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Voorwoord

Het in 1987 als Advies van de Raad van de Nederlandse Taal en Letteren gepubliceerde Meerjarenperspectief voor een Taaluniebeleid bevat in het hoofdstuk
'Algemene overwegingen' bij de paragraaf 'Onderwijs' de overweging dat er "gelet
op de sterke toename van het aantal niet-Nederlandstaligen binnen de Taalunieregio, ( ... ) ook gemeenschappelijke inspanningen verricht (zullen) moeten worden
om een degelijk stelsel van voorzieningen te scheppen voor het leren van de
Nederlandse taal aan anderstaligen" (pagina 18). Tegen deze achtergrond onderscheidt de Raad ten aanzien van het onderwerp 'Onderwijs Nederlands voor anderstaligen' op beleidsniveau drie belangrijke aandachtsgebieden: de bevordering
van deskundigheid, de bevordering van ontwikkelactiviteiten en de bevordering van
onderzoek. Wat dit laatste onderwerp betreft, wordt onder andere prioriteit toegekend aan "de organisatie van een bilateraal symposion over onderzoek naar en
leermiddelen-ontwikkeling voor onderwijs Nederlands aan anderstalige kinderen,
jongeren en volwassenen in Nederland en Vlaanderen. Tijdens dit symposion zullen
onderzoeksresultaten, leermiddelen, onderwijservaringen en voornemens worden
uitgewisseld en zullen nadere aanbevelingen worden geformuleerd voor een Taaluniebeleid" (pagina 37-38).
Met als uitgangspunt de formuleringen in het Meerjarenperspectief voor een
Taaluniebeleid organiseerde het Werkverband Taal en Minderheden van de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg in samenwerking met de Nederlandse Taalunie het bilaterale Nederlands-Vlaamse symposium
waarvan in de bovenstaande passage sprake is. Het symposium vond plaats in
Tilburg op 16 december 1988 en droeg als titel Etnische minderheden en Nederlands als tweede taal in het Nederlandse taalgebied.
Aan het symposium werd deelgenomen door een honderdtal genodigden die in
Nederland en Vlaanderen centrale posities innemen op het gebied van beleid,
onderzoek of onderwijs Nederlands als tweede taal. Ook de zes inleidingen die
door Vlaamse en Nederlandse sprekers werden verzorgd, lagen op deze drie terreinen. Vanuit Vlaanderen werd het woord gevoerd door lic. Marie-Claire Rosiers-
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Leonard en lic. Nora Bogaert (beleid), dr. Koen Jaspaert (onderzoek) en prof. dr.
Johan Leman (onderwijs). De Nederlandse sprekers waren drs. Willem Fase (beleid),
prof. dr. Guus Extra (onderzoek) en dr. René Appel en drs. Simon Verhallen
( onderwijs). Het symposium werd afgesloten met een forum-zaaldiscussie onder
leiding van dr. Kas Deprez mede naar aanleiding van door de inleiders vooraf
geformuleerde stellingen en aanbevelingen.
Ter voorbereiding op het symposium werd een symposiumdocument samengesteld.
De daarin opgenomen inleiding, die onder de symposiumtitel Etnische minderheden
en Nederlands als tweede taal in het Nederlandse taalgebied aan de symposiumdeelnemers vooraf algemene informatie verschafte over de situatie inzake etnische
minderheden en Nederlands als tweede taal in Nederland en Vlaanderen/Brussel,
is, voor zover het de daarin vervatte terminologische en demografische gegevens
betreft, in geactualiseerde vorm als eerste bijdrage in deze Taalunie-voorzet opgenomen (Kroon en Vallen). Daarna volgen de tot artikelen omgewerkte symposiumlezingen. Allereerst wordt het overheidsbeleid inzake Nederlands als tweede taal
aan de orde gesteld in artikelen van Fase (Nederland) en Rosiers-Leonard en Bogaert (Vlaanderen). Vervolgens wordt in de bijdragen van Extra en Jaspaert ingegaan op onderzoek inzake Nederlands als tweede taal in respectievelijk Nederland en Vlaanderen. In de laatstè twee artikelen staat het onderwijs Nederlands
als tweede taal centraal: Appel en Verhallen gaan in op de situatie in Nederland,
Leman op die in Vlaanderen en Brussel. Tot slot is nog een namen- en adreslijst
opgenomen van de medewerkers aan deze Taalunie-voorzet.
Wat betreft het redactiewerk ten behoeve van deze Voorzet kan er op
nog op gewezen worden dat gestreefd is naar inhoudelijke afstemming
fische uniformering van de afzonderlijke artikelen. Het Nederlandse en
se taaleigen is echter zoveel mogelijk gerespecteerd, uiteraard binnen
van de wederzijdse communicatieve adequaatheid.

deze plaats
en typogra~
het Vlaamde grenzen

Bij de organisatie van het symposium en de totstandkoming van deze Taalunievoorzet was een groot aantal personen en instanties betrokken. Een belangrijk
deel van de inhoudelijke en technische voorbereiding kwam als onderdeel van een
stage-opdracht, voor rekening van I. van den Bogert en H. Verschure, studenten
bij het Werkverband Taal en Minderheden van de Tilburgse Letterenfaculteit. Van
een voor het symposium ingestelde adviesgroep maakten deel uit K. Deprez, G.
Extra, K. Jaspaert en J. Leman. Verder advies werd ingewonnen bij H. van Echelpoel, N. Bogaert, W. Geirnaerdt, D. Janssen en M.-C. Rosiers-Leonard. Namens de
Nederlandse Taalunie waren M. Ie Clercq en 0. de Wandel bij de voorbereiding
van het symposium betrokken.
We zijn de auteurs van de in deze Taalunie-voorzet opgenomen bijdragen zeer
erkentelijk voor de snelle en accurate aanlevering van de artikelen en voor hun
bijdragen tijdens de forum-zaaldiscussie. Dat laatste geldt ook voor de overige
symposiumdeelnemers. Ten slotte zijn we dank verschuldigd aan de Nederlandse

10

Taalunie en de Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant. Zonder
de financiële ondersteuning en de medewerking van eerstgenoemde had het symposium niet georganiseerd kunnen worden en was de uitgave van deze publikatie
onmogelijk geweest. De Letterenfaculteit zijn we erkentelijk voor de genoten
gastvrijheid en de organisatorische en administratief-technische ondersteuning.
We hopen dat de tijdens het symposium uitgesproken wens tot het instellen van
een geïnstitutionaliseerd Nederlands-Vlaams samenwerkingsverband inzake Nederlands als tweede taal onder de vlag van de Nederlandse Taalunie met de publikatie van deze Voorzet een nieuwe impuls krijgt in de richting van een daadwerkelijke en concrete realisering. Het beleid, het onderzoek en het onderwijs op het
onderhavige gebied alsmede de op gang komende noodzakelijke samenwerking
tussen Noord en Zuid inzake Nederlands als tweede taal zouden er ons inziens
mee gebaat zijn.

Tilburg, juni 1989

Sjaak Kroon en Ton Vallen
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Etnische minderheden
en Nederlands als tweede taal:
begripsbepaling en demografische gegevens*
Sjaak Kroon en Ton Vallen

1 Minderheden en taal: enkele begrippen
In het Nederlandse taalgebied - Nederland en Vlaanderen - verblijven bijna twee
miljoen personen met een van oorsprong niet-Nederlandstalige achtergrond. Dat
betekent dat deze mensen maatschappelijk moeten functioneren in een omgeving
waarin de meerderheidstaal (het Nederlands) niet hun moedertaal is. Binnen deze
grote groep van zo'n twee miljoen niet-Nederlandstaligen kunnen grosso modo
twee subgroepen worden onderscheiden.
-

Immigranten uit westerse geïndustrialiseerde landen waarvan de sociaal-culturele achtergronden zich slechts in relatief geringe mate van die van de
autochtone Nederlandse en Vlaamse bevolking onderscheiden. Deze personen
ondervinden over het algemeen relatief weinig problemen wat betreft hun
participatie in de samenlevingen van beide immigratiegebieden.
Immigranten waarvan de sociaal-culturele achtergronden m aanzienlijke mate
verschillen van die van de autochtone bevolkingsgroepen.

Op laatstgenoemde (groepen van) immigranten is in deze bijdrage de aandacht
gericht. Het gaat daarbij om personen die voornamelijk afkomstig zijn uit het
Middellandse-Zeegebied en (met name wat Nederland betreft) uit de voormalige
koloniën. Ze zijn vooral om economische redenen naar Nederland en Vlaanderen
gekomen. In de laatste decennia heeft men deze groepen immigranten met allerlei
verschillende termen aangeduid zoals 'gastarbeiders', '(im)migranten', 'vreemdelingen', 'buitenlanders', 'allochtonen', 'etnische groepen', 'minderheden', 'culturele
minderheden', 'etnische minderheden'. Er bestaat omtrent deze aanduidingen een
levendige, soms niet altijd even zakelijke, terminologische discussie. In deze tekst
wordt welbewust gekozen voor de term etnische minderheden. Deze keuze kan als
volgt worden gemotiveerd en toegelicht.

In het algemeen verstaat men onder een etnische groep een groep die zichzelf
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definieert ( en door anderen wordt gedefinieerd) in termen van specifieke culturele
eigenschappen, die haar onderscheiden van andere groepen. Deze zelfdefinitie
veronderstelt een etnisch bewustzijn, dat wil zeggen een bewustzijn dat men in
cultureel opzicht anders is dan anderen. Een etnische groep kenmerkt zich dus
door een bepaalde sociale identiteit, die verankerd ligt in een gemeenschappelijk
cultureel erfgoed. Het karakter en de omvang van dit erfgoed kan voor iedere
etnische groep verschillend zijn. Het kan gaan om taal, religie, levensstijl, een
gemeenschappelijk verleden, gemeenschappelijke raskenmerken enzovoort. Het
betreft dus altijd bepaalde elementen van een groter systeem van betekenissen.
Uitgaande van een dergelijke brede definitie van etniciteit kunnen zeer verschillende sociale groepen als etnische groepen gekarakteriseerd worden: 'fanatieke'
Friezen en Limburgers in Nederland, protestanten en katholieken in Noord-Ierland,
Vlamingen en Walen in België en natuurlijk ook Turken, Italianen, Marokkanen,
Chinezen, Surinamers enzovoort in West-Europa (vgl. Tennekes 1986).
Over de notie 'minderheid' bestaat beduidend minder wetenschappelijke overeenstemming. Meestal wordt het begrip in sociologische zin gehanteerd. Het gaat dan
altijd om groepen die - in vergelijking met de sociologische meerderheid - over
minder macht beschikken en zich in een in sociaal-economisch opzicht achtergestelde positie bevinden (geringe mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de
politieke besluitvorming, geringe kansen op werk en goede huisvesting, lage sociaal-economische status enzovoort). De achterstandspositie waarin minderheden
verkeren is altijd een gevolg van achterstelling door de machtiger meerderheidsgroep. Het begrip 'minderheid' is dus een relationeel begrip: men kan niet over
een minderheid spreken zonder aan te geven van welke meerderheid zich deze
minderheid onderscheidt, en in vergelijking met welke meerderheid ze zich in een
achtergestelde of gedepriveerde positie bevindt.
Etniciteit en minderheid zijn dynamische grootheden. De vraag in hoeverre een
bepaalde groep zich als etnische groep beschouwt en de mate van benadeling van
een minderheid door een meerderheid worden bepaald door de dynamiek van de
maatschappelijke ontwikkeling. Een geslaagd emancipatieproces impliceert daarom
zowel het verdwijnen van een bepaalde maatschappelijke groep als minderheid als
ook het verdwijnen van een andere maatschappelijke groep als meerderheid (vgl.
Tennekes 1986).
Veel van de huidige immigranten en hun kinderen beschouwen zichzelf als behorend tot een specifieke etnische groep en ze bevinden zich in een weinig rooskleurige maatschappelijke positie. Niet alleen om die redenen is de aanduiding
'etnische minderheden' het meest adequaat, ze maakt bovendien zichtbaar dat een
belangrijk deel van de verantwoordelijkheid voor een oplossing van de problemen
die met een minderheidspositie samenhangen door de meerderheid gedragen wordt.
De laatste jaren is in steeds breder kring het besef doorgedrongen dat het merendeel van de leden van etnische minderheden zich blijvend in Nederland en Vlaan-
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deren heeft gevestigd. Bovendien begint men zich steeds sterker te realiseren dat
een permanente minderheidspositie voor deze groepen ongewenst is. Onderwijs en
vorming zijn - naast arbeid - belangrijke middelen om de emancipatie van etnische
minderheden te bevorderen. Tot nu toe lijkt daar echter weinig van terecht te
komen. Veeleer is het zo dat naast de eerder genoemde politieke en sociaal-economische factoren ook het onderwijs in velerlei opzichten een belemmerende
factor voor de emancipatie van etnische minderheden vormt. Hoewel er bijvoorbeeld de laatste jaren specifieke voorzieningen getroffen zijn voor het onderwijs
aan kinderen uit etnische minderheden, stroomt het merendeel van hen nog steeds
door naar 'lagere' vormen van het voortgezet onderwijs en vaak verlaten zij dit
onderwijs voortijdig zonder een einddiploma te behalen. Een van de factoren die
verondersteld worden van invloed te zijn op het schoolsucces van deze kinderen,
is de mate waarin ze het Nederlands beheersen.
Van huis uit niet-Nederlandstaligen die in Nederland of Vlaanderen vertoeven,
verwerven het Nederlands als tweede taal (T2). Daarmee wordt bedoeld dat men
een nieuwe taal leert die de dominante taal ( de meerderheidstaal) is in het gebied
waar men woont. Bij vreemde-taalverwerving wordt een nieuwe taal geleerd die de
meerderheidstaal is in een ander gebied dan waar men woont (bijvoorbeeld Nederlanders die in Nederland Frans leren). Bij eerste-taalverwerving of moedertaalverwerving gaat het om de verwerving van de taal die de hoofdrol speelt binnen
het primaire socialisatieproces in het gezin en de naaste omgeving waarin men
opgroeit.
Het feit dat door vrijwel alle kinderen uit etnische minderheden het Nederlands
als tweede taal wordt geleerd zou consequenties moeten hebben voor de inhoud en
de didactiek van het onderwijs Nederlands aan deze kinderen. In de meeste Nederlandse en Vlaamse scholen ontvangen deze kinderen echter onderwijs Nederlands als ware het Nederlands hun eerste taal of moedertaal. Een dergelijke
didactische benadering wordt ook wel onderdompeling genoemd. Onderdompeling is
slechts een van de mogelijke (taal)opvangmodellen voor niet-Nederlandstaligen in
het onderwijs. Ook in een transitiemodel staat de beheersing van de tweede taal
centraal, maar ontvangt het kind in het aanvankelijke onderwijs ook onderwijs in
de eerste taal ( of een standaardtaal van het land van herkomst) teneinde de
overgang van eerste naar tweede taal soepel te laten verlopen. In een model van
taalonderhoud staan eerste en tweede taal gedurende de totale schoolperiode naast
elkaar als vakken op het rooster en behoren deze derhalve ook beide tot de
doelstellingen van het onderwijs. Het weloverwogen hanteren van een transitie- of
een taalonderhoudmodel komt in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs relatief
weinig voor.
In 1986 publiceerde de Nederlandse Taalunie een lijvig rapport over de positie
van het Nederlands in het onderwijs in Nederland en Vlaanderen en de rol van de

overheid in deze (Wesdorp e.a. 1986). De auteurs van dit rapport beperkten zich
expliciet tot (onderwijs) Nederlands als moedertaal. Bij wijze van inleiding op de
in de onderhavige bundel opgenomen artikelen over beleid, onderwijs en onderzoek
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met betrekking tot Nederlands als tweede taal in Nederland en Vlaanderen, een
onderwerp dat in 1986 buiten beschouwing bleef, verschaffen we in het vervolg
van deze bijdrage enkele vooral cijfermatige demografische gegevens over etnische
minderheden in Nederland en Vlaanderen/Brussel.

2 Etnische minderheden in Nederland
Hoewel in sommige sociaal-wetenschappelijke en onderwijskundige publikaties zo
nu en dan het tegendeel gesuggereerd lijkt te worden, is Nederland niet pas sinds
de grote immigratiebewegingen van de laatste decennia een multi-etnische en
multilinguale samenleving, maar al eeuwenlang. In de zeventiende eeuw bijvoorbeeld was ongeveer 10% van de bevolking van Nederland van niet-Nederlandse
oorsprong en veel van de Chinezen, Italianen en Polen die nu in Nederland wonen
stammen af van immigranten die al ruim voor de Tweede Wereldoorlog Nederland
als verblijfplaats kozen. Door de jaren heen variëren de Nederlandse immigratiecijfers met het welvaartsniveau en zo zien we dat in de afgelopen decennia opnieuw grote groepen arbeidsimmigranten uit met name het Middellandse-Zeegebied
en uit de voormalige koloniën zich in Nederland vestigden.
Binnen de totale in Nederland aanwezige immigrantenpopulatie kunnen we vijf
hoofdgroepen onderscheiden.
1 Immigranten uit de voormalige Nederlandse kolonieën. Voornamelijk om polititieke en economische redenen hebben zich Surinamers, Antillianen en Indische
Nederlanders in Nederland gevestigd. Binnen de laatste groep nemen de Molukkers een specifieke positie in, niet alleen vanuit etnisch, cultureel en religieus
oogpunt bezien, maar ook door hun onvrijwillige 'repatriëring' naar Nederland
in 1951 en het feit dat velen van hen statenloos zijn.
2 Arbeidsmigranten uit het Middellandse-Zeegebied. In de jaren zestig en zeventig kwamen de meesten van hen uit Turkije en Marokko als buitenlandse
werknemers. Getalsmatig vormen de Turken en Marokkanen de grootste groepen. Kleinere groepen worden gevormd door de Spanjaarden, Italianen, Joegoslaven, Portugezen (inclusief de Kaapverdianen), Grieken en Tunesiërs.
3 Politieke vluchtelingen uit allerlei landen, zoals Hongarije, Tsjecho-Slowakije,
Polen, Vietnam, Iran, Sri Lanka (Tamils), Turkije (Turkse en Armeense Christenen) en andere (vooral Latijns-Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse) landen.
4 Chinese immigranten uit landen als China, Taiwan, Maleisië, Singapore en
Hongkong.
5 Immigranten uit Westeuropese buurlanden, casu quo landen met een overeenkomstige sociaal-culturele en economische structuur, zoals België, de Duitse
Bondsrepubliek en de Verenigde Staten.
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Voormalige koloniën (schattingen per 1.1.1986)
Suriname
Nederlandse Antillen
Molukken
Nederlands-Indië

203.000
61.000
40.000
250.000

Middellandse-Zeegebied
Turkije
Marokko
Spanje
Italië
Joegoslavië
Portugal
Griekenland
Tunesië
Kaapverdische eilanden

167.325
130.094
17.578
15.890
11.717
7.766
3.953
2.594
2.049

Vluchtelingen
Hongarije
Tsjecho-Slowakije
Polen
Turkije (Turkse en Armeense Christenen) (1.1.1984)
Chîli
Vietnam
Sri Lanka (Tamils)
Ethiopië
Ghana
Overig (1.1.1984)

554.000

358.966

34.138
4.000
2.000
2.699
3.700
1.767
6.326
3.026
2.167
3.653
4.800
30.000

Chinez.cn
Landen met vergelijkbaar sociaal-economisch niveau
Bondsrepubliek Duitsland
Engeland
België
Verenigde Staten

Frankrijk
Overigen

117.340
39.400
37.094
22.942
10.408
7.496
70.000

Tabel 1: Omvang van etnische minderheidsgroepen in Nederland per 1 januari 1988
(Bronnen: CBS 1988; Muus 1989)
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Het achterhalen van gegevens over aantallen buitenlanders in Nederland (dat wil
zeggen houders van een niet-Nederlands paspoort) is betrekkelijk eenvoudig: het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert hierover jaarlijks de nodige
gegevens. De totale omvang van de etnische minderheidsgroepen in Nederland,
conform de omschrijving van dit begrip in paragraaf 1 van deze bijdrage, is op
grond van die gegevens echter niet exact te bepalen. Voor zover zij een Nederlands paspoort bezitten worden namelijk immigranten uit de voormalige koloniën in
deze CBS-statistieken niet opgenomen.
Tabel 1 bevat een getalsmatig overzicht van in Nederland wonende immigrantengroepen (in de meeste gevallen per 1 januari 1988). De gegevens zijn ontleend aan
CBS (1988) en Muus (1989). Voor zover het de aantallen immigranten uit de voormalige koloniën betreft gaat het in het overzicht om globale schattingen.
In totaal blijken er in Nederland op een bevolking van ruim 14,7 miljoen inwoners
zo'n 1,13 miljoen mensen van oorspronkelijk niet-Nederlandse herkomst te wonen.
Dat is ruim 7,5%. Wanneer men hiervan de immigranten uit landen met een vergelijkbaar sociaal-economisch niveau buiten beschouwing laat komt men uit op een
getal van ongeveer 800.000 mensen die als leden van etnische minderheidsgroepen
beschouwd kunnen worden.
Met betrekking tot de omvang van de Surinaamse en Antilliaanse bevolkingsgroepen zijn door het Sociaal Cultureel Planbureau in 1982 prognoses voor 1990 opgesteld (Kool & Van Praag 1982). Deze prognoses lieten zien dat het aantal Surinamers licht en het aantal immigranten uit de Nederlandse Antillen sterk zou stijgen. Inmiddels (1989) is duidelijk dat deze prognoses juist zijn geweest. Volgens in
1987 opgestelde prognoses van het Nederlands Interuniversitair Demografisch
Instituut (NIDI) (Schoorl & Berkien 1987) zal het aantal in Nederland verblijvende
Turken in 1997 zijn toegenomen tot minimaal 204.000 en maximaal 221.000 en het
aantal Marokkanen tot minimaal 184.000 en maximaal 197.500. De relatief sterkere
groei van de Marokkaanse groep wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de
gezinshereniging nog niet voltooid is en dat de groep nog erg jong is; daardoor
zal met name het aantal kinderen en jongeren binnen deze groep sterk toenemen.
Andere prognoses wijzen uit dat de overige groepen afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied in aantal geleidelijk zullen afnemen; de afgelopen vijf jaar is
deze ontwikkeling reeds aanwezig. Entzinger (1987) heeft berekend dat tot het
jaar 2000 jaarlijks zeker 25.000 nieuwe immigranten naar Nederland zullen komen.
Velen hiervan zullen uit zogenaamde 'nieuwe' emigratielanden komen, zoals Iran,
Ghana, Sri Lanka en andere Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse staten.
Het openen van de binnengrenzen van de EEG in 1992 zal eveneens tot nieuwe
immigratie leiden, hoewel nog niet duidelijk is van welke omvang deze zal zijn.
Tegen de achtergrond van het bovenstaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat
Nederland steeds meer de kenmerken van een echt immigratieland heeft gekregen:
immigratie is in Nederland een permanent verschijnsel geworden.

18

De vier grootste etnische minderheidsgroepen (Surinamers, Antillianen, Turken en
Marokkanen) zijn niet gelijkelijk over het land verdeeld. Concentraties zijn met
name te vinden in de vier grote steden van de Randstad: Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht. Daarnaast zijn er ook kleinere concentraties in NoordBrabant, het zuidelijk Veluwegebied en in Twente. Zo'n tachtig procent van de
leden van etnische minderheidsgroepen woont in 22 van de 740 Nederlandse gemeenten. De instroom van leerlingen uit etnische minderheidsgroepen in het basisonderwijs in steden als Den Haag en Amsterdam bedraagt momenteel ruim 40%
van alle leerlingen en zal in 2000 tot meer dan de helft van het totale leerlingenaanbod zijn opgelopen. Binnen de steden/ concentratiegebieden zelf verschilt de
concentratie van wijk tot wijk. Dit leidt ertoe dat er scholen zijn met zeer hoge
percentages leerlingen uit etnische minderheidsgroepen (tot zelfs bijna 100% ), de
laatste tijd vaak ook 'zwarte' scholen genoemd, dit in tegenstelling tot de zogenaamde 'witte' scholen die niet of slechts in beperkte mate door kinderen uit
etnische minderheidsgroepen bezocht worden. Tussen 1980 en 1984 steeg het aantal
scholen met meer dan 50% leerlingen uit etnische minderheidsgroepen met 70% van
227 tot 368 (Eldering 1989) en momenteel ligt dat aantal uiteraard nog aanzienlijk
hoger.

Totaal
aantal
leerlingen

Basisonderwijs
Speciaal Onderwijs
Algemeen Voorgezet
Onderwijs
Lager Beroepsonderwijs
Middelbaar Beroepsonderwijs
Hoger Beroepsonderwijs
Wetenschappelijk
Onderwijs

Totaal
aantal
buitenlandse
leerlingen

Percentage
buitenlandse
leerlingen

1.468.720
99.545

82.775
5.042

5,64
5,06

804.826

20.434

2,54

359.252

19.139

5,33

276.241

3.181

1,15

148.863

3.232

1,49

168.858

3.482

2,06

Tabel 2: Aantallen buitenlandse leerlingen vergeleken met het totaal aantal leerlingen in het schooljaar 1985-1986 (Bron: Roelandt & Veenman 1988, op
basis van CBS~gegevens)
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Tabel 2 bevat de deelnamecijfers van buitenlandse leerlingen aan de verschillende
sectoren van het onderwijs in het schooljaar 1985-1986 (leerlingen uit etnische
minderheidsgroepen met een Nederlands paspoort zijn in de tabel niet begrepen).
Volgens deze officiële statistiek namen in het schooljaar 1985-1986 ruim 137.000
niet-Nederlandse leerlingen aan het onderwijs in Nederland deel. Dit is ongeveer
4% van de totale schoolbevolking. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden
dat kinderen uit etnische minderheidsgroepen in hun schoolloopbaan beduidend
minder succesvol zijn dan Nederlandse kinderen. Zo is een opmerkelijke toename
van kinderen uit etnische minderheidsgroepen te constateren in het Speciaal
Onderwijs (zo'n 24% jaarlijks). Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot een landelijke oververtegenwoordiging van kinderen uit etnische minderheidsgroepen in
het Speciaal Onderwijs, maar als de stijging zo snel blijft gaan zal dit spoedig
wél het geval zijn (in steden als Rotterdam en Amsterdam is een dergelijke situatie reeds ontstaan). Kinderen uit etnische minderheidsgroepen zijn, vergeleken
met Nederlandse kinderen, ondervertegenwoordigd op AVO-niveau en oververtegenwoordigd op LBO-niveau. Grofweg komt dit bijvoorbeeld voor de Turkse en Marokkaanse kinderen neer op deelnamepercentages van 60-65% en 30-35% voor
respectievelijk LBO en AVO, tegenover 30% LBO en 70% AVO voor Nederlandse
leerlingen.

3 Etnische minderheden in Vlaanderen en Brussel

In België verbleven in 1988 ongeveer 870.000 immigranten (in Vlaanderen meestal
aangeduid met de term 'vreemdelingen'). De meesten van hen zijn als ongeschoolde arbeiders naar België gehaald of uit eigen beweging gekomen om het tekort
aan dergelijke arbeiders op te vullen. Niet alleen in de afgelopen decennia kwamen
veel immigranten naar België. Ook al ruim voor de Tweede Wereldoorlog kwamen
grote groepen Italianen en Polen om te werken in de zware industrie en de mijnen, hoofdzakelijk in Wallonië maar voor een deel ook in Limburg.
Zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog, tot in de jaren zeventig, vormen de
Italianen jaarlijks de grootste groep nieuwe immigranten in België. In de jaren
zeventig treedt er echter een verandering op in het immigratiepatroon. Het merendeel van de immigranten komt dan uit Turkije en uit Noordafrikaanse landen,
voornamelijk Marokko. Op basis van gegevens uit het Rijksregister, ter beschikking gesteld door het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS), geven we in Tabel
3 een overzicht van de immigrantenpopulatie in België per 1.1.1989.
Uit Tabel 3 blijkt dat per 1 januari 1989 bijna 9% (868.757 personen) van de
totale Belgische bevolking van vreemde nationaliteit is. Zoals te zien is, zijn de
immigranten niet gelijkelijk over België verdeeld. Ruim 42% woont in Wallonië,
ruim 30% in Brussel en ruim 27% in Vlaanderen. In Wallonië vormen ze ruim 11 %
van de totale bevolking, in Vlaanderen ruim 4% en in Brussel zelfs ruim 27%.
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Nationaliteit

België

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Italianen
Marokkanen
Fransen
Turken
Nederlanders
Spanjaarden
W-Duitsers
Britten
Grieken
Portugezen
Amerikanen (VS)
Zaïrezen
Algerijnen
Tunesiërs
Joegoslaven
Luxemburgers
Polen
Japanners
Zwitsers
Denen
Overigen

241.006
135.464
91.444
79.460
60.533
52.549
26.405
21.805
20.613
13.498
11.624
10.871
10.647
6.244
5.350
4.771
4.709
2.731
2.373
2.284
62.619

26.125
39.417
14.215
39.312
50.237
9.450
9.609
10.691
3.498
2.220
3.608
1.369
1.473
2.049
1.096
695
1.108
587
825
852
19.018

182.346
20.972
51.525
20.179
5.858
16.667
12.188
4.707
6.440
3.440
5.591
3.697
6.652
1.269
1.623
2.389
2.859
114
660
410
16.829

32.535
75.075
25.704
19.969
4.438
26.432
4.608
6.407
10.675
7.838
2.425
5.805
2.522
2.926
2.631
1.687
742
2.030
888
1.022
26.772

Totaal

867.000

237.454

366.415

263.131

Tabel 3: Immigrantenpopulatie in België per 1.1.1989, uitgesplitst naar nationaliteit
en naar verdeling over Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Ook is duidelijk dat de verschillende immigrantengroepen niet gelijk over het land
verdeeld zijn. Van de Italianen woont bijvoorbeeld driekwart in Wallonië, van de
Marokkanen 55% in Brussel en van de Turken bijna de helft in Vlaanderen. Ongeveer de helft van de Belgische immigrantenpopulatie is in België geboren (Leman, Sergeijssels & Geirnaerdt 1987).
Ongeveer tweederde deel van de in België woonachtige buitenlanders kan tot de
etnische minderheden gerekend worden. De meesten van hen zijn afkomstig uit de
mediterrane landen. In Vlaanderen gaat het in totaal om zo'n 125.000 personen,
dat is ruim 2% van het totale Vlaamse inwonertal. De helft daarvan woont in de
provincie Limburg, wat in 1986 neerkwam op zo'n 9% van de totale Limburgse
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bevolking. De Italianen en Turken vormden in dat jaar in Limburg met elk bijna
20.000 personen de grootste groepen. Grote concentraties etnische minderheden
zijn daarnaast te vinden in de Antwerpse en Gentse agglomeraties. In Antwerpen
wordt de grootste groep gevormd door de Marokkanen. In Brussel is het aandeel
etnische minderheden op het totale inwonertal bijna 20%. Hoge concentraties zijn
met name aanwezig in het centrum en in de oude stadswijken (Hobin & Moulaert
1986; Leman, Sergeijssels & Geirnaerdt 1987).
Tussen 1970 en 1985 is de Belgische immigrantenpopulatie met bijna 30% toegenomen, terwijl de autochtone bevolking slechts een aanwas van 0,2% (tot 1981) liet
zien (Dumon 1985). Als we de cijfers uit 1985 vergelijken met die uit 1989 (zie
Tabel 3), is er sprake van een daling van het aantal vreemdelingen met 3%. Deze
daling hangt echter primair samen met de in 1985 veranderde nationaliteitswetgeving en niet met dalende immigratie of stijgende remigratie (Verlot 1989). Als we
niet nationaliteit maar etnische herkomst als criterium nemen, kan verwacht worden dat het aandeel van de allochtonen op de totale Belgische bevolking de komende 25 jaar nog zal stijgen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de leeftijdsopbouw van de allochtone populatie: 31,7% is tussen O en 14 jaar oud. Voor de
autochtone Belgische bevolking ligt dit percentage op 18,7 (Bareel 1987). In het
jaar 2000 zal naar schatting meer dan 1 op de 10 inwoners van België van allochtone herkomst zijn, in 2025 zal het percentage naar verwachting 14,3 bedragen
(Aerts 1984).
In het Nederlandstalig onderwijs in België zaten in 1986/87 ruim 55.000 kinderen
van vreemde nationaliteit. Voor de verschillende onderwijsniveaus geeft Tabel 4
informatie over aantallen en percentages van deze leerlingen.

