Tel.: 030-334531.
Negentig lessuggesties voor het taalonderwijs aan buitenlanders , Els
Schellekens.
Uitgave : Wolters-Noordhoff, Postbus 58, 9700 MB Groningen .
Tel.: 050-22692'2.
Oefenboek, drs. N. van den Toorn-Danner.
Uitgave: Koninkl~jk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63,
1092 AD Amsterdam. Tel.: 020-924949.
Oefeningen voor het leren schrijven van de Nederlandse taal
Uitgave: Nederlands Centrum Buitenlanders, Oudenoord 182,
3513 EV Utrecht. Tel.: 030-334531.
Praatpaal, een kursus Nederlands voor beginners, Anneke
Schoenmakers.
Uitgave: Cheltenham. Verkrijgbaar b~j de gespecialiseerde boekhandel.
Regelrecht, een serie praktische grammatika-oefeningen voor
buitenlanders , Folkert Kuiken en Ineke Vedder.
Uitgave: V. U. Boekhandel/Uitgeverij, De Boelelaan 1105,
1081 HV Amsterdam. Tel.: 020-444355.
Schrijverij, een schrijfkursus voor buitenlanders, Ali ce van Kalsbeek,
·R uud Stumpel, Ineke Vedcler.
Uitgave: Vrije Universiteit, Afdeling Talenpraktikum, De Boelelaan 1105,
1081 HV Amsterdam. Tel.: 020-5483077 / 5484968.
Spreekt u al Nederlands?, een kursus Nederlands voor buitenlandse
arbeiders, Wim Coumou / Paula Jansen.
Uitgave: Nederlands Centrum Buitenlanders, Oudenoord 182,
3513 EV Utrecht. Tel.: 030-334531.
Spreekt u al wiskunde?, introductiekursus voor anderstaligen, Fred
Mulder.
Uitgave: VU Boekhandel / Uitgeverij, De Boelelaan 1105,
1081 HV Amsterdam. Tel.: 020-444355.
Thematis Werken met Volwassen Buitenlanders
Uitgave: Nederlands Centrum Buitenlanders, Ouclenoorcl 182,
3513 EV Utrech t. Tel.: 030-334531.

233

Thematisch lesmateriaal Nederlands voor Anderstaligen
Uitgave: Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten, Laan van
Meerdervoort 90, 2517 AP Den Haag. Tel.: 070-655808.
Van School naar Beroep, vak, taal en handelen als een aspekt van
interkultureel onderwijs, Irène Steinert.
Inlichtingen over het materiaal z~jn te verkr~jgen b~j Irène Steinert, p/a
Lerarenopleiding D'Witte Lely, Nieuwe Spiegelstraat 17,
1017 DB Amsterdam. Tel.: 020-225496.
Waarom zo? en andere teksten, gebundeld door Repel Berger.
Uitgave: Stichting Talenpraktikum voor Buitenlanders, Stationsstraat l 5,
5038 EB Tilburg, Postbus 90123, 5000 LA Tilburg. Tel.: 013-351535.
Zal ik u even helpen? Mieps Fontein, Agaath Pescher, Lidy Zijlmans, derde
deel uit de serie HELP, een taalkursus voor volwassen buitenlanders.
Uitgave: Nederlands Centrum Buitenlanders, Oudenoord 182,
3513 EV Utrecht. Tel.: 030-334531.
Zeg nu zelf, taalprogramma voor Vietnamezen ter introductie in de
Nederlandse samenleving, Liesbeth Wijburg / Angèle van den
Bosch-Versluis.
Uitgave: Stichting Personeelsvoorziening Opvangcentra Vluchtelingen,
Alphen a/d Rijn.
Inlichtingen over het lesprogramma: Taalcentrum Bosrust, Loolaan 59,
7314 AG Apeldoorn. Tel.: 055-221714.
Zeggen en Schrijven, lesboek voor buitenlandse vrouwen en mannen
die Nederlands willen leren praten, verstaan, lezen en schrijven, Elise
van der Erve / Paula Jansen.
Uitgave: Nederlands Centrum Buitenlanders, Oudenoord 182,
3513 EV Utrecht. Tel.: 030-334531.
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Bouwnijverheid

1. Om wat voor soort bedr~jf/
instelling gaat het?

Bank/Zakelijke dienstverlening
Industrie
Transport
Horeca/ Handelsinstelling
Overheidsinstelling
Overig, nl.

2. Hoeveel anderstalige werknemers zijn er in dienst of lopen stage b~j uw
bedr~jf, vestiging of instelling?
werknemers.
3. Wat is u bekend over het
opleidingsniveau (in eigen
land ) van de anderstalige
werknemers

Aantal
werknemers
Geen opleiding
Lager onderwijs ( 1-5 jaar)
Voortgezet onderw~js
(enkele jaren )
Hoger onderwijs

4. Wat is u bekend over
opleiding en scholing van uw
anderstalige werknemers in
Nederland?

Aantal
werknemers
Geen enkele scholing/ opleiding
Korte t~jd niet-intensieve
taalcursus gevolgd
Lange t~jd niet-fotensieve
taalcursus gevolgd
Nederlandse school/ opleiding
gevolgd gedurende enkele jaren

l of enkele Nederlandse
schooldiploma's gehaald
5. Hoeveel jaren heeft u anderstalige werknemers in dienst?
Sinds
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..... Jaren.

nee

6. Hebben de laatste jaren
opmerkelijke veranderingen
plaatsgevonden in de tewerkstelling van anderstalige
werknemers in uw bedrijf/
organisatie?

ja, nl.

7. Kunt u aangeven op welk functieniveau in uw bedr~jf/organisatie de anderstalige werknemers werken?
Gaarne aantallen invullen

op b0gaande lijst.

