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Bitterswiet
bitterswiet bitterswiet
priuwt dit lytse leafdeliet
sil dyn ear ’t wol ienris heine
as de fine drippen ‘t reine
reine litte oan dyn blinen
silst it hearre as de winen
flaikjend om dy hinne strune
harkest?
hark yn alle tunen
strykt de wyn op ’t spinnetried
bitterswiet dit leafdeliet
wurden?
wurden hat it net
’t ienlik en ûnrêstich hert
kloppet sêfter kloppet hjitter
bitter swiet en swiet en bitter
lústert lichter as de amme
lettertekens fan dyn namme
leafste hâld de siken yn
priuw de rein en hear de wyn
fiel de drippen hein dit liet
bitterswiet bitterswiet
Tiny Mulder (1921-2010)
Dit gedicht is yn it Europeeske Jier fan de Talen 2001 oerset yn 82 talen.
Boekpublikaassje ‘De wrâld yn bitterswiet’ mei CD, útjûn troch FLMD en Omrop Fryslân.
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“De EU respektearret it kulturele,
godstsjinstige en taalkundige ferskaat.”

1.

(Hânfest fûnemintele rjochten, kêst 22)

Fries als Europese
middenmoter

Moedertalen en minderheidstalen hebben hun plaats in het meertalig onderwijs
op grond van de positie als nuttige gebruikstaal in het maatschappelijk taalverkeer.
Nederlanders en Friezen schatten hun talen te klein in. Vergelijking met andere
talen wijst op een grotere en sterker positie in het Europese mozaïek van talen.
In het interessante studiegebied van meertaligheid gaat het altijd om deze twee elementen:
de individuele taalgebruiker én de maatschappelijke context, vandaag in het bijzonder de
onderwijssituatie. Er bestaat een sterke wisselwerking tussen het formele en het informele
leren, die in de moderne netwerkmaatschappij ook de traditionele rolverdeling tussen
leraar en leerling danig verandert. In deze wereld vol veranderingen zoeken mensen hun
weg, met meerdere talen. De meerderheid van de wereldbevolking is al meertalig, vanaf
de vroege jeugd of in de loop van hun leven. Europa streeft ernaar, dat de leerlingen,
studenten en burgers geleidelijk drie talen op een redelijk tot goed niveau beheersen. In
Europese termen: ’mother tongue + 2’. De vraag is: welke drie talen dan? Uiteraard de
moedertaal, dan de talen van de buren en zo vervolgens. Zo eenvoudig is het echter niet.
Mensen hebben de neiging liever grote, sterke talen erbij te willen leren met het idee dat
je daar maatschappelijk verder mee komt, in plaats van kleinere waar je wellicht vaker en
dichterbij huis in kunt communiceren. Hoort het Nederlands bij de kanshebbers als taal
die andere Europeanen erbij willen leren? Voor Duitsers wel, ook al vinden Nederlanders
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zelf het Nederlands in Europa en op de wereldschaal maar een kleine en onbelangrijke
taal. Zij schatten de plek van het Nederlands laag in als het gaat om de orde van grootte
van de 6.000 mondelinge talen op de wereld. De Unesco World Atlas on Endangered
Languages (Moseley 2011) bevat gegevens over 2.473 bedreigde talen van over de hele
wereld. Ongeveer 10% van alle talen, dat wil zeggen 600 à 700 verschillende talen, zijn
taalkundig beschreven in een woordenboek en hebben een eigen grammatica. Daarnaast is
er een vertaling van de complete Bijbel in 451 talen en gedeeltelijk in 2.479 talen volgens
de United Bible Society. Met 23 miljoen sprekers in Nederland en Vlaanderen staat het
Nederlands van alle talen op de wereld in orde van grootte op plaats 42.

grenstalen zoals het Deens in Duitsland, het Duits in België, Denemarken, Italië en Tsjechië;
het Fins in Zweden en het Zweeds in Finland, het Hongaars in Slovakije en in Roemenië,
het Grieks en het Albanees in Italië, en het Sloveens in Oostenrijk en Italië, het Kroatisch in
Oostenrijk en het Turks in Griekenland. Behalve deze over-de-grens-talen, anders gezegd
talen met een ‘kin state’, kent de EU nog een flink aantal unieke minderheidstalen, d.w.z.
talen zonder een ‘kin state’, zoals het Asturisch, Baskisch, Bretons, Catalaans, Cornish,
Elzassisch, Fries, Gaelic, Galicisch, Kasjoebisch, Ladinisch, Meänkieli, Occitaans, Rutheens,
Scots, Sorbisch, Vöro en Welsh. Daarnaast kennen de lidstaten van de EU gezamenlijk 175
immigrantentalen.

Ook schatten Nederlanders de plaats van het Nederlands in de rangorde van de 23 officiële
werktalen van de EU laag in. Veel mensen denken, dat het Engels de grootste taal van de
EU is. Echter, het Duits is met meer dan 100 miljoen moedertaalsprekers veel groter dan het
Engels, Spaans, Frans en Italiaans die elk tussen de 50 en 60 miljoen moedertaalsprekers
tellen. Na deze talen en ook nog na het Pools en Roemeens met tussen de 30 en 40 miljoen
sprekers, volgt het Nederlands op de achtste plaats met 23 miljoen sprekers. Daarna
komen nog 15 kleinere Europese werktalen met als hekkensluiter het Maltees met 400.000
moedertaalsprekers. Het Maltees is wel een officiële werktaal van de EU. Malta is een
officieel tweetalige lidstaat van de EU, d.w.z. vastgelegd in de grondwet, evenals België,
Finland, Ierland en Luxemburg. Door het lidmaatschap van Malta in 2004 is het Maltees ook
in eigen land gegroeid in taalstatus. Anders gezegd: de politieke toetreding van Malta tot
de EU is positief voor de taalvitaliteit van het Maltees. Een klein zijsprongetje: Malta is in
2018 de aangewezen partner van Nederland in het project Culturele Hoofdstad van Europa.
Er zijn in elk geval twee elementen die Leeuwarden/Ljouwert en Fryslân een voorsprong
geven boven de andere Nederlandse kandidaten in de verbinding met Malta, namelijk de
pootaardappelen als exportproduct en de meertaligheid.

Friezen zijn trouwens net gewone Nederlanders als het gaat om de inschatting van de
grootte én de positie van het Fries op de ranglijst van de 60 Europese minderheidstalen
(opgave EU) of van de 48 minderheidstalen die in het onderzoek Euromosaic (1996)
behandeld worden. Het Fries scoort in Europese termen niet zo slecht. Getalsmatig is
het Fries niet eens zo’n heel kleine taal. Met 350.000 moedertaalsprekers in de provincie
Fryslân en nog eens een half miljoen ’Friezen om utens’ is het Fries ongeveer even groot
als het Welsh en het Baskisch, trouwens ook even groot als het Luxemburgs, het Maltees
en het IJslands. Het verschil is natuurlijk dat deze laatstgenoemde talen als nationale talen
de beschikking hebben over ’an army and a navy’, de traditionele omschrijving van het
sociologische verschil tussen taal en dialect. De vitaliteit of levenskracht van een taal is
door de Unesco uitgewerkt in een complex van factoren, waarbij niet alleen het absolute
aantal moedertaalsprekers en de taaloverdracht op de volgende generatie van belang
zijn, maar ook de toegang tot onderwijs, media, sociale media, nieuwe domeinen en de
documentaire beschrijving in grammatica’s en woordenboeken telt. Als je al deze factoren
in verband brengt met het Fries, heeft deze taal behoorlijke kansen om nog gesproken
te worden in de twee-en-twintigste eeuw. Ik durf zelfs te beweren, dat het Fries in de
huidige generatie belangrijke en wellicht beslissende stappen vooruit doet in het proces
van revitalisatie en versterking van het gebruik van de taal in de domeinen van onderwijs,
media en cultuur. In elk geval heeft het Fries in de twintigste eeuw de volgende twee
beslissende ontwikkelingen doorgemaakt: ten eerste is het Fries voor de taalgebruikers
zelf niet meer uitsluitend een mondelinge taal, maar ook schriftelijk present in het
dagelijkse en openbare leven, inclusief media en cultuur. Ten tweede heeft het Fries de
klassieke functie-tegenstelling doorbroken tussen de hoge variëteit van de taal van school,
openbaar bestuur, media en cultuur enerzijds en de lage variëteit van het dialect geschikt
voor thuis en in de vriendenkring. Deze ontwikkelingen zijn beslissende factoren in het
proces van de taalvitaliteit zoals gedefinieerd door de Unesco (2003) als grondslag voor
de Atlas of World’s Endangered Languages (Moseley 2011). Talen zonder schrift hebben

Nee, ik ga geen pleidooi houden voor de erkenning van het Fries (met 350.000
moedertaalsprekers) als Europese werktaal. De EU is nu eenmaal een federatie van
nationale lidstaten. Dit heeft als consequentie, dat bijvoorbeeld het Catalaans met 7
miljoen sprekers en dus groter dan het Deens, Estlands en Sloveens, géén Europese
werktaal is. Wel wil ik ervoor pleiten, dat de Europese en de nationale beleidsmakers
veel uitdrukkelijker inclusief leren denken, dat zij (en ook wijzelf) uit het stramien van de
nationale denkkaders treden die nog altijd sterk gebaseerd zijn op het motto van één land,
één volk, één taal.
De talige realiteit van de EU is veel complexer dan die van de 23 werktalen. De 27 lidstaten
van de EU kennen naast de nationale talen op hun grondgebieden een aantal over-de-
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de minste kansen om de 21e eeuw te overleven. Talen die niet in het onderwijs aan bod
komen, worden in onze verschriftelijkte maatschappij kwetsbaarder op de schaal van de
taaloverdracht aan de volgende generaties.
Op de schaal van Euromosaïc (1996) scoort het Fries als goede ’middenmoter’, getalsmatig
en qua wettelijke en sociale positie. Kwetsbaar (in Unesco-termen ’vulnerable’) is de
taaloverdracht van de ene generatie op de andere, maar als taal van de sociale en culturele
gemeenschap doet het Fries het bepaald goed. Het Fries is in alle lagen van de bevolking
een vanzelfsprekende taal van de dagelijkse omgang. Naast de 50% moedertaalsprekers
in de provincie kan daarbovenop van de niet-moedertaalsprekers 20% Fries lezen en
spreken als tweede taal en vrijwel iedereen kan Fries verstaan (Fryske Taalatlas 2011). Dit
is het resultaat van dertig jaar onderwijs voor alle kinderen – hoe minimaal ook – én van
radio en televisie waardoor iedereen vrijwel dagelijks in elk geval Fries hoort. Dit is een
goed uitgangspunt voor meertalig onderwijs op basis van meerdere brontalen: Fries en
Nederlands en gericht op meerdere doeltalen: Nederlands, Fries en Engels. De clou van
de didactiek zit in het evenwichtig gebruik van de talen, het beter leren beheersen ervan
én in de vergelijking tussen de talen, het gebruik van transfer van kennis van de brontalen
en doeltalen met behulp van structuren, inzichten en puzzelvaardigheid van de leerlingen.
Het concept van drietalig onderwijs waarin de drie doeltalen niet alleen als vak, maar ook
als instructietaal aan bod komen, leert de leerlingen zich te ontwikkelen tot evenwichtige
taalgebruikers, die zich overal thuis kunnen voelen, regionaal, nationaal en internationaal
op behoorlijk communicatief niveau kunnen participeren. Andere voorbeelden van drietalig
onderwijs in Europa zijn te vinden in Baskenland, Catalonië, Luxemburg en in enkele
kleinere regio’s (Bangma et al. 2011).
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“The more languages you know, the more
of a person you are.”