Schooltype

Kleuteronderwijs (86/87)
Lager Onderwijs (86 /87)
Secundair Onderwijs (86/87)
Hoger Onderwijs (84/85)

Aantal
immigrantenleerlingen
13.100
23.469
18.092
1.244*

Percentage
immigrantenleerlingen
5,86%
5,67%
4,70%
1,79%

* 741 hiervan uit Nederland

Tabel 4: Leerlingen van vreemde nationaliteit in het Nederlandstalige onderwijs
in België (Bron: Hobin & Moulaert 1986 en Verlot 1989)
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Ook als men deze cijfers vergelijkt met die uit voorafgaande jaren, zou de
kunnen ontstaan dat er sprake is van een aanzienlijke terugloop van het
immigrantenleerlingen. Deze verschillen zijn echter ook hier primair het
van de veranderde nationaliteitswetgeving waardoor kinderen uit gemengde
lijken automatisch de Belgische nationaliteit krijgen (Verlot 1989).

indruk
aantal
gevolg
huwe-

Het grootste deel van de immigrantenkinderen in het Belgische onderwijs, zo'n
75%, bestaat uit kinderen die tot de etnische minderheden gerekend kunnen worden. Hun aandeel neemt snel toe. Veel van deze kinderen hebben problemen met
het volgen van het onderwijs, niet in de laatste plaats omdat ze de onderwijstaal
niet of in onvoldoende mate beheersen. De meesten van hen stromen na de lagere
school dan ook door naar het beroepsonderwijs, terwijl het merendeel van de
autochtone kinderen algemeen vormend of technisch onderwijs gaat volgen. Bovendien maken veel immigrantenkinderen het voortgezet onderwijs niet af. Dat betekent een aanzienlijke beperking van hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt.
Evenals hun ouders zijn ook de immigrantenkinderen niet gelijk over Vlaanderen
verdeeld: 36% van hen bevindt zich in de provincie Limburg, 36% in de Antwerpse
agglomeratie en 16% in Oost Vlaanderen (Heyerick 1985). Er zijn scholen met
geen enkel immigrantenkind en er zijn scholen met bijna alleen maar immigrantenkinderen. Een overzicht van de verdeling van immigrantenkinderen over Vlaamse scholen is opgenomen in Tabel 5. De tabel laat zien dat in ruim 200 scholen
(8%) minstens 1 op de 5 kinderen van niet-Belgische herkomst is.

Aantal immigrantenkinderen
>80%
21-80%
6-20%
<5%

Aantal scholen
28
188
507
1988

% van het totaal
1,03
6,93
18,70
73,33

Tabel 5: Verdeling van immigrantenkinderen over Vlaamse lagere scholen (Bron:
Heyerick 1985)

Noot
* Aan de totstandkoming van deze bijdrage werd medewerking verleend door Ilma

van den Bogert en Henk Verschure, studenten van het Werkverband Taal en
Minderheden van de Letterenfaculteit van de K{)B Tilburg, als onderdeel van
een stage-opdracht.
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Overheidsbeleid Nederlands als tweede taal
in Nederland
Willem Fase

1 Inleiding

Al vele jaren wordt in Nederland van gedachten gewisseld over de gevolgen van
in omvang toenemende etnische minderheidsgroepen voor het onderwijsbeleid. Vaak
gaat het daarbij over algemene principes, getuige bijvoorbeeld de vaststelling in
artikel 8 van de Wet op het Basisonderwijs dat het onderwijs er mede van uitgaat
dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Regelmatig komt men
ook te spreken over uitbreiding van het leeraanbod voor leerlingen uit etnische
minderheidsgroepen. Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur is daar een goed voorbeeld van. In menig opzicht strekken de gevolgen van beleidsbeslissingen zich
vergaand en tastbaar uit over de alledaagse lespraktijk. Het kerncurriculum op
basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs is even zo goed in het geding.
Voor het onderwijs Nederlands geldt dat in het bijzonder.
Tradities zijn sedert de jaren zestig op vele scholen doorbroken. Het Nederlands
is voor lang niet alle leerlingen meer de moedertaal. Nauwkeurige cijfers over de
omvang van de groep waarvoor het Nederlands de tweede taal is, zijn er niet. Het
valt ook niet mee om op zo een ogenschijnlijk simpele vraag een antwoord te
geven. Op grond van inzichten uit andere landen (vgl. Grosjean 1982; Fishman
1985) wordt vermoed dat veel etnische gemeenschappen een complexe overgangsfase doormaken, waarin de eerste taal of moedertaal aan belang inboet, en de
tweede taal (in het onderhavige geval het Nederlands) terrein wint. Maar over de
snelheid waarmee dit proces van 'vernederlandsing' zich voltrekt en over de inzet
van diverse etnische groepen voor behoud van de eerste taal, is onze kennis
beperkt. Bovendien moeten we beseffen dat migratie een permanent verschijnsel is.
Gegevens over steden als Amsterdam en Rotterdam tonen aan dat de migratiestromen bepaald niet zijn weggeëbd. Vele nieuwkomers zijn heden ten dage echter
afkomstig uit andere streken dan de ex-koloniën of de traditionele zogenaamde
wervingslanden. Iran, Irak, Ghana en Sri Lanka zijn sedert enkele jaren duidelijk
vertegenwoordigd onder de migratielanden. Uiteenlopende gegevens wijzen dus op
het duurzame karakter van meertaligheid in Nederland.
Hoe verstaat de Nederlandse overheid zich met het vraagstuk van Nederlands als
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tweede taal? Deze bijdrage beoogt enig licht te werpen op dit beleidsterrein. Dat
gebeurt aan de hand van een kort overzicht van het beleid van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen door de jaren heen. Een beschrijving van doelen en
middelen, zoals die in overheidsdocumenten zijn terug te vinden, heeft vooral
informatieve waarde. Voor enig begrip van het beleid inzake Nederlands als tweede
taal is ook een verwijzing noodzakelijk naar de maatschappelijke omstandigheden
waaronder het landelijke beleid inzake onderwijs en etnische minderheden is
gegroeid. Beleid wordt immers niet in een laboratorium ontwikkeld. Een verwijzing
naar de maatschappelijke context waarbinnen het beleid is gevoerd, kan tevens
licht werpen op belangrijke beleidsdilemma's. Er spelen vele problemen die niet
met een eenvoudige ingreep zijn weg te nemen. Over de redenen en remedies voor
problemen met tweede-taalverwerving zijn nog vele vragen onbeantwoord.
Een redelijke beheersing van het Nederlands is voor de kansen op sociale stijging
zeer wezenlijk. Dat is vooral zichtbaar bij jonge migranten die de overstap van
school naar werk moeten maken. De beheersing van het Nederlands is een factor
van belang in bijvoorbeeld het Leerlingwezen en het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs. Het is uiterst lastig om te bepalen voor welke banen strenge eisen aan
de Nederlandse taalvaardigheid strikt noodzakelijk zijn dan wel als schijnargumenten worden gebruikt voor een onrechtvaardige behandeling (vgl. Fase 1988). Nochtans zijn de kansen op een beroepsvoorbereiding met perspectief zeer pover als er
sprake is van een geringe beheersing van het Nederlands. De gestage groei van de
jeugdwerkloosheid bij de categorie van jonge migranten onder de 25 jaar is alarmerend, temeer daar gelijktijdig een vermindering van de werkloosheid optreedt
bij jeugdige autochtonen. Inspanningen in het reguliere onderwijs ter bevordering
van de Nederlandse taalvaardigheid kunnen niet alle problemen oplossen, maar zijn
wel essentieel voor een verandering ten goede. Afgaande op cijfers uit een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1988) lijkt het met de proportionele vertegenwoordiging van etnische minderheden in het Kort Middelbaar
Beroepsonderwijs en het Leerlingwezen nog wel mee te vallen. Maar vele andere
onderwijsvoorzieningen staan ver af van de wereld van de .arbeid en bieden hooguit oriëntatie- of schakelcursussen aan. En juist daar zijn jonge allochtonen, deels
vanwege hun geringe beheersing van het Nederlands, sterk vertegenwoordigd. De
mogelijkheden om langs deze weg, die vaak beduidend meer tijd in beslag neemt,
aan werk te geraken, zijn beperkt.
Spreken we hier over de arbeidsmarktkansen van jong-volwassenen die doorgaans
ervaring met lager beroepsonderwijs achter de rug hebben, ook voor velen die de
overstap maken naar algemeen voortgezet onderwijs kan een geringe beheersing
van het Nederlands een belangrijk probleem (gaan) vormen. Dat geldt vooral als
in hogere leerjaren een beroep wordt gedaan op meer formele taalvaardigheden:
argumenteren, essays of opstellen schrijven, maar ook het ontcijferen van ingewikkelde opdrachten bij andere vakken. Bovenop het leren van, komt ook nog
eens het leren in het Nederlands (vgl. Olijkan & Van der Voort 1988). Vandaar
ook is het zo van belang dat het beoogde niveau bij het vak Nederlands rekening
houdt met de noodzakelijke vaardigheid bij die andere vakken.
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Ter illustratie van het bovenstaande het volgende praktijkvoorbeeld. Op 12 november 1988 werd een nascholingsbijeenkomst Nederlands als tweede taal in Rotterdam
gehouden. Daar werd een band afgespeeld, waarop een Turks meisje van 15 jaar
door een medeleerlinge in het Nederlands werd geïnterviewd over haar toekomstidealen. Zij was inmiddels ruim drie jaar in Nederland en zat op het Atheneum.
Het was een boeiend verhaal over blijven in Nederland of terugkeren naar Turkije,
en daarbij waren allerlei invloeden in het spel: voorkeuren van ouders, hechting
aan Turkije, scholingsmogelijkheden in Nederland. Het verhaal was redelijk te
volgen, zij het dat de nuances in haar gedachtenbepaling niet altijd vlekkeloos in
het Nederlands konden worden overgebracht. De discussieleidster vroeg om reacties. De helft van de groep reageerde enthousiast omdat het betreffende meisje na
ruim drie jaar in Nederland al zo vaardig bleek te zijn. De andere helft daarentegen keek heel wat bezorgder: een intelligente meid, hoog abstractieniveau, maar
ze gaat het niet redden op het Atheneum, zeker daar in hogere leerjaren zulke
hoge eisen aan de Nederlandse taalvaardigheid worden gesteld. Ziehier een interessante, maar vooral tragische mengeling van bewondering en waardering enerzijds en een pessimistisch getoonzette realiteitszin anderzijds.
De Bode (1985, 2905-5) schreef in het Handboek Intercultureel Onderwijs dat
anderstaligen "in staat gesteld moeten worden om zo goed Nederlands te leren
dat ze in ieder geval niet vanwege hun gebrek aan vaardigheid in onze taal
geweigerd kunnen worden voor opleidingen, banen, deelneming in maatschappelijke
organisaties, clubs en dergelijke". Daarmee is op zijn minst een goed vertrekpunt
geformuleerd voor landelijk beleid op dit terrein.

2 Stand van zaken

De aandacht voor het vraagstuk van het Nederlands als tweede taal is in de
landelijke beleidsvoering altijd stiefmoederlijk bedeeld geweest. Het rapport van de
ACLO-Moedertaal uit 1982 spreekt er over dat Nederlands als tweede taal principieel verschillend is van onderwijs Nederlands als moedertaal. Nederlands als
tweede taal wordt gekenschetst als "een zeer gespecialiseerde vorm van instructie
( .. .)1' (ACLO-Moedertaal 1982, 77). Dit onderdeel van taalpolitiek inzake etnische
minderheden is op het onderwijsdepartement in grote lijnen onbesproken gebleven
in de beleidsstukken die in de loop der jaren zijn verschenen. De enige uitzondering vormt een zeer recente notitie over de besteding van 5 miljoen gulden voor
Nederlands als tweede taal. Ter illustratie volgt hieronder een korte terugblik op
de meest relevante beleidsdocumenten.
De Nota Roolvink van 1970 - overigens verschenen bij het Ministerie van Sociale
Zaken - luidt de discussie in over de positie van 'Buitenlandse Werknemers' in

onze maatschappij. In die nota werd het dilemma geschetst van de opname in
Nederland en de voorbereiding op terugkeer naar het land van herkomst. Ook
wordt kort stilgestaan bij de scholing van migrantenkinderen. Er wordt gepleit
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voor plaatsing van deze kinderen in het reguliere onderwijs, maar er wordt ook
van een alternatief gewag gemaakt: "zuiver nationaal onderwijs met het oog op
een mogelijke terugkeer naar hun eigen land, zodat de aansluiting op het onder~
wijs daar geen moeilijkheden oplevert" (Ministerie van Sociale Zaken 1970, 12).
Op het onderwijsdepartement werd van meet af aan voor de eerste mogelijkheid
gekozen, namelijk een plaats in het Nederlandse onderwijs. En daar hebben
leerlingen recht op Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur, waarvoor voorzieningen
werden getroffen om en nabij 1974. Een wettelijke regeling voor dit type onderwijs liet echter op zich wachten tot 1985 toen de Wet op het Basisonderwijs van
kracht werd.
Een belangrijk overheidsdocument uit de jaren zeventig, dat ook betekenis heeft
voor het onderwijs aan etnische groepen, is het zogenaamde Beleidsplan voor het
onderwijs aan groepen in achterstandssituaties uit 1974 van onderwijsminister Van
Kemenade. Een aparte paragraaf in dit beleidsplan is gewijd aan etnische minderheden en hierin wordt benadrukt dat migrantenkinderen zich 'op de onderste tree'
van de maatschappelijke ladder bevinden. Afgezien van het feit dat in die nota
nog gepleit kon worden voor concentratie van buitenlandse leerlingen, zowel naar
aantal als naar nationaliteit, wordt tevens melding gemaakt van een 'Vliegende
Brigade' in Rotterdam. Gedoeld wordt op een onderwijsteam dat diensten aanbiedt
op verschillende scholen, waarbij "verschillende methoden worden toegepast voor
het onderwijs in het Nederlands" (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
1974, 35) met hulp van buitenlandse onderwijsassistenten. Deze nota gaat sterk uit
van de gedachte dat compensatie geboden is; veel meer dan in latere beleidsstukken wordt de zogenaamde 'deficiet-hypothese' als uitgangspunt gekozen: de te.korten juist en met name op het gebied van de Nederlandse-taalontwikkeling vergen
een passende remedie in de vorm van compensatie-activiteiten. Welke taalpolitiek
aan dat voornemen het beste beantwoordt, wordt overigens niet nader aangegeven,
evenmin als de rol van de centrale overheid bij de bevordering van Nederlandsetaalprogramma's voor anderstaligen. De term 'Nederlands als tweede taal' wordt
niet gebezigd. Hij is wel kort aangestipt in het blad Ga~tonderwijs, dat in de
periode 1975 - 1977 door het onderwijsdepartement werd uitgegeven.
De Contourennota van Minister Van Kemenade (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1975), gepresenteerd als een model voor een toekomstig onderwijsbestel, rept niet over etnische minderheden in het onderwijs. De zogenaamde Vervolgnota uit 1977, waarin inmiddels reacties van derden zijn verwerkt, gaat ook in
grote lijnen voorbij aan de problematiek van etnische minderheden, op één paragraaf na. Instrumenten ter bevordering van het Nederlands voor anderstaligen
komen niet ter sprake. Wel wordt in de Vervolgnota tweesporigheid in doelen ten
aanzien van leerlingen uit etnische minderheden gesignaleerd: "Enerzijds zal een
zodanige opname in het onderwijs - en hierdoor in de Nederlandse samenleving moeten worden bevorderd dat hun ontplooiingskansen zoveel mogelijk gelijk zullen
zijn aan die van Nederlandse kinderen; anderzijds moeten zij in staat worden
gesteld een zodanige kennis van en vertrouwdheid met de taal en cultuur van hun
fo.nd te verkrijgen of te behouden, dat zij bij terugkeer zonder al te grote problemen (weer) in het onderwijs en de samenleving aldaar hun plaats kunnen
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vinden. Het is duidelijk dat tussen deze beide doelen een zekere spanning bestaat
die wel nooit geheel zal kunnen worden weggenomen" (Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen 1977, 35). Daarmee worden door Van Kemenade de eerste ge~
dachten over het zogenaamde etnische dilemma aan het papier toevertrouwd. Op
de gewichtsverhouding tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid, tussen eenheid en
verscheidenheid, komt Van Kemenade later tijdens een conferentie te Ede in 1982
uitvoerig terug. In die tijd lokte zijn beschouwing tal van reacties uit, omdat
gesuggereerd zou zijn dat assimilatiepolitiek te verkiezen is boven cultureel pluralisme. Van Kemenade zei dat "( ... ) extra aandacht aan het beheersen van de
Nederlandse taal, aan studiebegeleiding, aan de schoolkeuze en aan een succesvolle
schoolloopbaan in het Nederlandse onderwijs ( ... ) niet alleen voor de maatschappe~
lijke kansen, maar ook voor de mogelijkheden om op den duur de eigen identiteit
te behouden en te ontwikkelen, wel eens belangrijker kunnen zijn dan aandacht
voor eigen taal en cultuur, zeker wanneer dat in feite slechts geïsoleerd gebeurt
( ... )" (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1982, 21).
Ik neig ertoe om uit de heftige en vaak afkeurende reacties op de vermeende
assimilatiepolitiek in de uitspraken van Van Kemenade enkele gevolgtrekkingen te
maken met betrekking tot de aandachtverschuiving die in de periode medio jaren
zeventig - begin jaren tachtig in het minderhedendebat, en niet in de laatste
plaats in beleidskringen op nationaal niveau, is opgetreden. Het is een voorbode
van een langzame maar zekere verandering in beleidsoriëntatie die steeds minder
uitgaat van compensatie en steeds meer wordt gestuurd door het ideaal van cultureel pluralisme. Naar alle waarschijnlijkheid is die wijziging in beleidsvoorkeuren
mede ingegeven door een inschatting van de veranderingen in de samenstelling van
de migrantenpopulatie vanaf het begin van de jaren tachtig. Het zag er namelijk
naar uit dat het aandeel leerlingen uit etnische minderheden dat op gevorderde
leeftijd in Nederland arriveerde en zich voor onderwijsdeelname meldde, flink ging
dalen. Deze zogeheten 'zij-instromers' werden vaak verwezen naar de Internationale Schakelklas, een één- of tweejarige overbruggingsperiode tussen het onderwijs in het land van herkomst en het reguliere Nederlandse voortgezet onderwijs.
Vooral met betrekking tot die leerlingen werd veel nadruk gelegd op programma's
ter bevordering van de Nederlandse-taalvaardigheid. Uit een evaluatie-onderzoek
is naar voren gekomen dat gemiddeld meer dan een derde van de lesuren op het
wekelijkse rooster voor Nederlands werden gereserveerd (Fase & De Jong 1983).
Omdat juist voor die categorie van leerlingen compensatie, inpassing en een snelle
vertrouwdheid met het Nederlands voor alles ging, en het er tegelijkertijd naar
uitzag dat deze groep naar omvang gerekend aan belang sterk ging inboeten, is
het niet zo verwonderlijk dat in de loop der tijd andere beleidsdoelen prominenter
naar voren kwamen.
In 1979 was al een WRR-rapport over Etnische Minderheden verschenen (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1979) dat aandrong op inspanningsver~
plichtingen van allochtoon en autochtoon, van dominant en minoriteit, en wel

met het oog op de integratiegedachte. De toenmalige Minister Pais heeft dat
advies niet terzijde gelegd, integendeel. Hij legde de basis voor de acculturatiegedachte, die begrepen moet worden als een pleidooi voor wederzijdse aanpassing,

29

respect en aanvaarding van allochtoon en autochtoon. Dit uitgangspunt zou door
toepassing van ideeën over intercultureel onderwijs gerealiseerd kunnen worden.
Het Concept-Beleidsplan (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1980) en het
definitieve Beleidsplan Culturele Minderheden in het Onderwijs (Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen 1981) laten de 'eerste opvang' en 'de meerzijdige
achterstandssituatie' niet onbesproken. De teksten daarover zijn bovendien letterlijk terug te vinden in de Minderhedennota, die onder verantwoordelijkheid van
het coördinerend Ministerie van Binnenlandse Zaken (1983) is verschenen. Maar
feit blijft dat veel aandacht uitgaat naar het ideaal van de interculturele school
vergeleken bij concrete en specifiek voor etnische groepen bedoelde maatregelen
ter bestrijding van onderwijsachterstanden in het algemeen, en die op het gebied
van de Nederlandse-taalvaardigheid in het bijzonder. Er staat in de Minderhedennota wel een paragraaf over 'het taalonderwijs', maar die gaat uitsluitend over
Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. In de sfeer van maatregelen wordt gesproken
over het belang van nascholing. Maar ook hier volgt geen directe verwijzing naar
Nederlands als tweede taal. Er worden vier uitgangspunten geformuleerd voor
nascholing. De eerste drie zijn 'relatie school, gezin en buurt', 'de gemeenschappelijke activiteiten van onderwijs en welzijn' en 'houding van de leerkracht ten
opzichte van minderheden'. Het vierde en laatste uitgangspunt wordt aangeduid
met 'de algemene taalproblematiek'. Ook al zou er met behulp van enige casuïstiek
de gevolgtrekking uit kunnen worden gemaakt dat de Nederlandse-taalvaardigheid
dus ook in de nascholing aandacht verdient, van enige richtinggevende uitspraak
over een gedegen didactische overdenking van het Nederlands voor anderstaligen
is geen sprake. Taalpolitiek ten aanzien van etnische minderheden wordt in de
regel in verband gebracht met Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Andere overwegingen, waarbij het minder gaat om een recht op cultureel pluralisme dan wel
om een instrument ter bevordering van onderwijskansen, worden in deze belangrijke nota's niet behandeld. Tweetalig ondern,.ijs en onderwijs Nederlands als
tweede taal zijn onderwerpen die het onderwijsdepartement niet of nauwelijks op
de agenda heeft geplaatst.
Internationaal bezien is die eenzijdigheid op landelijk beleidsniveau opmerkelijk te
noemen, zeker in vergelijking met een land als de Verenigde Staten. In beleidsuitgangspunten en beleidsmiddelen van de federale overheid is daar steeds gepoogd
een bevredigend antwoord te vinden op de beperkte taalvaardigheid Engels. Daarin
zag men een belangrijke oorzaak voor de ernstige onderwijsachterstanden en de
geringe scholingsgraad van met name Spaanssprekende groeperingen. Remedies
werden onder meer gezocht in transitioneel tweetalig onderwijs. De bevordering
van tweede-taalverwerving stond van meet af aan centraal in de taalpolitiek ten
aanzien van etnische minderheden. Op dat punt verschilt de opstelling van de
centrale overheid in Nederland wezenlijk van die in de Verenigde Staten, zowel
naar rationale, doel als programmering (vgl. Fase 1987).
De problematiek van onderwijsachterstanden van etnische minderheden heeft een
uitvoerige behandeling gekregen in het Ondcrwijsvoorrangsplan 1985-1989, een
chapiter uit het Nederlandse onderwijs dat nog steeds niet bij wet is bekrachtigd.
Maar ook in dit plan komen geen duidelijke wensen van overheidswege inzake het
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Nederlands aan anderstaligen aan de orde. Immers, "(. .. ) de school is vrij om zelf
te bepalen hoe de formatie wordt ingezet ( ... )" (Onderwijsvoorrangsplan 1984-1989,
18). Alleen in het deel dat handelt over het voortgezet onderwijs wordt vermeld
dat "voor een deel van de leerlingen van culturele minderheden er nog sprake is
van een specifiek probleem, namelijk een niet optimale taalvaardigheid Nederlands,
hetgeen het succesvol volgen van onderwijs in het voortgezet onderwijs in belangrijke mate belemmert". Wat de opleidingen voor het basisonderwijs betreft wordt
met geen woord gerept over Nederlands als tweede taal, terwijl ten aanzien van
het voortgezet onderwijs kort wordt aangestipt dat nascholingscursussen Nederlands als tweede taal zouden moeten worden bevorderd in overleg met de lerarenopleidingen. Het is riskant om een verklaring te geven voor het feit dat ten
aanzien van het voortgezet onderwijs nog wel enige passages over Nederlands als
tweede taal zijn aan te treffen, terwijl ten aanzien van het basisonderwijs deze
invalshoek ontbreekt. Vermoedelijk is er enige samenhang met zowel het bestaan
van scherpe eindtermen in het voortgezet onderwijs als met het vraagstuk van de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in latere fasen.

3 Achtergronden

De gedachtenbepaling over Nederlands als tweede taal is ten departemente door
de jaren heen nauwelijks ontwikkeld. Het is bepaald uitnodigend om die betrekkelijke veronachtzaming in verband te brengen met de uitgangspunten van landelijk beleid. In geval van taalpolitiek spreekt men over linguïstische verscheidenheid of over meertaligheid. De eenzijdige belangstelling in nota's voor Onderwijs
in Eigen Taal en Cultuur is er een aanwijzing voor. Er wordt niet of nauwelijks
gesproken over compensatie-achtige activiteiten. Taalpolitiek voor etnische minderheden heeft kennelijk het cultureel pluralisme als uitgangspunt en niet de bestrijding van achterstanden. En daarmee heeft de door Van Kemenade gesignaleerde
tweesporigheid in beleid, althans op dit terrein, in de loop van de jaren tachtig
steeds meer het karakter gekregen van een breed spoor van taaldiversiteit en een
smal spoor van taalassimilatie. Ik zoek de achtergronden voor die koersbepaling in
drie richtingen.
De eerste overweging is dat de noodzaak tot het formuleren van een landelijk
beleid inzake Nederlands als tweede taal zich niet zou voordoen, omdat het geheel
van middelen dat voor onderwijs en etnische minderheden jaarlijks beschikbaar is
in voldoende mate waarborgt dat een schoolpraktijk groeit, waarin intensieve
Nederlandse-taalprogramma's tot hun recht komen. Is niet het eenvoudige empirische feit over het hoofd gezien dat al op tal van scholen en in menig onderwijsvoorrangsgebied Nederlands als tweede taal floreert, en mogelijkerwijs met
succes? Inderdaad is er een sterk vermoeden op grond van berichten uit de on-

derwijspraktijk dat veel onderwijsinspanningen in die richting worden aangewend.
Veel van de extra middelen die scholen in het kader van onderwijsvoorrang krijgen toegewezen, komen waarschijnlijk ten goede aan de bevordering van de Ne-
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derlandse-taalvaardigheid. Ook de inhoud van gebiedsplannen wijst in die richting, zoals bijvoorbeeld geldt voor alle onderwijsvoorrangsgebieden te Rotterdam
(Schooladviesdienst Rotterdam 1986). Overzichten van leermiddelen Nederlands als
tweede taal (vgl. Fokker-de Jong & Van Mameren-Peskens 1985) en diverse studiedagen en scholingsbijeenkomsten wijzen eveneens in die richting. Vele initiatieven
die momenteel in het kader van onderwijsvoorrang plaatsvinden, zijn voortgekomen
uit stimuleringsprojecten voor culturele minderheden in het basisonderwijs en
voortgezet onderwijs uit de jaren zeventig en daarbij is - deels op basis van
ervaringen met het onderwijs in Internationale Schakelklassen - veel aandacht
ingeruimd voor de verbetering van de Nederlandse-taalvaardigheid van anderstalige
leerlingen.
Ondanks dit alles is een zwaar accent op het Nederlands niet gegarandeerd vanwege de bestedingsruimte voor faciliteiten in het kader van onderwijsvoorrang,
laat staan dat de voorwaarden in alle gevallen zijn gemobiliseerd voor een verantwoorde uitvoeringspraktijk. Lentz & Van Tuijl (1984, 15) schreven in het
Handboek Bac;;isondcrwijs: "De ervaring leert nu al dat het ontwikkelen van een
visie op taalonderwijs, het experimenteren en uitproberen in de klas van nieuwe
ideeën en het inrichten en het vastleggen van deze activiteiten in een schoolwerkplan, een groot beroep doet op de tijd en energie van andere deskundigheden
en instanties". Die algemene opmerking is zeker van toepassing op dit specifieke
terrein van tweede-taalverwerving. Een en ander roept tegelijkertijd de vraag op
of met de toekenning van extra faciliteiten voor onderwijsvoorrang en een garantstelling voor bescheiden voorzieningen op het gebied van nascholing de centrale overheid wel in voldoende mate aan deskundigheidsontwikkeling op dit terrein heeft bijgedragen.
De tweede overweging is dat beleidskeuzen ten aanzien van onderwijs en etnische
minderheden ook opportunistische kenmerken vertonen. Dit bevordert de kans dat
particularistische belangen sterk op de voorgrond treden. Het beleid verkeert
sterk onder invloed van pressiegroepen, zeker op het gebied van het taalonderwijs voor etnische minderheden. Het is een misvatting te denken dat het Ministerie van Onderwijs per definitie op ieder beleidsterrein een initiërend beleid
voert. Vaak is er - om met Leune (1987) te spreken - sprake van codificering in
plaats van vernieuwing. In het beleid worden zogezegd gangbare ontwikkelingen
in kaart gebracht. Een voorbeeld bij uitstek is de passage in de Wet op het
Basisonderwijs over leerlingen die opgroeien in een multiculturele samenlèving.
Richtinggevende uitspraken over de wijze waarop dat zou moeten gebeuren treffen
we nergens aan, zelfs de contouren van 'de interculturele school' worden niet
zichtbaar gemaakt. Zo gaat het op meer terreinen. De wijze waarop de landelijke
overheid haar taalpolitiek jegens etnische minderheden heeft gedefinieerd, kan
men dan ook moeilijk los zien van de manier waarop pressiegroepen zich over
taal en taaldiversiteit hebben uitgelaten. Pressie is vooral uitgeoefend door pleitbezorgers van Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Dat is gebeurd mede onder
invloed van het feit dat een wettelijke regeling van dit type onderwijs vele jaren
op zich heeft laten wachten. Daarmee was ook de rechtspositie van buitenlandse
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leerkrachten in het geding, omdat hen een exclusieve taak bij het Onderwijs in
Eigen Taal en Cultuur werd toebedeeld. Gegeven de precaire situatie waarin het
Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur zich steeds bevond, en er van uitgaande dat
veel leden uit etnische minderheden aan dit type onderwijs een zeker recht op
erkenning in het Nederlandse onderwijs verbinden, is het niet verwonderlijk dat
de centrale overheid vooral op dit domein van taalpolitiek is aangesproken. Op
veel kleinere schaal hebben andere pressiegroepen zich daarnaast ook met andere
taaldomeinen, zoals Nederlands als tweede taal, verstaan en ter zake adviezen
gegeven, zoals ACLO-Moedertaal (1982), Delnoy & Van Helvert (1986) voor de
VALO-Moedertaal, VALO-Moedertaal (1987) of de groep van docenten die behoren
tot de Sectie Nederlands als tweede taal van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Hun gewicht en inbreng in de discussie zijn kennelijk relatief bescheiden.
Ik wil nog een derde overweging noemen. Nederlands als tweede taal is inderdaad
wat de ACLO-Moedertaal al in 1982 zei, 'een zeer gespecialiseerde vorm van instructie'. In essentie gaat het dus om een verzameling van didactische ingrepen en
om instructievormen die de conventies van het Nederlandse moedertaalonderwijs
overstijgen. Welaan, kenmerkend voor het Nederlandse onderwijssysteem is dat de
centrale overheid zich verre houdt van richtinggevende uitspraken over inhoudelijke dimensies van het onderwijs. Het spookbeeld van staatspedagogiek is groot.
Een gedachtenbepaling in die richting wordt meestal snel in de kiem gesmoord.
Voorschriften over didactiek en instructiewijzen zijn taboe in het landelijke
onderwijsbeleid. Ook de initiatieven die in het kader van het SLO-project 'Leerplanontwikkeling voor Etnische Groepen, Intercultureel onderwijs, Onderwijsvoorrang' (LEGIO) worden/zijn ontwikkeld, kunnen daar niets aan af doen. Het Instituut voor Leerplanontwikkeling stimuleert of enthousiasmeert mogelijkerwijs, maar
dwingt voor wat betreft de inhoud van het Nederlandse-taalonderwijs voor etnische minderheden niets af. Het bevoegd gezag in het basisonderwijs beslist steeds
zelf over het aantal uren Nederlands dat in het schoolwerkplan worden opgenomen
en bepaalt zelf de richting in pedagogisch en didactische zin. In de Wet op het
Voortgezet Onderwijs is in afwijking daarvan een minimum aan lessen Nederlands
vastgesteld door de regering bij Algemene Maatregel van Bestuur, met voorbijgaan
overigens aan didactische principes. Zo ook luidt bijna letterlijk het advies van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1986) over basisvorming. De
overheid mag niet zover gaan om de scholen bepaalde groeperingsvormen en didactische differentiaties voor te schrijven. De Raad geeft toe dat een en ander kan
inhouden dat sterk aanbevolen experimenten niet worden uitgevoerd. Maar, zo
meent de Raad, dat is de verantwoordelijkheid van de school, niet van de overheid. Deze overwegingen geven aanleiding tot een slotvraag: telt ook op het
terrein van Nederlands als tweede taal uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de
school respectievelijk het bevoegd gezag of is met het oog op de bevordering van
onderwijskansen van leerlingen uit etnische minderheden een uitzonderingsbepaling
denkbaar of zelfs wenselijk?