Functieniveau ( ) naar sekse en nationaliteit
l\1annen
Turken

Marok.

Sur./
Ant.

Vrouwen
Ov.

Turks Mar.

Sur./
Ant.

Ov.

1. Zeer eenvoudige
arbeid
2. Eenvoudige arbeid
3. Enigszins ingewikkelde arbeid
4. Vrij ingewikkelde
arbeid
5. Ingewikkelde arbeid
6. Zeer ingewikkelde
arbeid
7. Arbeid op wetenschappelijke grondslag

arbeid. waarbij geen overleg wordt vereist, en welke na

inlooptijd van enkele

enig inzicht en overleg wordt verdst, dcx:h welke na een inlooptijd

enkele
- klasse 4: vr-ij ingewikkelde arbeid. waarbij overleg en initiatieL een aanmerkelijke praktische ervaring en
C\TntueeJ enige theoretische kennis wordt vereist.
- klasse 5: ingewikkelde ,1rheid, waan·oor een uitgesproken aanleg, een grote praktische en·aring en tnn1s
theoretische kennis wordt vereist.
klasse 6: zeer ingewikkelde arbeid, waarvoor een uitgesproken aanleg. een middelbare theoretische
en tevens praktische ervaring wordt vereist.
- klasse
praktische arbeid op wetenschappelijke grondslag of' zuiver wetenschappelijke arbeid.
(ITS; Beroepenklapper, pag. 6 van de Toelichting, Nijmegen 1975).

Eventuele opmerkingen n.a. v. invulling van bovenstaande kolommen:

236

zijn voor de uitoefening van werkzaamheden (naar
naar uw mening het belangrijkst?

dat u naast de taalactiviteiten die in de tabel genoemd staan (u kunt er
taa:tac·twztezten die niet genoemd zijn aan toevoegen), een ciJ.fer noteert dat
overeenkomt met de lijst van functieniveaus van vraag 7.
B. Bij welke taalactiviteiten ontstaan de meeste problemen of constateert
men de meeste tekorten?

Ook hier gaarne een cijfer invullen voor de functieniveaus die van toepassing zijn.
C. Aan welke taalvaardigheden dienen uw anderstalige werknemers
bijzondere aandacht te besteden (bijvoorbeeld d.m.v. scholing) om hun
werkkansen, hun bevorderingskansen of hun kansen op vast
dienstverband (in het geval van stagières) te vergroten?

Het gaat erom dat u naast de taalactiviteiten in kolom C de overeenkomstige cijfers
noteert voor de functieniveaus die u van toepassing vindt.
N.B.:
Vragen A en B betreffen de huidige werksituaties van de anderstalige
werknemers; vraag C heeft betrekking op een eventuele toekomstige functie
indien aan bepaalde voorwaarden zou zijn voldaan.
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8. A

8. B

8. C

Belangrijk voor
functioneren op
deze niveaus

Mee.ste
tekorten
en
problemen

Noodzakelijk
voor
bevordering
van.
naar

Taalactiviteiten:

- sociale communicatie met
Nederlandse collega's
- mondelinge opdrachten m.b.t. eigen
werkzaamheden kunnen begrijpen
- overleg met Nederlandse collega's
n.a.v. werkzaamheden
- werkopdrachten lezen
- werkrapporten schrijven/invullen
formulieren invullen
- brieven typen/schrüven
- gebruiksvoorschriften lezen
- telefoon beantwoorden
- klanten te woord staan
- informatie verstrekken aan derden
m.b.t. gegevens uit de eigen
werkorganisatie
- aan werkbesprekingen deelnemen
- verslag schrijven van uitgevoerde
werkzaamheden

*

in te \'lillen· de functieniveaus ,·an vraag 7 (cijfrrs).

9. Worden er binnen/buiten uw bedrüUinstelling educatieve activiteiten
ontwikkeld om de taalvaardigheid van de anderstalige werknemers te
vergroten, nu of in de naaste toekomst of hebben zulke activiteiten in het
verleder1 plaatsgehad?
nu

binnen de organisatie

vroeger

uitbesteed aan anderen

ir1 de toekomst

individueel verwezen

10. Vir1den er in uw bedrijf/instelling scholingsactiviteiten plaats waar
anderstalige werknemers niet aan kunnen deelnemen vanwege taalmoeilijkheden?
nee
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In de reeks Voorzetten verschijnen probleemstellende notities over onderwerpen
die de Nederlandse Taalunie ter harte gaan.
De notities in deze reeks zijn doorgaans geschreven in opdracht van de
Nederlandse Taalunie. Dat betekent dan dat de keuze van de onderwerpen
afkomstig is van die organisatie, en soms zelfs de vraagstelling. De notities
verschijnen onder de naam van de auteur. De door de auteur(s) ingenomen
standpunten geven immers niet noodzakelijkerwijze de opvatting weer van de
Nederlandse Taalunie.
De Nederlandse Taalunie is een intergouvernementele organisatie, die in het
leven is geroepen bij verdrag tussen Nederland en België. Zij heeft tot doel de
integratie van Nederland en de Nederlandstalige gemeenschap in België op het
gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin.
Het verdrag werd gesloten op 9 september 1980 te Brussel. Het werd vervolgens geratificeerd door het Nederlandse parlement en - krachtens de
Belgische grondwetswijziging van augustus 1980 - door de Vlaamse Raad. De
uitvoering van het verdrag is opgedragen aan de Nederlandse regering en aan
de Vlaamse Executieve.
Simon Verhallen is onderzoekassistent bij de Vakgroep Algemene Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef deze notitie in het
kader van een Nederlands en Vlaams onderzoek dat werd gefinancierd door de
Nederlandse Taalunie en dat onder auspiciën stond van het VlaamsNederlands overleg onderwijsresearch en -documentatie (OORD).
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