2.

(Jan Figel, Euro-commissaris voor Multilingualism van 2007-2009)

Van Moedertaal tot Triple M

Dit hoofdstuk gaat over meertaligheid als gegeven en als kans. Talen concurreren
niet in het hoofd van het kind, maar talen kunnen door goed onderwijs beter
geleerd worden. Leeropbrengsten moeten dan ook gericht zijn op Talen en
Rekenen.

Afbeelding:
“Ik bid tot God in
het Spaans, ik spreek
met vrouwen in het
Italiaans, met mannen
in het Frans en ik spreek
mijn paard toe in het
Duits.”(Keizer Karel V
1500-1555)
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In de voorwetenschappelijke opvattingen van kinderen en hun ouders – en in de
didactische theorieën van een halve eeuw geleden – is er in het hoofd van een kind precies
plek genoeg om één taal goed te leren beheersen en zo gelukkig te worden. Het verwerven
en leren van een tweede en derde taal zou ten koste gaan van de kwaliteit van de eerste
taal. Talen zouden met elkaar in competitie staan in de kinderhersenen en zodoende
zou meertaligheid de ontwikkeling van het jonge kind nadeel berokkenen. Hierop
doorredenerend zou een mens het gelukkigst zijn wanneer hij één taal – en slechts één taal
– optimaal beheerst; wij noemen dat op ’moedertaalniveau’.
Ik heb één moeder, van wie ik het stadsfriese dialect van Franeker geleerd heb als eerste
taal, maar ik spreek en schrijf twee andere talen op moedertaalniveau: Nederlands en Fries.
Met mij zijn er miljoenen Europeanen (naar schatting 10% van de EU-bevolking) die de
nationale taal als schooltaal wel prima beheersen, maar die ook nog één of twee andere
talen gebruiken in hun sociale en culturele leven. Het begrip ’moedertaal – memmetaal mother tongue – Muttersprache – langue maternelle’ zou minder strikt gebonden aan de
biologische moeder gedefinieerd moeten worden als “eerste taal en/of meest gebruikte
taal in de dagelijkse sociale contacten”. Het begrip zou ook wat ruimer toegepast moeten
worden in de statistieken van de Europese Unie, bijvoorbeeld in de Eurobarometer
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over taalbeheersing (Eurobarometer 2006; 2011), in het voorgeschreven curriculum en
in beleidsnota’s van nationale overheden. De eenzijdige nadruk op het Nederlands als
standaardtaal voor schoolsucces laat heel wat taaltalent ondergewaardeerd en uiteindelijk
ongebruikt liggen. De ladder van geluk wordt niet alleen bepaald door hoge cijfers voor
Nederlands, maar ook door taalflexibilieit, het kunnen wisselen van taal al naargelang de
situatie, de bereidheid elkaar te verstaan en elkaar positief de ruimte te bieden zich sociaal
en cultureel in meerdere talen te ontwikkelen.

Figuur 1 old theory & new theory

L1
proficiency

L2
proficiency

common
underlying
proficiency

L1 channel L2 channel

old theory

new theory

Sinds ruim een halve eeuw, vooral op grond van de onderzoekingen van Krashen en
Cummins (zie Zondag 1989) nemen wij tegenwoordig aan, dat de mens geboren wordt met
een taalvermogen, dat door de interactie met de ouders, opvoeders, sociale omgeving
ontwikkeld wordt tot spraak en taal. Afhankelijk van de prikkels van de omgeving, van
de talige input, leert het kind één, twee of meer talen tegelijkertijd (simultaan) of na
elkaar (consecutief). Er zijn inderdaad verschillende theorieën gangbaar over de ideale
volgorde, de ideale taal-opvoeding en de beste didactische aanpak om de kinderen zich
zo evenwichtig mogelijk te laten ontwikkelen tot een gelukkig meertalig mens (samengevat
en besproken in o.a. Garcia 2009; Bangma en Riemersma 2011). Het startpunt van al deze
theorieën, rustige beschouwingen en soms heftige discussies, is dat miljoenen gewone
mensen in allerlei dagelijkse contactsituaties gebruik maken van verschillende talen,
dialecten en stijlregisters al naar gelang de communicatieve behoefte én op basis van de
verworven kennis en taalvaardigheden. Voor deze mensen is meertaligheid vanzelfsprekend,
voor hen is er geen sprake van ’of-of’ als het gaat om het leren en gebruiken van meerdere
talen in het dagelijks leven, maar van ’en-en’.
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Migrantenkinder als „Problemfälle in Hochdeutsch“ angesehen werden. Dabei ist unser
System oft zu ungeduldig. Bereits beim Schuleintritt (6 Jahre) wird ein möglichst perfektes
Deutsch erwartet. Vergleichsmaßstab sind dabei monolinguale deutsche Kinder. Für
mehrsprachige Kinder ist diese Erwartung nicht altersgerecht und daher nicht erfüllbar.
Konsequenz: Migrantenkinder werden zu Schulversagern gemacht – die Kenntnisse in ihrer
Muttersprache werden nicht gewürdigt. Dies ist sicherlich mit ein Grund dafür, warum in
Deutschland Migrantenkinder unterdurchschnittliche Schulergebnisse erreichen”.

Dit geldt niet alleen voor de hooggeplaatsten als Keizer Karel de Vijfde en de
Eurocommissaris, maar ook voor de meertalige bakker in New Delhi die ’s ochtends thuis
Punjabi spreekt, onderweg naar zijn werk in de metro Urdu, in de bakkerij Hindi en met een
aantal klanten Engels. Dit geldt ook voor de politieman in Jakarta die thuis Javaans en/
of Balinees praat, met zijn chef verplicht Bahasa spreekt, maar met de mensen in de toko
of de gokpaleizen in aangepast Chinees of Engels communiceert. Het voorbeeld van de
bakker in New Delhi is gemakkelijk aan te vullen met voorbeelden uit onze eigen omgeving,
bijvoorbeeld de postbode in Wommels of de bakker in Franeker/Frjentsjer die met zijn
knecht Bildts spreekt, met de leveranciers Fries of Nederlands. De bakkersvrouw spreekt
met de verschillende klanten Stadsfries, Fries, Nederlands en ook wel Duits en Engels.
Denk ook aan Antillianen, Irakezen, Koerden, Duitsers en vele andere immigranten. Al deze
mensen zijn in meerdere of mindere mate taalflexibel. Zij voelen zich minder of meer thuis
in de verschillende gebruikstalen én zij gebruiken verschillende talen voor verschillende
communicatiedoelen in hun dagelijkse leven. Wel beschouwd gedragen deze mensen zich
als kosmopolieten in een notendop.

Dit klinkt ons vertrouwd in de oren. De taalachterstand van kinderen met een migrantentaal
als moedertaal is toch vooral een geconstrueerde achterstand, afgemeten naar de
standaard van de eentalige sprekers van de nationale taal. De nadruk op alleen de
nationale taal is in Nederland versterkt met de introductie van het nationale referentiekader
Taal en Rekenen van Meijerink, verankerd in de wet ’Referentieniveaus Nederlandse
taal en rekenen’ (2010). De wetgever en de beleidsmakers gaan bewust of gemakshalve
voorbij aan de meertalige context waarin leerlingen opgroeien. Sinds het afschaffen
van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) in 2004 wordt er in Nederland
nauwelijks nog gesproken over het belang én de mogelijkheden van meertalig onderwijs
met immigrantentalen als bron en startpunt van taalontwikkeling en als stapsteen tot
een betere beheersing van het Nederlands. Wat betreft de migrantentalen is het beleid
terug bij de schopsteen: de eigen taal wordt gezien als een belemmering voor het
goed leren van het Nederlands. Dat is voor de regionale talen als het Nedersaksisch
en Limburgs ook nog steeds het geval, hoewel hierbij het culturele aspect wel positief
gewaardeerd wordt. In de loop van de twintigste eeuw heeft het Fries als minderheidstaal
een stapsgewijze ontwikkeling doorgemaakt van schopsteen naar stapsteen: de taal wordt
in de beginfase van het onderwijs ingezet om uiteindelijk beter Nederlands te leren. Dit
heet ‘voorbijgaande meertaligheid’ en deze aanpak heeft tot gevolg dat mensen wel
mondeling Fries kunnen gebruiken voor dagelijkse communicatie, maar niet voldoende om
te functioneren als schriftelijke cultuurtaal. Deze aanpak bevestigt de diglossia-situatie met
een hoge taal (Nederlands) en lage talen zoals Fries, Nedersaksisch, Papiaments, Koerdisch
en Sranan Tongo. Dit kan natuurlijk wel anders. Gelijkwaardigheid van talen in het dagelijkse
leven van de leerlingen kan in het schoolbeleid weerspiegeld en uitgewerkt worden in het
concept van meertalig onderwijs, waarbij toegewerkt wordt naar de beheersing van de
doeltalen op gelijkwaardig niveau. Idealiter leidt deze aanpak tot ‘blijvende meertaligheid’.