33

4 Remedies

Uiteraard laat zich niet eenvoudig een model voor Nederlands als tweede taal of
een remedie voor de bestrijding van achterstanden in het Nederlands voorschrijven. Tal van methoden of modellen komen in principe in aanmerking. Uit menige
publikatie blijkt dat het bepaald geen uitgemaakte zaak is dat de ene aanpak
superieur is boven de andere, dat wil zeggen onder alle omstandigheden en voor
alle leerlingen uitzicht biedt op betere studieresultaten. Zoals ook ten aanzien van
het voorbeeld van tweetalig onderwijs geldt, is geen enkele benaderingswijze
boven discussie verheven. Doorgaans kan slechts een klein deel van het verschil in
taalvaardigheid van leerlingen eenduidig aan programma's worden toegeschreven.
Het zijn veelal combinaties van factoren, zowel organisatorisch als lesinhoudelijk,
die het onderwijs Nederlands voor anderstaligen tot een effectieve operatie maken.
Desalniettemin is er de vraag of en in hoeverre het ook de landelijke overheid
aangaat dat er ten aanzien van het onderwijs Nederlands aan anderstaligen een
intensieve, gespecialiseerde instructie en didactiek wordt gerealiseerd. Met respect
voor de voorstellen ter verdeling van 5 miljoen gulden voor Nederlands als tweede
taal, voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, voor onder- en zij-instromers,
voor het vak Nederlands als ook voor vaktalen, kan niet worden gezegd dat
hiermee in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen school en overheid
veranderingen optreden (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1988a). Deze
notitie spreekt over een beperkt aantal projecten die maar een fractie van de
onderwijsvoorrangsscholen respectievelijk onderwijsvoorrangsgebieden raken. Er
kan een stimulerende werking van uitgaan, maar niemand is aan de gepresenteerde
uitgangspunten en voorstellen gebonden.
De Adviesraad voor het Basisonderwijs (ARBO) heeft in een recent uitgebracht
advies een pleidooi gehouden voor een straffere hand van de overheid inzake de
bevordering van intensieve Nederlandse-taalprogramma's, en wel door een deel
van de faciliteiten aan voorwaarden te binden (Adviesraad voor het Basisonderwijs 1988). Inmiddels is uit de reactie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1988b, 4) op het ARBO-advies duidelijk geworden dat "het oormerken
van faciliteiten daar niet wordt voorgesteld". Voorlopig valt de keuze op een
verantwoordingsplicht achteraf, zij het dat er het volgende aan wordt toegevoegd:
als mettertijd uit inspectierapportages zou blijken dat faciliteiten toch niet specifiek en effectief worden ingezet, is oormerking "helaas wel alsnog geboden" (a.w.,
4). Immers, in navolging van de ARBO, bestaat ook op het onderwijsdepartement
de wens om te "kiezen voor intensieve training van het Nederlands door leerlingen
van etnische minderheidsgroepen".
Ter realisering van een dergelijk uitgangspunt staan in principe vele wegen open.
Hier wordt een voorbeeld uit Zweden aangehaald, waarover Krayenhoff (1987)
rapporteerde. In Zweden bestaat in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
structurele aandacht voor Zweeds als tweede taal. Dat is mogelijk gemaakt door
de start van een initiële lerarenopleiding in 1984, waarbij abituriënten examen
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doen in Zweeds, in Zweeds als tweede taal en in een ander vak. Bovendien zijn er
gedetailleerde didactische aanwijzingen gemaakt. Een ieder van allochtonen huize
die tegenvallende resultaten op taaltesten behaalt komt voor deze voorziening in
aanmerking. Die opleidingsroute kent voor- en nadelen. Een nadeel kan zijn dat
wordt aangestuurd op speciale arrangementen voor alleen anderstaligen. Dat houdt
tot op zekere hoogte gevaren in als wordt uitgeweken naar overwegend categoriale voorzieningen voor anderstaligen. Terughoudendheid op dat punt is gewenst,
want een redelijke mate van gemeenschappelijkheid naar inhoud van het onderwijs
schept waarborgen met het oog op onderwijskansen voor iedereen. Bovendien dient
men te beseffen dat de problematiek van Nederlands als tweede taal zich ook
uitstrekt over andere leerdomeinen, zoals bijvoorbeeld het vaktaal-onderwijs. De
mogelijkheden en grenzen van een gezamenlijk aanbod voor achterblijvers, zowel
voor Nederlandse leerlingen uit handarbeidersgezinnen als voor allochtone leerlingen, verdienen om die reden serieuze overdenking. Wat het Zweedse model aantrekkelijk maakt, is dat faciliteiten direct beschikbaar komen voor leerlingen met
achterstanden in de tweede taal.
In 1989 wordt duidelijk of een heroverweging van de huidige faciliteitenregeling
enige kans maakt. Een afweging vindt plaats tegen de achtergrond van toenemende
verschillen in studieresultaten tussen uiteenlopende groepen leerlingen uit etnische
minderheden. Een beslissing hieromtrent is van wezenlijk belang voor de vraag in
hoeverre althans een deel van de extra middelen wordt vrijgemaakt voor groepen
of liever individuele leerlingen, die op het terrein van taalvaardigheid Nederlands
de meeste problemen kennen. De 'specifieke' inzet die het onderwijsdepartement
bepleit in reactie op het ARBO-advies is dan pas effectief, wanneer niet alleen de
taalproblematiek in alle gevallen veel aandacht krijgt bij onderwijsvoorrang, maar
als die inzet vooral wordt aangewend ten behoeve van het onderwijs aan die
leerlingen die over een beperkte taalvaardigheid Nederlands beschikken: onderwijsvoorrang bij voorrang ingezet voor onderwijs Nederlands aan kansarme groepen. We weten inmiddels dat een gebrekkige beheersing van het Nederlands niet
meer per definitie van toepassing is op alle leerlingen uit etnische minderheidsgroepen. Gelukkig maar.
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Overheidsbeleid Nederlands als tweede taal
in Vlaanderen
Marie-Claire Rosiers-Leonard en Nora Bogaert

1 Bronnen

Informatie over overheidsbeleid, waar haal je die? Een voor de hand liggende bron
zijn de beleidsnota's die de overheid in verband met etnische minderheden in het
algemeen en het onderwijs in het bijzonder heeft gepubliceerd. Beleidsverklaringen
met betrekking tot etnische minderheden zijn in België echter zeldzaam. Tot op
heden kennen we zes documenten die als dusdanig kunnen beschouwd worden. We
duiden ze hier aan naar de bewindslieden onder wier verantwoordelijkheid ze
geschreven werden (1).
Het betreft de nota's van:
- Nationaal Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Servais (1965)
- Staatssecretaris voor Sociale Zaken te Brussel, Anciaux (1978)
- Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap, Steyaert (1980)
- Gemeenschapsminister voor Onderwijs en Vorming, Kelchtermans (1987)
- Gemeenschapsminister voor Onderwijs en Brusselse Aangelegenheden, Weckx
(1988)
- Gemeenschapsminister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid, Lenssens (1988).
De nota van Servais uit 1965 is in feite een vraag om advies aan de op dat
moment geïnstalleerde Adviserende Raad voor de Immigratie, in verband met de
te voeren immigratie- en assimilatie/integratiepolitiek (2).
Van de resterende vijf nota's valt onmiddellijk op dat er slechts twee afkomstig
zijn uit de hoek van het Onderwijs, namelijk die van de Gemeenschapsministers
Kelchtermans en Weckx, die dan nochtans op het stuk van Onderwijs de opperste
bevoegdheid niet in handen hebben aangezien Onderwijs op dat ogenblik nog een
nationale materie is.
De andere drie verklaringen behandelen de problematiek van het onderwijs aan
etnische minderheden vanuit de overtuiging dat onderwijs van wezenlijk belang is
voor assimilatie (aanvankelijk) en integratie (meer recentelijk) en omdat de vorming buiten het reguliere onderwijs grotendeels op de schouders van de betrokken
ministers terechtkomt. De vraag welke impact verklaringen van 'buitenstaanders'
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op specifieke onderwijsaangelegenheden (zoals opleiding van leerkrachten en
curriculumontwikkeling) kunnen hebben, laten we hierbij nog in het midden.
Anderzijds moeten, gezien de fluctuaties in het Belgische politieke bestel, ook de
waarde en draagwijdte van de verklaringen in vraag gesteld worden: zijn ze
'overdraagbaar' bij opvolging en bij verandering van bevoegdheden of belanden ze
in de onderste lade van de nieuwe minister?
Wat bij het overlopen van de nota-lijst eveneens in het oog springt: de helft van
genoemde nota's werd geschreven in de jaren 1987 en 1988. Dat beleidsverklaringen een recent gegeven zijn, heeft echter niet uitsluitend te maken met de ietwat
struisvogelachtige neigingen van onze overheid, maar ook met de eigen immigratiegeschiedenis die België kent of heeft gekend. Daar waar Nederland werd geconfronteerd met een redelijk plotse vloedgolf van immigranten die zich over zowat
het hele land verspreidde, gebeurde de inwijking in België op een veel geleidelijker manier en was de familiehereniging van meet af aan mogelijk. In Vlaanderen
concentreerde de immigratie zich in een beperkt aantal gebieden, met name Midden-Limburg, de as Brussel-Mechelen-Antwerpen en de as Gent-Antwerpen. De
urgentie van een migrantenbeleid heeft zich in België pas later laten voelen,
namelijk toen de natuurlijke aangroei van de allochtone en de afname van de
autochtone bevolking de schoolpopulaties grondig wijzigde en de crisis het werklozenaantal bij de immigranten de hoogte injoeg, en anderzijds het besef groeide
dat de aanwezigheid van de migrant niet langer van tijdelijke aard was.
Keren we nu terug naar de bestaande beleidsverklaringen.

2 Weinig aandacht voor het onderwijs van het Nederlands

Onderwijs- en vormingsbeleid met betrekking tot migranten 1s m vier nota's
uitgebreid aan de orde.
De nota van Steyaert (1980) (3), die als Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap en Minister van Maatschappelijk Werk destijds een coördinerende functie
waarnam wat betreft het onthaal- en integratiebeleid van migranten in Vlaanderen,
schrijft het probleem van achterstand en van communicatiestoornis tussen allochtonen en autochtonen zeer duidelijk toe aan onder andere het gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid en stelt taalonderricht in en buiten het reguliere onderwijs,
als een prioriteit. De verantwoordelijkheid voor buitenschools taalonderricht, dat
onder de bevoegdheid van Steyaert valt, wordt toegeschoven naar de begeleidingsdiensten en naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Concrete richtlijnen over
het hoe en wat van deze cursussen ontbreken.
De visies die zich min of meer duidelijk aftekenen in de beleidsverklaringen
Kelchtermans (1987), Weckx (1988) en Lenssens (1988) hebben als voornaamste
peiler de integratie-gedachte, en als tweede peiler de richtlijnen van de EG en de
aanbevelingen van de Raad van Europa. De nota Lenssens stelt evenals die van
Steyaert expliciet het probleem van maatschappelijke achterstand en achterstelling,
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waarvoor ook hier de gebrekkige kennis en beheersing van het Nederlands medeverantwoordelijk gesteld worden. Als algemeen objectief voor het onderwijs poneert de nota Lenssens het "bevorderen van de interculturaliteit, gekoppeld aan
bijzondere inhaal- of opvangmogelijkheden bij achterstand", maar vermeldt hierbij
niet expliciet de mogelijke rol van aangepast taalonderricht. Over het algemeen
gaan de verklaringen van 1987 en 1988 vrijwel uitsluitend de toer op van een
redelijk vaag gedefinieerd interculturalisme ( en dat is op zichzelf natuurlijk al een
aanzienlijke sprong voorwaarts).
Aan het aspect onderwijs van het Nederlands als tweede taal daarentegen wordt
bitter weinig aandacht besteed. Het taalprobleem wordt zeer zijdelings en terloops
aangehaald: even wordt gewezen op de noodzaak tot taalstimulcring en tot taalactiveringsprogramma's, maar over die hele zaak wordt nogal lichtjes heengegaan
alsof die programma's maar uit de kast te halen zijn.
Duidelijke uits.praken in verband met de keuze van een bepaald onderwijsmodel
voor migranten ontbreken al evenzeer. In de nota's Weckx en Lenssens wordt wel
vermeld dat de wet in verband met de instructietaal dient te worden herzien,
zodat ook de moedertaal van de migrantenleerlingen op school kan geïntroduceerd
worden. Of daarmee nu geopteerd wordt voor een veralgemening van het bicultureel onderwijs op de leest van één van de Elkaar Ontmoetend Onderwijs-model~
len (zie verder) valt hieruit moeilijk af te leiden. Anderzijds zijn rol en plaats
van het Nederlands in dit mogelijke biculturele onderwijs zeker niet duidelijk
omlijnd. Moet het van in den beginne als belangrijkste instructietaal fungeren, of
wordt geleidelijk overgegaan van Tl naar het Nederlands als voertaal in de klas?
Een goed omlijnde en coherente visie op het onderricht van het Nederlands als
tweede taal aan etnische minderheden is dus klaarblijkelijk in geen van de beleidsnota's terug te vinden (4).
Doet men in Vlaanderen dan helemaal niets op het stuk van 'taalopvang'? Dergelijke beschuldiging is gelukkig niet helemaal gegrond: in de loop van de jaren
zeventig en vooral tachtig is een aantal maatregelen getroffen en zijn experimenten opgezet, zowel op regionaal als op lokaal niveau (gemeentelijk en provinciaal). Wat komen we over het overheidsbeleid te weten als we die aan een kritische beschouwing onderwerpen?

3 Een handvol maatregelen: laattijdig, ad hoc en tijdelijk
Het ogenblik kwam dat langs een aantal urgente noden niet langer heen kon
gekeken worden. De maatregelen en experimenten die toen het licht zagen, hebben
in sommige gevallen rechtstreeks en in andere gevallen eerder zijdelings te maken
met de problematiek van het Nederlands als T2.
Wat deze maatregelen precies inhouden zetten we hier nog even op een rijtje.
1 Het Koninklijk Besluit van 1966 (geherformuleerd in 1984) dat een leergang
aanpassing aan de onderwijstaal binnen de openingsuren van de lagere. school
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mogelijk maakt voor migrantenkinderen die nog geen 3 jaar volledig onderwijs
hebben genoten.
2 Het Elkaar Ontmoetend Onderwijs (EOO), een experiment in het basisonderwijs, voortgevloeid uit de EG richtlijnen, dat sinds 1982 in Vlaanderen aan
geïnteresseerde scholen wordt aangeboden, waar eigen taal en cultuur van de
etnische minderheden een plaats krijgen.
3 De 30% BTK-maatregel voor kleuterscholen en lagere scholen, jaarlijks hernieuwd sinds 1979, waardoor extra-leerkrachten, vaak met een nepstatuut (5)
voor ondersteunende activiteiten kunnen worden ingezet.
4 De lB-variant in het middelbaar onderwijs, die loopt sinds 1982 en die naast
interculturalistische en OETC-aspiraties ook werk wenst te maken van het
onderricht Nederlands als tweede taal (6).
De aandachtige lezer heeft het vast al gemerkt: nog geen van de maatregelen of
experimenten (het KB van 1966 uitgezonderd) heeft de leeftijd van 10 jaar bereikt.
De gevreesde puberteitscrisissen liggen nochtans niet ver meer af, en zijn in
sommige gevallen al voortijdig ingetreden ...
De vraag of de maatregelen er gekomen zouden zijn zonder de EG-druk in bepaalde gevallen en de EG-financiering in andere is overigens al vele malen terecht
gesteld.
Het zij bovendien gezegd dat slechts één van de maatregelen (namelijk de leergang aanpassing aan de onderwijstaal) een wettelijk statuut heeft. Als dusdanig
zijn de maatregelen en experimenten doorgaans slechts van tijdelijke aard en aan
periodische beslissingen onderhevig in verband met het al dan niet voortzetten
ervan. Sommige worden jaarlijks hernieuwd met een omzendbrief (bijvoorbeeld de
30% BTK-maatregel). Het EGO-experiment kende twee maal een verlenging voor
telkens drie jaar.
Het hoeft dan ook geen betoog dat deze maatregelen in tijden van besnoeiing en
beperking bijzonder kwetsbaar zijn.
Ook op lokaal niveau kwam er pas vrij recent wat op gang: een aantal projecten
en extra-voorzieningen in het stedelijk onderwijsnet van Gent en Antwerpen, het
Foyer-initiatief in de stad Brussel en het eerste EGO-experiment in de provincie
Limburg, de opdracht tot ondersteuning van het onderwijs (voor onder andere
Nederlands als T2) aan de Limburgse Provinciale Onthaaldienst voor Gastarbeiders
(POG), de oprichting van een Documentatiecentrum voor leerkrachten op de POG
in Hasselt, de betoelaging van de Materialenbank van het Centrum voor Buitenlandse Werknemers te Borgerhout. Al deze initiatieven dateren pas van de late
jaren zeventig.
In het kader van de D-cursus (die leidt tot een pedagogisch bekwaamheidsdiploma)
is er een bijkomende specifieke opleiding opgezet aan de Limburgse Provinciale
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Technische Normaalleergangen. Aan de KU Leuven worden colleges georganiseerd
voor deskundigheidsbevordering van in de migrantensector tewerkgestelde kaders,
waar ook de problematiek van het onderricht Nederlands aandacht kreeg.
Ook op het stuk van het taalonderricht Nederlands in de volwassenenvorming zijn
de beleidsinitiatieven van recente datum en uiterst beperkt. De bestaande betoelaging voor onderwijs Nederlands aan anderstaligen maakt een behoefte dekkend
aanbod hoegenaamd niet mogelijk ( en het aanbod van cursussen aan onder meer
laaggeschoolden is bijgevolg des te schraler) en van een degelijke omkadering en
reglementering, met name voor initiatieven in de socio-culturele sector, is nog
steeds geen sprake.
Een uitzondering hierop - zij het in zeer beperkte mate - is het Vijfde Decreet;
dat naast andere vormingsactiviteiten voor specifieke doelgroepen, ook onderricht
Nederlands als T2 voor migranten betoelaagt.

4 Een inhoudelijke analyse
Staan we nu even stil bij de inhoud van de bestaande maatregelen. Doorgaans gaat
het om puur administratieve onderrichtingen die enkel aangeven onder welke
voorwaarden de betreffende maatregel in werking kan treden. De maatregel in
verband met het inrichten van een leergang aanpassing aan de onderwijstaal
beperkt zich bijvoorbeeld tot het stipuleren van het aantal lestijden per week dat
mag georganiseerd worden, de voorwaarden waaraan de in aanmerking komende
leerlingen moeten voldoen, het aantal in aanmerking komende leerlingen, enzoverder.
Wat de experimenten betreft, die krijgen slechts zeer vage doelstellingen mee.
Voor het Elkaar Ontmoetend Onderwijs is dat onder andere het respect voor en
de ontwikkeling van de culturele identiteiten, de bevordering van de participatie
aan het maatschappelijk leven, het openstaan voor elkaars cultuur.
Kortom, in beide gevallen, bij maatregelen en experimenten, komt de vormgeving,
de inhoudelijke opvulling en operationalisering geheel en al voor rekening van de
basis. Dat is op zichzelf geen slechte zaak, maar een structurele boven- en onderbouwing mogen dan geen jaren uitblijven en permanente evaluatie is eveneens een
noodzakelijke voorwaarde. Anderzijds is inhoudelijke opvulling een karwei die zelfs
aan ervaren leerkrachten heel wat hoofdbrekens kost.

5 Basis-problemen

De basis die de getroffen maatregelen moet waarmaken in de realiteit, die moet
operationaliseren, vormgeven en inhoudelijk opvullen, bestaat voor een groot
gedeelte uit kaders die, in het beste geval, een zogenaamd nepstatuut (lagere
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lonen, geen vaste benoeming, geen anciënniteit) krijgen toegemeten en in andere
gevallen (met name in de volwassenenvorming) vaak vrijwillige, onbezoldigde
arbeid verrichten. Zonder hierbij het engagement en de inspanningen van deze
mensen in twijfel te willen trekken, dringen enkele kritische vragen zich op in
verband met de werkbaarheid van een dergelijk systeem. De onzekere werksituatie
en het lage of totaal afwezige salaris zijn zeker geen garantie voor blijvende
betrokkenheid en constant enthousiasme van de ingezette werkkrachten. Alleen
een uitermate overtuigd idealist zal in die conditie niet opgebrand raken en/of
weerstaan aan gunstigere werkaanbiedingen als die zich al zouden voordoen.
Anderzijds dient ook gezegd dat de taalleraren in kwestie vaak aan het begin van
hun carrière staan en dus doorgaans geen of weinig onderwijservaring hebben.
Bovendien heeft geen van deze leerkrachten een adequate opleiding genoten voor
het onderwijs van een tweede taal, en al evenmin voor onderricht aan volwassenen.
Voeg daarbij nog - naast het ontbreken van een permanent evoluerende en evaluerende beleidsvisie - de sporadiciteit en versnippering van bij- en nascholingsinitiatieven, en anderzijds het gebrek aan aangepast materiaal, aan financiële middelen voor de aanschaffing van het luttele materiaal dat voorhanden is of na aanpassing bruikbaar, dan kan men zich min of meer een idee vormen in welke
omstandigheden deze leerkrachten het Nederlands aan hun leerlingen moeten
aanleren en hoe effectief dit onderwijs zal zijn.
Noodgedwongen stelt men zich dan de vraag of het creëren van deze banen niet
eerder ingegeven is door de wens om de werkloosheidsstatistieken te drukken
zonder daarvoor de volle prijs te betalen.

6 Versnippering
Voor de lessen Nederlands binnen het reguliere onderwijs is de verantwoordelijke
instantie natuurlijk het Ministerie van Onderwijs. De lessen Nederlands voor
volwassenen worden, naargelang de organisatievorm waarbinnen ze gerealiseerd
worden, betoelaagd door verschillende administraties. Voor de socio-culturele
sector is dat bijvoorbeeld zowel de administratie van Welzijnszorg als die van
Cultuur. De initiatieven die door de vernoemde Ministeries worden gesteund functioneren totaal onafhankelijk van elkaar. Tot op heden bestaat geen enkele vorm
van specifiek overleg met betrekking tot het onderricht Nederlands. Vele cursisten
die de Basiseducatie hebben doorlopen stromen bijvoorbeeld door naar het Onderwijs voor Sociale Promotie. Voor de continuïteit van het programma zou overleg
tussen Cultuur en Onderwijs dus zeker niet misplaatst zijn.
Het Interdepartementaal Overlegorgaan dat in 1988 gecreëerd werd zal zich alvast
ook in deze problematiek moeten vastbijten.
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7 Een belangrijke afwezige
Problemen in verband met onderwijs Nederlands aan migranten schijnen tot op
heden niet tot de onderzoeksprioriteiten van de Belgische academische wereld te
behoren.
Bij de verdeling van de budgettaire koek blijft de taalwetenschap, meer nog dan
andere niet-exacte wetenschappen, ten onzent dikwijls in de kou staan. Is dit
een voldoende verklaring voor de veronachtzaming van deze kwestie? Of worden,
zoals Jaspaert & Vallen (1986) beweren, de Vlaamse taalkundigen al te zeer in
beslag genomen door de interne Belgische taalproblematiek?
Wat er ook van zij, het is een feit dat de overheid steeds nagelaten heeft onderzoeksvragen aan de universiteiten voor te leggen met het oog op visie en beleidsvorming. Het gebrek aan interesse vanwege de academische wereld is dus zeker
ook te wijten aan de grote stilte van overheidswege.
Geen vraag en weinig aanbod ...
Op een aantal vragen dat door de overheid dient gesteld te worden ( en door de
wetenschap beantwoord) komen we zo dadelijk nog terug.

8

Professionalisering van de onderwijskaders

De afwezigheid van vraag naar en aanbod van wetenschappelijke inbreng heeft ook
implicaties voor de opleiding van leerkrachten op universiteiten en in het hoger
pedagogisch onderwijs.
Inzicht in de problematiek van T2-verwerving door kinderen en volwassenen,
tweetaligheid in het algemeen, T2-scholing, taalonderricht aan laaggeschoolde
volwassenen zal de toekomstige leraar in het beste geval slechts accidenteel
verwerven; structureel is de reflectie op en de didactische aanpak van deze problematiek niet ingebouwd. De voorbereiding van leraren Nederlands is dan ook
uitsluitend gericht op het onderwijs van het Nederlands als ware het de moedertaal van de lesgangers en voor een doelgroep die bestaat uit schoolgaande kinderen en jong-volwassenen.

9 Een onbewuste keuze
Keren we terug naar de vraag wat een analyse van de getroffen maatregelen ons
leert over het Vlaamse beleid.
De kinderen van etnische minderheden worden in Vlaanderen op school doorgaans
geconfronteerd met het onderwijsmodel dat men indompeling of immersie noemt.
De meerderheidstaal is de exclusieve voertaal van het onderwijs en onderricht in
( en dikwijls ook verwijzing naar) de moedertaal blijft achterwege.
Dat de hantering van dit model niet het gevolg is van een bewuste en weloverwo-
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gen keuze, leidt we1mg of geen twijfel Het gaat hier eerder om een de-factosituatie die voortvloeit uit een gebrek aan v1s1e en aan politieke wil om het
migrantenprobleem bij de horens te vatten ...
Indompeling hoeft niet per se desastreuze gevolgen te hebben. Toch gebeurt het
bij minderheden met lage socio-economische status meer wel dan niet dat indompeling tot verdrinking leidt. Dit is met name het geval wanneer niet voldaan
wordt aan een aantal essentiële randvoorwaarden: onder meer een adequate didactische aanpak met aangepaste inhoudelijke opvulling en werkvormen. Dit veronderstelt een voldoende financiële ondersteuning, competentie terzake, wetenschappelijke onderbouwing, informatiedoorstroming, permanente feedback en evaluatie en
zo meer.
De randvoorwaarden om voor verdrinking te behoeden zijn in Vlaanderen niet
aanwezig. Dat is een waarheid waar we niet omheen kunnen.
Nogal wat rimpels zouden moeten gladgestreken worden ( om een beeld van Van
Calcar 1986 te gebruiken) vóórdat de hantering van het indompelingsmodel mogelijkerwijze tot goede resultaten leidt.
Anderzijds behoeft het weinig betoog dat, als emancipatie en part1c1patie en
integratie en zelforganisatie en andere mooie idealen die in de diverse beleidsverklaringen frequent gehanteerd worden, moeten hardgemaakt worden, de overheid
daartoe het model dient te kiezen dat het beste tegemoet komt aan deze idealen
én aan de behoeften van de etnische minderheden op dat stuk. Het is niet onwaarschijnlijk dat, vooral met het oog op de toekomst, het indompelingsmodel niet
alleen zomaar een lastige puber zal blijken, maar erger nog: een ongewenst kind ...

10 Op korte en lange termijn
In eerste instantie is er behoefte aan een (voorlopig) algemeen beleidsplan dat de
reeds getroffen maatregelen, zo nodig bijgestuurd, in één kader opneemt en bestendigt en dat de reeds functionerende kaders een duidelijke positiebepaling en
taakomschrijving toebedeelt.
Wat betekent dit in concreto?
Informatie in verband met de implementatie van de getroffen maatregelen is tot
op heden niet voorhanden. In welke onderwijsinstellingen maakt men gebruik van
de geboden faciliteiten en op welke manier? Die gegevens op zich zijn reeds van
wezenlijk belang. Anderzijds is ook noodzakelijk te achterhalen in welke scholen
er van de faciliteiten geen gebruik wordt gemaakt. Informele enquêtes van het
Centrum voor Buitenlandse Werknemers van Borgerhout (Antwerpen) brachten
immers aan het licht dat lang niet alle scholen die in aanmerking komen de
betreffende faciliteiten aanvragen. Onderzoek zou aan het licht kunnen brengen of
deze situatie een gevolg is van desinformatie of onverschilligheid dan wel van de
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ondeugdelijkheid van de regelingen zelf en daar de nodige conclusies voor het
beleid aan kunnen vastknopen.

In de tweede plaats dienen de werkvoorwaarden voor de veldwerkers, de leerkrachten en de lesgevers in de volwasseneneducatie drastisch verbeterd te worden.
Dat wil zeggen:
1 de opdrachten van e:xtra-taalleerkrachten moeten duidelijk omschreven worden
zodat de school ze niet langer voor andere klussen kan laten opdraven, en
2 een voldoende financiering moet ter beschikking gesteld worden om
a de tot nu toe tijdelijke en vrijwillige krachten van een vaste benoeming en
volwaardige bezoldiging te voorzien,
b in de vormingsinstellingen en -initiatieven een behoeftendekkend aanbod te
vergemakkelijken en
c de aanschaffing van de nodige didactische en andere hulpmiddelen mogelijk
te maken.
In de derde plaats dienen de voorwaarden geschapen te worden om het Elkaar

Ontmoetend Onderwijs uit zijn experimentele fase te halen. Dit betekent onder
meer dat de Wet op de Onderwijstaal moet aangepast worden in die zin dat onderwijs in de eigen taal toegelaten wordt, en dat "duurzame, algemeengeldende
normen vastgelegd worden" (Kelchtermans 1987).
In de vierde plaats dienen de prioritaire actieterreinen, met name:
operationalisering en inhoudelijke vormgeving van de maatregelen en experimenten en wat dit alles impliceert aan curriculumontwikkeling en didactische
uitwerking
- materiaalontwikkeling
- navorming van de onderwijskaders
- evaluatie en bijsturing
- coördinatie,
duidelijk toegewezen te worden aan bestaande ( of nog te creëren) omkaderings- of
begeleidingsorganismen, zodat vaagheid van taakomschrijving of overlapping de
efficiëntie niet langer aantasten. De mate van onderling overleg en onderlinge
samenwerking dient eveneens vastgelegd te worden. Voor een blijvende en veralgemeende kwaliteitsverbetering van het onderwijs van het Nederlands als T2 is
echter veel meer nodig dan het gladstrijken van een aantal rimpels.
Op lange termijn zal het beleid zichzelf wetenschappelijk moeten onderbouwen.
Wat voorlopig wordt gerealiseerd op basis van min of meer gestuurde intuïtie,
dient in de toekomst een wetenschappelijke basis te krijgen.
In een artikel over problematieken in verband met het onderwijs Nederlands aan
anderstalige volwassenen vestigt Extra (1985) de aandacht op een nota die in 1978
door de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalkunde (ANélA) werd uitgebracht over onderwijsgerichte en fundamentele onderzoeksvragen met betrekking
tot het onderwijs van het Nederlands als T2. "Veel van de in deze nota gesigna~
leerde onderzoekbehoeften zijn anno 1985 nog verrassend actueel", wordt daarin
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gesteld. Anno 1989 is het merendeel van deze vragen ten onzent door het beleid
niet eens gesteld: het analyseren van de taalbehoeften, het bepalen van de eindtermen, het selecteren van de leerstof in functie van het voorgaande, het op punt
stellen van aangepaste werkvormen, het ontwikkelen van toetsinstrumenten voor
diagnose en eindevaluatie, het uitwerken van materiaal, de permanente produkt- en
procesevaluatie, moeten we ze echt nog eens allemaal opsommen?
Ook fundamentele onderzoeksopdrachten zullen door het beleid moeten uitbesteed
worden. Nu al kan de vraag gesteld worden naar de adequaatheid van het indompelingsmodel op grond van twee overwegingen:
1 Zijn andere modellen, met name tweetalige, over het algemeen of in bepaalde
gevallen, niet effectiever, zowel voor het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden tout court als voor het verwerven van de tweede taal?
2 Is een overheid die zich democratisch gezind noemt niet verplicht ook de
ontwikkeling van de moedertaal van de etnische minderheden een goede kans
te geven als daartoe binnen de betrokken gemeenschappen de behoefte wordt
geformuleerd?
En in de toekomst, onder meer in het perspectief van 1992, wordt deze vraag des
te pertinenter.
Onderzoek zal dus dringend moeten uitmaken welke modellen op een verantwoorde
wijze kunnen ingevoerd worden en welke stappen daartoe dienen genomen.
Ook op het vlak van T2-verwerving en tweetaligheid en zelfs van taalvaardigheid
in het algemeen schitteren nog steeds teveel witte vlekken ...
Van kwaliteitsverbetering kan anderzijds slechts sprake zijn als bepaalde waarborgen voor doorstroming en implementatie structureel ingebouwd worden. Daartoe is
het in de eerste plaats noodzakelijk dat de betrokken leerkrachten en begeleidingskaders geprofessionaliseerd worden. Via opleiding en permanente navorming
dienen ze de nodige competentie te verwerven om het Nederlands te kunnen
onderwijzen als tweede taal en op een wijze die aangepast is aan de betreffende
doelgroepen, dat wil zeggen kinderen, jongeren en (laaggeschoolde) volwassenen
uit de etnische minderheden. Dit betekent dat de overheid de nodige richtlijnen
zal moeten uitvaardigen in verband met het uitwerken van al dan niet op zichzelf
staande opleidingsformules in het hoger pedagogisch en universitair onderwijs. Een
tweede voorwaarde is het creëren van een begeleidingsfunctie voor het onderwijs
van het Nederlands als T2. Binnen elke (concentratie)school of vormingsregio (als
het volwasseneneducatie betreft), dient een ervaren leerkracht zo goed als (maar
niet helemaal) klasvrij gemaakt te worden om de wetenschappelijke ontwikkelingen
op de voet te kunnen volgen en de beleidsrichtlijnen, de nieuwe wetenschappelijke
verworvenheden en inzichten in de eigen school concreet gestalte te geven, de
uitvoering ervan te coördineren en te evalueren, en anderzijds, naar boven toe, de
nodige feedback te leveren. Die middenfunctie tussen basis en beleid, tussen harde
schoolrealiteit en academische wereld lijkt ons onontbeerlijk.
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11 Redenen tot hoop?

De federalisering van de Belgische Staat zou de kansen op een gecoördineerd en
daardoor doordachter migrantenbeleid aanzienlijk verhogen, beweert men. Anderzijds lijkt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988 ook de politieke
wil aanwezig voor een serieuze aanpak van integratie en emancipatie.
Van deze gunstige omstandigheden moet gebruik gemaakt worden om de krachten
te bundelen.
Wij zijn zo vrij de Nederlandse Taalunie te verzoeken haar invloed te willen
aanwenden om de overheid van het belang van een adequate aanpak van het
onderwijs Nederlands als T2 te overtuigen en alle mogelijke acties te willen
ondernemen om die aanpak te bewerkstelligen.

Noten
1. Hoewel niet alle hier genoemde nota's een officiële status gekregen hebben,

2.

3.

4.

5.