In Nederland, evenals in vele EU-lidstaten die gedomineerd worden door één taal,
ervaren deze meertalige wereldburgers wel de druk om vooral of zelfs uitsluitend goed te
presteren in de nationale taal. Bovendien ervaren zij dikwijls de afwijzing van hun echte
moedertaal als cultuurtaal en geen stimulans om de eigenlijke moedertaal eveneens
beter te leren beheersen en gebruiken als communicatietaal in alle vaardigheden en in
alle domeinen, registers en facetten. Guus Extra en Durk Gorter hebben de vinger gelegd
bij deze tegenstelling tussen aandacht voor het beleid van de overheden en scholen om
de kinderen van immigranten wel de dominante schooltaal te onderwijzen, maar niet te
investeren in het beter leren beheersen van de moedertaal van immigranten: “A great
deal of energy and money is being spent on developing curricula, teaching materials, and
teacher training for second-language education. (…)Immigrant languages are commonly
considered sources of problems and deficiences, and they are rarely seen as sources of
knowledge and enrichment” (Extra & Gorter 2008: 35).
De assimilatiedwang is in onze generatie sterk gericht op de sprekers van een immigrantentaal.
De ideologie van de natiestaat met één volk en één taal is in Duitsland en Nederland sterk
gericht op de immigranten van de tweede en derde generatie. Dezelfde ideologie is in
bijvoorbeeld Frankrijk en Griekenland ook nog steeds sterk gericht tegen de regionale
talen. De ideologie wil de eenheid van de natie bewaren door eenheid van taal en bereikt
hiermee feitelijk uitsluiting in plaats van insluiting. Cornelia Nath van het Plattdüütsk Büüro
van de Ostfriesische Landschaft in Aurich (Ostfriesland) vatte deze problematiek onlangs
treffend samen als volgt: “Das Grundproblem in Deutschland ist meines Erachtens, dass
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voor hun cognitieve ontwikkeling. Meertaligheid van het individu en taaldiversiteit van
de maatschappij is niet een handicap of beperking van ontplooiingskansen, maar juist
een extra kans op culturele en maatschappelijke participatie, op sociale cohesie en op
economische ontwikkeling-op-maat. Het concept van meertalig onderwijs in Nederland
en in andere EU-lidstaten zou mijns inziens versterkt en verdiept kunnen worden door
de migrantentalen en de autochtone minderheidstalen te betrekken in het curriculum.
Daarmee wordt in de praktijk vorm gegeven aan taalflexibiliteit én wordt de meertalige
identiteit van de leerlingen bevorderd. Voor goed begrip, ik pleit niet voor het opnieuw
invoeren van OALT onder schooltijd, maar wel voor meer positieve aandacht, om te beginnen
in de vorm van projecten die aandacht besteden aan het bestaan en de waarde van de
andere moedertalen in de klas. Aandacht voor de culturele waarde van de immigrantentalen
draagt in elk geval bij aan het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van de betreffende
leerling, maar ook aan het algemene besef van taalverscheidenheid als onderdeel van onze
Europese samenleving in de micro-situatie van de school en van de klas.
Natuurlijk, wij moeten deze verscheidenheid wel als maatschappelijke realiteit onderkennen
én als ontwikkelingskans benoemen. Het onderwijsbeleid moet minder eenzijdig de
nadruk leggen op alleen het Nederlands en de school moet de leerlingen met een andere
taalachtergrond dan Standaardnederlands de kansen bieden zich meertalig te ontwikkelen.
Doorgaande leerlijnen en een integrale visie en aanpak moeten breder gedefinieerd en
aangepakt worden dan tot nu toe bedacht is door de nationale expertgroepen. Bovendien
zou ik het begrip tweetalig onderwijs zoals gedefinieerd door het Europees Platform met
het Nederlands als de enige brontaal en één of twee vreemde talen als doeltaal, graag
willen herdefiniëren tot meertalig onderwijs, waarbij uitdrukkelijk meerdere moedertalen
als brontaal in het curriculum betrokken worden. Kort gezegd: in plaats van het adagium
van Meijerink ‘Taal en Rekenen’ als belangrijkste doelen van het onderwijs pleit ik voor een
nieuw motto: ‘Talen en Rekenen’.
Dit motto sluit prima aan bij het officiële beleid van de EU dat is gericht op het leren
beheersen van twee talen naast de moedertaal en wel alle drie op een behoorlijk
communicatief niveau: moedertaal plus twee andere talen en niet alleen Engels. De talen
van de andere buren: Frans en Duits, horen ook bij onze communicatieve competentie
en onze culturele bagage. Ik pleit ervoor om de traditionele ijsberg van Cummins (zie:
Zondag 1989) met twee pieken boven het wateroppervlak uit te breiden naar drie of vier
toppen, tot een compleet taalberglandschap. Leerlingen die meerdere talen op behoorlijk
communicatief niveau beheersen, dat wil zeggen ongeveer op ’moedertaalniveau’, zou ik
willen kwalificeren als ’Triple M’.
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“Use it or lose it.”

3.

(Ierske siswize)

Taalleren door taalgebruik

Dit hoofdstuk behandelt de belangrijkste aspecten van meertalig onderwijs: de
competenties van de leraar, de school als lerende organisatie en de gewenste
leerresultaten van de leerlingen.
Het verwerven van al deze talen op een behoorlijk communicatief niveau gaat natuurlijk niet
vanzelf. Voor het leren en oefenen van de mondelinge taalvaardigheid in de moderne talen
in spontane communicatieve situaties zijn vele oefeningen en handleidingen ontwikkeld.
Heel bruikbaar in klassenverband is het didactische concept van het ‘Taaldorp’, dat
inmiddels op vele scholen met plezier en met succes wordt toegepast. Het is oorspronkelijk
bedacht voor het Spaans, maar tegenwoordig zijn er vele toepassingen voor Frans, Duits
en Engels als schoolmaatwerk ontwikkeld, inmiddels ook als virtueel ’Taaldorp’. Voor het
Duits zijn complete excursies van één dag naar een stad vlak over de grens ontworpen
waarbij de leerlingen niet alleen met een Duitstalige volwassene een stadswandeling
maken, maar ook een ansichtkaart moeten kopen en in het postkantoor een postzegel.
Vorig jaar is het concept ook voor Nederlands uitgewerkt. Hierbij werd de nadruk gelegd
op communicatieve basisaspecten zoals regels van communicatie, het gebruik en de inzet
van lichaamstaal, maar ook wat correct taalgebruik is (Levende Talen Magazine 2010 nr.
4, p. 4-7). Samen met studenten Fries van de tweedegraads lerarenopleiding heb ik het
concept voor Fries uitgewerkt en toegepast op de school voor vmbo Liudger in Burgum
(Riemersma 2010). Bij Fries werd extra aandacht besteed aan de woordenschat, alledaagse
‘geef Fryske wurden’ maar ook wat abstractere woorden en constructies, die de leerlingen
vooraf thuis en met elkaar kunnen oefenen. Dat biedt aan de Ft2-leerlingen een goede
gelegenheid om een beter cijfer te behalen op grond van concrete leerprestaties. De
moedertaalsprekers van het Fries leerden een aantal nieuwe woorden die net iets abstracter
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zijn dan de leerlingen van huis uit meekrijgen. Hiermee kom ik op het thema dat het ook
de taak van de school is de meer academische taal aan te leren. De huis-tuin-en-keuken
woordenschat, in termen van Cummins de ‘Basic Interpersonal Communication Skills’
(BICS) kunnen de leerlingen thuis en op het sportveld wel leren, maar de school is nodig
voor het verder ontwikkelen van de ‘Cognitive Academic Language Proficiency’ (CALP),
om de doeltalen ook op voldoende niveau van cultuurtaal te leren gebruiken. Ik bedoel
niet alleen de schriftelijke beheersing van de taal, maar ook woordenschat, correcte
uitspraak, grammaticaliteit, stijlmiddelen en variatie in register. Dat vraagt natuurlijk om
training in de klas en erbuiten, individueel en in groepsverband, mondeling en op papier
en met de muis of joystick. De toepassing van digitale en sociale media biedt goede
kansen om leerlingen te blijven boeien en stap voor stap te brengen tot het ‘next level’
van taalgebruik en taalbeheersing. Gelukkig wordt het concept van ‘Taaldorp’ inmiddels
ook voor digitaal gebruik verder ontwikkeld. Bovendien zijn er inmiddels vele andere
digitale leermethoden en tools. Dat maakt het mogelijk dat leerlingen alleen, met zijn
tweeën of in twee dubbeltallen, in de klas of onafhankelijk van de vaste schooltijden,
mondeling taalgebruik kunnen oefenen in levensechte taalsituaties. De introductie van
games zoals in Freemwurk en Edufrysk betekent voor het leren van het Fries als eerste en
als tweede of derde, vierde, vijfde taal steeds nieuwe uitdagingen voor de taalverwerver.
Deze digitale toepassingen zijn in beginsel gemakkelijk te vertalen naar alle andere
talen. Mede door computertoepassingen kunnen leerlingen wereldwijd gemakkelijk
met elkaar communiceren. Door de mondialisering van ons maatschappelijk leven en
de internationalisering van het onderwijs is het gebruik van het Engels als voertaal in
Noordwest-Europa onmisbaar geworden, maar niet noodzakelijkerwijs als enige taal van
onderwijs en wetenschap, van cultuur en economie. In de bundel Multilingual Europe:
Facts & Policies bespreekt Juliane House het Engels als lingua franca voor “transactional
communication” en zij concludeert, dat dit niet noodzakelijk een bedreiging is voor
meertaligheid: “European language policy should take a “third way” where English
functions as a “co-language” and other languages continue to flourish alongside” (Extra
&Gorter 2008: 47). Trouwens, Engels in het basisonderwijs en in de lerarenopleiding voor
het basisonderwijs bloeit niet zo erg en is ook minder succesvol als je zou verwachten
op grond van het gegeven dat het niveau van taalbeheersing Engels van Nederlandse
middelbare scholieren tot de hoogste in Europa behoort. Dat is oppervlakkig gezien niet
dankzij het onderwijs en zeker niet dankzij de doorlopende leerlijnen en de overdracht van
gegevens van basis- naar voortgezet onderwijs. Die overdracht vindt namelijk nauwelijks
plaats (Oostdam 2010: 6). Leerkrachten en docenten vinden het wel een probleem, maar
de problematiek rond de aansluiting is of wordt nauwelijks verbeterd. De SLO noemt de
overdracht van primair naar voortgezet onderwijs in het jongste verkenningsrapport dan ook
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“een punt van zorg” (Thijs et al. 2011: 13). Wat er dan wel moet gebeuren op het gebied
van het bepalen van te behalen eindniveaus, onderwijsaanbod en leerstofaanbod, met
andere woorden hoe meertalig onderwijs vormgegeven moet worden, is onderwerp van
onze studies én taak van de lerarenopleidingen. Dit geldt niet alleen voor Engels, maar ook
voor Nederlands en Fries en vast ook wel voor de leergebieden van de wereldoriëntatie.
Het is heel toepasselijk, dat het succesvolle project My Schools Network, opgezet en
begeesterd door de NHL-coryfeeën Roelien Bos en Ron Barendsen, een project dat
leerlingen en leraren in opleiding over de hele wereld digitaal met elkaar verbindt in een
virtueel ’learning lab’, straks ook geschikt gemaakt wordt voor het leren gebruiken van
andere talen: grote en kleine, regionale én immigrantentalen. De techniek van My Schools
Network is niet gebonden aan één bepaalde doeltaal; met de goede input en begeleiding
door leraren in opleiding kunnen scholieren hiermee elke taal oefenen en verbeteren.
Omdat de schrijfproducten van de leerlingen opgeslagen en bewaard kunnen worden, is in
beginsel goed te volgen in welke mate de leerlingen voor de verschillende doeltalen een
vergelijkbare taalontwikkeling doormaken. Anders gezegd: in hoeverre de leeropbrengsten
parallel lopen, de leerlingen de parallellie van de onderwijsleerprocessen ervaren en de
resultaten ervan in hun taalportfolio ook in vergelijkbare formuleringen verantwoorden. In
termen van het Referentiekader Nederlands en het Europees Referentiekader: in hoeverre
de leeropbrengsten uit te drukken zijn in gemeenschappelijk geformuleerde streefniveaus
van de verschillende doeltalen. Daarmee wordt vormgegeven aan de gelijkwaardigheid
van de schooltalen op het niveau van het curriculum en de didactiek. Het onderwijs is
immers bedoeld voor het versterken van de Cognitive Academic Language Proficiency
(CALP) in verschillende doeltalen. Idealiter leren de leerlingen de doeltalen beheersen op
vergelijkbaar niveau, niet als gescheiden vakken naast en onafhankelijk van elkaar, maar als
volwaardige doeltalen naast en afhankelijk van elkaar, geleerd in samenhang en toegepast
in verschillende, toepasselijke contexten. Het sleutelwoord in deze aanpak is de transfer van
kennis en vaardigheid tussen de brontalen en doeltalen.

3.1

De leraar
Gemakkelijk gezegd! Maar de onderwijspraktijk is weerbarstig. Docenten die echt gebruik
willen maken van de transfer, moeten zelf de drie doeltalen op voldoende niveau van kennis
en gebruik beheersen. Gebruiksniveau B2 is een algemeen geaccepteerd minimumniveau
voor talendocenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Voor het meertalig onderwijs
zou ik er graag aan toe willen voegen dat de docenten voldoende bagage hebben in

Lectoraat

Gelijkwaardigheid en continuïteit van meertalig onderwijs in Europees perspectief

25

taalvergelijking en ook op inzichtelijke wijze moeten kunnen spelen met de verschillende
talen. Het is altijd opnieuw moeilijk om systeemscheidingen te overbruggen. Natuurlijk is
het prima en heel goed mogelijk om vreemde talen te leren via de onderdompelings- of
immersion methode, maar in Nederland is het gebruik van ’doeltaal = voertaal’ bij Engels,
Duits en Frans in het voortgezet onderwijs én in de lerarenopleidingen helemaal niet zo
vanzelfsprekend als wel het geval is in bijvoorbeeld Vlaanderen. Er wordt wel veel aandacht
aan dit onderwerp besteed tijdens de studiedagen van de Vereniging van Leraren in
Levende Talen en in het tijdschrift Levende Talen Magazine.
Natuurlijk is het ook mogelijk Engels te leren met Fries als contrasttaal naast het
Nederlands. De ontwikkelaars van de methode ’Freemwurk’ voor het voortgezet onderwijs
bespreken momenteel de praktische mogelijkheden om de digitale oefeningen en
toetsen met Engels als contrasttaal aan te bieden. Dat is een prima aanpak om te komen
tot integraal onderwijs, tot meertalig taalleren en tot flexibel taalgebruik. Om zoiets
didactisch te kunnen, moeten de leerkrachten en docenten zelf wel over de nodige
didactische competenties beschikken, zelf voldoende taalvaardig zijn en tevens beschikken
over voldoende reflectievaardigheden om de leerlingen te begeleiden en te monitoren
(volgen en evalueren). Het Europees Platform presenteert in de ‘Streefmodellen voor
vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) in het basisonderwijs’ een ideaalprofiel waarbij de
taalbeheersing Nederlands van de leerkracht als een vanzelfsprekend startniveau van
het onderwijsleerproces wordt aangenomen. De ideale leraar van en voor meertalig
onderwijs heeft een competentieprofiel dat bestaat uit verschillende bekwaamheden. In
de kennisbasis Frysk voor de Pabo (Kennisbasis Fries 2010: 8) is een geheel van kennis en
vaardigheden geformuleerd voor de leerkracht Fries.

Figuur 3 Kennisbasis Frysk Pabo
Kennis

Vaardigheden
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Feitelijke kennis

Friese taal, idioom, taaleigen,
soorten interferenties

Begripsmatige kennis

Eerste taal, tweede taal, vreemde taal
Transfer tussen talen
Meta-linguïstisch bewustzijn

Cognitieve vaardigheden

Differentiatievormen
Integraal taalonderwijs
Interactievormen

Reactieve vaardigheden

Lerende houding
Positieve houding tegenover het Fries
en meertaligheid

Psychomotorische vaardigheden

Natuurlijk taalgebruik
Correcte uitspraak

Interactieve vaardigheden

Fries verstaan, spreken, lezen,
schrijven op F4/B2 niveau
Mondeling en schriftelijk communiceren
in het Fries volgens de standaardnorm

Deze bekwaamheidseisen gelden met name ook voor Nederlands en Engels. De kunst van
het opleidingsonderwijs is deze bekwaamheidseisen zodanig te integreren, dat er allround
leerkrachten afstuderen. De vraag hoe de genoemde bekwaamheden precies uitgewerkt
worden in een individueel portfolio, hoe deze ingezet moeten worden in het didactische
leerproces en hoe deze vervolgens in samenhang geformuleerd moeten worden in het
schoolbeleid, is onderwerp van de promotiestudie van Eabele Tjepkema; beoogd promotor
is prof. dr. Kees de Bot (RUG). Als aanvulling op de eisen in het ideaalprofiel van het
Europees Platform noemt Eabele Tjepkema in het bijzonder de eigen taalvaardigheid in
meerdere talen op een behoorlijk hoog niveau. Het niveau B2 is eigenlijk niet goed genoeg
om met succes leerlingen verder te brengen in hun taalleerproces. Daarnaast is van belang,
dat de leraar inzicht heeft in de processen van taalverwerving en de mogelijke didactische
aanpak om de processen te versterken. Hierbij denkt hij niet alleen aan activerende
didactiek, maar vooral aan het toepassen van transfer en differentiatie in leerstofaanbod,
werkvormen en toetsing.
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3.2

De school
In aansluiting op de bekwaamheidseisen voor de individuele leerkracht komt de
beschrijving van een ideaalprofiel voor de meertalige school als organisatie aan de orde.
Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor goed meertalig onderwijs uit het niveau van
de individuele leerkracht getild naar dat van de school als geheel. Concreet gaat het om
een schoolbeleid gericht op meertaligheid, inclusief een scholingsplan, de aanstelling van
een taalcoördinator, continue en consistente voorlichting aan ouders en de participatie in
bovenschoolse netwerken waarbij de doorgaande leerlijn van basisschool naar voortgezet
onderwijs de belangrijkste inhoudelijke component is
Voor het inhoudelijk overleg tussen de voorschoolse voorzieningen zoals
‘pjutteboartersplak’ en ‘bernedei-opfang’ en het basisonderwijs is door Taalsintrum Frysk
van Cedin samen met de Stifting Frysktalige Berneopfang (SFBO) een lijst met ongeveer
dertig aandachtspunten opgesteld. Deze lijst met aandachtspunten functioneert in de
praktijk om het contact tussen beide onderwijssoorten te stimuleren en het gesprek over
individuele leerlingen én over het curriculum inhoudelijk te sturen. Voor de overdracht
van gegevens van de meertalige basisschool naar het voortgezet onderwijs zijn eveneens
gegevens beschikbaar, maar deze worden nog niet systematisch overgedragen en ook
niet altijd besproken in het overleg tussen deze schoolsoorten. Het gaat hierbij niet alleen
om gegevens van leerlingen, maar ook van leraren. Eén van de onderzoeksvragen van dit
lectoraat betreft het inhoudelijk gesprek van leerkrachten en docenten over de doelen,
inhouden, werkvormen en groeperingsvormen, didactische aanpak inclusief differentiatie,
leerlingvolgsystemen en toetsen. Bestaande schoolplannen van de drietalige basisscholen
en van de scholen voor meertalig voortgezet onderwijs benoemen wel de wens van de
doorgaande leerlijn, maar zij hebben nog niet de juiste middelen om er handen en voeten
aan te geven. De integrale aanpak van de doorgaande leerlijn vraagt echter van de scholen
om ook op het mesoniveau van de schoolorganisatie de meertaligheid vorm te geven.
Hierbij gaat het niet alleen om de zichtbaarheid van de talen in het schoollandschap,
maar vooral om de inhoudelijke afstemming van het curriculum voor Nederlands, Fries,
Engels en in het voortgezet onderwijs ook Duits en Frans. Ook andere vreemde talen
en de aandacht voor immigrantentalen is hierbij op zijn plaats. Er zijn gelukkig goede
initiatieven om in elk geval de gebruikte terminologie voor grammatica in de verschillende
talen inzichtelijk te maken, zoals in de methode Atelier en in de nieuwe reeks Van Dale
grammatica-overzichten. Het overleg moet echter verder gaan om de leerling en de
leerkrachten de samenhang te laten ervaren als een toegevoegde waarde van het motto
“het geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen”. Het is de opdracht van dit
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lectoraat om bedoeld gesprek te voeden met relevante informatie, vragen en instrumenten
die verder strekken dan de taalportfolio’s van de individuele leerlingen en leerkrachten.
Ik denk hierbij enerzijds aan het toepassen van de zelf-scan die Stenden-lector Henk Pol
(lectoraat Ontwikkeling van Veelvormig Christelijk Basisonderwijs) ontworpen heeft voor het
inhoudelijke overleg over het levensbeschouwelijk en pedagogisch profiel van de scholen.
Anderzijds aan het ontwikkelen van een digitaal informatie-instrument zoals ook in de zorg
ontwikkeld wordt voor de overdracht van patiëntgegevens tussen verschillende typen
zorgverleners zoals thuiszorg en verpleeghuiszorg.

3.3

en schrijven. Deze vaardigheden zijn gericht op taalgebruik en gedetailleerd uitgewerkt
in een uitgebreid systeem van ’ik kan’- beschrijvingen voor verschillende leeftijdsgroepen
van basis- en voortgezet onderwijs. In dit systeem wordt onderscheid gemaakt tussen het
drempelniveau van de starters (A1 en A2), het voortgangsniveau (B1 en B2) en tenslotte het
meesterschapsniveau (C1 en C2). Het niveau van de volledige beheersing van een taal als
moedertaal wordt informeel wel aangeduid als ‘C2-plus’.
In Nederland is dit systeem enthousiast onthaald en verder gedetailleerd uitgewerkt door
de SLO en verschillende werkgroepen van Levende Talen. Ik heb er voor Fries als eerste
en tweede taal zelf ook met plezier aan meegewerkt samen met Theun Meestringa (SLO),
Reitze Jonkman, Babs Gezelle Meerburg, Hans de Haan en Liskje Flapper. Deze concrete
beschrijvingen leveren goede input voor het taalportfolio waarin de vaardigheden en de
vorderingen door de leerlingen zelf bijgehouden kunnen worden. Een digitaal taalportfolio
kan hierbij een handig middel zijn. Als het lukt om de leerling en zijn ontwikkeling als
één geheel te (leren) zien, de systeemscheiding te overwinnen en de taalbeheersing
van verschillende talen samen te beschrijven en te beoordelen, ontstaat meteen de
mogelijkheid om de meertaligheid van de individuele leerling ook cijfermatig uit te drukken
als ‘Triple M’. Anders gezegd: Een triple M-leerling scoort gemakkelijk twee keer zo hoog
als een monolinguale leerling!

De leerling
De wet ’Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ (2010) maakt onderscheid tussen
vier functionele niveaus en vier streefniveaus. Deze te bereiken niveaus zijn gekoppeld
aan de verschillende sectoren van het onderwijs, van basis- via beroeps- naar algemeen
voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Deze niveaus zijn
weer uitgewerkt in kerndoelen en examenprogramma’s. De bedoeling ervan is glashelder:
“Dit referentiekader vormt de basis voor (aanpassing van) lesmethoden, leermiddelen
en toetsen/examens. Daardoor zal het ook uitgangspunt zijn bij het ontwerpen van
taal- en rekenonderwijs binnen scholen en lerarenopleidingen” (www.taalenrekenen.nl).
Anders gezegd: ook al past een knellend ’rijksleerplan’ niet bij Nederland, dit zijn wel de
ingrediënten ervan en iedereen interpreteert deze richtlijnen dan ook als bouwstenen van
een nationaal curriculum – ook al noemen wij het niet zo. Scholen, docenten en leerlingen
worden er op afgerekend, dat wil zeggen: op de beheersing van één taal.
Gemakkelijk gezegd, maar de vraag is vervolgens hoe definieer je de goede, de gewenste
beheersing van een taal? Hoe meet je die niveaus van taalbeheersing? Gaat het hierbij
vooral om technische vaardigheden zoals technisch lezen en schrijven, de juiste woordkeus
in de context, vooral om vormaspecten van de taal zoals werkwoordsvormen, syntactische
verbindingen of spelling, of gaat het in de eerste plaats om taalgebruik in verschillende
contexten? Het goede antwoord is: een combinatie van dat alles.