6.

zijn ze in de bibliografie opgenomen onder de naam van de verantwoordelijke
minister of staatssecretaris.
Niettemin was deze nota zeer belangrijk, en vele nog bestaande initiatieven
zijn eruit voortgevloeid, vooral in het Franstalige landsgedeelte waar de immigratie op dat ogenblik intensiever was.
De grote tijdsspanne tussen de beleidsnota van 1965 en die van Steyaert (1980)
hangt samen met de specifieke Vlaamse migratiegeschiedenis. Dat de nota
verscheen in 1980 heeft te maken met de toenmalige Staatshervorming die,
door de wet van 8.8.1980, bepaalde materies, waaronder migrantenbeleid, communautariseerde.
De werkgroep Onderwijs en Vorming van de Hoge Raad voor Migranten, op
12.10.1988 om advies gevraagd betreffende de nota Lenssens, heeft een voorstel
tot toevoeging van een paragraaf geformuleerd met betrekking tot onderricht
van het Nederlands als T2. In de gewijzigde versie van de nota van 16.3.1989 is
deze paragraaf opgenomen.
Er zijn drie soorten nepstatuten: BTK (Bijzonder Tijdelijk Kader), TWW (Tewerkgestelde Werkloze) en DAC (Derde Arbeidscircuit). Deze hebben ieder hun
eigen specifieke kenmerken, maar ze impliceren steeds lagere bezoldiging en
tijdelijke tewerkstelling; bovendien worden de arbeidsjaren in deze statuten
niet in rekening gebracht voor de anciënniteitsbepaling.
In het kader van dit experiment loopt van januari tot juni 1989 een navormingscursus voor leerkrachten Nederlands te Hasselt, opgezet in samenwerking
met de Nederlandse Taalunie.
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Onderzoek Nederlands als tweede taal
in Nederland
Guus Extra

1 Inleiding
De internationale belangstelling voor onderzoek naar tweede-taalverwerving is
van recente datum. Pas halverwege de jaren zeventig begint deze belangstelling
zowel in empirisch als theoretisch opzicht sterk te groeien, zoals onder meer
blijkt uit de toename van op dit terrein gespecialiseerde tijdschriften en verzamelbundels. Recente monografieën op het gebied van tweede-taalverwerving zijn
die van McLaughlin (1987), Klein (1986) en Ellis (1986). McLaughlin biedt vooral
een kritische bespreking van Krashen's monitor-model, Klein kiest voor een sterk
psycholinguïstisch georiënteerde invalshoek en Ellis heeft het meest de geïnteresseerde tweede-taaldocent voor ogen. Terwijl McLaughlin en Ellis een soms caleidoscopisch overzicht bieden van uiteenlopende opvattingen over tweede-taalverwerving, geeft Klein blijk van een meer coherente visie en een meer persoonlijk
getuigenis. Over Nederlands onderzoek inzake Nederlands als tweede taal is gerapporteerd in verzamelbundels van Extra & Vallen (1985), Appel (1986) en Extra,
Van Hout & Vallen (1987), alsmede in speciale themanummers van het Tijdschrift
voor Taal- en Tekstwetenschap (1983, 3/2) en Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen (1985, 22).
In deze bijdrage wordt het thema 'Nederlands als tweede taal' benaderd vanuit de
optiek van tweede-taalverwerving. In paragraaf 2 wordt ingegaan op een drietal
cruciale eigenschappen van taalverwervingsprocessen. Zowel eerste-taalverwerving
als tweede-taalverwerving zijn processen die zich per definitie in de tijd voltrekken (2.1) en daarbij onderhevig zijn aan voortdurende herstructurering (2.2).
Verder heeft taalverwerving de paradoxale eigenschap dat de taalleerder moet
leren om te communiceren en moet communiceren om te leren (2.3). In de linguïstische theorievorming wordt met deze drie eigenschappen in een aantal opzichten
onvoldoende rekening gehouden en krijgen taaltheorie en ontwikkelingstheorie niet
zelden verschillende werkterreinen toebedeeld. Taalverwervingsonderzoek veronderstelt echter interactie tussen beide werkterreinen. In paragraaf 3 staat onderzoek
naar de verwerving van Nederlands als tweede taal centraal. Na een bespreking
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van mogelijkheden en belang van dergelijk onderzoek vindt toespitsing plaats op
tweede-taalverwerving door volwassenen. Daarbij wordt aandacht besteed aan
onderzoek naar spontane tweede-taalverwerving en onderzoek naar tweede-taalverwerving in onderwijsleersituaties. In paragraaf 4 ten slotte, komt de feitelijke en
mogelijke rol van de Nederlandse Taalunie ter sprake met betrekking tot onderzoek, ontwikkelingsactiviteiten en (na)scholing van docenten op het gebied van
Nederlands als tweede taal.

2 Kemeigenschappen van tweede-taalverwerving
2.1

Taalverwerving in de tijd

Taalverwerving kost allereerst tijd. Daarbij geldt taalaanbod als noodzakelijke,
maar niet als voldoende voorwaarde voor taalontwikkeling. Een essentiële voorwaarde voor tweede-taalverwerving is interactie tussen native en non-native
speakers met wederzijdse feedback over wat wel en niet begrepen wordt. Dergelijke feedback kan aan native-speaker-zijde gepaard gaan met accommodatie in
de vorm van een vereenvoudigd register.
Zowel bij kinderen als volwassenen is een sterke variatie geconstateerd in het
tempo van tweede-taalverwerving. De volgende factoren worden voor dit tempo
bevorderlijk geacht (vgl. Ellis 1986, 99 e.v.):
- individuele behoefte aan contact met native speakers van T2
- maatschappelijke noodzaak van dergelijk contact
- positieve attitude ten opzichte van (native speakers van) T2
- zelfvertrouwen in de aanvaardbaarheid van T2-gebruik
- geringe afstand tussen Tl en T2 (waardoor de T2-leerder relatief veel aanknopingspunten voor T2-ontwikkeling heeft).
Het is bijzonder lastig om het afzonderlijke effect van deze verschillende factoren
te isoleren. Nagenoeg alle factoren zijn in de loop van het taalverwervingsproces
aan verandering en aan wederzijdse beïnvloeding onderhevig. Zo kan de contactfrequentie invloed hebben op de attitude en omgekeerd. Door deze veranderingen
en wederzijdse invloeden vertoont het taalverwervingsproces geen constante
progressie in de richting van de doeltaalnorm, maar kan het worden versneld,
vertraagd, geredresseerd of voortijdig worden beëindigd. In gevallen van regressie
of voortijdige beëindiging spreekt men wel van 'fossilisering'. Fossilisering is
meestal selectief van aard en heeft betrekking op specifieke eigenschappen van
het te verwerven doeltaalsysteem in specifieke gebruiksomstandigheden.
Ter illustratie van de rol van temporele determinanten in tweede-taalverwervingsprocessen kunnen de uitkomsten dienen van onderzoek van Klein & Dittmar (1979)
naar de verwerving van het Duits door Spaanse en Italiaanse volwassenen en die
van Vermeer (1986) naar de verwerving van het Nederlands door Turkse en Marokkaanse kinderen. Tabel 1 geeft een overzicht van de door Klein & Dittmar
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(1979) gevonden (dalende) correlaties tussen T2-niveau en een aantal voor leertempo verantwoordelijk geachte determinanten.

Correlatie

Variabele
-

vrije-tijdscontacten met native speakers
werkcontacten met native speakers
beroepsniveau
leeftijd bij immigratie
opleidingsniveau
verblijfsduur in immigratieland

0.64
0.53
0.42
0.37
0.35
0.28

Tabel 1: Correlaties van een aantal variabelen met T2-niveau

Het tempo van tweede-taalverwerving door volwassenen wordt dus blijkens het
bovenstaande sterk beïnvloed door taalcontactfactoren en nauwelijks door verblijfsduur. Alleen al tegen de achtergrond van zulke - nadien vaker geconstateerde
- uitkomsten verdient het aanbeveling om faciliteiten voor T2-onderwijs te koppelen aan T2-niveau in plaats van aan verblijfsduur. Vermeer (1986) vond een lineaire ontwikkeling in de beheersing van het Nederlands van Turkse en Marokkaanse
basisschoolleerlingen in de leeftijd van zes tot negen jaar. Bij elk van de zes
meetmomenten (met een interval van vijf maanden) nam de taalvaardigheid regelmatig en significant toe, zonder afvlakking. Moedertaal noch sekse bleken van
invloed op het tempo van tweede-taalverwerving. Wel waren er enorme verschillen
in de mate van succes van tweede-taalverwerving. Deze verschillen vertoonden
vooral samenhang met de keuze van de kinderen om Nederlands te spreken met
broers en zussen, met hun contacten met Nederlanders en met de beheersing van
het Nederlands door hun ouders. Noch de motivatie van de kinderen, noch die van
hun ouders vertoonden een verband met leersucces. Blijkens de uitkomsten van
Klein & Dittmar (1979) en Vermeer (1986) vormen taalpreferentie en taalcontact
cruciale factoren voor het tempo van tweede-taalverwerving die onafhankelijk van
uitgangstaal, doeltaal of leeftijd opereren.

2.2

Taalverwerving

als herstructureringsproces

Als tweede hoofdkenmerk van taalverwerving is eerder genoemd dat dit proces
onderhevig is aan voortdurende herstructurering. De taalleerder vormt, toetst en

herziet voortdurend hypothesen over de structuur van de doeltaal. Dergelijke
processen voltrekken zich bij de taalleerder in hoge mate onbewust en zijn voor
de geïnteresseerde onderzoeker niet direct waarneembaar. Afwijkingen van de
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doeltaalnorm in T2-produktie, misverstanden in T2-begrip en metalinguïstisch
commentaar van de T2-leerder op eigen of andermans taalgedrag openen echter
ieder met eigen merites een fascinerend venster op genoemde processen. De herstructurering waaraan taalverwerving voortdurend onderhevig is, kan gekarakteriseerd worden als accumulatief en multidimensionaal. Taalverwerving is in
beginsel een accumulatief proces met opeenvolgende lecrdersvariëteiten. Het verloop van dit proces is schematisch weergegeven in Figuur 1.

Tl

T2

T3

Tn-1

Tn

Vl

V2

V3

Vf

Vs

Figuur 1: Successie van leerdcrsvariëteiten

Tn-1 drukt het tijdsinterval uit, terwijl Vf en Vs respectievelijk verwijzen naar
een finale ( near-native) en standaard (native) variëteit. Zoals elke schematische
voorstelling, vertoont ook deze in een aantal opzichten een reductie van de
werkelijkheid. Taalontwikkeling loopt in feite nooit ten einde, heeft in elk stadium
betrekking op meerdere synchrone variëteiten (vgl. Ellis 1986, 75 e.v.) en kan,
zoals al eerder is aangegeven, plateauvorming of zelfs regressie vertonen.
Het herstructureringsproces waaraan taalontwikkeling voortdurend onderhevig is,
is in beginsel niet alleen accumulatief maar ook multidimensionaal van aard. De
taalleerder moet hiërarchisch geordende en onderling samenhangende organisatieprincipes in het taalaanbod van zijn omgeving ontdekken en toepassen in eigen
taalgebruik. In Figuur 3 wordt deze centrale leertaak in een invoer /uitvoer-model
weergegeven.
Taalleerders imiteren niet uitsluitend wat zij native speakers horen zeggen. Dit
basisgegeven dwingt allereerst tot een onderscheid tussen 'input' en 'intake' (vgl.
Ellis 1986, 127-163). Taalontwikkeling kan worden opgevat als een proces van
differentiatie van elk van de in Figuur 3 genoemde deelsystemen in de richting
van de doeltaalnorm. Globaal genomen verloopt de ontwikkeling van deze deelsys-

temen van beneden naar boven. Taalleerders produceren bijvoorbeeld eerder losse
woorden dan woorden in zinsverband en eerder losse zinnen dan zinnen in tekstverband.
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Figuur 2: Invoer /uitvoer-model van taalgedrag

Niettemin moeten taalleerders in elk stadium van het taalleerproces zeer veel
verschillende eigenschappen van de doeltaal onderkennen en toepassen. Deze
opgave staat bekend als het synchronisatieprobleem (vgl. Klein 1986, 47-49).
Specifiek voor tweede-taalverwervingsprocessen is dat eigenschappen van de
doeltaal bovendien overeenkomsten en verschillen kunnen vertonen met de eerstverworven taal. Beide typen eigenschappen ~ overeenkomsten en verschillen kunnen leiden tot specifieke taallecrstrategieën. Zo kunnen overeenkomsten leiden
tot vermijding van specifieke woorden ( cognates) en structuren (idiomatische
uitdrukkingen) in een tweede taal op grond van 'linguïstisch ongeloof over derge-
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lijke overeenkomsten, terwijl verschillen kunnen leiden tot gebruikmaking van
woorden en structuren in een tweede taal die ontleend zijn aan de eerste taal.
Taalverwerving zou tenslotte onmogelijk zijn, wanneer mensen niet zouden beschikken over een natuurlijk vermogen om taal te produceren en begrijpen. Dit
vermogen berust zowel op aangeboren eigenschappen als op verworven kennis.
Over de vraag welke van deze twee het zwaarste telt, bestaat niet alleen onder
taalkundigen grote onenigheid. Communicatie berust hoe dan ook op een combinatie van impliciet-contextuele kennis en expliciet-linguïstische informatie. Tweedetaalverwervingsprocessen vertonen een geleidelijke verschuiving in de balans van
deze twee bronnen. Aanvankelijk is de taalleerder vooral afhankelijk van impliciet-contextuele kennis, terwijl hij in latere stadia een steeds sterker beroep kan
doen op het begrijpen en verstrekken van expliciet-linguïstische informatie.

23

Leren om te commumceren en commumcereu om te leren

Een derde hoofdkenmerk van taalverwerving is de paradoxale eigenschap dat de
taalleerder moet leren om te communiceren en moet communiceren om te leren.
Dat de taalleerder moet communiceren om te leren is in het onderzoek naar
tweede-taalverwerving aanvankelijk sterk verwaarloosd. Meer recent (vgl. Ellis
1987; Faerch & Kasper 1983) heeft de aandacht zich uitgebreid naar de rol van de
interactie tussen native en non-native speakers in het taalverwervingsproces, in
het bijzonder naar de wijze waarop over betekenissen wordt onderhandeld. In de
interactie tussen native en non-native speakers doen zich over en weer regelmatig
gevallen voor van niet, gedeeltelijk of verkeerd begrijpen. Zowel native speaker
als non-native speaker hanteren uiteenlopende vormen van feedback om misverstanden te signaleren en op te lossen, bijvoorbeeld via minimale items ('he?',
'wat?'), metalinguïstisch commentaar ('wat bedoel je met X?'), herhaling of herformulering van onbegrepen woorden en non-verbale feedback (schouderophalen,
wenkbrauwen fronsen).
Zoals uit deze voorbeelden kan blijken, vertonen de leertaak en de communicatieve taak van de taalleerder samenhang. Toch moeten beide soorten taken worden
onderscheiden. De leertaak vergt van de taalleerder om bepaalde variëteiten die
tot dusver communicatief succesvol waren overboord te zetten ten gunste van
meer efficiënte variëteiten die in de richting van de doeltaalnorm gaan. Het
verschil tussen beide typen taken kan geïllustreerd worden aan de hand van
vermijdingsstrategieën. De taalleerder kan oorspronkelijk bepaalde moeilijk geachte
constructies vermijden en zijn toevlucht nemen tot parafrasering. Dergelijke
strategieën wijzen eerder op communiceren dan op leren. Een ander voorbeeld van
strategieën waarbij het accent meer op communiceren dan op leren ligt, vormen
fossiliseringsverschijnselen. Dergelijke verschijnselen kunnen communicatief succesvol zijn en de leertaak dermate verdringen dat ze een voortijdig eindstation
van taalvaardigheid vormen. Het proces van taalverwerving vindt slechts voortgang, zolang de taalleerder bereid en in staat is om zijn hypothesen over de
structuur van de doeltaal kritisch te toetsen en zonodig te herzien.
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2.4

Taaltheorie en ontwikkelingstheorie

In de linguïstische theorievorming wordt met de besproken temporele, structurele
en contextuele eigenschappen van taalverwerving in een aantal opzichten onvol~
doende rekening gehouden. Zo heeft de Universele Grammatica-theorie als hoofddoelstelling de verklaring van het feit dat taalontwikkeling snel en succesvol
verloopt. Ten onrechte is soms verondersteld dat de UG-theorie daarmee per
definitie een theorie over taalverwerving is. In feite beoogt de UG-theorie evenmin uitspraken over hoe taalontwikkeling zich in de tijd voltrekt als uitspraken
over welke vorm van taalgedrag (performance) dan ook (vgl. White 1982, 10-11).
Het probleem met UG-idealisaties over universele schemata die door taalleerders
moeten worden 'ingevuld' is dat de theorie vooral betrekking heeft op een initieel
stadium voorafgaand aan de eerste taaluitingen en een finaal stadium waarbij de
standaardvariëteit feitelijk is bereikt. Taalleerders bevinden zich op geen van
beide extremen. Taalontwikkeling is geen instantprodukt, maar een continu proces
waarbij opeenvolgende interimgrammatica's worden ontwikkeld, getoetst en herzien.
De gedachte dat taalontwikkeling bestaat uit de (re)constructie van interimgrammatica's is door een aantal generatieve grammatici ontkend. Voor een vruchtbare
wisselwerking tussen theorievorming inzake de competentie van standaardtaalsprekers en taalleerders moet de UG echter mede betrekking hebben op een beschrijving en verklaring van het feitelijke verloop van taalontwikkeling. Tot degenen
die deze wisselwerking binnen een formeel-linguïstisch kader het meest serieus
hebben genomen, behoren White (1982) en Felix (1987). Hyams (1986, 168) formuleert deze taakstelling als volgt:

"The logical problem and the development problem are closely related. Both are
concerned ultimately with explaining how the child arrives at an adult grammar.
However, while the theory of grammar (UG) is intended to explain the apparent
ease, rapidity and uniformity of acquisition (in the face of impoverished data),
the developmental theory must also explain the apparent "difficulties" which the
child encounters and the various "delays" which characterize the developmental
process. In other words, the task of the developmental theory is to explain
those factors which make acquisition non-instantaneous."
Taaltheorie en ontwikkelingstheorie krijgen in deze opvatting verschillende werkterreinen toebedeeld. Taalverwervingsonderzoek veronderstelt echter interactie
tussen deze werkterreinen. Zoals eerder is uiteengezet, zijn (tweede-)taalverwervingsprocessen per definitie 'non-instantaneous' en kosten ze vaak veel tijd. Het
beschrijven en verklaren van temporele en structurele determinanten van taalverwerving moet als een gemeenschappelijke inspanningsverplichting worden opgevat.
Deze taakstelling kan zich tenslotte niet beperken tot geïsoleerde zinnen als
hoogste . niveau van analyse, maar dient ook betrekking te hebben op contextuele
en interactionele eigenschappen van taaluitingen.
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3 Verwerving van Nederlands als tweede taal
3.1

Mogelijkheden en belang

Onderzoek naar de verwerving van Nederlands als tweede taal kan betrekking
hebben op verschillende doelgroepen en leercontexten. Wat doelgroepen betreft,
kan het onderzoek zich richten op verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, jongeren en volwassenen) en op verschillende uitgangstalen. Wat leercontexten betreft,
kan het onderzoek zich richten op 'spontane' processen van tweede-taalverwerving
en op tweede•taalverwerving in onderwijsleerprocessen. Ten aanzien van deze twee
leercontexten wordt wel gesproken van 'ongestuurde' (untutored) versus 'gestuurde' (tutored) tweede-taalverwerving dan wel van 'verwerving' (acquisition) versus
'leren' (learning). Aan dergelijke etiketteringen kleven verschillende bezwaren.
Enerzijds treedt ook buiten onderwijsleersituaties op tal van manieren sturing van
het taalaanbod op, anderzijds ontbreekt binnen onderwijsleersituaties vaak voldoende sturing. Het vooral door Krashen (vgl. McLaughlin 1987, 19-58 voor een
bespreking) gepropageerde onderscheid tussen 'verwerving' en 'leren' miskent de
rol van expliciete informatie over taal in spontane tweede-taalverwervingsprocessen en die van spontane tweede-taalverwerving in een onderwijsleercontext. Niet
alles wat wordt onderwezen wordt geleerd en verwerving kan zelfs plaatsvinden
ondanks onderwijs.
In het onderzoek naar de verwerving van Nederlands als tweede taal is variatie
van doelgroepen naar leeftijd en uitgangstaal en variatie van leercontexten om
verschillende redenen van belang. Door variatie van leeftijd en uitgangstaal kan
crosslinguïstische evidentie worden gevonden voor de rol van eigenschappen van
tweede-taalverwervingsprocessen die onatbankelijk van leeftijd en uitgangstaal
zijn. Dergelijk onderzoek dient een belangrijk fundamenteel doel, omdat het een
specifiek Nederlandse crosslinguïstische bijdrage kan leveren aan de theorievorming over universele eigenschappen van taalverwervingsprocessen. Vooral Slobin
(1982, 1985) heeft het belang van crosslinguïstische evidentie in het onderzoek
naar primaire taalverwerving benadrukt door variatie van doeltalen. De theorievorming over primaire taalverwerving wordt sterk belast met 'universele' hypothesen op basis van empirische gegevens over de verwerving van het Engels.
Onderzoek naar tweede-taalverwerving kan aan hypothesen over universele eigenschappen een wezenlijke bijdrage leveren doordat ontwikkelingskenmerken in beschouwing genomen kunnen worden die onatbankelijk van doeltaal, uitgangstaal en
leeftijd zijn. Een combinatie van genoemde drie onatbankelijkheden levert de
krachtigste indicatoren voor universaliteit.
Onderzoek naar de verwerving van Nederlands als tweede taal kan niet alleen
fundamentele bijdragen leveren aan de theorievorming over taalverwervingsprocessen, maar dient ook een op toepassing gericht belang. Inzicht in het verloop
van dergelijke processen kan met name belangrijke inzichten opleveren voor de
inrichting van tweede-taalonderwijs. Deze tweede doelstelling noopt overigens tot
bescheidenheid. Over de directe toepasbaarheid van onderzoekgegevens inzake
tweede•taalverwerving in de praktijk van het tweede-taalonderwijs zijn in het
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verleden regelmatig te hoge verwachtingen gewekt. De onvervulbaarheid van
dergelijke verwachtingen heeft sommigen tot de opstelling gebracht dat het belang
van fundamenteel onderzoek al kan zijn dat het geen maatschappelijke schade
veroorzaakt (vgl. Klein 1986, 167). Minder pessimistisch is de opvatting dat waar
fundamentele gegevens over tweede-taalverwerving ontbreken het perspectief op
toepassing eveneens uit het zicht verdwijnt.
Ter illustratie moge de zogenaamde Leerlijn van Aalsma e.a. (1983) dienen. In
deze 'Handleiding voor onderwijs Nederlands als tweede taal aan volwassenen'
worden zes niveaus van taalvaardigheid onderscheiden, oplopend in moeilijkheidsgraad. Ofschoon de Leerlijn vele nuttige suggesties voor de ordening van T2leereenheden bevat, worden zeer ongelijksoortige linguïstische grootheden onderling vergeleken, ligt de nadruk op linguïstische vorm in plaats van referentiële
functie en zijn de ordeningsprincipes gebaseerd op eigen metalingu1·stische intuïties in plaats van op empirische gegevens over tweede-taalverwerving. Gebruikmaking van empirische gegevens zou bijvoorbeeld leiden tot een andere volgorde van
negatie-elementen en tot een gedifferentieerde volgorde van ruimtelijke preposities
of persoonlijke voornaamwoorden.
Empirisch onderzoek naar de verwerving van Nederlands als tweede taal dient
zich op leerprocessen binnen en buiten een onderwijscontext te richten. Van beide
typen onderzoek worden in de vólgende paragrafen voorbeelden gegeven. Omdat
het meeste onderzoek zich tot nu toe heeft gericht op de verwerving van het
Nederlands door al dan niet in Nederland geboren Turkse en Marokkaanse kinderen (vgl. Extra & Vallen 1988), ligt de nadruk bij wijze van tegenwicht op tweede-taalverwerving door volwassenen.

3.2

Spontane tweede-taalverwerving

Een van de zeer weinige longitudinale studies naar processen van spontane tweede-taalverwerving door volwassenen is uitgevoerd onder auspiciën van de European
Science Foundation (vgl. Perdue 1984). Aan dit project is meegewerkt vanuit vijf
Westeuropese landen. De crosslinguïstische dimensie van het project komt naar
voren in de keuze van uitgangs- en doeltalen (respectievelijk Tl en T2), zoals
weergegeven in Figuur 3.
Per uitgangs- en doeltaalcombinatie werden twee kerninformanten ( n = 20) gedurende 2½ jaar gevolgd in hun initiële proces van tweede-taalverwerving. In de
data-analyse stonden de volgende thema's centraal:
- misverstanden en feedback in native/non-native-speaker-interactie
- processen in de ontwikkeling van het lexicon
- verwijzing naar ruimte
- verwijzing naar tijd
- thematische structuur van uitingen.
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Figuur 3: Uitgangs- en doeltalen in het ESF-project

Misverstanden en feedback in native/non-native-speaker-interactie zijn onderzocht vanuit de in paragraaf 2 genoemde optiek dat de Laalleerder moet leren om
te communiceren en moet communiceren om te leren. Het accent lag daarbij op
directe en indirecte indicatoren van misverstanden in de communicatie en op
strategieën om dergelijke misverstanden te verduidelijken en op te lossen. De
analyse van processen in de ontwikkeling van het lexicon heeft zich gericht op
macro- en micro-eigenschappen van het lexicon. Naast een beschrijving van de
ontwikkeling van rijkdom en gevarieerdheid van het lexicon is aandacht besteed
aan de ontwikkeling van nominale en pronominale middelen ter verwijzing naar
entiteiten (vgl. Broeder e.a. 1986; Broeder & Extra 1988). Pronominale verwijzing
naar personen geschiedt in het standaard-Nederlands met onderscheiding van
persoon, getal, status, geslacht, casus en mate van emfase. Nominale verwijzing
naar objecten en personen geschiedt mede met behulp van morfo-lexicalc procédé's als derivatie en compositie.
Verwijzing naar ruimte geschiedt in het standaard-Nederlands vooral met behulp
van ruimtelijke verba, adverbia en prepositiegroepen. Daarbij worden tevens verwijzing naar plaats en verwijzing naar beweging (met of zonder richtingsdimensie) linguïstisch gemarkeerd (vgl. 'staan' vs. 'zetten', 'daar' vs. 'daarheen', 'in de
tuin' vs. 'de tuin in'). Verwijzing naar richting kan bovendien doel- of brongericht
zijn (vgl. 'hij ging naar het station' vs. 'hij kwam uit het station'). De dataanalyse heeft zich gericht op de vraag welke typen ruimtelijke verwijzing door
taalleerders worden uitgedrukt met behulp van welke linguïstische middelen (vgl.
Broeder e.a. 1985).
Verwijzing naar tijd veronderstelt niet alleen temporele markeringen binnen
afzonderlijke taaluitingen (met name temporele markering van verba en het gebruik van temporele adverbia en prepositicgroepen), maar ook temporele connectie
van opeenvolgende taaluitingen die telkens kunnen verwijzen naar wat later,
eerder of gelijktijdig plaatsvindt. Een bekend principe is het 'Principe van de
Natuurlijke Volgorde' (PNV) op grond waarvan de spreker bij zijn volgorde van
vermelden van gebeurtenissen de volgorde van daadwerkelijk gebeuren in acht
neemt. Uitzonderingen op het PNV stellen relatief hoge eisen aan zowel de spreker als de hoorder. De data-analyse heeft zich vooral gericht op de vraag hoe
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temporele markering binnen en tussen uitingen plaatsvindt in onderling besproken
gebeurtenissen (dialogen) en eenzijdig gerapporte~rde gebeurtenissen (monologen)
(vgl. Extra & Van Helvert 1987).
In de thematische structuur van uitingen dienen taalleerders ten slotte het linearisatieprobleem bij het spreken op te lossen. Welke woordvolgorde-principes nemen
zij in acht? Verschillende typen semantische en pragmatische restricties spelen
daarbij een belangrijke rol. In semantisch opzicht nemen verschillende soorten
casussen verschillende posities in ten opzichte van het hoofdwerkwoord in de zin
en sluiten verschillende soorten casussen elkaar uit; in pragmatisch opzicht speelt
de volgorde thema~rhema of topic-focus een belangrijke rol (vgl. Coenen & Van
Hout 1987).
Bij de bestudering van dergelijke thema's kan als algemeen uitgangspunt gelden
dat taalleerders niet met alle relevante onderscheidingen in de doeltaal tegelijkertijd zullen starten. De intrigerende kernvraag luidt vervolgens met welke onderscheidingen ze beginnen en waarom. Bij de beantwoording van deze vraag in
onderzoek naar taalontwikkelingsvariëteiten is om drie redenen het onderscheid
tussen referentiële functie en linguïstische vorm een basisvereiste.
Allereerst kunnen referentiële functies in taalontwikkelingsvariëteiten worden
uitgedrukt zonder zichtbare linguïstische markering; vergelijk de volgende voorbeelden:

(1)
(2)
(3)

Leerdersvariëteit
Hij binnen
Zij weggaan
En dan terug Marokko

Standaardvariëteit
Hij loopt naar binnen
Zij gingen weg
En toen ging hij terug naar Marokko

In genoemde voorbeelden is sprake van nulmarkering van beweging (1 en 3), nulmarkering van richting (1 en 3), nulmarkering van tijd (2) en nulmarkering van
persoon (3). Ten onrechte worden dergelijke nulmarkeringen met enige regelmaat
als 'deleties' gekwalificeerd. De taalleerder laat immers niets weg, maar doet wat
hij kan. De kwalificatie 'deletie' kan niet als procesterm worden opgevat en biedt
meer informatie over degene die het leerproces achter zich heeft dan over degene
die het nog vóór zich heeft.
Voorts kunnen referentiële functies in taalontwikkelingsvariëteiten worden uitgedrukt met een andere linguïstische markering dan in de standaardtaal gangbaar is;
vergelijk:

(4)
(5)
(6)

Leerdersvariëteit
Hij thuis
Hij thuis
Morgen

Standaardvariëteit
Hij ging naar huis
Zij is thuis
's Morgens

Genoemde voorbeelden kunnen tot misverstanden in de interactie leiden vanwege
'mismatches' tussen leerdersvariëteit en standaardvariëteit in de verwijzing naar
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ruimte (4), persoon (5) en tijd (6).
Ten slotte is het onderscheid tussen referentiële functie en linguïstische vorm van
groot belang bij crosslinguïstische analyses van taalontwikkelingsvariëteiten waarbij verschillende uitgangs- en/ of doeltalen worden betrokken. Gelijksoortige referentiële functies kunnen .in verschillende talen immers op zeer verschillende wijze
linguïstisch worden gemarkeerd. Referentiële equivalentie kan bij crosslinguïstische
vergelijking als ankerpunt dienen.
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Tweede-taalverwerving in onderwijsleersituaties

Onderzoek naar tweede-taalverwerving door volwassenen in onderwijsleersituaties
verdient allereerst aandacht in de sector van de basiseducatie. In de landelijk
geprogrammeerde activiteiten met betrekking tot basiseducatie voor niet-Nederlandstalige volwassenen ligt het accent op ontwikkelings- en ondersteuningsactiviteiten. Daarbij spelen vooral de volgende instituties een rol: het Studie- en
Ontwikkelingscentrum ten dienste van de Volwassenen-Educatie (SVE), het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB), het Steunpunt Educatie Molukkers (SEM), het
Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) en het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO). De publikatie Coördinatie Basiseducatie, Landelijke Ondersteuning 1989 van het SVE (1988) geeft een beeld van ontwikkelingsactiviteiten
van deze landelijke instituties met betrekking tot leerdoelen, leerinhouden en
toetsing, en van ondersteuningsactiviteiten met betrekking tot scholing en deskundigheidsbevordering. Uit deze en andere soortgelijke rapportages komt de noodzaak naar voren van een vergaande verbetering van afstemming en samenhang van
deze activiteiten.
Naast de aandacht voor ontwikkelings- en ondersteuningsactiviteiten valt die voor
onderzoek opmerkelijk mager uit. Het SVE neemt zich blijkens genoemde publikatie voor om in 1989 te komen tot een eerste aanzet voor een onderzoeksplan
inzake basiseducatie. Met betrekking tot onderwijs Nederlands als tweede taal
verdienen in elk geval de volgende thema's aandacht (vgl. Extra 1985):
- Wat zijn de individuele en maatschappelijke behoeften aan onderwijs Nederlands
als tweede taal?
- Hoe ziet het feitelijke educatieve aanbod eruit?
- Welke groepen worden met dit aanbod wel en niet bereikt?
- Welke concrete doelstellingen worden met onderwijs Nederlands als tweede taal
nagestreefd en in hoeverre worden die doelstellingen bereikt?
- Welke didactische werkvormen worden gehanteerd (vgl. aandeel en aard van
grammaticale instructie en oefenvormen, gebruik van de moedertaal, gebruik
van audio-visuele media en computerondersteuning}?
- Welke kenmerken heeft de verbale interactie tussen lesgevers en lesnemers en
hoe verlopen onderwijsleerprocessen in de tijd?
- Wat zijn de effecten van gegeven onderwijs in termen van attitudes, doorstroming naar vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt?
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Op genoemde terreinen zijn onderzoeksgegevens slechts in zeer beperkte mate
voorhanden. Zo heeft Verhallen (1987) het educatieve aanbod inzake Nederlands
als tweede taal voor volwassenen in een grote verscheidenheid van sectoren in
kaart gebracht en enquêtegegevens verzameld over taalvaardigheidseisen van
overheid en bedrijfsleven. Eerste gegevens over de feitelijke deelnemers aan het
educatieve aanbod in de tien gemeenten die in januari 1987 met de invoering van
de Rijksregeling Basiseducatie zijn gestart, zijn te vinden in een rapport van de
Inspectie van het Onderwijs voor Volwassenen (1987). Coumou e.a. (1987) hebben
een zeer lijvige poging ondernomen tot concrete omschrijving van leerdoelen voor
onderwijs Nederlands als tweede taal op een tweetal niveaus: een tussenniveau
('drempel') en een meeromvattend eindniveau ('sociale redzaamheid'). In navolging
van beschrijvingsmodellen van de Raad van Europa voor vreemde~talenonderwijs
worden voor het tweede niveau uitgebreide lijsten van taalgebruikssituaties, taalactiviteiten en taalmiddelen gepresenteerd. De daarbij gehanteerde selectiecriteria
zijn door de auteurs zelf (vgl. Coumou e.a. 1987, 29 e.v.) en door anderen (vgl.
Van der Eerden & Olijkan 1989) van kritische kanttekeningen voorzien. Van der
Linden (1988) bespreekt ten slotte overeenkomsten en verschillen tussen twee
recente toetsuitgaven van het CITO, te weten de Instaptoets Anderstalige Volwassenen en Tweede-taalonderwijs op maat.
Een aparte kwestie vormt het educatieve aanbod inzake Nederlands als tweede
taal voor hoger opgeleide volwassenen. De Rijksregeling Basiseducatie richt zich
op volwassenen met minder dan twee jaar voortgezette opleiding. Deze regeling
kan voor niet-Nederlandstalige volwassenen paradoxale gevolgen hebben. Een hoog
opleidingsniveau kan immers zeer wel samengaan met een geringe beheersing van
het Nederlands en omgekeerd. Ter voorbereiding van maatregelen inzake het
educatieve aanbod voor hoger opgeleide niet-Nederlandstalige volwassenen is op
instigatie van de Inspectie van het Onderwijs voor Volwassenen een Programmacommissie ingesteld ( de zogenoemde Commissie Reuten). In het advies van deze
Programmacommissie (1986) aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
worden onderwijsdoelstellingen en examens gedefinieerd op twee niveaus van
taalvaardigheid en worden aanbevelingen gedaan voor scholing en nascholing van
docenten en voor leermiddelontwikkeling. De Minister heeft meer dan twee jaar na
publikatie van dit advies nog geen definitieve reactie bepaald. Vooralsnog kunnen
hoger opgeleide niet-Nederlandstalige volwassenen geen aanspraak maken op
cursusaanbod in de basiseducatie, terwijl de voor deze groep benodigde voorzieningen in het dag- en avondonderwijs voor volwassenen nauwelijks zijn geregeld.