Voor een goede vergelijking is het wel nodig dat de beschrijvingen van deze niveaus en de
toetsinstrumenten enigszins vergelijkbaar zijn. Gelukkig kan het Europese Referentiekader
voor talen (ERK, 2001) hierbij goede diensten bewijzen. De Anglia-toetsen voor Engels
zijn al geijkt en gerangschikt naar de ERK-niveaus. De populaire methode ‘Take it Easy’
heeft eigen toetsen. Voor Fries is er een beperkt toetsaanbod dat vooral gericht is op
woordenschat en spelling. In dit schooljaar introduceert het Cito op alle basisscholen
een toets begrijpend lezen Fries voor groep 8. Er zijn dus bouwstenen om te komen tot
een toetsgebouw voor de drie doeltalen, maar een gemeenschappelijke bouwtekening
is er nog niet en het cement moet nog aangemaakt worden. Reitze Jonkman verricht
voor Fries pioniersarbeid door systematisch de toetsinstrumentaria van de drie doeltalen
Nederlands, Fries en Engels met elkaar in verband te brengen: de Meijerink-toets voor
Nederlands, de Anglia-toetsen voor Engels en een zelf ontwikkelde woordenschattoets
voor Fries. Concrete doelstelling van dit lectoraat is om in de komende jaren op basis
van een samenhangend overzicht van de bestaande toetsen voor Nederlands en Engels
vergelijkbare toetsen voor Fries te ontwikkelen die eveneens de stapsgewijze ontwikkeling
van de leerprestaties van de leerlingen toetsen; laten wij het een Frisia-toets noemen. Op
deze wijze kunnen de te bereiken niveaus van taalbeheersing vergelijkenderwijs goed in

In 2001 heeft de Raad van Europa het zogeheten Europees Referentiekader voor Talen
gepubliceerd. Dit referentiekader is in eerste instantie ontwikkeld voor het beschrijven
van streefniveaus voor het leren van vreemde talen, maar wordt tegenwoordig ook
toegepast voor het beschrijven van streefniveaus voor het leren van een tweede taal en
inderdaad ook voor de moedertaal. Het is een vernuftig systeem met zes niveaus en vijf
verschillende taalvaardigheden: verstaan, lezen, spreken (monoloog), spreken (dialoog)
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kaart gebracht worden. Hiermee kan voor de leerling zelf, voor de ouders en ook voor
de leerkrachten en de docenten niet alleen de samenhang tussen de gebruikte toetsen
zichtbaar gemaakt worden, maar ook inzicht en houvast geboden worden wat betreft
niveaus van taalvaardigheid, toegepast in verschillende domeinen van taalgebruik. Deze
afstemming van toetsing in de drie talen kan invloed hebben op de efficiëntie en de
effectiviteit van onderwijsprogramma’s. De gewenste doorgaande leerlijn van basis- naar
voortgezet onderwijs moet op termijn ook leiden tot een doorgaand leerlingvolgsysteem
met doorgaande toetslijnen.
Idealiter functioneren de afsluitende toetsen van het basisonderwijs als instapniveau van
de leerling in het voortgezet onderwijs. In de schoolpraktijk is de overdracht van informatie
nog zeer beperkt. Sommige scholen organiseren in de brugklas zelf een peiling van de
beginsituatie en het startniveau van de leerling. Sinds enkele jaren gebruikt CVO ZuidWest Fryslân een uitgebreide toets waarvan de resultaten digitaal verwerkt worden. Het
gaat hierbij gedeeltelijk om gerapporteerd taalniveau in ERK-termen, zowel thuistaal als
taalgebruik in de vrije tijd, maar ook om een toets woordenschat en spelling. In het kader
van dit lectoraat worden deze toetsen in de komende jaren geleidelijk aan op meer scholen
in Fryslân afgenomen. Hiermee worden systematisch en voor langere termijn gegevens
verzameld die inzicht bieden in de ontwikkeling van de taalbeheersing van de leerlingen.
Het is de bedoeling de reeds genoemde Frisia-toets uit te bouwen met grammaticale
elementen die te vergelijken zijn met onderdelen van de Anglia-toets. Dit toetsinstrument
zal in de komende jaren verder ontwikkeld worden in twee richtingen: meer toetsmomenten
en toepasbaarheid voor andere talen.

Illustratie 4 Een systematisch overzichtje kan verhelderend zijn voor het inzicht in de overeenkomsten
tussen Engels en Fries enerzijds en Nederlands en Duits anderzijds.

English
Us
Cheese
Church
House
Key
Rain
Year
Wheat
Bread
Nail
Nose
I have been
To sleep /I have slept
One = two sheep

Frysk
Ús
Tsiis
Tsjerke
Hûs
Kaai
Rein
Jier
Weet
Brea
Neil
Noas
Ik haw west
Sliepe / Ik haw slept
Ien =twa skiep
Ien = twa bern

Nederlands
Ons
Kaas
Kerk
Huis
Sleutel
Regen
Jaar
Tarwe
Brood
Nagel
Neus
Ik ben geweest
Slapen / Ik heb geslapen
Twee schapen

Deutsch
Uns
Käse
Kirche
Haus
Schlüssel
Regen
Jahr
Weizen
Brot
Nagel
Nase
Ich bin gewesen
Schlafen / Ich habeg eschlafen
Zwei Schafe

In een schoolportfolio kan informatie bijeengebracht worden over de samenstelling van
de schoolbevolking wat betreft de talige herkomst van de leerlingen. Nu zijn er meestal
geen betrouwbare cijfers over de taal-heterogene (Fries of Nederlands) instroom op de
verschillende locaties van het voortgezet onderwijs. Daarnaast kan in het schoolportfolio
aandacht besteed worden aan de schoolcultuur, aan de vernieuwingsambities van de
school, maar ook aan de kennis en vaardigheden van de docenten, de metacognitieve
vaardigheden en het meta-linguïstisch bewustzijn. Kortom: de school als lerend systeem,
de individuele schoolleider(s) als lerende professional(s), de individuele leraren als lerende
professionals én de lerende kinderen.
De illustratie hiernaast biedt een systematisch overzicht dat verhelderend kan zijn voor
het inzicht in de overeenkomsten tussen Engels en Fries enerzijds en Nederlands en Duits
anderzijds.
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“Niet in mijn dorpen en in mijn elf steden,
niet in mijn meren en mijn heerlijkheden
ben ik het meest mijzelf, maar in mijn taal,
het instrument waardoor ik ademhaal.”

4.

Ed Hoornik (1910-1970)

Clil – Content and
Language Integrated
Learning

Vak en voertaal, taalvergelijking en taalspel, games en sociale media – deze
onderwerpen spelen allemaal een rol in het taalleerproces. Het onderwijs moet zich
richten op de verdere integratie van taalvormen en leerinhouden.
Basiskenmerk van meertalig onderwijs is het gebruik van doeltalen als voertaal. In
Nederland zijn meer dan 150 scholen voor voortgezet onderwijs actief als tweetalig
onderwijs Nederlands-Engels (soms ook Duits of Spaans) en 650 basisscholen die door
het Europees Platform begeleid worden voor vroeg vreemde talenonderwijs (vvto). Het
Europese Network of Schools, dat geïnspireerd wordt door het Mercator Kenniscentrum
voor Meertaligheid en Taalleren, telt 94 scholen in 33 Europese regio’s met een
minderheidstaal in 16 lidstaten van de Europese Unie (Mercator Annual Report 2011). In alle
lidstaten zijn natuurlijk ook scholen waar immigrantentalen op de een of andere manier aan
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bod komen. Hoeveel talen precies en welk beleid de lidstaten voeren, wordt momenteel in
kaart gebracht door Mercator-collega’s onder auspiciën van de British Council in het kader
van het project ‘Language Rich Europe’ dat betrekking heeft op 22 lidstaten van de EU.
Het lectoraat Fries en Meertaligheid wil bijdragen tot de versterking van de integrale
aanpak van het taalleren en taalonderwijs en de verbetering van de doorgaande
taalleerlijnen tussen basis- en voortgezet onderwijs. Het betreft de didactische organisatie,
de lerarenopleidingen en het doorgaand meten van de leeropbrengsten in termen van
niveaus van taalbeheersing. Kortom: alle aspecten van meertalig onderwijs. Een essentieel
onderscheidend element van meertalig onderwijs is het gebruik van de doeltalen als
instructietaal, als voertaal bij andere vakken. Dit is nog sterk in ontwikkeling, internationaal
als ‘Content and Language Integrated Learning (Clil)’, in het Nederlands ‘Taalgericht
Vakonderwijs’ en in het Fries simpel bekend als ‘fak en fiertaal’.
Gelukkig hoeven wij niet helemaal vanaf nul te beginnen. In Fryslân wordt op alle scholen
Fries als vak gegeven en in toenemende mate ook als voertaal. Op alle scholen in Fryslân
wordt Fries als vak en Engels als vak gegeven, in het voortgezet onderwijs natuurlijk ook
Duits en Frans, en verder naar keuze Spaans, Latijn en Grieks. Op meer dan 100 (van
de bijna 500) basisscholen is een Friestalige dag of middag heel gewoon, waarbij Fries
als voertaal gebruikt wordt bij andere leergebieden zoals geschiedenis, biologie en de
kunstvakken. 43 basisscholen werken volgens het concept van het drietalig onderwijs
waarin de drie doeltalen niet alleen als vak, maar tevens als instructietaal gebruikt worden.
Het Netwurk Trijetalige Skoallen wordt begeleid door het Taalsintrum Frysk van Cedin.
Het streven is om door de integratie van drie talen: Nederlands, Engels en Fries te komen
tot verhoging van het niveau van taalbeheersing in alle drie de doeltalen. Hoewel er bij
de start van het project ‘Trijetalige skoalle’ gewerkt werd met een stringent model van
verdeling van onderwijstijd voor Nederlands, Fries en Engels, en het principe van “one
person – one language” niet alleen in de pjutteboartersplakken en bernedei-opfang
met succes wordt toegepast en een belangrijk kwaliteitskenmerk is van het meertalig
basisonderwijs, worden geleidelijk meer verschillende modellen beproefd. Dit past bij
de analyse van Jasone Cenoz, die in haar boek ‘Towards Multilingual Education. Basque
Educational Research from an International Perspective’ (Cenoz 2009) beredeneert, dat wij
niet zozeer naar vastgestelde typologieën van meertalig onderwijs zouden moeten kijken,
zoals het A-, B- en D-model in Baskenland, maar vooral de aandacht moeten richten op de
verschillende bouwstenen of ingrediënten die bijdragen tot de “Continua of multilingual
education” (Cenoz 2009: 35). Zij benadrukt trouwens, dat meertalig onderwijs alleen als
zodanig gedefinieerd kan worden als het ook streeft naar ‘multiliteracy’, het schriftelijk

36

Dr. Alex M.J. Riemersma

Lectoraat

Gelijkwaardigheid en continuïteit van meertalig onderwijs in Europees perspectief

37

gebruik van de doeltalen: “This definition is goal-oriented in the sense that multilingualism
and multiliteracy are the aims to be achieved. It also goes beyond bilingual education
focusing on three or more languages” (Cenoz 2009: 56). Voorbeelden van drietalig
onderwijs passend in deze omschrijving zijn te localiseren in de Zweedstalige gemeenschap
in Finland, in Catalonië en op de Balearen, in Karinthië en in Luxemburg (Bangma et al.
2011). In Risum-Lindholm in de Kreis Nord-Friesland in Sleeswijk-Holstein is één drietalige
school met Deens, Duits en Noordfries als vak en als voertaal. Leerlingen in grensgebieden
groeien als vanzelfsprekend op met meertaligheid. Leerlingen in Luxemburg groeien op in
drie of vier talen: Duits is de eerste taal in het basisonderwijs, Frans die van het voortgezet
onderwijs, Engels is verplicht en Luxemburgs/Letzeburgish is de – vooral mondelinge
– communicatietaal voor alledaags gebruik, maar wel een officiële schooltaal waar de
leerlingen ook examen in doen (Ehrhart 2011: 151).
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historie van dorp en stad moeten verwerken in schrijfproducten voor andere leerlingen,
zowel scholen in het netwerk in Fryslân als internationaal. Dit past heel goed in wat in de
internationale terminologie heet ‘Content and Language Integrated Learning’ (Clil).
Het is nog een lange route voordat wij kunnen spreken van geslaagd meertalig ‘taalgericht
vakonderwijs’. Het huidige meertalige onderwijs in Nederland en Fryslân is wel een
logische stap op de weg naar het Europese streven dat iedere burger naast zijn of haar
moedertaal minstens twee andere talen zou moeten beheersen. Geïntegreerd taalonderwijs
in meerdere talen is uiteraard maatwerk, maar dan wel op basis van leerplannen en
schooltaalbeleidsplannen.