4 De rol van de Nederlandse Taalunie
Waar het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie van 1980 uitdrukkelijk spreekt
over 'taal als instrument van maatschappelijk verkeer' dient de Nederlandse Taalunie andere doelgroepen te bereiken dan de traditionele elite waartoe zij zich
thans veelal beperkt. Verbreding van het maatschappelijk bereik van de Nederlandse Taalunie kan onder meer worden gerealiseerd in een gemeenschappelijk
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taalbeleid in Nederland en Vlaanderen ten opzichte van etnische minderheidsgroepen. Een dergelijk beleid kan zich richten op samenwerkingsinitiatieven met
betrekking tot onderzoek, ontwikkelingsactiviteiten en (na)scholing van docenten.
Aan deze Verschillende typen activiteiten wordt achtereenvolgens aandacht besteed.
Ten aanzien van de subsidiëring van onderzoeksprojecten stelt de Nederlandse
Taalunie zich, afgezien van in het verleden 'overgehevelde' projecten en projectsubsidies op het gebied van woordenboeken, zeer terughoudend op, onder verwijzing naar beperkte budgettaire mogelijkheden en een beperkt wetenschappelijk
beoordelingspotentieel. Wel is er blijkens het Meerjarenperspectief voor een Taaluniebeleid (Nederlandse Taalunie 1987, 16-17) financiële ruimte voor beleidsgericht,
kortlopend onderzoek op de werkvelden van de Nederlandse Taalunie en voor de
bevordering van Nederlands-Vlaamse coördinatie van onderzoek op deze werkvelden. Tot deze werkvelden behoort ook Nederlands als tweede taal.
Een voorbeeld van beleidsgericht onderzoek in genoemd Meerjarenperspectief
(Nederlandse Taalunie 1987, 38) is een vergelijkende studie naar bestaande en
voorgenomen wetgeving en faciliteiten inzake tweede-taalonderwijs aan volwassenen van buitenlandse herkomst in Nederland, Vlaanderen en Zweden. Het Comité
van Nederlands-Vlaamse Ministers heeft inmiddels het opmerkelijke standpunt
ingenomen dat een dergelijk beleidsgericht onderzoek geen prioriteit verdient.
Wat de bevordering van de Nederlands-Vlaamse coördinatie van onderzoek betreft,
kan worden vermeld dat het SVE streeft naar bilaterale samenwerking inzake
basiseducatie en inzake onderzoek op dit terrein (vgl. SVE 1988, 83; inzake Landelijk Ondersteuningsplan 1989). Een dergelijk streven verdient zeker de steun van
de Nederlandse Taalunie.
Als voorbeelden van gemeenschappelijke ontwikkelingsactiviteiten inzake onderwijs Nederlands als tweede taal noemt het Meerjarenperspectief (Nederlandse
Taalunie 1987, 37):
- leermiddelen voor beginners en vooral voor gevorderden
- lees- en schrijfmaterialen.voor volwassen analfabeten
- certificaten Nederlands voor anderstaligen binnen en buiten het Nederlandse
taalgebied
- didactische grammatica's voor docenten en beginnende/gevorderde cursisten
- tweetalige woordenboeken.
De Nederlandse Taalunie acht zich financieel niet in staat om al deze activiteiten
zelf ter hand te nemen en beoogt op deze terreinen vooral een signaalfunctie in
de richting van de overheid. In feite ontloopt de overheid echter de verantwoordelijkheid voor dergelijke ontwikkelingsactiviteiten en dat niet zelden onder
verwijzing naar principiële argumenten. Het gaat in alle gevallen om activiteiten
die meerjarige investeringen vergen, die niet gemakkelijk particulier kunnen
worden uitgevoerd, die een evident maatschappelijk belang dienen en die ten
slotte specifieke expertise vereisen. Op de noodzaak van overheidssteun inzake de
ontwikkeling van leermiddelen is ook gewezen in het eerder genoemde Advies van
de Commissie Reuten (Programmacommissie Nederlands als tweede ta'11 voor vql-
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wassenen 1986, 41-43).
Vooral de ontwikkeling van een samenhangend en geïntegreerd Nederlands/Vlaams
stelsel van niveaugebonden taalvaardigheidstoetsen en bijbehorende ( deel)certificaten voor belangstellende niet-Nederlandstalige volwassenen binnen en buiten het
Taaluniegebied heeft sterke aandacht getrokken. In de reeks 'Voorzetten' van de
Nederlandse Taalunie zijn over dit onderwerp niet minder dan vijf publikaties
verschenen. Zowel in het Programma-advies van de Commissie Reuten (Programmacommissie Nederlands als tweede taal voor volwassenen 1986, 44-46) als in het
Meerjarenperspectief (Nederlandse Taalunie 1987, 39-40) wordt een modulair stelsel
bepleit van deelvaardighedentoetsing op verschillende niveaus. Het Comité van
Ministers blijkt aan de ontwikkeling van een dergelijk stelsel prioriteit toe te
kennen.
Wat ten slotte de scholing en nascholing van docenten Nederlands als tweede taal
betreft, wordt in het Meerjarenperspectief (Nederlandse Taalunie 1987, 37) gewezen op het belang van de ontwikkeling en legalisering van professionele lerarenopleidingen en nascholingsprogramma's inzake onderwijs Nederlands als tweede taal
voor anderstalige kinderen, jongeren en volwassenen in Nederland en Vlaanderen.
Ook in het Advies van de Commissie Reuten (Programmacommissie Nederlands als
tweede taal voor volwassenen 1986, 38-40) werd reeds een pleidooi gehouden voor
de inrichting van professionele lerarenopleidingen op dit terrein, met gebruikmaking van buitenlandse ervaringen. Zo bestaan onder meer in de Verenigde Staten
en Zweden speciale opleidingen voor tweede-taalonderwijs. Voorstellen om in
Nederland onderwijs Nederlands als tweede taal als vak of specialisatie te introduceren binnen de vigerende Wet op de Universitaire Lerarenopleidingen zijn echter
tot nu toe door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen als niet opportuun
bestempeld.
De Nederlandse Taalunie zou, in navolging van reeds geleverde inspanningen op
het gebied van Nederlands als moedertaal, kunnen overgaan tot de instelling van
een bilaterale taakgroep Nederlands als tweede taal, met deelnemers uit de sfeer
van onderwijs, onderzoek en beleid in Nederland en Vlaanderen. Een dergelijke
taakgroep zou de samenwerking tussen Noord en Zuid op het gebied van Nederlands als tweede taal kunnen bevorderen. Een slotwoord over het bereik van dit
Taaluniesymposium is hierbij op zijn plaats. De aandacht van het symposium
richtte zich nadrukkelijk op onderwijs, onderzoek en beleid inzake Nederlands als
tweede taal voor etnische minderheidsgroepen in het Nederlandse taalgebied. Een
samenhangend taalbeleid met betrekking tot etnische minderheidsgroepen kan zich
echter niet alleen beperken tot aandacht voor Nederlands als tweede taal, maar
dient zich ook uit te strekken tot het intergenerationele gebruik en de feitelijke/beoogde status van etnische gemeenschapstalen. Aan grotere materiële en
immateriële inspanningen in Noord en Zuid voor de ontwikkeling van een samenhangend overheidsbeleid op beide terreinen valt niet te ontkomen.
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Onderzoek Nederlands als tweede taal
in Vlaanderen
Koen Jaspaert

1 Inleiding
Anders dan de titel van deze bijdrage wellicht suggereert, biedt het navolgende
geen uitgebreide bespreking van in Vlaanderen uitgevoerd onderzoek op het gebied
van Nederlands als tweede taal. Waarom dit zo is, wordt uiteengezet in paragraaf
2. In dat verband passeert ook het weinige in Vlaanderen uitgevoerde onderzoek
de revue. In paragraaf 3 worden verklaringen gezocht voor de geringe aandacht
die. onderzoek Nederlands als tweede taal in Vlaanderen krijgt. Paragraaf 4
schetst, tegen de verdrukking in, enkele perspectieven voor dit type onderzoek en
in paragraaf 5 worden onderzoeksprioriteiten geformuleerd. Een oproep aan het
adres van de overheid en de wetenschap besluit het geheel (paragraaf 6).

2 Overzicht van onderzoek
Wie de taalwetenschappelijke literatuur in het Nederlands of over het Nederlandse
taalgebied volgt, weet dat de aandacht voor Nederlands als tweede taal in de
Vlaamse linguïstische wereld onbestaande is. Mij is, binnen wat ik het officiële
circuit zou willen noemen, geen enkel schriftelijk verslag over een onderzoek op
dit terrein bekend. Met dat officiële circuit bedoel ik boeken, toegankelijk gemaakte dissertaties, artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Wat mondelinge
verslaggeving betreft noteer ik een studiedag over 'Taalproblemen van Autochtone
en Allochtone Minderheden' (Brussel, maart 1987) en een stroom tijdens de Zevende Sociolinguïstendagen (Brussel, mei 1988). Opvallend is dat tijdens deze twee
gebeurtenissen slechts één paper werd gepresenteerd dat beschouwd zou kunnen
worden als een neerslag van een 'officieel' onderzoek naar Nederlands als tweede
taal. Op de eerste studiedag werd een aantal licentieverhandelingen voorgesteld en
werd gerapporteerd over lopend onderzoek, dat voor zover ik weet later gestopt
werd (vgl. De Schryver 1986). Tijdens de Sociolinguïstendagen werd er naast een
uiteenzetting over een kortlopend project naar schrijfvaardigheid (Humblet 1990)
van Vlaamse zijde vooral gerapporteerd over onderwijskundige aspecten van on-
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derwijs aan etnische minderheden (vgl. Van de Craen 1990).
In het grijze circuit valt met betrekking tot onderzoek naar Nederlands als tweede taal meer te beleven. Aan de meeste Vlaamse universiteiten is een aantal
licentieverhandelingen gemaakt over allerlei aspecten van taal en etnische minderheden. Ook Nederlands als tweede taal kwam hierbij aan bod. Het meest systematisch is dit aan de Universitaire Instelling Antwerpen gebeurd, waar op basis van
een aantal van die scripties een aantal remediëringspakketten Nederlands voor het
basisonderwijs werd gemaakt (uitgegeven door Infodok te Leuven). Voorlopig ook
tot het grijze circuit behoort een aantal onderzoekingen van evaluatieve aard dat
op vraag van een organisatie of dienst is uitgevoerd en waarover alleen nog maar
aan die organisatie of dienst werd gerapporteerd. Het betreft hier de evaluatie
van de taalvaardigheid Nederlands van de eerste lichting kinderen die gedurende
hun hele lagere school het biculturele curriculum hebben gevolgd in een Brusselse
school verbonden met Foyer (Lemmens & Jaspaert 1987) en de evaluatie van de
taalvaardigheid Nederlands die in opdracht van het EEG-experiment 'Moedertaal
en cultuur in het Secundair Onderwijs', werd uitgevoerd in het eerste jaar van de
scholen die bij dat experiment zijn betrokken (Jaspaert, Lemmens & Van der
Zanden 1988). Het valt te verwachten dat op korte termijn een aantal bevindingen
uit deze onderzoeken via het officiële circuit wordt verspreid (Jaspaert & Lemmens 1989).
Verder noteren we ook een aantal algemene, beschouwende, samenvattende voor
zover dit mogelijk kan zijn, artikelen over Nederlands als tweede taal, en een
aantal opmerkingen, ideeën terzake in publikaties die in feite ergens anders over
gaan (voor bibliografische verwijzingen, zie Jaspaert & Vallen 1985).
Inhoudelijk gezien valt er over het onderzoek naar Nederlands als tweede taal in
Vlaanderen weinig te zeggen. Gezien het beperkte volume van dit onderzoek zal
dit wel niemand verbazen. Geconstateerd kan worden dat alleen maar sterk toepassingsgericht onderzoek aan bod komt. Naar meer fundamentele aspecten van
tweede-taalleren is in Vlaanderen vooralsnog niet gezocht. Nochtans wordt, ondermeer vanuit de genoemde evaluatie-onderzoekingen, een aantal meer fundamentele kwesties aan de orde gesteld waarvan het belang voor de toegepaste
sector evident is. Zo werden er, analoog met wat in andere taalgebieden en in
Nederland werd gevonden (Cummins 1988; Appel 1986), aanwijzingen verzameld
voor de positieve invloed van het onderwijs van de eerste taal op de vaardigheid
in de tweede taal zonder dat duidelijk werd hoe dit verband tot stand komt. Ook
de bevindingen met betrekking tot de grote samenhang van de verschillende
deelvaardigheden Nederlands, een samenhang die voor leerlingen uit etnische
minderheden niet verschilt van die voor autochtone leerlingen, en de aanwijzingen
dat er misschien sprake is van taalvaardigheidsverschillen tussen allochtone en
autochtone leerlingen die niet in termen van de gebruikelijke deelvaardigheden
zijn te vatten, vragen om een behandeling die het utilitaire perspectief overstij~
gen.
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3 Achtergronden van taalwetenschappelijk ondenoek in Vlaanderen

Het is dus droevig gesteld met het onderzoek Nederlands als tweede taal in
Vlaanderen. Hoe komt nu zoiets? Hoe komt het dat de wetenschappelijke aandacht in Vlaanderen zo ondermaats blijft? Want ondermaats is dit gebrek aan
belangstelling zeker. Wie veronderstelt dat dit gebrek er wel op zal wijzen dat
etnische minderheden in Vlaanderen minder last hebben met de verwerving van de
dominante taal dan elders, is ofwel gruwelijk slecht ingelicht, of te kwader trouw.
Op basis van de weinige informatie waarover ik beschik ( zie de eerder genoemde
evaluatie-onderzoekingen), kan zonder meer aangenomen worden dat de problemen
in Vlaanderen minstens even groot, zo niet groter zijn dan in Nederland.
Ruwweg kan men stellen dat twee krachten dominant aanwezig zijn bij het bepalen van wat wel en wat niet een legitiem onderwerp van onderzoek vormt: traditie
en mode. Daarbij lijkt het zo dat de tra.ditie gevolgd wordt zolang het kan, en
dat pas wanneer vernieuwing onvermijdelijk blijkt, de kracht van de mode gaat
spelen.
De onvermijdelijkheid van verandering hangt samen met de binding tussen onderzoek en opleiding. De maatschappelijke positie van onderzoekers is meestal gekoppeld aan de opleiding die zij moeten verzorgen. Zolang er zich met betrekking tot
die opleiding, geen problemen voordoen, wordt ook het onderzoek niet aangetast.
Zolang wordt er ook geen noodzaak ervaren om van de traditionele onderzoekslijnen af te wijken. Professoren doceren het liefst wat ze vanuit onderzoek kennen,
en nieuwelingen in het onderzoekersvak bepalen hun onderzoeksonderwerp meestal
in functie van hun opleiding. Als de opleiding haar positie verliest, devalueert ook
het hele onderzoeksveld mee, niet alleen in symbolische termen maar ook en
vooral in puur materieel opzicht. Dit proces heeft men in de linguïstiek in Vlaanderen vooral tijdens de afgelopen vijf jaar kunnen constateren. Aangezien de
afzetmogelijkheid voor afgestudeerden in het onderwijs drastisch daalde, en daardoor ook de studentenaantallen in filologische richtingen sterk terugliepen, moesten er nieuwe gebieden aangeboord worden om het vakgebied als geheel overeind
te houden. Het is evident dat een vakgebied dat voor de taak staat zijn legitimiteit voor de ogen van de wereld te bewijzen, dat het eerst en het liefst zal doen
op die terreinen die in die wereld op dat ogenblik hoog in aanzien staan: computers en het bedrijfsleven doen hun intree als onderzoeksdomeinen. Het regent
als het ware projecten, onderzoeken en anderssoortige initiatieven op het terrein
van computergestuurd onderwijs, automatische vertaling, formele, en dus voor de
computer dienstige, semantiek, communicatie in het bedrijfsleven, zakelijke taalbeheersing, interne communicatie, externe communicatie en zo verder. Aan meer
psycholinguïstische en sociolinguïstische onderwerpen, die in de perceptie van
velen toch met de zachte sector worden geassocieerd, wordt bij deze vernieuwingssgolf nauwelijks gedacht. In de jaren tachtig valt met de zachte sector
immers weinig maatschappelijke erkenning te oogsten. We zien dan ook dat de
beperkte aandacht die bij een eerdere, schuchtere en veel kleinschaligere vernieuwing voor deze gebieden was gegroeid in de jaren zeventig, langzaamaan weer
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verdwijnt. Het beperkte wetenschappelijke potentieel dat binnen deze gebieden
overblijft, wordt dan weer gericht op enkele onderwerpen die maatschappelijk wel.
·
in de aandacht blijven, zeg maar Brusselse toestanden en aanverwanten.
Het belang van de diverse onderzoeksthema's die aan bod zouden kunnen komen,
wordt dus in hoge mate bepaald door hun band met de traditie en de maatschappelijke waardering die ervoor bestaat, of beter gezegd door traditie en de manier
waarop maatschappelijke waardering voor onderzoek doorgaans wordt uitgedrnkt:
·
door geld met name.
Onderzoek in bijvoorbeeld de computerlinguïstiek komt hierbij in de bovenste lade
te liggen. Dit onderwerp sluit nauw aan bij tradities van linguïstisch onderzoek en
bij de bekommernis om via technologische vernieuwingen de economische positie
van het land te verstevigen en aldus de crisis, het politieke gespreksonderw~rp
van deze tijd, tegen te gaan.
Onderzoek naar taal en etnische minderheden staat duidelijk niet in zo een centrale aandachtspositie in Vlaanderen. Taalgedragsonderzoek heeft in Vlaanderen
weinig of geen traditie. Van overheidswege komt er voorlopig geen enkele stimulans om het te valoriseren. Er wordt geen geld voor vrijgemaakt, van afgestudeerden in de filologie wordt nergens enige kennis van dit terrein gevraagd. Ook
meer algemeen is de interesse van de overheid voor het bestaan van etnische
minderheden gering. Kortom, er is voor de wetenschappelijke linguïstische wereld
we1mg aanleiding om van zijn traditionele desinteresse voor dit gebied af , t~
wijken.

4 Perspectieven voor onderzoek Nederlands als tweede taal

Is er dan geen hoop voor het onderzoek naar Nederlands als tweede taal in
Vlaanderen? Er zijn overwegingen die ons ter zake minder somber moeten stemmen.
Het feit dat onderzoek naar Nederlands als tweede taal niet aansluit bij de linguïstische traditie in Vlaanderen is eigenlijk puur accidenteel. Centraal in de
linguïstische onderzoekstraditie staat de vraag naar de structuur van het taalsysteem. Diverse aspecten van taalcontact zijn hierbij internationaal gezien steeds als
belangrijke onderzoeksonderwerpen beschouwd. Met andere woorden, wie wetenschappelijke instellingen wil overtuigen van het belang van onderzoek naar Nederlands als tweede taal, hoeft niet uitsluitend op maatschappelijke argumenten terug
te vallen. Ook op puur fundamenteel linguïstische gronden kan voor het belang
van deze onderzoekslijn gepleit worden.
Verder is er het feit dat de desinteresse voor Nederlands als tweede taal niet
algemeen is. Het gebrek aan aandacht vanwege de linguïstiek en de overheid staat
in contrast tot de houding die vele mensen in het veld aannemen. Deze mensen,
leraren zowel als zij die tot de entourage van het onderwijs behoren, erkennen
het centrale belang van de factor taal in het geheel van de benadering van etnische minderheden. Zij beseffen dat er prioritair iets aan de vaardigheid in ~~t
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Nederlands van leden van etnische groepen gedaan · moet worden. Omdat het initiatief van hogerhand of van de wetenschap op dit terrein achterwege blijft, zijn
ze vaak zelf begonnen met het ontwerpen van methodes en materiaal, het toepassen en doorgeven van wat zij in de praktijk aan inzichten hebben opgedaan. Het
weinige dat in Vlaanderen op dit terrein al is gedaan, is grotendeels ondernomen
op hun initiatief. Ik denk hierbij aan de eerder genoemde evaluatie-opdrachten die
door Foyer en het EEG-Pilootexperiment werden verstrekt, aan de aandacht voor
Nederlands als tweede taal bij het in 1987 opgerichte Pedagogisch-Didactisch
Centrum voor Migranten (zoals die onder meer blijkt uit het eerste nummer van
het PDCM-tijdschrift Prikbord 1988), en aan de recente inspanningen van ondermeer PMS-centra om tot betere diagnostische instrumenten voor taalvaardigheid
Nederlands te komen. Ik ben ervan overtuigd dat in de komende jaren de interesse vanuit deze hoek alleen maar zal toenemen. Dit lijkt me een belangrijke
stap te zijn in het creëren van interesse voor deze onderzoekslijn.
Ook politiek gezien is de desinteresse omtrent etnische minderheidsgroepen de
laatste tijd drastisch afgenomen. Dit hebben we voornamelijk te danken aan de
verkiezingsresultaten van een partij die ik verder ongenoemd wil laten. Het is
voorbarig om te stellen dat politici door de jongste verkiezingsuitslag in Vlaanderen een multi-etnisch 'geweten werden geschopt'. Wel verwacht ik dat, als dit
nie.t zo zal blijken te zijn, ze nog meer en hardere electorale schoppen zullen
moeten incasseren. Het zal de groei van het multi-etnische geweten wellicht
bevorderen.
Het laatste lichtje aan de horizon is nog veruit het meest zwakke. Het is eigenlijk
alleen maar een indruk van mij, die zeker nog om verdere bevestiging vraagt. Ik
heb de indruk dat het belang van kennis van andere talen dan het Engels weer in
kracht toeneemt onder druk van de economische omstandigheden. Het bedrijfsleven
lijkt tot de conclusie te komen dat het oude adagium van de Alliance Française,
overgenomen door het groot-Nederlandse Algemeen Nederlands Verbond: 'Wie onze
taal spreekt, koopt onze produkten' (Jaspaert & Van Belle 1985), vervangen dient
te worden door het adagium 'Wiens taal wij spreken, koopt onze produkten'. Een
dergelijke ontwikkeling schijnt niet enkel waar te nemen in Vlaanderen, waar de
groei van met name een departement als Oriëntalistiek duidelijk economisch geïnspireerd is, maar ook in de Engelstalige wereld. In het geval deze tendens zich
uitbreidt, kan er een revalorisering optreden van de tweetaligheid van etnische
minderheden, en kan hiervan interesse afstralen op tweede-taalverwerving in het
algemeen en op de verwerving van Nederlands door etnische minderheden in het
bijzonder.
Al deze hoopgevende elementen kunnen samengevat worden in de bevinding dat
onderzoek naar Nederlands als tweede taal in Vlaanderen van de grond moet
kunnen komen. Vooral de maatschappelijke positie van dit onderzoeksgebied geeft
aanleiding tot dit optimisme. Als de maatschappelijke interesse inderdaad toeneemt,
zal de linguïstiek onvermijdelijk ook belangstelling krijgen voor dit domein. Een
probleem hierbij zal wel zijn dat linguïsten in Vlaanderen over het algemeen
slecht opgeleid zijn om zich op deze wegen te begeven. Er zal dan ook tijdens de
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opleiding meer aandacht gegeven moeten worden aan onderwerpen die tot de
taalgedragswetenschap behoren. Wat er momenteel echter het meest ontbreekt, is
initiatief ter zake. Iemand moet het onderzoek naar Nederlands als tweede taal
lanceren, de overheid op de noodzaak wijzen om het te steunen en de universiteiten ertoe aanzetten om taal-en-minderhedenonderzoek een meer prominente
,
plaats te geven. Ligt hier geen belangrijke taak voor de Nederlandse Taalunie?

5 Onderweksprioriteiten
Ondertussen is het de hoogste tijd geworden om in te gaan op de vraag wat er
met betrekking tot onderzoek naar Nederlands als tweede taal prioritair onderzocht zou moeten worden. We kunnen stellen dat de laattijdigheid waarmee die
vraag in Vlaanderen wordt gesteld, ook een goede kant in zich draagt. Misschien
kunnen we van anderen leren, overnemen wat over te nemen valt en verder
systematischer dan elders aandacht besteden aan wat nog niet geweten is en ook
niet over te nemen valt.
Bij het ontwikkelen van onderzoek op het gebied van Nederlands als tweede taal,
lijkt het me belangrijk dat het fundamentele onderzoek een plaats krijgt naast het
toepassingsgerichte onderzoek. De functie van het fundamentele onderzoek is
dubbel: enerzijds moet het binnen de linguïstiek voor het nodige prestige zorgen
voor de erkenning van het gehele onderzoeksgebied. Die erkenning is niet enkel
noodzakelijk voor de werkmotivatie van de werkers in het veld, maar ook voor de
continuïteit van het vakgebied. Zonder die erkenning zal dit type onderzoek
bovenaan de lijst blijven staan van de subdisciplines die bij onraad in de steek
gelaten kunnen worden. Anderzijds moet fundamenteel onderzoek inzichten aandragen die na toepassing kunnen leiden tot een verbetering van de tweede-taalvaardigheid van leden van etnische minderheidsgroepen. Er is veel meer inzicht nodig
in de structurele kenmerken van het taalsysteem in het algemeen en meertaligheid
in het bijzonder om het praktische probleem van tweede-taalonderwijs aan te
pakken. Dat fundamenteel onderzoek moet daarbij niet exclusief gericht zijn op
het verwerven van het Nederlands als tweede taal. Het moet alle terreinen van
taalcontact en meertaligheid kunnen bestrijken. Op die wijze kan het het beste
dienen als voedingsbodem voor het toepassingsgericht onderzoek op het terrein dat
ons hier bezighoudt en kan het ook voor andere terreinen van belang zijn. Met
name het vreemde-talenonderwijs is een voor de hand liggende kandidaat, alhoewel
helemaal niet te voorspellen valt op welke terreinen fundamenteel linguïstische
inzichten tot belangrijke toepassingen kunnen leiden. Daarom alleen al is het
waanzin dit type fundamenteel onderzoek geen mogelijkheden te geven in een tijd
waarin het belang van ander, meer positief fundamenteel onderzoek van de daken
geschreeuwd wordt. Tot nader order is niet aangetoond dat fundamenteel onderzoek in de humane wetenschappen niet kan bijdragen tot de. zogeprezen industri~le
vermeuwmg.
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In het meer toepassingsgericht onderzoek is een eerste en belangrijke stap volgens
mij het beschrijven van het onderzoeksveld. Hiervoor is een tamelijk grootschalig
onderzoek naar de beginsituatie nodig. In dit onderzoek kunnen twee centrale
richtingen onderscheiden worden: 1) een beschrijving van de taalvaardigheid
Nederlands van leden van etnische minderheidsgroepen, zowel binnen als buiten
het onderwijs, en 2) een beschrijving van de methoden die bij het onderwijs
Nederlands worden gebruikt. Op basis van de bevindingen uit een dergelijk onderzoek kan men beginnen met het opzetten van kleinere projecten en onderzoeken
die bepaalde aspecten van de taalsituatie verder analyseren in het licht van de
bevindingen van het grootschalige onderzoek. Bij de keuze van wat verder wordt
onderzocht kan men zich dan laten leiden door de concrete vragen uit de praktijk
en door uitkomsten van het meer fundamenteel gerichte onderzoek. Samen met het
fundamentele onderzoek geeft zo een beschrijving van de beginsituatie elke concrete onderzoeksvraag een basis om van te vertrekken en een kader waarin resultaten veel gemakkelijker kunnen worden geïnterpreteerd. De meest urgente problemen in dit verband lijken me betrekking te hebben op Nederlands als instructietaal, op het verwerven van woordenschatkennis, op processen van luister- en
leesvaardigheid en op de verhouding tussen gestuurde en ongestuurde taalverwervmg.
Een dergelijk grootschalig beginsituatie-onderzoek is minder moeilijk te organiseren dan het lijkt. Er kan samengewerkt worden met verschillende instanties die in
onderdelen van dit werk gespecialiseerd zijn. Ook kan gedacht worden aan
Vlaams-Nederlandse samenwerking. Voor zover mij bekend ontbreken ook voor
Nederland dit soort gegevens. Overigens is een Nederlands-Vlaamse samenwerking
niet enkel voor het beginsituatie.-onderzoek opportuun. Om succesvol te zijn zal
het onderzoek naar Nederlands als tweede taal in Vlaanderen niet versnipperd
mogen worden. Waar dat toe leidt, hebben we met de sociolinguïstiek gezien: een
aantal mensen doet op een aantal plaatsen onderzoek, maar nergens was er sprake
van een onderzoeksinstituut dat rond een sociolinguïstische onderzoekslijn was
opgebouwd. Resultaat hiervan is dat er van het hele onderzoeksdomein nog maar
weinig overblijft. Het verdient dan ook aanbeveling dat in Vlaanderen een centrum
wordt opgericht waarin onderzoek naar Nederlands als tweede taal een zwaartepunt vormt. Het is het overwegen waard of een dergelijk centrum niet samen
met Nederland zou kunnen worden opgericht. Samenwerking op dit punt lijkt me
voor beide gebieden zowel budgettair als wetenschappelijk voordelig.. Misschien ligt
ook hier een taak voor de Nederlandse Taalunie weggelegd.

6 Slot
Alle positieve aanWtJZtngen en optimistische plannen ten spijt, blijft het een feit
dat het onderzoek naar het Nederlands als tweede taal in Vlaanderen (net als
trouwens onderwijs en beleid ter zake; zie de bijdragen van Leman en RosiersLeonard en Bogaert in deze bundel) nergens staat, en dat dit een blaam is voor
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iedereen die met dit veld geassocieerd kan worden. Het feit dat de desinteresse
van met name de universitaire wereld en het beleid voor dit onderwerp verklaard
kan worden, ontslaat de betreffende instanties en personen geenszins van hun
verantwoordelijkheid ter zake. Het mag dan al waar zijn dat aan wetenschap niet
per definitie de eis van directe maatschappelijke relevantie gesteld mag worden,
het omgekeerde is eveneens waar: de wetenschap en zij die haar moeten stimuleren hebben niet het recht om zich van maatschappelijke vragen af te keren. Wie
met het probleem Nederlands als tweede taal geconfronteerd wordt, neemt het de
Vlaamse linguïstiek terecht kwalijk dat hij of zij qua wetenschappelijke begeleiding in de kou blijft staan.
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Onderwijs Nederlands als tweede taal
in Nederland
René Appel en Simon Verhallen

1 Inleiding
In deze bijdrage geven we een schets van het onderwijs Nederlands als tweede

taal (NT2) in Nederland. Die schets kan niet meer dan globaal zijn; nuanceringen
en details, die in feite beschreven moeten worden om de praktijk van het NT2onderwijs recht te doen, zullen grotendeels moeten ontbreken. We zullen drie
onderwijsvelden bespreken: basisonderwijs (paragraaf 2), voortgezet onderwijs
(paragraaf 3) en NT2-onderwijs voor volwassenen (paragraaf 4). Daarbij gaan we,
waar dat mogelijk en/ of opportuun is, in op de volgende aandachtspunten:
- kwaliteit en inhoud van methodes en materialen voor NT2-onderwijs;
- kwalificatie van docenten;
- inzet van faciliteiten;
- relatie tussen NT2-onderwijs en andere vak-/leergebieden;
- afstemming van het NT2-onderwijs op behoeften en mogelijkheden van verschillende doelgroepen
- toetsing (en certificering) van kennis- en beheersingsniveaus.

2 Basisonderwijs
In de eerste helft van de jaren zeventig kwamen er met name door gezinshereni-

ging grote aantallen kinderen van buitenlandse arbeiders, vooral van Turkse en
Marokkaanse nationaliteit, op Nederlandse scholen. Leerkrachten wisten vaak
nauwelijks wat ze met die kinderen moesten beginnen. In de ergste gevallen
werden ze op de achterste bank gezet om te werken aan eindeloze rekenopgaven.
Optellen en aftrekken is immers internationaal, daar is geen taal voor nodig. De
treurigste anecdote die wij kennen, is die over twee Turkse jongetjes die, ook
weer op de achterste bank, het grootste deel van de dag dammend doorbrachten.
Er waren natuurlijk talloze leerkrachten die er (veel) meer van probeerden te
maken, maar daarvoor was het nodig om de allochtone leerlingen in aparte klasjes
onderwijs te geven. Het ontbreken van expertise inzake (taal)onderwijs aan alloch-
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one kinderen in die tijd is overigens opmerkelijk, omdat Nederlandse scholen al
,ver enige ervaring hadden kunnen beschikken met onder andere de Spaanse en
taliaanse kinderen uit een eerdere immigrantenstroom. Vermoedelijk zijn de
weede-taalproblemen van deze kinderen incidenteel opgelost ( of onder de tafel
rerdwenen), zodat er geen min of meer beproefde praktijk van NT2-onderwijs voor
1llochtone leerlingen was ontstaan. In feite moest alles opnieuw worden uitgevonlen, en dat door mensen die weliswaar vaak overliepen van enthousiasme, maar
liet van kennis over tweede-taalverwerving. Er was geen taaldidactische expertise
Jeschikbaar voor NT2 en principes uit het vreemde-taalonderwijs waren in het
ager onderwijs niet bruikbaar.
[n die tijd werd vooral zogeheten 'aanspreekbaarheidsonderwijs' gegeven aan
deine groepjes allochtone leerlingen die pas korte tijd in Nederland waren. Die
leerlingen zaten soms in opvangklassen waar ze in het Nederlands 'ondergedompeld' werden tot ze in gewone jaarklassen mee konden doen. In andere gevallen
rnten ze vanaf het begin in die jaarklassen en werden ze daar één of twee keer
per dag uitgehaald voor speciale lessen NT2. Deze lessen werden meestal gegeven
door een extra leerkracht, vaak de 'NNT-leerkrachf (leerkracht voor niet-Nederlandstaligen) genoemd. Op sommige scholen zaten al zoveel allochtone leerlingen
dat men daar een eigen NNT-leerkracht kon aanstellen, andere scholen beschikten
samen over zo'n leerkracht, die dan die scholen langs ging om het aanspreekbaarheidsonderwijs te verzorgen. Zo'n reizende leerkracht behoorde dan tot de zogenoemd 'Vliegende Brigade'.
NNT-leerkrachten waren zelf niet geschoold in het geven van NT2-onderwijs, en
het materiaal waar ze over konden beschikken was vaak van een pover gehalte,
c.q. ongeschikt: een methode als Nou jij! Audiovisuele taalmethode voor kinderen
die geen of weinig Nederlands spreken - die gebaseerd was op achterhaald en
voor de doelgroep weinig adequaat taal didactisch materiaal waarvan de (geringe)
kwaliteit omgekeerd evenredig was aan de (goede) bedoelingen - of gewone Nederlandse taalboekjes die natuurlijk per definitie niet toegesneden waren op de
allochtone leerlingen.

In ongeveer vijftien jaar tijd is er zeer veel veranderd. Was er aanvankelijk
sprake van puur amateurisme - met alle positieve en negatieve connotaties bij
dat begrip -, aan het eind van de jaren tachtig lijkt het NT2-onderwijs grotendeels het werkterrein van semi-professionelen. Een tweede belangrijke verandering betreft het beleid. Aanvankelijk was er in het geheel geen beleid: er werd
geld ter beschikking gesteld voor het aantrekken van extra leerkrachten en dat
was alles. In de loop der jaren is men gaan inzien dat dat niet voldoende is.
Vanuit Den Haag/Zoetermeer wordt er dan ook schuchter aan een meer inhoudelijk
beleid gewerkt, gericht op vragen als: welke leermiddelen moeten worden ingezet,
hoe moet NT2 zich verhouden tot het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC),
en hoe zouden faciliteiten bij voorkeur moeten worden gebruikt. Een derde ontwikkeling die we hier kort willen aanstippen heeft betrekking op de houding
tegenover de allochtone leerlingen in het algemeen en het NT2-onderwijs in het
bijzonder. Er zijn aanwijzingen dat die houding soms een negatief karakter krijgt;
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eerst was er sprake van zorg ('We moeten deze kinderen helpen'), maar nu meer
van irritatie ('Kunnen ze het nu nog niet! Ze zijn al zo lang in Nederland'). Er
moet voor worden gewaakt dat laatstgenoemde houding niet de overhand gaat
krijgen. In dit verband is concrete ondersteuning van leerkrachten in hun alledaagse onderwijspraktijk van groot belang.
Wie de huidige praktijk van het NT2-onderwijs wil beschrijven, stuit al snel op
het volgende probleem: er zijn geen concrete, objectieve, empirische gegevens
over de wijze waarop het NT2-onderwijs wordt gegeven. Er is simpelweg nooit
breed opgezet onderzoek naar gedaan. Er is wel informatie over faciliteiten,
methodes, aantallen leerlingen, enzovoort, en we weten ook iets over de resultaten
van het gegeven onderwijs ( namelijk dat veel allochtone leerlingen problemen
houden met het Nederlands), maar wat er tussen de 'input' en de 'output' zit, is
grotendeels in nevelen gehuld, of, om in onderzoekstermen te spreken, een 'black
box'. Daarom is het ook moeilijk de blijvende taalproblemen van de allochtone
leerlingen adequaat te verklaren. We weten namelijk niet eens wat er in het
onderwijs aan wordt gedaan. Wat we hieronder over het NT2-onderwijs schrijven,
berust grotendeels op incidentele informatie of anecdotische observaties, maar wij
hebben het idee dat de realiteit er redelijk door wordt gedekt.
Over beschikbare methodes en materialen voor NT2-onderwijs is natuurlijk wel
objectieve informatie voorhanden. In de eerste plaats is er de algemene Leermiddclengids voor onderwijs aan allochtone leerlingen van het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO). Daarnaast bestaat er een overzicht, gemaakt door het
Centrum Onderwijs Anderstaligen (1987) uit 's~Gravenhage, waarin ook methodes/materialen voor het voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs zijn
opgenomen, en een (uitstekend) overzicht van Bienfait & Salverda (1987), opnieuw
van de SLO en speciaal gericht op NT2. Het is natuurlijk wel tekenend voor de
praktijksituatie van het NT2-onderwijs dat er voor een groot deel dubbel werk is
gedaan. Landelijk gezien is er weinig coördinatie, en informatie-uitwisseling vindt
pas plaats als er produkten af zijn. Een soort landelijk centrum voor NT2-onderwijs waaraan plaatselijke groepen min of meer ondergeschikt zijn, had veel van
dit soort dubbel werk kunnen voorkomen. Misschien is het een les voor de toekomst.
Uit de bovengenoemde overzichten wordt in ieder geval duidelijk dat er een
enorme vooruitgang is wat betreft beschikbare methodes/materialen, zowel in
kwalitatief als kwantitatief opzicht. Het blijkt dat men een veel beter zicht heeft
op wat de allochtone leerlingen moeten leren en ook hoe ze het moeten leren.
Voor de uitgangspunten en de inhoud van verschillende methodes/materialen is
gebruik gemaakt van inzichten uit studies over T2-verwerving en taaldidactisch
onderzoek. Het belang van zo'n wetenschappelijke inspiratiebron moet overigens
ook weer niet worden overschat. De wetenschap levert zeker geen recepten voor
goed T2-onderwijs.
Dat er nu (veel) meer methodes en materialen zijn dan pakweg vijftien jaar
geleden, wil bepaald nog niet zeggen dat de situatie ideaal is. Voor sommige
onderwijsniveaus of groepen leerlingen is nog niet voldoende beschikbaar; hierbij
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kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de kleuterklassen in het basisonderwijs, of
aan leerlingen met een bepaalde taalachtergrond of etnische achtergrond, zoals
van huis uit Sarnami sprekende Surinaamse kinderen. Verder garandeert de beschikbaarheid van al die losse methodes en materialen niet dat er ook zoiets als
een systematische leergang is. Leerkrachten kunnen, vanwege de onoverzichtelijkheid van het terrein, nu eens deze, dan weer die methode gebruiken, wat niet
bevorderlijk is voor een consequente lijn in het NT2-onderwijs. Een ander probleem betreft de kwaliteit van de methodes/materialen. Er is een schrikbarend
tekort aan evaluaties. In feite is niets bekend over de geschiktheid van die methodes/materialen, en de effecten van het gegeven T2-onderwijs. Leren de leerlingen die NT2-onderwijs krijgen op basis van methode X wel de dingen die ze
zouden moeten leren? Aan de ontwikkeling en implementatie van NT2-materiaal is
zelden of nooit evaluatie-onderzoek gekoppeld. We weten vrijwel niets over de
bruikbaarheid. Het enige dat we weten is dat individuele scholen allerlei methodes/ materialen aanschaffen, dat die eerst enthousiast gebruikt worden, waarna ze
veelal in de kast worden gezet om misschien alleen nog maar incidenteel te worden geraadpleegd. Het daadwerkelijke 'gebruikspercentage' van veel methodes/materialen zou wel eens verrassend laag kunnen zijn.
Dat dit 'gebruikspercentage' niet zo hoog zal zijn, heeft vermoedelijk op z'n
minst twee deels samenhangende oorzaken.
1 Het aantal zij-instromers (kinderen rechtstreeks uit het land van herkomst) is
sterk verminderd, terwijl er een aanzienlijke toename is te constateren van
onderinstromers, dat wil zeggen kinderen die al enige tijd in Nederland wonen
voor ze naar school gaan of die hier geboren zijn. Deze onderinstromers
spreken al wat Nederlands bij hun intree op school. De noodzaak voor extra
NT2-onderwijs lijkt minder groot dan bij de zij-instromers die immers eerst in
het Nederlands aanspreekbaar moesten worden gemaakt. Deze opvatting is ook
al impliciet aanwezig in het Beleidsplan culturele minderheden in het onderwijs,
van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen Pais, uit 1981.
2 Voorheen werden extra faciliteiten toegekend voor opvang en extra onderwijs
van allochtone leerlingen. Die faciliteiten waren grotendeels bestemd voor
NNT-leerkrachten die extra NT2-onderwijs verzorgden buiten de reguliere
lessen. In het kader van het Onderwijsvoorrangsbeleid krijgen scholen nu geen
specifieke personele faciliteiten meer toegekend voor dit soort activiteiten,
maar wordt er formatie toegewezen op grond van een aantal achtergrondkenmerken van alle leerlingen in de school. Die kenmerken betreffen de nationaliteit of etnische groep, sociaal-economische klasse en het al of niet gescheiden
zijn van de ouders. Formatie die in feite bedoeld is voor ondersteuning van de
aanwezige allochtone leerlingen komt op één grote hoop. De school mag zelf
bepalen waaraan ze de toegewezen formatie besteedt, c.q. over welke activiteiten ze die verdeelt. Een school kan bijvoorbeeld kiezen voor kleinere klassen,
een leerkracht die 'klussen' doet en zieke collega's vervangt als er geen officiële vervanger is, of een NT2-leerkracht.
Wij hebben de stellige indruk dat de NNT-leerkracht die eind jaren zeventig en
begin jaren tachtig nog een vertrouwd figuur was op veel scholen, nu vaak is
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verdwenen of een (gedeeltelijk) andere functie heeft gekregen. Die indruk wordt
voorlopig bevestigd door gegevens uit onderzoek naar het onderwijsvoorrangsbeleid. Daaruit blijkt dat de extra formatie die wordt toegekend vanwege
het zogeheten leerlingengewicht slechts in beperkte mate wordt besteed voor NT2onderwijs verzorgd door een speciaal daarvoor aangestelde leerkracht. Vergelijking
met de hierboven beschreven situatie rond 1975 levert dan ook een opvallende
paradox op: destijds waren er wel NNT-leerkrachten maar slechts weinig methodes
en materialen, en anno 1989 zijn er weinig NNT-leerkrachten maar wel methodes
en materialen. Scholen bepalen tot op grote hoogte zelf of ze extra NT2-onderwijs
verzorgen. Dit lijkt ons een ongewenste situatie, zeker gezien het feit dat een
goede Nederlandse-taalvaardigheid een absolute voorwaarde is voor het goed
kunnen volgen van andere onderdelen van het onderwijs.
Ons volgende aandachtspunt betreft de kwalificatie van de docenten. Er is in de
afgelopen jaren veel verbeterd. Beschikte de eerste generatie NNT-leerkrachten
vooral over veel goede wil en enthousiasme, tegenwoordig hebben talloze leerkrachten die (taal)onderwijs geven aan allochtone leerlingen veel meer kennis van
zaken. Ze hebben bijscholingscursussen gevolgd, aan studiedagen meegedaan, ze
hebben veel praktijkervaring met deze kinderen of ze hebben tijdens hun PABOopleiding met deze materie kennis gemaakt. Toch is de huidige situatie nog verre
van ideaal. In principe mag nog steeds elke basisschoolleerkracht NT2-onderwijs
geven, zonder dat zij of hij hoeft aan te tonen deskundig te zijn op dit terrein.
Cursussen voor leerkrachten om expertise te verwerven zijn vrijwillig en vrijblijvend; leerkrachten hoeven ze niet te volgen. Elke leerkracht - al of niet via
onverwachte maatregelen heen en weer geschoven in de totale formatie - kan
plotseling de taak krijgen allochtone leerlingen NT2 te onderwijzen. Zeker gezien
de moeilijkheidsgraad van die taak is dat een ongewenste situatie.
We hebben het al gehad over de (relatieve) afname van het extra T2-onderwijs
buiten de reguliere lessen. Hieronder willen we dit onderwerp verder bespreken.
Daarbij besteden we ook aandacht aan het al of niet geïntegreerd zijn van NT2
in het reguliere programma en de relatie met andere vak- of leergebieden.
Er lijkt een tendens te bestaan om geen apart NT2-onderwijs meer te verzorgen
vanuit de gedachte dat de Nederlandse-taalontwikkeling beter in de reguliere
lessen kan worden gestimuleerd. In de praktijk betekent dit echter veelal dat er
onvoldoende aandacht is voor de basisvaardigheden in het Nederlands, waarbij
vooral moet worden gedacht aan een redelijk omvangrijke woordenschat. We
noemen dit basisvaardigheden omdat ze nodig zijn voor het goed kunnen volgen
van de rest van het (taal)onderwijs. Onder druk van wat er verder in het programma moet worden gedaan, krimpt het NT2-onderwijs in; het lost als het ware
op in de rest van het programma. Er zal in zo'n situatie wel extra aandacht zijn
voor bijvoorbeeld de leesproblemen van allochtone leerlingen, maar daarbij loopt
men in feite deels achter de feiten aan. Die leesproblemen zullen namelijk voor
een groot deel terug te voeren zijn op een relatief geringe Nederlandse-taalvaardigheid (bijvoorbeeld een te geringe woordenschat). Daar zou dan ook de aandacht
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op gericht moeten worden. Remediërende activiteiten bij leren lezen hebben nu in
belangrijke mate het karakter van symptoombestrijding. Soms wordt het model
waarin NT2 tijdens reguliere lessen wordt gegeven ook wel gekarakteriseerd met
het begrip 'geïntegreerd NT2-onderwijs'. De term 'integratie' heeft op zich allerlei
positieve connotaties, en het ideaal dat alle leerlingen samen onderwijs krijgen
staat ook in hoog aanzien. Als dat echter betekent dat allochtone leerlingen in
feite niet het NT2-onderwijs krijgen waar ze recht op hebben, en dat ze ook
nodig hebben, is het alleen maar een mooie term voor een ongewenste praktijk.
Als we pleiten voor extra NT2-onderwijs buiten de reguliere lessen, wil dat niet
zeggen dat volgens ons aandacht voor NT2 niet in het gewone programma zou
thuishoren. Op een school met (veel) allochtone leerlingen is het natuurlijk onmogelijk om dit gewone programma onveranderd te laten en maar te hopen dat de
allochtone leerlingen in de extra NT2-lessen voldoende Nederlands zullen leren
om dat te kunnen volgen. Ook in reguliere lessen voor multi-etnische schoolklassen zal het (taal)onderwijs grondig moeten worden aangepast. Die aanpassing, en
vooral de mate waarin er extra NT2-onderwijs gegeven wordt, zal overigens
moeten afhangen van de aantallen allochtone leerlingen per schoolklas. Wanneer
bijvoorbeeld het percentage de honderd nadert, kan in feite het gehele taalonderwijs NT2-onderwijs zijn. In die gevallen kan er natuurlijk nog wel met kleine
wisselende groepjes leerlingen buiten de klas worden gewerkt aan bepaalde onderdelen: vooral mondelinge produktieve vaardigheden kunnen veel beter in kleine
groepjes worden geoefend.
Extra aandacht voor NT2 betekent dat allochtone leerlingen meer moeten leren
dan hun Nederlandstalige klasgenoten, willen ze op hetzelfde eindniveau uitkomen.
Een implicatie hiervan kan zijn dat de leerweg moet worden verbreed (meer uren
per week) of verlengd (regulier langer dan acht jaar basisonderwijs). Het is ons
inziens een vorm van struisvogelpolitiek om deze consequentie te negeren. Het is
veel zinniger, juister en eerlijker om deze mogelijkheid onder ogen te zien dan
uit te gaan van een vals gelijkheidsbeginsel dat dicteert dat de opleiding voor alle
leerlingen in principe even veel tijd kost. Zolang dat namelijk het uitgangspunt is,
krijgt NT2 en/ of het reguliere pakket te weinig tijd en zullen allochtone leerlingen beneden hun niveau presteren.
NT2 moet niet alleen een zaak zijn van de leerkracht die het extra NT2-onderwijs verzorgt. Ook bij andere vak- of leergebieden moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van allochtone leerlingen. In de eerste plaats kunnen de
vakken niet zo worden gegeven als voor autochtone kinderen. Het onderwijsmateriaal is vaak niet afgestemd op het taalniveau en de culturele achtergrond van
allochtone leerlingen. Dit is duidelijk te zien bij een vakgebied als 'begrijpend
lezen'. Tekst en opdracht doen een beroep op taalvaardigheden waar de allochtone
leerlingen in onvoldoende mate over beschikken. Bovendien hebben die teksten
vaak een inhoud die vreemd of bevreemdend is voor deze kinderen, en die een
beroep doet op ten onrechte veronderstelde voorkennis. Ten tweede zal het inzicht dat ook bij andere vakken allochtone leerlingen Nederlands (kunnen) lezen
nog verder moeten doordringen. Nu laten bijvoorbeeld veel leerkrachten allochtone
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kinderen vooral cijferen bij het rekenen; 'Dat kunnen ze beter omdat ze taalzwak
zijn'. Daarmee is de cirkel natuurlijk weer rond, een cirkel waarin de betreffende
kinderen gevangen blijven. De redenering zou moeten worden omgekeerd: juist als
kinderen 'taalzwak' zijn, moet taal een belangrijke rol spelen in het onderwijs
(instructie, opdrachten, discussie enzovoort), omdat dat mede een manier is om de
taalvaardigheid te vergroten.
Bij een bespreking van de relatie tussen NT2 en andere vakken, verdient die
tussen NT2 en Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur speciale aandacht. Vooral in de
onderbouw is één van de belangrijkste taken van het OETC het leveren van een
bijdrage aan de begripsontwikkeling van allochtone kinderen. Het zal duidelijk zijn
dat dit ook in het NT2-onderwijs dient te gebeuren. Het zou niet alleen jammer,
maar ook zeer onproduktief zijn als NT2 en OETC op dit punt niet op elkaar
werden afgestemd. Wat binnen het kader van OETC-lessen wordt aangeboden, kan
dan worden herhaald ( en versterkt) bij NT2, en andersom. Onderlinge steun kan
de twee 'stiefkindjes' v·an het onderwijs, NT2 en OETC, versterken. Vooral in de
kleuterklassen zouden meer mogelijkheden benut moeten worden om bepaalde
thema's in kringgesprekken en onderwijsleergesprekken aan de orde te laten
komen in de moedertaal van de kinderen, en daar in Nederlandstalige lessen bij
aan te sluiten. De tweetalige ontwikkeling van de kinderen zal hierdoor worden
gestimuleerd.
Wij zijn van mening dat scholen in hun Schoolwerkplan moeten aangeven hoe ze
het NT2-onderwijs organiseren, welk deel binnen en welk deel buiten de reguliere
lessen wordt gegeven, welke methodes/materialen voor welke leerlingen worden
gebruikt, hoe het reguliere programma wordt aangepast met het oog op NT2, en
hoe NT2 en andere leer-/vakgebieden zich tot elkaar verhouden. Als scholen niet
bevredigend aangeven hoe ze NT2 organiseren of als ze de plannen niet uitvoeren, zou kritisch moeten worden bekeken of ze de faciliteiten die eigenlijk zijn
bedoeld voor NT2 wel mogen behouden.
Wat betreft de afstemming van het NT2-onderwijs op de behoeften en mogelijkheden van verschillende groepen, is er voorzover het gaat om de beschikbaarheid
van methodes en materialen, al veel bereikt. Er zijn methodes en materialen voor
allerlei leerjaren en voor allerlei doelgroepen. Dat betekent niet dat er geen
desiderata meer zouden zijn. Zo is er weinig geschikt materiaal voor nieuwe
leerlingen in de kleuterklas ( onder- en zij~instromers); zowel voor de ontwikkeling
van luistervaardigheden als spreekvaardigheden is nieuw materiaal hard nodig. Een
andere lacune doet zich voor bij het begrijpend lezen in de bovenbouw. Er zou
materiaal ontwikkeld moeten worden voor extra NT2-onderwijs om een brug te
slaan naar de 'moeilijke' reguliere lessen. Voor toetsing van taalvaardigheid kan
gebruik worden gemaakt van de Taaltoets Allochtone Kinderen (TAK) die geschikt
is voor kinderen van vijf tot tien jaar. Die leeftijdsgrens geeft al aan wat de
beperkingen zijn van de toets. Voor de jongste kinderen en de oudste kinderen op
de basisschool is er geen geschikt diagnostisch instrument om hun Nederlandse
taalvaardigheid te meten en de eventuele lacunes op de verschillende deelterreinen
vast te stellen. Verder is de TAK volledig gericht op mondelinge taalvaardigheid.
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Vooral met het oog op leerlingen uit de bovenbouw kan het van belang zijn om
ook over een instrument te beschikken waarmee aspecten van de schriftelijke
taalvaardigheid kunnen worden gemeten.

3 Voortgezet Onderwijs

In het voortgezet onderwijs heeft lang de nadruk exclusief op ZlJ-mstromers
gelegen. Er werden speciale voorzieningen ingericht voor leerlingen die nog weinig
of geen Nederlands beheersten, de Internationale Schakelklassen (ISK). Op deze
ISK's werd een groot deel van de tijd NT2-onderwijs gegeven, met als doel een zo
snel mogelijke doorstroming naar het 'gewone' voortgez.et onderwijs. In die tijd,
we spreken over de jaren zeventig, waren er vrijwel geen methodes en materialen
beschikbaar. Leerkrachten maakten zelf hun lessen en de stencilmachines draaiden
op volle toeren. Wat er geproduceerd werd, was vaak van schamele kwaliteit,
omdat het ontbrak aan voldoende inzicht in en ervaring met tweede-taalonderwijs.
Enthousiasme en kwaliteit hielden bepaald geen gelijke tred. Hoewel er nog steeds
behoefte blijkt te bestaan aan schakelklassen, een behoefte die in onvoldoende
mate door voorzieningen wordt gedekt, is het beeld in de loop der jaren veranderd in die zin dat er steeds meer jongeren het voortgezet onderwijs instromen
die ook al in Nederland op de basisschool hebben gezeten. Deze leerlingen komen
'gewoon' in een eerste klas van een school voor voortgezet onderwijs terecht en
moeten het daarin zien te redden, ondanks het feit dat hun Nederlandse-taalvaardigheid geringer is dan die van hun Nederlandse klasgenoten.
De situatie in het voortgezet onderwijs is overigens veel onduidelijker dan in het
basisonderwijs, vooral vanwege het grote aantal verschillende schooltypen. De
onderwijspraktijk op een LBO-school is nu eenmaal heel anders dan die op een
school voor VWO, en die verschilt weer van die op een school voor KMBO, hetgeen natuurlijk repercussies heeft voor het NT2-onderwijs. Verder heeft men in
het basisonderwijs al langer te maken met grote groepen onderinstromers, en is
er daarom ook al veel eerder gewerkt aan de ontwikkeling van methodes en materialen NT2 voor deze leerlingen dan in het voortgezet onderwijs. Daar komt nog
bij dat met name Schoolbegeleidingsdiensten veelal actief zijn geweest in de
ontwikkeling van methodes en materialen en dat die diensten zich voornamelijk
met het basisonderwijs bezighouden. Het resultaat is dat er voor het voortgezet
onderwijs veel minder activiteiten zijn en worden verricht op het terrein van
NT2 dan in het basisonderwijs. In een blad als Samenwijs ( over 'Opleiding, onderwijs en vorming etnische groepen') is het aantal artikelen over het voortgezet
onderwijs dan ook ver in de minderheid.
In de Wegwijzer Taalonderwijs Nederlands aan Meertalige Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs (Bienfait & Salverda 1986) worden maar liefst 77 'materialen'
beschreven die gebruikt kunnen worden voor NT2 in het voortgezet onderwijs.
Met alleen dat kwantitatieve gegeven voor ogen ziet de situatie er betrekkelijk
rooskleurig uit. De auteurs van de Wegwijzer, waarin overigens de recente methode Zestien Plus nog niet kon worden opgenomen, laten echter pessimistische
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geluiden horen over de stand van zaken: "Zowel voor de extra lessen als voor de
lessen Nederlands is het moeilijk geschikt materiaal te vinden. Materiaal dat
speciaal ontwikkeld is voor een situatie waarin leerlingen met Nederlands als
moedertaal en leerlingen die Nederlands niet als moedertaal hebben tijdens de
lessen Nederlands samen leren en samen werken, is er vrijwel niet. In Internationale Schakelklassen wordt voornamelijk gewerkt met standaardmethoden voor NT2
als basis ( dus voor zij-instromers, RA/SV). Deze zijn over het algemeen niet
geschikt voor het reguliere voortgezet onderwijs ( ook niet voor de extra uren
anderstaligen) vanwege de grote heterogeniteit van de groepen van meertalige
leerlingen. Als basis voor geïntegreerd NTl- en NT2-onderwijs zijn ze in ieder
geval niet geschikt, ook in verband met de vaak sterk grammaticale opzet." (Bienfait & Salverda 1986, 81).
Wie de door Bienfait en Salverda beschreven 77 materialen nader bekijkt, merkt
al gauw dat een groot deel ervan hoogstens soelaas kan bieden voor bepaalde
onderdelen of fragmenten van het NT2-onderwijs. Andere materialen zijn veelal
bedoeld voor een specifieke doelgroep, ze zijn niet specifiek ontworpen voor NT2,
maar bijvoorbeeld voor intercultureel onderwijs, of ze zijn in feite ontwikkeld ten
behoeve van volwassenen. Schoolteams die een soort leerplan voor NT2 (binnen en
buiten de reguliere lessen) willen opzetten, zitten dan ook met een schier onmogelijke taak opgescheept. Wat ze moeten doen kan waarschijnlijk het best worden
samengevat met het woord 'grasduinen': uit al het beschikbare materiaal onderdelen plukken die geschikt lijken als aanvulling op het reguliere taalonderwijs, zeker
daar waar er nog geen Nederlandse taalmethode is waarin op systematische wijze
rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van allochtone leerlingen in de
klas. Een frase als "De beste werkwijze lijkt daarom aan de hand van de eigen
leerlijn uit dit boekje zo nu en dan functionele en communicatieve oefeningen te
halen" komt nogal eens voor in Bienfait & Salverda (1986), een publikatie, die
overigens meer het karakter heeft van een overzicht dan van een wegwijzer.
Dat leerkrachten het grotendeels maar zelf moeten uitzoeken, blijkt ook uit een
recent artikel van Van de Laarschot (1988) over NT2 voor gevorderde leerlingen.
Zij geeft een groot aantal zinnige suggesties voor allerlei onderdelen van het
taalonderwijs, maar het zijn wel suggesties die de leerkracht zelf moet realiseren.
Nu willen we de capaciteiten van de leerkrachten om 'hun eigen onderwijs te
maken' niet onderschatten maar ze mogen ook zeker niet overschat worden in een
tijd waarin (gelet op ziekteverzuim en dergelijke) structurele overbelasting van
leerkrachten een feit is. Juist in deze situatie is het van belang dat leerkrachten
kunnen beschikken over een coherente NT2-leergang die aansluit bij het reguliere
taalonderwijs.
Het is onmogelijk om op deze plaats aan te geven voor welke onderdelen van het
NT2-onderwijs of voor welke niveaugroepen of schooltypen eventueel nog meer
materiaal moet worden ontwikkeld. Wel wordt uit allerlei publikaties duidelijk dat
vooral begrijpend lezen in het centrum van de belangstelling staat. Allochtone
leerlingen blijken vaak grote problemen te hebben met de verwerking van schoolse
teksten. Hofmans-Okkes (1987) is één van degenen die overtuigend laat zien waar
die problemen door worden veroorzaakt; daarnaast geeft ze aan hoe aan een
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oplossing kan worden gewerkt. Er ontbreekt echter nog een min of meer pasklare
methode ten behoeve van NT2-begrijpend lezen (die ook voor Nederlandstalige
leerlingen zou zijn te gebruiken). Men dient overigens te beseffen dat het niet
alleen gaat om begrijpend lezen 'an sich'. De gebruikelijke procedure bij het lezen
van schoolteksten is vaak dat leerlingen vragen moeten beantwoorden over de
teksten, met andere woorden: ze moeten zelf taal produceren. Het is nu de vraag
in welke mate de bovengenoemde problemen te maken hebben met het receptief
taalgebruik (het lezen, c.q. begrijpen van teksten) of met produktief taalgebruik
(het beantwoorden van vragen). Verder moeten we erop wijzen dat veel moeilijkheden bij begrijpend lezen het gevolg kunnen zijn van een te geringe algemene
taalvaardigheid, bijvoorbeeld een te kleine woordenschat. In die gevallen zou extra
aandacht voor uitbreiding van het Nederlands vocabulair van allochtone leerlingen
meer op zijn plaats zijn dan speciale oefeningen in verband met begrijpend lezen.
Wat betreft de kwalificatie van docenten kunnen we de opmerkingen die hierover
in de paragraaf over het basisonderwijs zijn gemaakt, goeddeels herhalen. Leerkrachten behoeven aan geen enkele speciale kwalificatie-eis te voldoen om NT2
in het voortgezet onderwijs te mogen geven. Dit geldt niet alleen voor leerkrachten Nederlands, ook een docent Natuurkunde zou bijvoorbeeld NT2-lessen mogen
geven. Nu biedt natuurlijk een diploma of iets dergelijks geen waterdichte garantie voor vakbekwaamheid, maar de huidige situatie lijkt ons toch niet bij te
dragen aan de optimalisering van het NT2-onderwijs, om het maar eens eufemistisch te stellen. NT2 is een vak zoals andere vakken. Een leraar Natuurkunde mag
ook geen Engels geven, ook niet als hij/zij die taal goed spreekt. Dat docenten
over het algemeen moedertaalsprekers van het Nederlands zijn, kwalificeert ze nog
niet als NT2-deskundige.
Over de wijze waarop beschikbare extra faciliteiten, i.c. docent-uren, worden
ingezet voor NT2-onderwijs zijn weinig feitelijke gegevens voorhanden. We hebben
de indruk dat de faciliteiten veelal gebruikt worden voor vormen van remedial
teaching, soms niet alleen voor allochtone, maar ook voor autochtone leerlingen.
Hoeveel tijd er specifiek aan NT2-onderwijs wordt besteed is niet bekend, maar
we vrezen dat de nadruk snel zal komen te liggen op de diverse schoolvakken;
daar blijken immers de problemen.
Als er al zo weinig bekend is over de mate waarin NT2-lessen worden gegeven (of
hoe ze worden gegeven), wordt het natuurlijk een hachelijke zaak om iets te
zeggen over de relatie tussen NT2 en andere vak- of leergebieden. Wat betreft
de relatie tussen NT2 en het reguliere onderwijs Nederlands, lijkt er een tendens
te zijn om naar integratie te streven. Wij vrezen dat daarmee het NT2 onrecht
wordt gedaan, omdat de kans niet denkbeeldig is dat het langzaam verdwijnt in
dat reguliere onderwijs. Pleitbezorgers voor integratie tonen soms ook een wat
paradoxale houding. Een goed voorbeeld hiervan biedt het al genoemde artikel
'Geïntegreerd taalonderwijs Nederlands in een klas met meertalige leerlingen'
(Bienfait 1988). De auteur stelt enerzijds vast dat bij allochtone leerlingen "de
ontwikkeling van een aantal basisvaardigheden achterop is geraakt" ( a.w., 90) in
vergelijking met Nederlandstalige leerlingen, maar anderzijds breekt ze een lans
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voor gemeenschappelijk taalonderwijs voor beide groepen. Dat geïntegreerde
taalonderwijs wordt dan "( ... ) zó ingericht dat alle leerlingen in de klas, met
welke taalachtergrond dan ook en ongeacht met welke problemen in de beheersing
van het Nederlands, onderwijs "op maat" krijgen. De inhoud en didactiek is dan
zodanig, dat ingespeeld kan worden op verschillen in beginsituatie, onderwijsbehoeften en leerstijlen". Dit onderwijskundig uitgangspunt lijkt ons op z'n minst
te optimistisch en misschien wel utopisch vanwege het feit dat er onvoldoende
geschikte methodes of materialen zijn om het te realiseren en de hoge eisen die
het aan vaardigheden van leerkrachten stelt. Daarnaast kan het al snel leiden tot
verregaande niveaudifferentiatie en individualisering, en het is bekend dat vooral
de mindere presteerders ( dus vaak de allochtone leerlingen) hier de dupe van
worden, omdat ze niet meer 'meegezogen' worden door de (iets) beter presterende
rest van de klas. Ten slotte hebben we nog een strategisch bezwaar tegen een te
sterke nadruk op geïntegreerd taalonderwijs. Van overheidszijde zou men er
namelijk argumenten aan kunnen ontlenen voor de afschaffing van de zo noodzakelijke faciliteiten voor NT2-lessen. Op die manier zou in het voortgezet onderwijs 'geïntegreerd onderwijs' dezelfde rol kunnen vervullen als 'intercultureel
onderwijs' in het basisonderwijs: er verandert vrijwel niets, maar we hebben er
alleen een nieuwe term bijgekregen.
Als we pleiten voor apart, extra NT2-onderwijs wil dat overigens niet zeggen dat
wat ons betreft het reguliere onderwijs onveranderd kan blijven. Ook dat zal
moeten worden aangepast, waarbij de mate van aanpassing afhankelijk zal zijn van
onder andere factoren als taalvaardighe.idsniveau van de allochtone leerlingen en
aantallen allochtone leerlingen. Die aanpassingen zullen op z'n minst betrekking
moeten hebben op de gebruikte taal (in methodes en door leerkrachten), waar
mogelijk op de inhoud ( die veelal Nederlands of westers van aard is) en misschien
ook op didactische procedures die in Nederland weliswaar gebruikelijk zijn, maar
voor veel allochtone leerlingen 'vreemd'.
Bij een bespreking van de relatie tussen NT2 en andere vakgebieden/leergebieden
lijken we zelf ook in een paradox te worden gevangen. Eerder hebben we gezegd
dat allerlei vakdocenten niet zomaar NT2 zouden mogen geven omdat ze daarvoor
niet gekwalificeerd zijn, terwijl in feite elke vakdocent tegelijkertijd taaldocent
en dus ook NT2-docent is. Als een docent Wiskunde instructie geeft over een
wiskundig probleem, gebruikt hij of zij Nederlands, en fungeert daardoor tegelijkertijd als taaldocent. Misschien kunnen we ons uit deze paradox bevrijden door
in de voorgaande zin 'fungeert' te vervangen door 'zou moeten fungeren': vakdocenten zouden zich er meer van bewust moeten zijn dat ze, tegen wil en dank
misschien, ook een taaldidactische functie hebben, en dat ze dus hun taalgebruik
moeten aanpassen en attent moeten zijn op de taalproblemen van de allochtone
leerlingen. Wij denken dat dat in veel gevallen nog in onvoldoende mate gebeurt
en dat de mogelijkheden voor stimulering van NT2 bij andere vakken dan Nederlands nog onvoldoende worden benut.
Voor toetsing, c.q. diagnostisering van de taalvaardigheid van allochtone leerlingen
in het voortgezet onderwijs is geen 'breed' pakket van taaltoets.en voorradig. Het
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belangrijkste instrument is de Instaptoets Anderstaligen, maar deze toets is vooral
bedoeld voor zij-instromers of 'halve' onderinstromers, dat wil zeggen allochtone
leerlingen met een relatief geringe beheersing van het Nederlands. Voor leerlingen
die het Nederlandse basisonderwijs hebben doorlopen en het Nederlands al wat
beter beheersen is er geen geschikt toetsmateriaal voorhanden.
Gezien de heterogeniteit van de groep allochtone leerlingen en het grote aantal
schooltypen ligt een 'dekkend' toetsenpakket vermoedelijk nog zeer ver in het
verschiet. In feite zouden er aan verschillende leermiddelen toetsen moeten worden gekoppeld, zodat leerkrachten kunnen nagaan wat de leerlingen hebben geleerd en wat ze nog moeten leren. Daar waar er geen toetsen beschikbaar zijn,
kunnen leerkrachten natuurlijk ook zelf het taalgebruik van hun leerlingen analyseren om lacunes in de taalvaardigheid op te sporen. Olijkan & Van der Voort
(1988) geven hiervoor een aantal aanwijzingen.