De vergelijkbaarheid van de niveaus van taalbeheersing in de doeltalen kan bijdragen aan
het bepalen van gewenste en het meten van gerealiseerde leeropbrengsten. Dit helpt ook
voor het versterken van meertalig bewustzijn van leraren, leerlingen en de ouders. In het
voortgezet onderwijs is er nog veel pionierswerk te doen. Drie scholen bieden tweetalig
onderwijs Nederlands-Engels aan met Fries alleen als vak; dit zijn officieel tweetalige
scholen in termen van het Europees Platform voor het Onderwijs. Twee andere scholen
gebruiken naast het Nederlands zowel Engels als Fries als voertaal, de havo-afdeling van
scholengemeenschap Liudger in Burgum en de vmbo-scholen van Bogerman in Koudum en
Wommels. Deze scholen experimenteren met drietalig onderwijs; zij breiden het aandeel
Engels en Fries als voertaal stap voor stap uit tot een substantieel deel van de onderwijstijd.
De formele criteria van het Europees Platform zijn 30% tweede taal als voertaal in het vmbo
en 50% onderwijstijd in de doeltalen in het havo en vwo. De Stuurgroep van het Tweetalig
Onderwijs van het Europees Platform heeft inmiddels aangegeven, dat wij in Fryslân zelf
een model-formule moeten ontwikkelen voor de respectievelijke percentages voor Fries en
Engels in het drietalig voortgezet onderwijs.

Ook moderne leermiddelen met digitale toepassingen en schooltelevisieprogramma’s
dragen bij aan het realiseren van taalgericht vakonderwijs (Hajer en Meestringa 2011).
Leraren en leerlingen kunnen in de community van kennisnet doelgericht en kennisgericht
samenwerken. Hierbij komen ook serious games als logische instrumenten van het
spelenderwijs verwerven van talen in beeld. Hoe en met welke resultaten in termen van
betrokkenheid van de leerlingen en vergroting van hun leeropbrengsten kan een interessant
onderzoeksonderwerp opleveren voor aan aio-onderzoek dat in overleg met NHL-lector
Hylke van Dijk (lectoraat Serious Gaming) verder ontwikkeld wordt in het kader van de UCFplannen. De echte uitdaging van het lectoraat is het samenbrengen van leerkrachten en
docenten en hen samen te laten werken aan de doorgaande leerlijnen, aan de afstemming
van werkvormen en differentiatie en het systematisch gebruik van de doeltalen als voertaal.
Dit begint met overleg over leerdoelen, leerinhouden en gewenste leerresultaten. Eén
middel daartoe is het vormen van lokale knooppunten van scholen voor voortgezet
onderwijs samen met toeleverende basisscholen. Naast een leerlingvolgsysteem voor de
drie doeltalen en het (elektronisch) taalportfolio van de individuele leerling kan een nieuw te
ontwikkelen instrument (elektronisch) schoolportfolio hierbij goede diensten doen, namelijk
voor de beschrijving van visie, ambitie, taalbeleid, doelen, leerstrategieën, taalmethoden en
werkvormen, differentiatie en toetsvormen.

De experimentscholen in Burgum, Koudum en Wommels geven wiskunde in het Engels en
geschiedenis in het Fries. Dit vraagt van de docenten speciale vaardigheden, en toepassing
van transfer. Er zijn leermiddelen beschikbaar, niet alleen in het Engels, maar ook in het
Fries. De geschiedenismethode Memo is helemaal in het Fries vertaald en ook de vensters
van de Canon van Friesland zijn op papier en op dvd in het Fries beschikbaar, zodat de
leerlingen met basisboeken en bronnen in verschillende talen kunnen leren werken en het
geleerde ook weer in verschillende doeltalen kunnen toepassen. Dat is in elk geval heel
praktisch als zij in het kader van My Schools Network bijvoorbeeld de eigen omgeving en

De didactische vraag is nu hoe je leerlingen gevoelig kunt maken voor dit soort
taalvergelijkingen en hoe kun je de leerlingen taalgevoelig maken voor en door
meertaligheid? Het spelelement is hierbij van bijzonder belang om de kinderen van jongs
af aan plezier te laten beleven aan de relatie taal en werkelijkheid en mede daardoor de
cognitieve ontwikkeling te stimuleren.
Dit kan al vroeg beginnen met behulp van tweetalige of meertalige alfabetboeken of
met het boek ’My first thousand words’ dat in meerdere talen beschikbaar is, in het Fries
als ’Tûzen wurden’. De jonge kinderen en hun ouders en andere voorlees-volwassenen
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kunnen gemakkelijk vertrouwd raken met taalverschillen door bijvoorbeeld de serie van
Tomke-boekjes, van Eric Hill, Spot / Stip, en een flink aantal klassieke prentenboeken die
in meerdere taalversies uitgebracht zijn, zoals Rupsje Nooitgenoeg. Sommige ouders zijn
zo taalvaardig, dat zij zelf spontaan Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt al lezende
in een andere taal aan de kinderen kunnen voorlezen. Deze boeken bieden juist goede
mogelijkheden om de kinderen al op jonge leeftijd te leren dat een ding of gebeurtenis
prima met verschillende benamingen aangeduid kan worden, waardoor het abstracte
denken bevorderd wordt. Hier liggen goede kansen voor een verbinding met het nieuwe
Stenden-lectoraat van mevr. Sieneke Goorhuis-Brouwer en mevr. Ineke Oenema-Mostert
(lectoraat Early Childhood). Voor de wat oudere leerlingen is de wereld van de stripboeken
royaal toegankelijk in het Fries: bijvoorbeeld Asterix, Suske en Wiske, Kuifje, Douwe
Dabbert, Bommel, Prikkebeen. Leerlingen kunnen prima puzzelen met verschillende
taalversies van hun favoriete striphelden en hierdoor ook plezier beleven aan taalverschillen.
Leerlingen kunnen ook goed op het spoor komen van taalvergelijking en taalspel door zelf
boeken te lezen die in meerdere talen beschikbaar zijn. Ik noem twee recente voorbeelden
van boeken die in drie of meer talen beschikbaar zijn: Harry Potter (vertaling in het
Fries door Jetske Bilker) en J. Tolkien (vertaling van The Rabbit door Anne Popkema en
vertaling van deel I van the Lord of the Ring door Liuwe Westra). Een aantal klassiekers uit
de wereldliteratuur zoals Le petit prince en Alice in wonderland, maar ook Nederlandse
jeugdliteratuur is in het Fries vertaald, zoals Thea Beckman, Kruistocht in spijkerbroek
(vertaling in het Fries door Jan de Jong), en Jan Terlouw, Oorlogswinter. Anderzijds zijn
meerdere Friese jeugdboeken ook in het Nederlands verkrijgbaar, zoals Hanneke de Jong,
De lêste brief; Lida Dykstra, Spegelspreuk / Spiegelspreuk; Akky van der Veer, Swart op wyt
/ Zwart op wit; Tiny Mulder, Tiniis / Gevaarlijk ijs.
In het kader van de module Jeugdliteratuur hebben verschillende studenten lesmodules
ontwikkeld waarbij de leerlingen zelf de ervaring opdoen om verhalen in verschillende talen
te lezen, verrassende vergelijkingen en verschillen in de vertalingen behandelen. Leerlingen
zijn prima in staat zelf vergelijkingen van de verschillende taalversies te maken, opmerkelijke
of intrigerende verschillen aan te wijzen en te beoordelen welke versie hen het meest
aanspreekt.
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“Fan Ljouwert nei Lissabon,
oer de grins nei Graz.”

5.

(Nije Fryske siswize)

Lerarenopleiding

In dit slothoofdstuk worden ideeën uitgewerkt voor de lerarenopleiding. Het gaat
hierbij vooral om de mogelijkheden van samenwerking met opleidingen in andere
Europese lidstaten. Hiermee wordt de Europese dimensie in de opleiding versterkt.

5.1

Lerarenopleiding in Europees perspectief
De realisatie van deze initiatieven is uiteraard afhankelijk van de mensen met hun
ideeën, inzet en perspectief. Maar ook van de samenwerking tussen lerarenopleiding
en de schoolbegeleiding, het bovenschools management en de onderwijsinspectie,
maar vooral van de gemeenschappelijke visie van al deze actoren. In de scholen zelf is
natuurlijk de meeste en de meest praktische expertise aanwezig. De initiële opleiding en
de nascholing zijn daarmee niet overbodig. In samenspraak en samenwerking kunnen
de scholen uitgroeien tot excellente expertisecentra. De training en reflectie vanuit de
lerarenopleidingen is essentieel om de bewust toegepaste onderwijstijd in de doeltalen
te verhogen en de kwaliteit ervan te verbeteren. De lerarenopleidingen zijn bezig met
integratie van de doeltalen in een drietalige stroom op de Pabo en het ontwikkelen van
een minor en master ’Meertaligheid’. De drietalige Pabo-stroom, een gemeenschappelijke
activiteit van de Pabo’s van Stenden en NHL hogeschool is al van start gegaan. Deze kan
in de komende drie jaren uitgroeien tot een excellente opleiding die niet alleen voor de
basisscholen in het bestaande netwerk van drietalige basisscholen de nieuwe leerkrachten
aflevert, maar ook inspiratie kan geven aan al die andere scholen die zich stap voor
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stap ontwikkelen tot ’taalscholen’, waar taalgericht vakonderwijs in meerdere doeltalen
tegelijkertijd wordt beoefend. Concreet is dit schooljaar de profilerende keuze-minor
Meertaligheid door een aantal PABO-4 studenten gevolgd. Deze minor zal in de komende
twee jaar inhoudelijk en praktisch zodanig vorm krijgen dat alle studenten van de drietalige
stroom er met succes hun praktijkonderzoek mee uitvoeren. Het is mijn professionele
droom, dat de praktijkonderzoeken van de bachelorstudenten deel uitmaken van een
groter onderzoek naar functioneren en de leeropbrengsten van meertalig onderwijs; dat
de studenten met hun profilering niet alleen werken aan de eigen ontwikkeling, maar ook
bijdragen aan het meertalig onderwijs als geheel.