4 Volwassenenonderwijs

Onderwijskundig gezien kampt het volwassenenonderwijs voor allochtonen meer
nog dan het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs met de enorme verscheidenheid qua achtergrond, taalkennis, opleidingsniveau en leervraag van de cursisten. Titels van artikelen en - wat nog erger is - titels van leermethodes als
Nederlands voor buitenlanders of Nederlands als T2 voor volwassenen, suggereren
nogal eens dat het geen verschil uitmaakt welke buitenlanders welk Nederlands
leren. Alvorens op de inhoud van het onderwijs in te gaan, zullen we daarom
eerst enige aspecten van die verscheidenheid aan de orde stellen.
Men kan in de groep allochtone volwassenen een onderscheid maken naar leerdoel
c.q. leerwens. Leerwensen kunnen per individu en per groep natuurlijk door de
jaren heen veranderen. Het maken van een indeling voornamelijk op grond van de
deelname aan uiteenlopende soorten cursussen, is om drie redenen een riskante
onderneming.
Allereerst doen we dat zonder de groep buitenlanders daar op grote schaal en op
grondige en verantwoorde wijze naar te hebben gevraagd. Ten tweede staat wel
vast dat het voor veel mensen erg moeilijk is om hun leerwens of leerdoel aan
te geven, omdat het hen gewoonweg aan voldoende informatie en inzicht ontbreekt
ten aanzien van scholingsmogelijkheden, consequenties van studiekeuze, consequenties van beroepskeuzen, enzovoort. Ten derde is het zeer de vraag of men
wel voor de juiste cursus gekozen heeft (wat overigens voor een deel met het genoemde gebrek aan informatie samenhangt). We denken, na wat we de afgelopen
jaren gezien, gehoord en gelezen hebben, dat misschien wel de helft van de
volwassen buitenlanders in Nederland op de verkeerde cursus zit.
Ondanks deze drie bezwaren zullen we proberen de leerdoelen c.q. leerwensen af
te leiden uit de deelname aan diverse scholings- en cursusmogelijkheden die men
in Nederland inzake het NT2-onderwijs aanbiedt (vgl. Verhallen 1986, 208-209):
1 Cursisten met als leerdoel alleen Nederlands taalonderwijs. Hierbij kan gedacht
worden aan bijvoorbeeld de buitenlanders die voor enige tijd aan een bedrijf of
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een Nederlandse vestiging verbonden zijn en hun echtgenoten en familieleden;
ambassadepersoneel; sommige oudere gastarbeiders. Zulke cursisten vinden we
bijvoorbeeld op volksuniversiteiten, commerciële taleninstituten, instellingen
voor dag- en avondonderwijs.
2 Cursisten met als leerdoel voorlopig alleen Nederlands taalonderwijs. Hierbij
gaat het om bijvoorbeeld buitenlandse jong-volwassenen die snel een arbeidsplaats willen veroveren; sommige buitenlandse vrouwen; vluchtelingen die asiel
hebben aangevraagd. Zulke cursisten komen naar intensieve taalcursussen,
educatieve centra, basiseducatie-instellingen, vluchtelingencursussen.
3 Cursisten met behoefte aan basiseducatie ( dus met een bredere scholingswens
dan alleen taal). Het betreft hier bijvoorbeeld buitenlandse vrouwen, analfabeten, gastarbeiders en familieleden die in het eigen land weinig lager onderwijs
hebben gevolgd. Zulke cursisten zijn met name in de basiseducatie aan te
treffen maar ook op andere lesplaatsen.
4 Cursisten met als leerdoel taalonderwijs Nederlands om toegang te krijgen tot
beroepsopleidingen. Het gaat hierbij om allochtonen die al enige opleiding of
zelfs afgeronde middelbare schoolopleidingen in eigen land achter de rug hebben, maar het taalniveau Nederlands missen om de gewenste beroepsopleiding te
volgen. Deze cursisten vinden we bijvoorbeeld bij dag-/avondscholen voor
volwassenen, centra voor vakopleidingen, schakelcursussen voor middelbaar en
hoger beroepsonderwijs en universiteiten en internationale schakelklassen.
5 Cursisten met als leerdoel taalonderwijs Nederlands en specifiek beroepsonderwijs op verschillend gebied om uiteindelijk toegang te krijgen tot vakopleidingen In deze categorie treffen we allochtone jongeren en jong-volwassenen aan
met bredere scholingsbehoeften; taalonderwijs Nederlands naast of in combinatie met algemeen voortgezet onderwijs (Engels, wiskunde) en specifiek onderwijs (beroepsgericht). Zulke cursisten volgen bijvoorbeeld ISK's, CBB's (Centra
voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening) en PBVE-cursussen (Primaire Beroepsgerichte Volwasseneneducatie).
Met betrekking tot de beheersing van het Nederlands zijn er dus drie opties:
- op sociaal/communicatief gebruik gerichte taalvaardigheden;
- op het begrip van leerstof gerichte taalvaardigheden;
- taalvaardigheden als onderdeel van een (in de eerste plaats) veel algemenere
scholingswens.
Het is duidelijk dat bij sommige taalcursussen slechts één van de drie aan bod
zal komen, bij andere twee en bij weer andere alle drie de leervragen.
Behalve met verschillen in de leerwens heeft men in het onderwijs NT2 aan
volwassenen te maken met verschillen in instapniveau. Daarbij spelen zowel het
opleidingsniveau als het Nederlandse-taalkennisniveau een rol.
Er zijn, zoals opgemerkt, taalcursussen die zich richten op buitenlandse studenten
en buitenlandse jongeren en volwassenen die een middelbare school gevolgd hebben. Velen van hen beheersen al één of meer vreemde talen. Op de totale populatie allochtonen is dat echter een minderheid. We weten dat een groot deel van de
volwassen buitenlanders in eigen land weinig opleiding heeft genoten. De meesten
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van hen hebben ook in Nederland niet de kans gehad om hun opleidingspeil te
verhogen. We denken daarbij misschien te snel alleen aan de groep die als gastarbeider jaren geleden naar Nederland is gekomen of gehaald ( en de vrouwen van
deze gastarbeiders). Tot de groep van laaggeschoolden behoren echter ook vele
jong-volwassenen die in het kader van de gezinshereniging naar Nederland zijn
gekomen en tien jaar of ouder waren bij hun overkomst. Zij worden wel eens
aangeduid als 'de anderhalve generatie'. Veel van deze jongeren hebben in Nederland weliswaar een bepaalde tijd cursussen of scholen bezocht maar daar nauwelijks enige relevante graad aan scholing aan overgehouden.
Taalkennisniveaus worden gewoonlijk onderscheiden naar beginners-, gevorderdenen vergevorderden-niveau. In sommige gevallen is er binnen het kader van de
leergang die mensen volgen inderdaad een geleidelijke overgang van het ene naar
het andere niveau. De moeilijkheden waar het volwassenenonderwijs NT2 zich voor
geplaatst ziet in dit geval, zijn echter meestal het gevolg van:
1 het feit dat leerders gedurende hun voortgang in de taalverwerving van opleidingsinstituut veranderen omdat hun leerwens verandert;
2 het feit dat veel mensen pas op een bepaald moment in het taalonderwijs
binnenstappen nadat ze, zoals vaak wordt gezegd, 'al veel Nederlands op straat
geleerd hebben';
3 het feit dat men bij de instap in het taalonderwijs in sommige deeltaalvaardigheden al een gevorderdenniveau heeft bereikt en in andere nog maar net op
beginnersniveau staat.
De verschillende onderwijsinstituten en lesplaatsen waar cursussen NT2 worden
verzorgd, zijn onder te brengen in drie hoofdgroepen:
- activiteiten gericht op instroom in voortgezet en hoger onderwijs;
- beroepsvoorbereidende en beroepsbegeleidende educatieve voorzieningen;
- algemene en categoriale educatieve voorzieningen voor volwassenen.
Er heeft zich de afgelopen 25 jaar een zekere verschuiving voltrokken. Aanvankelijk vinden de meeste activiteiten plaats in het circuit van het sociaal-cultureel
werk en het vormingswerk. Het gaat veelal om cursussen van een paar lesuurtjes
per week, verzorgd door vrijwilligers of lesgevers die 'het erbij doen'. In de jaren
zeventig komen er steeds meer cursussen bij die op instroom in voortgezet en
hoger onderwijs gericht zijn. Daarna groeit al snel het aantal activiteiten dat op
beroepsvoorbereiding en vakopleiding is gericht. Een belangrijke consequentie van
die verschuiving is dat steeds weer nieuwe sectoren deskundigheid moeten gaan
opbouwen. Daar komt nog bij dat het voorzieningenbeleid van de overheid een
nogal grillig karakter had. Plotseling waren er subsidiemogelijkheden voor bepaalde
activiteiten die dan een paar jaar later weer werden afgeschaft. Soms zelfs kwamen geldstromen vrij voor een nieuwe cursussoort door gewoonweg een andere op
te heffen. Men kan zich voorstellen wat er gebeurt als steeds weer nieuwe instellingen moeten beginnen aan de ontwikkeling van een vorm van onderwijs waar
men eerder niet mee te maken had. Bestendigheid van deskundigheid is hiermee
niet gediend. Consequenties van deze verschuivingen voor deskundigheid van

90

leerkrachten en kwaliteit van leermateriaal zullen verderop nog aan de orde
komen.
We zullen in het onderstaande proberen om een aantal karakteristieken te geven
van de ondcrwijsleermiddclcn die ten behoeve van het vak NT2 in de volwasseneneducatie worden gebruikt en deze zo mogelijk in verband brengen met linguïstische theorieën of taalleertheorieën.
In de jaren zeventig en daarvoor is er nauwelijks meer lesmateriaal voorhanden
dan dikke stapels stencils, veelal gestructureerd volgens het model leestekstje,
vragen over de tekst, grammatica- en structuuroefeningen en invuloefeningen.
Spreekt u al Nederlands is de eerste methode waarin consequent spreken, lezen,
schrijven en luisteren worden onderscheiden. Levend Nederlands is de eerste
methode waarbij sprake is van consequente toepassing van een achterliggende
taalleertheorie. Aandacht voor de grammatica en correct taalgebruik is een allesoverheersend streven in veel van het gebruikte leermateriaal.
Pas sinds het midden van de jaren tachtig zijn er leerboeken gekomen waarin
systematische ontwikkeling van bepaalde deelvaardigheden centraal staat (bijvoorbeeld Op nieuwe leest, Schrijverij, Studievaardig). De ontwikkeling van luistervaardigheid ondervindt weinig belangstelling ( met uitzondering van Makkelijk
Praten en Spreken i'i Zilver). Omvangrijke uitbreiding van de woordenschat vinden
we als een hoofddoelstelling alleen nog maar in de Delftse Methode en het leerboek Alexander; andere leermiddelen zijn erg zuinig op dit gebied.
Er is recentelijk meer aandacht besteed aan het NT2-onderwijs in het kader van
de voorbereiding op beroepstaal en vaktaal (Project van School naar Beroep,
Schoolboeken leren leren, Project Toegepaste Taal-Cursussen, Zestien Plus). Evenwel ontbreekt in Nederland het equivalent van wat in het Engelse taalgebied ESP
(English for Specific Purposes) heet. Op dit terrein moet in de naaste toekomst
meer ontwikkeld worden om de aansluiting van NT2-onderwijs op beroepsuitoefening inhoudelijk te kunnen verbeteren.
Vrijwel geheel ontbreekt in het bestaande taaHeermateriaal oriëntatie op pragmalinguïstische en sociolinguïstische aspecten en systematische aandacht voor kenmerken van alledaagse spreektaal.
Leermateriaal is op enkele uitzonderingen na toch nog meer op produktieve dan
op receptieve taalkennis gericht. Empirische gegevens over verschillen in belang
van diverse te onderscheiden taalgebruikssituaties ontbreken; in leerstof aangeboden thema's en tekstsoorten zijn gekozen door de betreffende materiaalontwikkelaars en leerkrachten. Of hiermee de dagelijkse taalwerkelijkheid van de buitenlanders in Nederland gedekt wordt weten we niet. Een breed opgezet onderzoek
naar de vraag welke taalgebruiksssituaties in het maatschappelijk leven het meest
frequent voorkomen en het meest van belang zijn, zou belangrijke gegevens
kunnen opleveren voor de selectie van thema's, teksten en woordenschat ten
behoeve van het (volwassenen)onderwijs. Het zou tevens de aanzet kunnen betekenen voor meer gebruik van authentieke (gesproken en geschreven) teksten.
Het alfabetiseringsonderwijs vindt vooral in de basiseducatie plaats. Aanvankelijk
heeft men zich in dit onderwijs aan anderstaligen bijna exclusief toegelegd op het
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aanbieden van alfabetisering in de Nederlandse taal, zij het met doorgaans gebrekkige hulpmiddelen. Te oordelen naar Coumou (1988), begint er zich een bepaalde tendens te ontwikkelen waarbij men kiest voor een 'ideale' leerroute die er
in hoofdpunten op neerkomt dat men bij voorkeur ( om sociaal-psychologische,
emancipatorische en taalleer-technische redenen) de alfabetisering in de eigen taal
laat voorafgaan aan de alfabetisering in het Nederlands. Verder zou de alfabetisering in het Nederlands moeten beginnen met lessen in de uitbreiding van de
mondelinge taalvaardigheid en een introductie in benodigde 'schooltaalbegrippen'.
Directe alfabetisering in het Nederlands zou dan alleen kunnen plaatsvinden in
situaties waar geen mogelijkheden voor eigen taalonderwijs voorhanden zijn (bijvoorbeeld bij instellingen in kleine gemeenten). Laatstgenoemde praktijk moet ook
in verband gebracht worden met andere praktische bezwaren zoals: het gebrek aan
geschikte lesmaterialen, gebrek aan voldoende gekwalificeerde docenten, de moeilijkheid dat men voor velen een andere dan de eigen taal onderwijst (MarokkaansArabisch voor Berbersprekenden; Turks voor Koerden; enzovoort). Bovendien is het
mogelijk dat cursisten zelf de voorkeur aan het Nederlands geven.
Toch krijgt het alfabetiseringsonderwijs bij lange na niet de aandacht die het
behoeft. Er zijn weinig leermiddelen (naast de NCB-methode Zeggen en schrijven
zijn er vooral zelfgemaakte materialen en leerstof voor Nederlanders voorhanden)
en er worden naar onze mening nog veel te weinig faciliteiten geboden om deze
uitermate moeilijk bereikbare doelgroep over de drempel van het onderwijs te
krijgen.
Met het oog op de kwalificatie van leerkrachten spelen drie factoren een rol die
we hier even aan de orde moeten stellen: bevoegdheid, deskundigheid en ervaring.
In Nederland is aan het beroep van NT2-docent nauwelijks enige status verbon~
den. Al zijn er veel mensen die op een willekeurig formulier achter de vraag
'Beroep:' zouden kunnen invullen 'Leraar Nederlands als tweede taal', er is niemand die een akte van benoeming zou kunnen tonen waaruit blijkt dat hij/zij
gediplomeerd leraar NT2 is. Men kan hooguit een aantekening krijgen dat men
tweede-taalonderwijs mag verzorgen maar dan naast aantekeningen voor andere
vakken.
Zo laat het bevoegdhedenbesluit voor de basiseducatie de mogelijkheid open om
de leerkrachten die voor twee van de verschillende werksectoren (zoals NT2,
rekenen, sociale kennis en vaardigheden, alfabetisering) bevoegd zijn, ook voor
de andere sectoren bevoegd te verklaren. Wie rekenen kan geven kan ook Nederlands aan buitenlanders geven. En als men niet bevoegd is en ook niet per se als
betaalde kracht wil werken, kan men in de basiseducatie nog volop aan de slag in
het onderwijs aan buitenlanders: bijna de helft van de leerkrachten in de basiseducatie in Nederland doet dit werk als vrijwilliger.
In het reguliere dag- en avondonderwijs voor volwassenen ligt het met de bevoegdheden niet anders. Wat erger is, is dat men in de plannen voor de toekomst
deze ongeregeldheid tot regel wil maken. In het VA VO (Voortgezet Algemeen
Volwassenenonderwijs) na 1990 komt een deel van de bevoegdhedenregeling op de
helling te staan. Vanaf dan is het mogelijk dat leerkrachten ook voor andere dan
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hun eigen vakken bevoegd kunnen worden verklaard als zij in die vakken lesge~
ven.
Het vak Nederlands als tweede taal heeft dus geen zelfstandige status; op de
DAO (Dag-/Avondonderwijs)-lessentabel is het officieel niet mogelijk hiervoor
aparte uren te claimen, in de bevoegdhedensfeer is er geen mogelijkheid tot het
onderscheiden van zo'n specialisme en het vak is ook niet beschermd in de zin
dat alleen specialisten de tweede-taallessen mogen verzorgen. We zijn het stadium
dat elke Nederlander aan een buitenlander kan lesgeven nog lang niet ontgroeid.
Leerkrachten kunnen hun deskundigheid ontlenen aan een goede opleiding voor het
vak waarin zij lesgeven en aan veel ervaring met het lesgeven in dat vak. Wat
dat eerste betreft kan worden opgemerkt dat in de reguliere opleidingen voor
leerkrachten de voorbereiding op het vak Nederlands als tweede taal meestal
beperkt is tot aan het programma toegevoegde cursussen; daarnaast kunnen werkende leerkrachten bij- en nascholingsactiviteiten volgen.
Voor het opbouwen van kennis door jarenlange ervaring zijn de omstandigheden
evenmin optimaal. Als we bedenken dat (1) veel onderwijs NT2 wordt uitgevoerd
in de vorm van projecten of schakelactiviteiten die voor beperkte duur zijn
opgezet en dan steeds weer afhankelijk zijn van jaarlijkse aanmeldingen en/of
voortgang van de subsidie, dat (2) tot voor kort in de basiseducatie het meeste
werk verricht werd door vrijwilligers en zelfs ook op dit moment nog aanvullend
veel vrijwilligers worden ingezet, en dat (3) in veel scholen activiteiten voor
anderstaligen worden uitgevoerd door tijdelijk aangestelden of leerkrachten die
onder aan de lijst staan, dan hoeft het ons niet te verbazen dat er veel tijdelijk
opgebouwde kennis en ervaring weer even snel verloren is gegaan.
Aan de ontwikkeling van taaltoetsen voor het volwassenenonderwijs is lange tijd
nauwelijks aandacht besteed. Door de enorme versnippering van het onderwijsveld
en de grote hoeveelheid tijd die overal werd gestoken in het maken van leermateriaal, is de ontwikkeling van toetsinstrumenten erg in de knel gekomen. Daar
komt nog bij dat het inzetten van toetsen door veel onderwijsgevenden als een
bedreiging werd ervaren, vaak ook onder verwijzing naar de geringe toetsbekwaamheid van de cursisten. Daar is de laatste jaren enige verandering in gekomen. Voor de instroom in universiteiten fungeert sinds enige jaren de Centrale
Toets Nederlands die bij alle schakelcursussen voor het wetenschappelijk onderwijs (met uitzondering van de universiteit van Delft) wordt afgenomen. Deze toets
bestaat uit vier onderdelen (lezen, schrijven, luisteren, spreken) en wordt op drie
niveaus afgenomen.
Uit een applicatiecursus voor buitenlandse leerkrachten voor het basisonderwijs is
een toetspakket voortgekomen onder de titel Tweede-taalonderwijs op maat. Deze
toets, die voornamelijk grammaticale kennis en woordenschat test ( op twee niveaus), kan behalve voor de genoemde applicatiecursussen ook worden gebruikt
voor diagnostische doeleinden in algemene schakelcursussen en in de basiseducatie.
Ten behoeve van voorbereidingscursussen voor het beroepsonderwijs is in 1988 de
Instaptoets Anderstalige Volwassenen van het CITO beschikbaar gekomen. Deze
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toets is afgeleid van de begintermen van primaire vakopleidingen voor technische
en verzorgende beroepen en bestaat uit deeltoetsen voor de vier taalvaardigheden,
grammatica en woordenschat. Het geheel beslaat vijf niveaus. Het eindniveau is
afgestemd op instroom in de vakopleidingen, het laagste niveau ligt globaal op
eind beginnersniveau basiseducatie; de andere drie niveaus zitten daar tussenin.
Toetsen voor algemene certificaten Nederlands als tweede taal bestaan er in
Nederland nog niet. Veel instituten maken gebruik van de certificaatsexamens
Nederlands als vreemde taal van de Nederlandse Taalunie. Deze examens (op drie
niveaus), die oorspronkelijk bedoeld waren voor studenten Nederlands in het
buitenland, worden jaarlijks afgenomen door de Universiteit van Louvain-la-Neuve.
Voor het pijnlijk ontbreken van landelijke examens Nederlands als tweede taal
wordt al jaren veel aandacht gevraagd. Zelfs het rapport van de door de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen ingestelde Programmacommissie, waarin duidelijke voorstellen worden gedaan om snel in deze leemte te voorzien, ligt al enige
jaren in de la van verschillende bureaus. Het belang van toetsinstrumenten voor
het onderwijs NT2 is ons inziens veel groter dan sommigen aannemen. Ze bieden
de kans om het onderwijs efficiënter in te richten, de diagnostische toetsmiddelen
kunnen de hiaten in taalkennis bij de individuele cursist blootleggen, men kan de
vaardigheidsontwikkeling per niveaugroep met meer precisie bepalen en de centrale
toetsen kunnen de eindtermendiscussies verhelderen. Inhoudelijk profiteert het
onderwijs daarvan. Maar ook de organisatie van het volwassenenonderwijs op
regionaal en lokaal niveau zal ermee gediend zijn.
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Onderwijs Nederlands als tweede taal
in Vlaanderen
Johan Leman

1 Inleiding
Deze bijdrage over het onderwijs van het Nederlands als tweede taal in Vlaanderen en Vlaams Brussel bestaat uit zeven onderdelen:
- een inleidende beschouwing over talenbeleid en anderstaligheid (paragraaf 2);
- een tweede inleidende bemerking over anderstaligheid en vreemdeling~ respectievelijk migrant-zijn (paragraaf 3);
- een uiteenzetting over de Nederlandse-taalstimulering versus het moedertaalonderwijs (paragraaf 4);
- een aansluitende bemerking over het intercultureel onderwijs als zodanig (paragraaf 5);
- een beschouwing over het onderwijs van het Nederlands als T2 (paragraaf 6);
- binnen een ander, maar niet geheel hiervan losstaand interesseveld: de taallessen Nederlands voor volwassen migranten (paragraaf 7);
- twee afsluitende stellingen (paragraaf 8).
Afgezien van paragraaf 8 worden alle paragrafen afgesloten met een samenvattende stelling.

2 Talenbeleid en andcrstaligheid
In Vlaanderen bestaat er een consensus dat enerzijds het Nederlands als dominante taal in de mate van het mogelijke kwalitatief moet ontwikkeld worden,
maar dat anderzijds de meertaligheid een zeer belangrijke troef is. Vlamingen
gaan prat op hun vaak voortreffelijke meertaligheid.
Op een ogenblik dat men stelt dat België, en dus ook Vlaanderen, een draaischijffunctie kan bekleden in de EEG, niet in het minst vanaf 1992, en dat bijvoorbeeld
Brussel daarbinnen wel eens een geprivilegieerde plaats zou kunnen innemen, kan
men zich afvragen waarom men niet méér systematisch aandacht zou gaan schenken aan de minderheidstalen, ditmaal vanuit een nieuwe, Europese, optiek. Het
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Italiaans of het Spaans zijn dan niet langer talen die gesproken worden enkel en
alleen door mensen uit bepaalde minderheidsgroepen, maar nieuwe statustalen die
een voorname plaats kunnen opeisen in een streek die een draaischrijffunctie
claimt in het Europa van na 1992. Men zou zich dan ook kunnen afvragen waarom
jongeren uit deze minderheidsgroepen eerst hun taal zouden moeten verliezen, om
ze dan nadien opnieuw te moeten aanleren, gewoon omdat het ondertussen sociaal
of economisch nuttig geworden is.
Wèl zou rekening gehouden moeten worden met een stelregel die door C. Paulston
als volgt geformuleerd wordt: "L'incertitude de la planification linguistique dans
l'enseignement serait réduite si les planificateurs tenaient compte du contexte
social de.s problèmes linguistiques, et notamment des forces sociales, économiques
et culturelles qui contribuent au maintien et aux glissements linguistiques. Les
politiques scolaires les plus soigneusement mises au point à l'intention des groupes
minoritaires sont vouées à l'échec si elles vont à l'encontre des forces sociales, et
notàmment si elles ne tiennent pas compte de la situation économique." (1).
Deze stelling van Paulston kan volledig onderschreven worden, zeker wat het
taalbehoud op termijn betreft (2), op voorwaarde nochtans dat men ook twee
andere overwegingen van Paulston erbij betrekt, namelijk dat in deze aangelegenheid van behoud en verschuiving van talen voor sommige minderheden ook nog
het 'religieuze' en in andere gevallen het 'etnisch-culturele' een taalbehoudende
rol speelt. "Les groupes religieux prennent très au sérieux le maintien de la
langue, sans aucune incitation immédiate et manifeste, et il en est de même de
quelques groupes ethnîques." (3).
Maar ook de toekomst voor bijvoorbeeld Vlaams-Brusselse kinderen zou er wel
eens in gelegen kunnen zijn dat die kinderen op een veelzijdig 'Europees' talenaanbod voorbereid worden, waarin het Nederlands een voorname, maar daarom nog
niet exclusieve plaats bekleedt, en dit van jongsaf. Op termijn zou dit zelfs de
belangrijkste troef van het Nederlandstalig onderwijs kunnen worden, zéker te
Brussel en omgeving (4).
Eerste thesis: In Vlaanderen, en zeker in het Brusselse, is een opgefrist talenbeleid gewenst, dat rekening houdt met de nieuwe Europese realiteit. Het talenbeleid
voor de minderheden en de aanpak van het Nederlands als T2 moeten door dit
perspectief, dat op zijn beurt evenmin exclusief is, aangevuld worden.

3 Anderstalighcid en vreemdeling- respectievelijk migrant-zijn
In het Nederlandstalig onderwijs in België worden de onderwijsmaatregelen dienstig voor het Nederlands als T2 gedacht vanuit het al dan niet 'vreemdeling-zijn'
van de leerlingen. Dit kan in die zin verrassen dat België toch bij uitstek een
land is waar de anderstaligheid reeds tot de autochtone realiteit behoort. De
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verdedigende reflex die aan Vlaamse zijde bestaat tegen het gebruik van het Prins
door Franstalige Belgen in het Nederlandstalig onderwijs in het Brusselse, kan men
psychologisch en cultureel begrijpen. De vraag mag nochtans gesteld worden of
dat er werkelijk moet toe leiden dat daarom zelfs het aanbrengen van het Neder~
lands als T2 voor deze leerlingen van stimulerende maatregelen gespeend moet
blijven.
Positief werden de begeleidende maatregelen vooral, en terecht, gedacht vanuit
de opvang van kinderen uit anderstalige etnische minderheden, als uitvoering van
de EEG-maatregel van juli 1977. Anderstalige minderheidskinderen die geen vreemdeling zijn, komen daarvoor dus niet in aanmerking. Zo bijvoorbeeld de Romzigeunerkinderen. Maar zo bijvoorbeeld ook anderstalige minderheidskinderen van
wie de ouders het vreemdelingenstatuut ingeruild hebben voor de Belgische nationaliteit.
Voor Vlaams-Brussel en omgeving zijn we daarbij niet blind voor enig probleem.
In 1987-1988 kunnen de nieuw ingeschrevenen in het Nederlandstalig kleuteronderwijs te Brussel als volgt onderverdeeld worden: 37,9% van de nieuw ingeschreven kleuters is uit homogeen Nederlandstalige gezinnen afkomstig; 30,09% komt uit
taalgemengde ( dat wil zeggen met één ouder uit Vlaanderen afkomstig), 19,67% uit
homogeen Franstalige en 12,27% uit vreemde gezinnen. De kans is reëel dat wanneer er sprake is van een positieve discriminatie ten voordele van de Franstalige
Belgische kinderen, vergelijkbaar met de eventuele positieve discriminatie voor
kinderen van vreemde nationaliteit, de schooldirecties deze Franstalige kinderen
nog méér actief zullen binnenhalen dan nu al het geval is, meer bepaald als alibi
om nadien geen kinderen uit niet-Europese etnische minderheden te moeten opnemen. Om sociaal-culturele redenen kan zoiets niet gestimuleerd worden, maar het
belet niet dat men op termijn het probleem van deze anderstaligheid in zijn
globale figuur zal moeten behandelen.
Tweede thesis: 'Anderstaligheid'· en 'vreemdeling- respectievelijk migrant-zijn'
zijn in Vlaanderen en vooral in het Brusselse te weinig synoniem, opdat de aanpak
van de anderstaligheid zo goed als exclusief vanuit maatregelen rond het vreemdeling-zijn zou benaderd worden.