5.2

In alle bescheidenheid kan vastgesteld worden, dat de ontwikkelingen in Fryslân van
tweetalig basisonderwijs vanaf 1955, de uitbouw van Fries als voertaal – mondeling en
schriftelijk – en de huidige ontwikkeling van het concept van drietalig onderwijs heel
goed past in Europese ontwikkelingen, gericht op de vanzelfsprekendheid van meertalig
onderwijs voor alle leerlingen. De invoering van Fries als vak voor alle leerlingen in het
basisonderwijs vanaf 1980 en in de basisvorming vanaf 1993 heeft als belangrijk effect
gehad, dat de Friese taal en cultuur veel vanzelfsprekender is geworden, óók voor mensen
die thuis geen Fries spreken: “It Frysk is mear fan ús allegearre wurden.“ Fries speelt
hier een integrerende rol voor de sociale cohesie. Dat is in sommige andere Europese
regio’s met een minderheidstaal wel anders. Ik heb begin vorig jaar op voordracht van de
Vereniging van Leraren in Levende Talen, deelgenomen aan een driedaagse workshop van
het European Centre for Modern Languages (ECML) in Graz over minority languages and
collateral languages, dat wil zeggen het in de klas aan de orde stellen van verwante talen
zoals het Frans en het Occitaans, het Spaans en het Catalaans. Van de 34 deelnemers –
van elke lidstaat van de ECML één - was ik één van de weinigen die zelf werkzaam is in
het meertalig onderwijs met een minderheidstaal. Ik heb daar de kans gekregen om in 20
minuten het meertalig onderwijs in Fryslân en het werk van Mercator te presenteren. Naar
aanleiding van die workshop heb ik samen met collega’s uit Catalonië, Ierland en Wales
een project opgezet met de titel Teacher Training for the Multilingual Classroom (TTMC).
Het project is toegekend voor de jaren 2012-2015. Het lijkt me zeer goed te passen in
dit project, én bij dit lectoraat, dat de slotconferentie van dit project in 2015 in Fryslân
zal plaatsvinden. Het ECML in Graz is een innovatie-instituut, gelieerd aan de Raad van
Europa. In zijn rapport ’Languages in Europe towards 2020’ karakteriseert Lid King het
ECML zo: “Over the years, the ECML has sought to establish itself as a centre of innovation
in language teaching delivering its strategic objectives through a series of projects and
workshops, bringing together teacher trainers, researchers and language professionals.
As well as promoting language education, the ECML supports the implementation of
language policies, basing its work on the underlying values of the Council of Europe. (…)
What can be said for certain is that both in the EU and CoE/ECML the existence of such
arenas for reflection and development are potential drivers of new thinking in response to
the demands of the communication age. The question is how well we make use of such
opportunities” (King et al. 2010: 16). Dit lektoraat is erop gericht optimal gebruik te maken
van deze mogelijkheden.

In de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs ligt de uitdaging meer in het
overwinnen van de systeemscheiding tussen de talenvakken en de niet-talenvakken,
geschiedenis, aardrijkskunde, economie. Voor een duurzaam succes van meertalig
voortgezet onderwijs zullen de lerarenopleidingen van de wereldvakken ook moeten trainen
in taalgericht vakonderwijs. De opleidingen dragen hiermee bij tot het bereiken van de
Lissabon-doelstellingen van de EU. Deze worden nu omgezet in de Europa 2020-strategie:
dynamische kenniseconomie, duurzame groei, meer en betere banen en een hechtere
sociale samenhang.
Al deze plannen en ambities voor praktijkgericht onderzoek passen prima bij de
talentontwikkeling van de studenten, bij de strategische doelstellingen en ambities van
de hogescholen, gericht op innovatie en het samengaan van toegepast onderzoek en
onderwijs. De hogescholen leggen zelf de verbinding tussen de regionale inbreng van
de omgeving en de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat biedt hier op
de campus goede focus en ontwikkelingskansen. Het is dus heel mooi, dat die nu ook
door het fonds van de UCF gesteund en verder ontwikkeld worden. Heel concreet is die
steun er al voor het ontwikkelen van een Master Multilingualism, waarvoor Nana Hilton en
professor Goffe Jensma van de RUG al heel wat denk- en rekenwerk verzet hebben. Het
is mijn droom, dat deze Master Multilingualism in de komende twee jaren met Europese
subsidie verder ontwikkeld kan worden tot een joint master in een consortium van de beide
hogescholen in Fryslân, de universiteiten in Bangor en Carmarthen in Wales, de universiteit
van Donostia in Baskenland en de open universiteit van Barcelona.
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Met ambitie en met goede inzet is in Europa heel wat mogelijk. De lector en de leden
van de kenniskring zullen hun uiterste best blijven doen om er een succes van te maken.
Dat kan mede dankzij de uitdrukkelijke en zeer gewaardeerde inzet van onze collega’s
op de secretariaten van Stenden en NHL, de lange termijn-visie van de bestuurders, de
directeuren Ingrid Janssen en Geiske Tol, de Colleges van Bestuur van Stenden en NHL
hogeschool, van de UCF-bestuurder Frans Zwarts, en heel erg in het bijzonder de morele
en financiële steun van het provinciaal bestuur van Fryslân, hier vertegenwoordigd door
gedeputeerde mevr. mr. drs. Jannewietske de Vries.
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Meerwaarde door meertaligheid: het
optimaliseren van leeropbrengsten van
Meertalig Voortgezet Onderwijs in
Friesland
Drs. Mariëlle Bieleman

Inleiding: Meertaligheid als meerwaarde
Meertaligheid in het onderwijs heeft meerwaarde. Vanuit deze gedacht bieden drie
scholen in de provincie Friesland sinds vorig schooljaar Meertalig Voortgezet Onderwijs
(MVO) aan. Leerlingen die in een MVO-klas zitten krijgen les in het Nederlands, het
Fries en het Engels. Alle drie de talen zijn zowel schoolvak als voertaal bij andere
vakken zoals Wiskunde, Aardrijkskunde en Geschiedenis. Een uniek project waarmee
wordt beoogd dat de leerlingen een volledige taalbeheersing bereiken in de drie
doeltalen onder het motto ’Meer talen meer toekomst.’ Het project is vooral uniek
omdat voor het eerst ook het Fries expliciet wordt ingezet als voertaal bij andere
vakken in het voortgezet onderwijs.
Deze nieuwe opzet, waarmee de scholen aansluiten op het al langer lopende project van
het drietalige basisonderwijs in Friesland biedt gelegenheid tot het doen van onderzoek dat
ons meer inzicht geeft in de taalontwikkeling van meertalige kinderen. Welke invloed heeft
de tweetaligheid van de leerlingen bijvoorbeeld op het verwerven van een derde taal?
In welke taal vindt de interactie tussen leerlingen onderling plaats? Op welke taal vallen
leerlingen bij voorkeur terug bij het oplossen van moeilijke vraagstukken? Hoe kan het
inzetten in schoolse situaties van de moedertaal, voor de meeste leerlingen Fries, bijdragen
aan meer succes bij andere vakken?
Daarnaast vraagt de nieuwe opzet om het ontwikkelen van een succesvolle
meertaligheidsdidactiek binnen de MVO-teams. Er moet worden onderzocht hoe de
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het ruimte bieden aan de moedertaal binnen het onderwijs is het positieve effect dat dit
kan hebben op het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen op school. Tenslotte
noemt Van den Branden ook nog het belang voor de samenleving van het investeren in
functionele meertaligheid van de bevolking. (Van den Branden 2010, p.179).
García geeft in haar boek over tweetalig onderwijs een lange opsomming van voordelen
van tweetalig onderwijs. Cognitieve voordelen van tweetaligheid zijn onder andere een
beter meta linguïstisch bewustzijn, beter divergent kunnen denken en de aanleg hebben
voor het leren van meerdere talen. Sociale voordelen liggen op het vlak van interactie met
de omgeving en de wereld en op het gebied van cultureel bewustzijn. (García 2009, p.93).
Vanuit het idee dat positieve aandacht voor meertaligheid goed is voor de taalontwikkeling
van de leerlingen, hun sociaal-emotioneel welbevinden en hun cultureel bewustzijn is
men in de provincie Friesland in 1997 gestart met het drietalig basisonderwijs. Daartoe
is een netwerk van gecertificeerde Trijetalige Skoallen (3TS) opgezet, waartoe inmiddels
41 basisscholen in de provincie behoren. Deze scholen verzorgen onderwijs in zowel
Nederlands, Engels als Fries. In 2006 is vervolgens een werkgroep ingesteld voor het
opzetten van meertalig voortgezet onderwijs (MVO) in Friesland. Op dit moment
verzorgen 3 scholen in de provincie MVO: het CSG Liudger in Burgum en 2 locaties van het
Bogerman, te weten Wommels en Koudum. Daarmee wordt vanuit Europees perspectief
een unieke gelegenheid gecreëerd een doorgaande leerlijn uit te stippelen van drietalig
basisonderwijs naar meertalig voortgezet onderwijs, waarbij de moedertaal / moedertalen
van de leerlingen maximaal ingezet en benut kan / kunnen worden.

leeropbrengsten voor de drie talen gemaximaliseerd kunnen worden en welke kennis en
vaardigheden de docenten van de meertalige klassen daarvoor nodig hebben. Zoals Cenoz
ook aangeeft: “Multilingual education does not only mean making room in the curriculum
for more languages or improving teachers’ proficiency in English. It implies having a
multilingual perspective at the conceptual level that is reflected when establishing goals,
planning lessons and assessing students.” (Cenoz 2009, p.126)
Tenslotte is het belangrijk dat de lerarenopleidingen in Friesland docenten gaan afleveren
die taalontwikkelend kunnen lesgeven, in welke taal en welk schoolvak dan ook.

Waarom meertalig voortgezet onderwijs?
In Friesland is ervoor gekozen om zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs
in te zetten op het aanbieden van Fries naast Nederlands en Engels, waarbij het
Fries op een aantal scholen ook als voertaal bij enkele vakken wordt gebruikt. De
beoogde meertaligheid van de leerlingen op deze scholen levert hen vele voordelen
op. Van den Branden zegt hierover het volgende: “Meertaligheid wordt in de wereld
der volwassenen als een troef bestempeld: wie veel talen vlot begrijpt en spreekt,
kan in zeer veel verschillende situaties functioneren en zich verder ontwikkelen.
Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat elke taal die tot ontwikkeling komt, de
ontwikkeling van andere talen mee bevordert. De meertalige taalgebruiker die een rijk
talig repertoire uitbouwt, beschikt over een rijke ader die hij/zij kan aanboren in allerlei
leeractiviteiten en in een grote diversiteit aan sociale situaties in alle domeinen van de
samenleving. Dat geldt niet alleen voor prestigieuze meerderheidstalen (Nederlands,
Engels, Frans, Spaans, ….) maar ook voor minderheidstalen.” (Van den Branden 2010,
p.193).