4 De Nederlandse taalstimulering en het moedertaalonderwijs m de mmderheidstalen in Vlaanderen en Vlaams-Brussel

Vooraleer op de Nederlandse-taalstimulering in te gaan, lijkt het geraden even
stil te staan bij de verhouding moedertaal/Tl- en minderheidscultuur-onderwijsin Nederland: Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC), en in Vlaanderen:
Elkaar Ontmoetend Onderwijs (EOO) - versus Nederlandse-taalstimulering respectievelijk onderwijs Nederlands als T2.
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Soms gaan er stemmen op die in de aandacht die naar het moedertaalonderwijs
uitgaat, een verliespunt zien voor het aanleren van het Nederlands. Als er in het
basisonderwijs tijd uitgetrokken wordt voor een andere taal dan het Nederlands,
dan kan dit bezwaarlijk anders verlopen dan ten koste van het Nederlands, zo
heet het dan. Ondertussen zijn er in Vlaanderen ook al altijd mensen geweest die
stellen dat de overheid in verhouding méér investeert in moedertaalonderwijs dan
in de problematiek van de Nederlandse-taalactivering. Dit zou dan natuurlijk het
allerergste heten te zijn, als het moedertaalonderwijs niet alleen schade zou
aanbrengen aan de Nederlandse-taalverwerving, maar daarenboven ook nog de
meeste overheidsgelden zou opslorpen.
Het is hier niet de plaats om op het eerste deel van de discussie in te gaan,
namelijk of moedertaalonderwijs effectief schade berokkent aan de Nederlandsetaalverwerving. Het zou uiteraard interessant zijn om ter zake adequaat onderzoek
uit te voeren. Zo bijvoorbeeld getuigt het niet van een correcte wetenschappelijke
ingesteldheid om kwalitatief goede scholen met assimilerende taalprogramma's te
vergelijken met kwalitatief minder goede scholen (waar helaas het intercultureel
onderwijs noodgedwongen vaak een onderkomen moet vinden, overigens om andere
dan linguïstische redenen). Men moet vergelijkbare eenheden met elkaar vergelijken. Sommige research hieromtrent is wetenschappelijk niet correct of valt te
verklaren vanuit een verregaande onbekendheid met het globale onderzoeksterrein.
Relevanter in het bestek van onze bijdrage is echter het tweede discussiepunt,
althans voor wat de situatie in Vlaanderen betreft. Investeert de overheid méér
middelen in het moedertaalonderwijs dan in de Nederlandse-taalstimulering en
dergelijke?
Om dit in te leiden, lijkt het gepast kort enkele beleidsmaatregelen samen te
vatten (5).
1 Wat wordt geregeld door het EOO? Scholen die aan het EOO deelnemen, kunnen volgens een aantal modellen moedertaal- en minderheidscultuur-onderwijs
opnemen binnen het lessenrooster. Deze modellen heten respectievelijk model
A, A-variant en B-variant in het lager onderwijs, en C, C-variant en D voor
het kleuteronderwijs. In het voortgezet onderwijs is dan nog sprake van een
lB-variant. Het verschil in model gaat terug op een verschil in totaal aantal
lesuren én in de dosering van het aantal dat aan het EOO toegekend wordt.
Voor de lessen moedertaal (Tl) en cultuur-in-de-moedertaal moet een beroep
gedaan worden op de ambassade-leerkrachten. Sedert kort is daar een beperkt
aantal uitzonderingen op.
2 Er bestaan echter, los van het EOO, ook andere maatregelen voor de opvang
van anderstalige kinderen in het basisonderwijs. In het basisonderwijs gaat
het vooral om twee maatregelen: het Koninklijk Besluit van 30.8.1984, Artikel
17 en het BTK 30% nr. 40.0057.

100

a Het KB van 30.8.1984, Artikel 17 voorziet dat per tien anderstalige leerlingen van vreemde nationaliteit waarvan de moedertaal niet dezelfde is ah
de onderwijstaal en die geen drie jaar in België lager onderwijs gevolge
hebben, een maximum van drie lestijden voor een leerkracht ter beschikking
gesteld kan worden door de inspectie. Tijdens het schooljaar 1987-198f
werden zodoende 61,8 ambten ter beschikking gesteld voor de opvang in de
eerste drie leerjaren van het lager onderwijs van anderstalige kinderen van
vreemde nationaliteit.
b Het BTK 30% is een maatregel die beduidend méér leerkrachten ter beschikking laat komen. Scholen met minstens 30% 'vreemde' kinderen die specifieke leerproblemen hebben, kunnen een beroep doen op extra leerkrachten.
"De ondersteuning beoogt het streven naar een meer optimale begeleiding
van migrantenkinderen door het vormen van kleine groepen. Bij het bereke·
nen van het aantal ambten krijgt elke migrant in het kleuteronderwijs een
coëfficiënt 2, in het lager van de eerste graad (lste en 2de leerjaar) geldt
een coëfficiënt 1,5 en voor de hogere graden een coëffiënt 1,3" (6). In het
schooljaar 1987-1988 werden zodoende 240 extra leerkrachten, zij het in een
BTK-statuut, aan het basisonderwijs, zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs, toegevoegd.
In een eind 1988 nog niet gepubliceerd onderzoek heeft M. Verlot onder andere

nagegaan hoe het verband ineen zit tussen scholen die EOO verzorgen en scholen
die op het BTK 30% een beroep doen (7).
Voor wat het klcutcmiveau betreft, blijkt dat nog geen vijfde deel van de scholen
die een extra Nederlandstalige BTK-leerkracht krijgen, ook EOO verzorgen. Anderzijds doen alle EOO-kleuterafdelingen een beroep op een extra Nederlandstalige
BTK-leerkracht. Concreet gaat het voor geheel het Nederlandstalig kleuteronderwijs in Vlaanderen en Brussel om 22 EOO-kleuterafdelingen, die samen slechts
17,1 % van de BTK-leerkrachten opnemen. Enkele bijkomende preciseringen: 46%
van deze kleuterleidsters-BTK-ers worden opgenomen door scholen met méér dan
50% migrantenkinderen, en voor wat de spreiding per provincie betreft gaat 34,1 %
naar Antwerpen en evenzoveel naar Limburg, tegenover 20,2% naar Oost-Vlaanderen en 11,6% naar Brabant.
Vlaams-Brussel krijgt dus voor het verwerken van zijn 'anderstaligheid' binnen
het kleuteronderwijs verhoudingsgewijze veel minder specifieke steun dan andere
plaatsen in Vlaanderen.
Van de in totaal 58 EOO-scholen in het lager onderwijs nemen er 51 44% van de
BTK-ers op; 7 EOO-scholen beschikken niet over een BTK-er. Ditmaal gaat 52%
van de BTK-ers naar scholen met meer dan 50% migrantenkinderen: 37,1 % naar
Antwerpen, 36,4% naar Limburg, 18,9% naar Oost-Vlaanderen en 7,6% naar Braban1
Vooraleer tot enkele conclusies over te gaan, zijn nog enige opmerkingen op hun
plaats.
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Het KB van 30.8.1984, Artikel 17 voorziet in leerkrachten voor Nederlandse-taalstimulering.
Het BTK 30% voorziet niet strikt in leerkrachten voor Nederlandse-taalstimulering. Voor zover ons bekend worden deze BTK-ers in het Brusselse meestal wel
degelijk ingezet voor taalstimulerende activiteiten, maar het kan in principe ook
voor een begeleiding bij wiskunde of voor andere taken. In een aantal scholen,
buiten het Brusselse, en zonder EOO, worden de BTK-ers soms ook ingezet om
systematisch en zonder speciaal opbouwend perspectief per jaar te kunnen scheiden tussen autochtone kinderen en minderheidskinderen. De maatregel leent zich
helaas ook tot dit soort toepassingen.
Wat kan men nu afleiden met betrekking tot het verband tussen moedertaal/Tlonderwijs en Nederlandse-taalactivering? Drie vaststellingen lijken opportuun.
1 Minstens voor wat het Nederlandstalig onderwijs in België betreft, is de bewering onjuist als zou het aan de investeringen in het moedertaalonderwijs te
wijten zijn dat de overheid te weinig investeert in de Nederlandse-taalactivering. Integendeel, de overheid heeft duidelijk méér middelen over voor deze
taalactivering dan voor het moedertaalonderwijs. Vermoedelijk speelt mee dat
zo'n BTK maatregel meestal ook vanuit de strijd tegen de werkloosheid gepland
wordt. Wij nemen aan dat de meeste BTK-ers effectief voor Nederlandse taalbegeleiding ingezet worden, maar dit zou natuurlijk in detail moeten nagegaan
worden. Hoe dan ook, de financiering van het eigenlijke EOO gebeurt grotendeels vanuit de buitenlandse ambassades, die dan weliswaar in een aantal
gevallen (bijvoorbeeld Italië) ongeproportioneerd hoge salarissen uitbetalen,
maar dit is dan weer een probleem apart.
2 Van de 80 EOO-afdelingen, verspreid over Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs, kan gezegd worden dat zij tegelijk een grote aandacht blijken te hebben
én voor het moedertaalonderwijs én voor de Nederlandse-taalactivering. 73 van
de 80 afdelingen beschikken over een BTK-er, en hebben die dus eigenlijk
moeten aanvragen. Van de zeven andere is evenmin uitgesloten dat zij die
aangevraagd hebben. Men kan immers een BTK-er aanvragen en hem of haar
niet toegewezen krijgen.
3 Omgekeerd kan niet gezegd worden dat eenzelfde interesse ten opzichte van
het moedertaalonderwijs bestaat bij een groot aantal scholen die nochtans
'een probleem' (zouden moeten) aanvoelen rond de opvang van anderstalige
migrantenkinderen. Het aantal scholen dat weliswaar een aanvraag deed voor
een BTK~er, maar niet in het EOO ingestapt is, is eigenlijk opvallend groot.
Het aantal BTK-ers - waarvan overigens ongeveer de helft in scholen met
méér dan 50% migrantenkinderen functioneert - dat niet in EGO-scholen opge~
nomen is, is groter dan het aantal dat daar wel werkt.
Nu zou het uiteraard bijzonder interessant zijn om op wetenschappelijke WlJZe,
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met inachtneming van alle mogelijke variabelen, de Nederlandse-taalverwerving
bij anderstalige migrantenkinderen te vergelijken in evenwaardige scholen die
enerzijds het EOO en anderzijds niet het EOO in hun programma opnemen. Momenteel riskeert men immers dat soms aan de hand van allerlei sofistische redeneerwijzen nogal simpele verbanden gelegd worden tussen 'méér aandacht voor
moedertaalonderwijs' en 'lagere rendabiliteit in Nederlandse-taalverwerving', waarbij een loopje wordt genomen met de complexe linguïstische, culturele en sociaal
gestratificeerde werkelijkheid waarin anderstalige migrantenkinderen soms leven.
Voor, weliswaar beperkt, onderzoek hierover in Vlaanderen en Brussel dat zéker
niet tot de conclusie leidt dat moedertaal/Tl-onderwijs Nederlandse-taalverwerving zou afremmen, moge hier verwezen worden naar twee onderzoeken die uitgevoerd werden in de context van de Brusselse Foyer-projecten van zogenaamd
bicultureel onderwijs (8).
Door K. Jaspaert en G. Lemmens werden Italiaanse kinderen die het bicultureel
curriculum in het Nederlandstalig onderwijs doorlopen hebben, vergeleken met
Franstalige Belgische kinderen die gelijktijdig een niet-bicultureel volledig Nederlandstalig curriculum gevolgd hebben in dezelfde school. Men notere daarbij dat in
de Foyer-projecten vrij veel in moedertaalonderwijs geïnvesteerd wordt en dat
alle anderstalige kinderen het Nederlands bijna exclusief binnen de schoolmuren
moeten opsteken (9). Welnu, Jaspaert en Lemmens kwamen tot de vaststelling dat
er zich geen opmerkelijke verschillen voordeden tussen de Italiaanse biculturele
kinderen en hun Franstalige Belgische niet-biculturele klaskameraadjes op het eind
van het lager onderwijs voor wat de Nederlandse-taalbeheersing betreft. Zij
noteerden ook dat het niveau van beide groepen toeliet om op normale wijze naar
het Nederlandstalig voortgezet onderwijs over te stappen (10).
Een tweede onderzoek (11) is beperkter van aard, maar laat eveneens zien dat de
verhouding tussen Tl en T2 niet te simpe.l mag opgevat worden. In 1987-1988 werd
tijdens het derde trimester de Taaltoets Allochtone Kinderen (TAK) afgenomen bij
55 anderstalige migrantenkinderen, 85 Franstalige Belgische en 85 Nederlandstalige
kinderen, allen vijfjarigen in de derde kleuterklas van een van de biculturele
projecten. Er werden vijf van de tien subtoetsen afgenomen, met name klankonderscheiding, zinsbegrip, actieve en passieve woordenschat en woordvorming. Men
notere dat de biculturele kinderen tijdens de kleuterjaren een zeer sterke moedertaalbegeleiding krijgen, die tot 50% van hun tijd in beslag kan nemen. Welnu,
althans voor de vijf toetsen, geldt dat de biculturele kleuters voor wat klankonderscheiding en zinsbegrip in het Nederlands betreft, bijzonder goed scoren en
zelfs iets beter dan de doorsnee Nederlandstalige kleuter uit Nederland. Voor wat
de actieve woordenschat en de woordvorming betreft, bevinden zij zich op
ongeveer de zelfde hoogte als de Franstalige Belgische kleuters, en enkel voor de
passieve woordenschat doen zij het beduidend slechter dan de Franstalige Belgische klaskameraadjes.
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Derde thesis: Heel dikwijls worden de standpunten over de verhouding tussen
moedertaalonderwijs versus Nederlandse-taalstimulering, zowel pro als contra,
intuïtief ingenomen. Er zijn geen steekhoudende aanwijzingen dat het moedertaalonderwijs schade berokkent aan de Nederlandse-taalverwerving. Redeneringen
die dit menen aan te tonen, lijden steevast aan een naïeve miskenning van de
complexiteit van de materie of baseren zich op inadequate vergelijkingen. Voor
wat Vlaanderen betreft, bestaat er binnen de lerarenopleiding en bij veel schoolinspecteurs, schoolhoofden en leerkrachten een tekort aan reflectie dienaangaande.

5 Het intercultureel onderwijs, als wdanig, in Vlaanderen
In een discussie over intercultureel onderwijs, zouden meerdere elementen ter
sprake moeten komen: de plaats en de betekenis van de leeftijdsgenoten, de
collegialiteit van de autochtone leerkrachten en van de minderheidsleerkrachten,
het functioneren van de ouders van de leerlingen en hun betrokkenheid op de
school, de inhoud van de handboeken, enzovoort. Daarover gaat het hier echter
niet.
Van een andere aard is de discussie rond het curriculum, zowel het geplande als
het verborgen curriculum. Wanneer wij de discussie over het intercultureel onderwijs voor de gelegenheid hiertoe beperken, zien wij dat vier segmenten in het
curriculum enig belang hebben: het taalaanbod, de zuiver academische vakken
(wiskunde en natuurwetenschappen), de oriënterende vakken (aardrijkskunde,
geschiedenis, godsdienst en moraal) en de kunstopvoedende en gevoelsstimulerende vakken (muziek, tekenen, poëzie ... ) (12).
In Vlaanderen wordt de interculturele dimensie in het onderwijs meestal aangebracht via de oriënterende vakken, bijna nooit in de zuiver academische vakken,
zelden - en dit enigszins ten onrechte in de kunstopvoedende en gevoelsstimulerende vakken. In de EGO-projecten drukt het interculturalisme zich evident ook
uit in het talenaanbod. Wat dit laatste punt betreft, komt het talenaanbod ongetwijfeld het sterkst aan bod in de Foyer-projecten te Brussel, maar dat wordt
ongetwijfeld in de hand gewerkt door het feit dat de meertaligheid te Brussel de
norm is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de situatie in Limburg, Antwerpen of
Gent waar veeleer ééntaligheid de maatschappelijke norm is.
Vooraleer in een volgende paragraaf op de Nederlandse-taalactiverende inspanningen in Vlaanderen in te gaan, is het niet slecht eraan te herinneren dat alle
scholen in Vlaanderen die opteren voor een interculturele oriëntatie tegelijk
scholen zijn die de Nederlandse-taalactivering hoog in hun vaandel voeren. Dit
betekent niet dat er geen andere scholen zijn die niet evenzeer zo'n aandacht
voor de Nederlandse-taalstimulering ontwikkelen, maar het betekent wèl dat
minstens op het vlak van de intenties niet kan gesteld worden dat een zogenaamd

104

overdreven aandacht voor het moedertaalonderwijs de aandacht zou wegzuigen van
de opdracht tot adequate taalstimulering in T2 (het Nederlands), wel integendeel.

Vierde thesis: Een moeilijkheid rond het moedertaalonderwijs voor etnische minderheidskinderen in Vlaanderen gaat terug op het feit dat dit moedertaalonderwijs
heel vaak, via een ijzeren sociale logica, moet plaatsvinden in scholen die met een
structurele achterstand kampen. Véél overheidsmaatregelen kunnen daardoor hoogstens van remediërende aard zijn. Men poogt dan om een stuk van de achterstelling weg te knabbelen. Maar het uitgangspunt is: achterstelling. Dit is onvoldoende
om van een interessant, hoogstaand, intercultureel perspectief, waar reëel participerende minderheidskinderen zouden bij betrokken zijn, te kunnen gewagen.

6 Het onderwijs Nederlands als T2 in Vlaanderen en Brussel
Waarschijnlijk is een wat extreem, maar hoe dan ook consequent doorgetrokken
voorbeeld van wat in Vlaanderen typisch is voor de aanpak van het Nederlands
als T2, zij het dan buiten het circuit van de EOO-scholen, maar binnen de groep
van scholen die van de Nederlandse-taalverwerving een apart aandachtspunt willen
maken, terug te vinden in het 'differentiatiemodel' van de Rijksbasisschool te
Borgerhout (Antwerpen). Er moet onmiddellijk aan toegevoegd worden dat dit
extreem doortrekken vermoedelijk ook wel teruggaat op het wat extreem samengestelde karakter van die school, waar 98% van de leerlingenpopulatie in 1987-1988
uit Marokkaanse leerlingen bestond.
Via dit differentiatiemodel wordt gepoogd om een organisatievorm te vinden
waarin alle anderstalige kinderen de kans krijgen om in hun persoonlijk tempo en
volgens hun eigen mogelijkheden in het onderwijs te evolueren. Te Borgerhout
worden leergroepen samengesteld waarin anderstalige kinderen samen zitten van
wie de mondelinge Nederlandse-taalvaardigheid vergelijkbaar is. Een tweede differentiatiecriterium is het rekenen.
Voor wat de Nederlandse taal betreft, gaat het om een taalstimulerende aanpak
en het gebruik van taalprogramma's die mondelinge taalvaardigheid verbeteren.
In een rapport van het begeleidend PMS-team (13) wordt geargumenteerd dat
gewerkt wordt volgens een methode die volgende voordelen biedt:
- elk globaalwoord wordt zinvol aangebracht en ingeoefend;
- veel aandacht wordt besteed aan auditieve en visuele discriminatie, identificatie, analyse en synthese;
- het begrijpend lezen gaat onmiddellijk deel uitmaken van de oefenstof;
- niettemin wordt een 'stap voor stap' benadering voorzien voor kinderen die
niet in staat zijn het leesonderricht in gewoon tempo te volgen.
Geïnsisteerd wordt dat er thema's gekozen worden die aansluiten bij het leesniveau en de leefwereld van de anderstalige kinderen, waardoor de taalvaardigheid

105

gestimuleerd wordt.
Deze beginselen die hier voor de RBS van Borgerhout gesteld worden, vindt men,
uiteraard soms wat anders gedoseerd, in de meeste Vlaamse scholen terug die
enerzijds geen EOO zijn, maar anderzijds wèl werk pogen te maken van de Nederlandse-taalactivering respectievelijk het onderwijs van het Nederlands als T2 in
het basisonderwijs, ook in Oost-Vlaanderen en Limburg.
Aandacht voor Nederlands als tweede taal is er ook in het kader van het EEGexperiment 'Moedertaal en cultuur in het Secundair Onderwijs'. In dit verband is
een werkgroep 'Nederlands als T2' actief, waarin leerkrachten, overwegend uit
Limburg, maar ook uit Gent en Antwerpen, samengebracht zijn.
Een enigszins aparte plaats wordt ingenomen door de anderstaligheid in het Nederlandstalig onderwijs te Brussel, zéker waar het de minderheidskinderen betreft.
Dit is het duidelijkst in de Foyer-projecten van zogenaamd bicultureel onderwijs.
Daarbinnen worden programma's ontwikkeld die systematisch en vanaf het nulpunt
het Nederlands aanleren. Op kleuterniveau wordt wat het formele taalleren betreft
in een dagelijkse taalactivering voorzien, die zich richt op het aanleren van een
eerste basiswoordenschat. In de tweede en derde kleuterklas wordt een aantal
elementen extra benadrukt: de auditieve training, de zinsbouwtraining en het
functioneel taalleren. In het eerste leerjaar van het Lager Onderwijs wordt voor
het eigenlijke taalleren voortgebouwd op de verschillende deelaspecten uit de
derde kleuterklas: het uitbreiden van de woordenschat, auditieve oefeningen en
zinsbouwtraining. Specifieke aandacht gaat ook uit naar de rekentaal. In het
tweede leerjaar komt wat het formele taalleren betreft het accent te liggen op
het lezen en het schrijven in het Nederlands van wat de kinderen ondertussen al
aangeleerd gekregen hebben in hun Tl. Van het derde tot en met het zesde leerjaar wordt dan verder geen specifieke taalactivering meer voorzien (14).
Om de problematiek van het Nederlandse-taalonderwijs te Brussel goed te begrijpen, moet men drie particulariteiten in de Brusselse situatie goed begrijpen (15):
1 het feit dat het bij het aanleren van het Nederlands bij anderstalige kleuters
te Brussel eigenlijk om kinderen gaat die ten gronde nog in een taalontwikkelingsproces betrokken zijn, dat dan verloopt in een taal die niet de hunne is
(want het Nederlands is noch moedertaal noch eerste-socialisatietaal);
2 het feit dat het bij het aanleren van het Nederlands als tweede taal te Brussel
eigenlijk vaak om Nederlands als vreemde taal gaat;
3 het feit dat er om succesvol te werken in de klas eigenlijk toch een bepaald
draagvlak zou moeten aanwezig zijn van kinderen die het Nederlands in voldoende mate beheersen.
In paragraaf 3 zagen wij reeds dat dit te Brussel in het basisonderwijs momenteel niet zo eenvoudig te realiseren is.
Vijfde thesis: In Vlaanderen en Brussel komt het erop aan om de aanzetten, die
her en der verspreid te vinden zijn, inzake onderwijs van Nederlands als T2,
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bijeen te "r,~nr..,-.... ~n, waar mogelijk respectievelijk nodig, te verbeteren, met
respect voor de know how en expertise die mensen ondertussen lokaal opgebouwd
hebben. Een overheidsaanpak, van buitenuit of van bovenaf, zonder contact met
deze geleidelijk opgebouwde lokale expertise, zou volstrekt onverstandig zijn.
Overigens moet de kwalitatieve aandacht voor het Nederlandstalig onderwijs te
Brussel substantiëler worden. Ten onrechte bestaat in Vlaanderen de overtuiging
dat in Vlaams-Brussel alles geregeld is dank zij de gunstige klasnormen. De problemen zijn daarentegen veelvuldig en structureel en behoeven een veel ernstiger
aanpak en begeleiding dan anno 1989 het geval is.

7 De taallessen voor volwassen migranten

Bij gelegenheid van een onderzoek in het voorjaar 1987, in opdracht van de
Nederlandse Taalunie, waarbij enige volledigheid nagestreefd werd, werden voor
Vlaanderen en Vlaams-Brussel 166 initiatieven aangeschreven, verdeeld over vier
sectoren: het Onderwijs voor Sociale Promotie, de initiatieven in de sociaal-culturele sector, de commerciële talenscholen en een kleine restgroep (16). In een
daarbij aansluitend onderzoek werd de certificeringsproblematiek van meer nabij
bekeken, vanuit de Vlaamse situatie (17).
Aansluitend bij beide studies lijkt gepleit te moeten worden voor meer aandacht
voor, en grotere overheidsinvestering in de cursussen Nederlands én voor meer
aandacht vanwege de Nederlandse Taalunie voor de certificeringskwestie bij de
lager geschoolde anderstalige arbeiders en arbeidsters in Vlaanderen en Brussel,
veruit het grootste deel van de anderstalige allochtonen. Met ons pleidooi bedoelen wij niet te insinueren dat de 'cursussen Nederlands voor volwassen migranten'
de belangrijkste hoeksteen zouden uitmaken van een minderhedenbeleid. Dit bedoelen wij geenszins. Maar wèl denken wij dat hier met betrekkelijk weinig overhe.idsinvestering, en voortbouwend op de initiatieven die nu al bestaan, heel wat
tastbare output kan bekomen worden. Vervolgens bedoelen wij met onze verwijzing
naar de Nederlandse Taalunie evenmin dat het tot een ongedifferentieerd 'slechts
licht gewijzigd' certificaat 'elementair niveau' zou moeten komen. Wat dan wèl?
Ten eerste lijkt het ons nuttig dat in de plaats van de veelheid van getuigschriftjes en certificaatjes Nederlands, die momenteel vaak ter aanmoediging aan laaggeschoolde anderstalige examinandi voorgehouden worden, een certificaatstype zou
komen dat beter geijkt zou zijn en een meer officieel karakter zou hebben.
Ten tweede mag dit niet betekenen dat er geen functionele opdeling zou mogen
komen op dit elementaire niveau naargelang van de arbeidscontext of leefcultuur
van de betrokken kandidaten.
Ten slotte echter zou het nuttig zijn, mocht dit 'eerste niveau certificaat', dat
dus op gedifferentieerde wijze aangeboden zou worden, toch nog een plaats kunnen vinden binnen één meer omvattend certificaat, dat uiteraard de hogere niveaus zou bevatten.
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De bezwaren tegen zo'n constructie zijn eigenlijk niet erg realistisch. Zo lijkt de
zorg van sommige intellectuelen, die zelf een deel van hun leven gewijd hebben
aan het nahollen van 'papieren' certificaten, om laaggeschoolden zéker niet te
'toetsen' omdat dit hen zou kunnen 'kwetsen' of 'traumatiseren' bij falen, eigenlijk een nogal zonderlinge gebeurtenis. Met welk recht ontzeggen intellectuelen,
die voor zichzelf tot op zekere hoogte de logica van een 'papieren' samenleving
belangrijk gevonden hebben, laaggeschoolden het recht om zich op hun beurt als
iets 'beter geslaagd' te ervaren, ook al betekent dit inderdaad dat niet iedereen
dit zal kunnen of willen waarmaken?
Vervolgens lijkt het me schromelijk overdreven, tenzij me hier werkelijk een
blinde vlek parten speelt, om te vrezen dat het niet slagen in zo'n examen, dat
op vrijwillige basis afgelegd zou worden, ertoe zou leiden dat daar voor sommige
mensen negatieve maatschappelijke gevolgen zouden uit volgen.
Zesde thesis: De feitelijke onderwaardering van het belang van de kennis van het
Nederlands bij anderstalige laaggeschoolden, zowel bij de Vlaamse overheid als bij
de Nederlandse Taalunie, is geen goede zaak, noch voor de betrokkenen noch voor
het schools presteren van hun kinderen.

8 Twee stellingen tot besluit
Op het niveau van het basisonderwijs: In Vlaanderen en Brussel wordt de aandacht voor een adequaat onderwijs van het Nederlands als T2 voor anderstalige
kinderen al jaren bepleit vanuit kringen die met de zorg voor (het behoud van)
de moedertaal (Tl) van deze kinderen begaan zijn. Men zal er zich niet over
moeten verwonderen dat er nu vanuit bepaalde hoeken meer en meer tegen dit
moedertaalonderwijs zal geageerd worden ten bate van het Nederlands als T2. Dit
klinkt immers acceptabeler naar de tewerkstelling van autochtone leerkrachten
toe, past beter in een globaal behoudsgezind klimaat, en vindt een voedingsbodem
in de minder goede uitgangspositie die het moedertaal/Tl-onderwijs bij etnische
minderheidskinderen altijd toegemeten gekregen heeft. Daarenboven dienen zich
ook altijd vertegenwoordigers uit de minderheden aan die, in tegenstelling tot vele
anderen, stellen dat het Tl-onderwijs geen enkele zin meer heeft.
Van de Nederlandse Taalunie zou verwacht moeten worden dat zij zich, bij haar
pleidooi voor een adequaat onderwijs in Nederlands als T2 tegelijk als pleitbezorger zal opwerpen van het onderwijs in eigen taal en cultuur voor deze kinderen.
Op het niveau van de lessen Nederlands aan anderstalige volwas.senen: De Nederlandse Taalunie zou een constructief gebaar stellen als zij eens zeer ernstig werk
zou maken van een poging om tot een adequaat en gedifferentieerd certificaat
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Nederlands als vreemde/tweede taal op elementair niveau voor laaggeschoolde
anderstaligen te komen, met uiteraard de zorg dat dit voor de betrokkenen een
vrije keuze zou blijven en dat er onmogelijk negatieve gevolgen kunnen aan
verbonden worden.
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Bijlage* .
Tabel 1: Vreemde leerlingen in het Nederlandstalig kleuteronderwijs in België, in
aantal en verhouding tot het geheel van de kleuterschoolbevolking
83/84**
aantal
%

84/85
aantal
%

85/86
aantal
%

86/87
aantal %

Antwerpen
5.416 8,51
Brabant
1.693 4,46
W.-Vlaanderen
627 1,39
O.-Vlaanderen 2.572 4,81
Limburg
5.795 16,53
Duitsland***
17 1,47

5.600 8,86
1.884 4,92
648 1,45
2.637 5,00
5.726 16,49
15 1,17

5.013 7,98
1.639 4,32
433 0,98
2.398 4,67
4.884 14,41
15 1,16

4.705 7,70
1.501 4,08
360 0,84
2.311 4,68
4.215 13,03
8 0,67

totaal

16.120

6,82

16.510

7,02

14.383

6,21

13.100

5,86

waarvan immigranten**** 12.103

4,72

12.284

5,23

11.239

4,85

10.384

4,64

Tabel 2: Vreemde leerlingen in het Nederlandstalig lager onderwijs in België, m
aantal en verhouding tot het geheel van de lagere-schoolbevolking
83/84**
aantal
%
Antwerpen
9.617 8,29
Brabant
2.073 3,15
W.-Vlaanderen 1.248 1,45
O.-Vlaanderen 4.400 4,25
Limburg
9.564 15,01
Duitsland***
14 0,94

84/85
aantal
%

85/86
aantal
%

86/87
aantal
%

9.582 8,71
2.092 3,31
1.221 1,31
4.318 4,42
9.167 15,14
10 0,71

8.719
1.904
866
4.086
8.346
20

7,92
3,01
1,08
4,23
13,68
1,50

8.660 7,80
1.896 2,96
712 0,89
4.050 4,23
8.141 13,30
10 0,74

26.916

6,16

26.390

6,39

23.941

5,80

23.469

5,67

waarvan 1mmigranten**** 19.426

4,44

19.034

4,60

18.585

4,50

18.895

4,56

totaal

*
**
***
****

Gegevens ter beschikking gesteld door M. Verlot (WEDEM/HIVA Leuven)
Inclusief bijzonder onderwijs
Kinderen van in BRD gelegerde militairen
Op basis van Mediterrane nationaliteit
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In de reeks Voorzetten verschijnen notities en rapporten over onderwerpen die de Nederlandse Taalunie ter harte gaan.
De afleveringen van de 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 afleveringen verschijnen onder de naam van de
autcur(s). De door de auteur(s) ingenomen standpunten geven immers
niet noodzakelijkcrnijzc de opvatting weer van de Nederlandse
Taalunie.
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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
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Raad. De uitvoering van het verdrag is opgedragen aan de Nederlandse regering en aan de Vlaamse Executieve.
Sjaak Kroon en Ton Vallen zijn beiden verbonden aan het Werkverband
Taal en Minderheden van de Faculteit der Letteren van de Katholieke
Universiteit Brabant. Zij stelden deze Voorzet samen naar aanleiding
van het Nederlands-Vlaamse symposium 'Etnische minderheden en
Nederlands als tweede taal in het Nederlandse taalgebied' dat in december 1988 plaatsvond aan de Letterenfaculteit te Tilburg.
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