Optimaliseren leeropbrengsten meertalig voortgezet onderwijs
“Go to the computer in your head,” Ms. Acuña says, as twenty-five pairs of hands
grasp their heads and begin making motions. Children tap their foreheads intently,
determined to find their “computer.” […] She continues, “Find your mouse and press
English only. Okay? Is everybody there? English only, no Español.“ (García, 2009 p.3)

Een goede beheersing van het Fries, naast het Nederlands en Engels, is echter niet alleen
doel maar ook middel. Ruimte bieden voor de moedertaal van leerlingen kan veel positieve
effecten hebben. Ten eerste kan de thuistaal een steigerfunctie vervullen bij het leren van
en in een tweede taal. In deze context wordt vaak verwezen naar de Common Underlying
Proficiency hypothese van Cummins. Anderstalige kinderen (waarbij ‘anderstalig’ verwijst
naar het feit dat hun moedertaal een andere is dan de officiële schooltaal) moeten volgens
deze theorie van Cummins de kans krijgen hun schoolse taalvaardigheid te ontwikkelen
in hun moedertaal. Dit houdt in dat ze in hun moedertaal leren omgaan met bijvoorbeeld
abstracte teksten. De leesstrategieën en taalleerstrategieën die ze hierbij verwerven,
kunnen ze vervolgens inzetten bij het leren van de tweede taal. Een ander voordeel van
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In bovenstaand fragment laat García zien hoe een leerkracht in de praktijk bewust
de switch maakt van de ene naar de andere taal bij tweetalige kinderen. In het MVO
moeten zowel leerlingen als docenten deze switch meerdere malen per dag maken.
De leerlingen switchen op één dag zelfs tussen drie talen: Nederlands, Engels en Fries.
Docenten Wiskunde, Geschiedenis en Aardrijkskunde geven hun vak ineens in een
andere taal. Hoe zorgen we er op MVO scholen voor dat de leeropbrengsten in de
drie talen geoptimaliseerd worden en de leerlingen daadwerkelijk meerwaarde halen
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Ter illustratie: op een drietalige basisschool die ik onlangs heb bezocht, werd in de
onderbouw thematisch gewerkt. Bij elk thema werd gekeken hoe de drie doeltalen er aan
konden worden gekoppeld. Het prentenboek Rupsje Nooitgenoeg werd bijvoorbeeld in
zowel het Nederlands, het Fries als het Engels gelezen. Vervolgens hingen er in de klas
posters met de namen van groente en fruit in de drie talen en de verwerkingsopdrachten bij
het thema konden in drie talen gemaakt worden.
In het basisonderwijs is de integrale meertaligheidsdidactiek relatief eenvoudig te
realiseren, doordat er vaker thematisch wordt gewerkt en er hooguit twee of drie
leerkrachten op een groep staan. In het voortgezet onderwijs vereist een teamgerichte
aanpak meer inspanning van alle betrokkenen. Docenten in het VO zijn toch meer
gewend geïsoleerd, op hun eigen eiland, te werken. Er is vaak nog teveel sprake van een
systeemscheiding. Een leerling in de brugklas van één van de MVO-scholen bij wie ik
informeerde naar de samenhang tussen het vak Engels en het vak Wiskunde in het Engels
riep uit dat dit twee totaal verschillende dingen waren. Twee totaal verschillende talen, zo
leek het wel. Een dergelijke uitspraak wordt trouwens ook regelmatig gehoord uit de mond
van leraren. Zij moeten ook nog de verbinding leggen tussen de talen als schoolvak en het
gebruik ervan als voertaal bij andere vakken en leergebieden.
Een centrale vraag in ons onderzoek is dus hoe op de MVO-scholen een integrale aanpak
van de meertaligheidsdidactiek kan worden ontwikkeld en welke rol de lerarenopleidingen
van NHL Hogeschool hierin kunnen spelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan een interventie door het geven van scholing aan de MVO-docenten op het gebied
van Taalgericht Vakonderwijs, het ontwikkelen van lesmateriaal door studenten voor een
gezamenlijk literatuurproject, een Taaldorp voor alle talen binnen het MVO, ondersteuning
door studenten in de vorm van taalassistenten of taalcoaches en deelname van de MVOscholen aan het online educatieve project My Schools Network van NHL Hogeschool.
Daarnaast kunnen studenten binnen het lectoraat onderzoek doen naar verschillende
aspecten van meertalig onderwijs en meertalige ontwikkeling. Het onderzoek richt zich dan
op vragen over het effect en de leeropbrengsten van dit onderwijsmodel.

uit het meertalig onderwijs? De toetsen van mijn collega Reitze Jonkman (Jonkman,
2010 ) wijzen uit dat dit op dit moment nog niet aantoonbaar het geval is in termen van
meetbare niveaus van taalbeheersing. De leerlingen in de MVO-klassen scoren nog niet
significant beter op Engels en Fries dan de leerlingen in de reguliere klassen, ondanks
het feit dat ze in beide talen meer lesuren ontvangen. Het project staat natuurlijk nog in
de kinderschoenen, maar in ieder geval wijst dit resultaat uit dat er werk aan de winkel is
om tot hogere leeropbrengsten voor de drie talen te komen. Dit vraagt onder andere om
professionalisering van de docenten in het MVO op het gebied van taaldidactiek.
Uit onderzoek naar de effecten van tweetalig onderwijs in Amerika (Canada, Verenigde
Staten) blijkt dat dit veel vruchten af kan werpen. Zo blijken leerlingen die meertalig
onderwijs hebben gevolgd het beter, of minstens even goed, te doen als leerlingen die
in eentalig onderwijs in de meerderheidstaal zijn ondergedompeld. De leerlingen in
het tweetalige onderwijs hebben bovendien een hogere academische taalvaardigheid
opgebouwd in de eigen moedertaal. Het effect van meertalig onderwijs blijkt echter sterk
afhankelijk te zijn van de wijze waarop de verschillende onderwijsmodellen in de praktijk
worden geïmplementeerd. Positieve effecten komen veel vaker voor indien een aantal
basisvoorwaarden wordt vervuld. Van den Branden noemt onder andere de volgende:
• Competente leerkrachten voor elk van de talen moeten de deskundigheid bezitten om krachtige
leeromgevingen voor leren en taalleren aan te bieden.
• Voor het onderwijsprogramma in beide (of: drie, vier) talen moeten heldere doelstellingen en een
uitgewerkt curriculum voorhanden zijn.
• De curricula en onderwijspraktijk van beide talen moeten goed op elkaar afgestemd zijn.
• Er moet een systematisch en constructief overleg tussen alle teamleden worden opgezet, dus ook \
tussen de leerkrachten van de diverse talen.
(Van den Branden 2010, p.183)
Wil meertalig onderwijs dus echt een meerwaarde hebben, dan moet er in didactische zin
verbinding worden gelegd tussen de drie doeltalen. Op de scholen moet een taalbeleid
ontwikkeld worden waarin de drie talen en de vakken die in die talen gegeven worden,
geen eilanden zijn. “The integration of the curricula for different languages as part of
a multilingual perspective in language teaching can soften the boundaries between
languages at schools and probably foster the benefits of multilingualism.” (Cenoz 2009,
p.127) Een integrale aanpak van een team dat gezamenlijk aan het curriculum werkt, dat
gezamenlijke activiteiten ontplooit en dat een gezamenlijke kennisbasis en vaardigheden
heeft met betrekking tot taaldidactiek in het algemeen en meertaligheidsdidactiek in het
bijzonder zal leiden tot hogere opbrengsten in die drie talen. In mijn onderzoek zal ik dan
ook in het bijzonder aandacht schenken aan deze aspecten.
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De rol van de Lerarenopleidingen
De laatste jaren speelt er in het Nederlandse voortgezet onderwijs veel op het gebied
van taaldidactiek: het belang van taalbeleid en taalgericht vakonderwijs, de grote
vlucht die het TTO heeft genomen en nu dus ook de opkomst van MVO in Friesland.
Van alle docenten wordt nu gevraagd dat ze een rol spelen in de taalontwikkeling van
hun leerlingen. Iedere docent is taaldocent (o.a. Bolle, 2007 en Riteco, 2006). Voor
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de lerarenopleidingen betekent dit dat ze taalkrachtige lerarenopleidingen moeten
worden, opleidingen die er voor zorgen dat de docenten die ze afleveren taalbewust
zijn en op een eigen wijze taalgericht en taalontwikkelend handelen. (Van Hoyweghen
2010, p.31).

Berntsen, Annet en José Beijer (2007). De Taalbril: leidraad voor studenten en docenten 		
t.b.v. ontwikkeling taalvaardigheid in het HBO. Eenentwintigste conferentie Het Schoolvak
Nederlands.
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taalbeleid. Mechelen: Plantyn
Paus, H., R. Rymenans en K. Van Gorp (2006). Dertien doelen in een dozijn, Een
Referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen. Den Haag:
Nederlandse Taalunie.
Riteco, Annelies (2006). Docentcompetenties bij taalontwikkelend beroepsonderwijs. Onder
de loep nr. 2 Opbrengsten uit het lectoraat Lesgeven in de multiculturele school.

De NHL Hogeschool is sinds kort bezig met het opzetten van taalbeleid binnen de
lerarenopleidingen VO. Vanuit het lectoraat leveren wij er een bijdrage aan. Pas
afgestudeerde leerkrachten zijn namelijk van vitaal belang voor het verankeren van
taalbeleid in het secundair onderwijs. (Van Hoyweghen 2010, p.274). Alle docenten in
opleiding moeten zich bewust worden van hun rol als taalontwikkelend docent, of dat
nu in het Nederlands, het Engels of het Fries wordt. Alle studenten en docenten aan de
lerarenopleidingen voor het VO moeten uiteindelijk een Taalbril opzetten (Berntsen en
Beijer, 2007). Hiertoe worden onder andere modules Taalgericht Vakonderwijs voor de
lerarenopleidingen Exacte Vakken en Sociale Vakken ontwikkeld.
Daarnaast is er ook aandacht voor de rol van de docenten Nederlands in opleiding. Zoals
Van Hoyweghen ook aangeeft, moet er aandacht zijn voor de rol van de (aankomende)
leraar Nederlands als taalexpert op het gebied van meertalige klassen, Nederlands als
tweede taal, taalgericht vakonderwijs, remedial teaching en taalbeleid (Van Hoyweghen
2010, p.312). Inmiddels staat het vakonderdeel Taalbeleid en Taalgericht Vakonderwijs
op het programma van de studenten Nederlands. Interessant is nu om te onderzoeken
wat bijvoorbeeld de mogelijkheden zijn om deze studenten Nederlands in te zetten als
taalcoaches voor de studenten van de andere lerarenopleidingen en/ of binnen de MVOscholen.

Conclusie: een integrale aanpak op de scholen en de
lerarenopleidingen
Het talenonderwijs in Friesland is in beweging. Naast drietalig basisonderwijs en
TTO is nu ook het meertalig voortgezet onderwijs in opkomst. Met het lectoraat
beogen wij ertoe bij te dragen dat de leeropbrengsten in de drie talen op deze MVOscholen geoptimaliseerd worden. Hiertoe is het van belang onderzoek te doen naar
meertaligheidsdidactiek, bij te dragen aan de professionalisering van de docenten
op de MVO-scholen en te zorgen voor goed opgeleide, taalontwikkelende docenten.
Deze parallel lopende processen op zowel de MVO-scholen als de lerarenopleidingen
moeten uiteindelijk leiden tot een grote kwaliteitsinjectie in het onderwijs is het
Nederlands, Engels en Fries.
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De invloed van meertalig taalgeïntegreerd
onderwijs op de taalniveaus Nederlands,
Fries en Engels
Eabele Tjepkema

Introductie
Vanuit de opdracht van het lectoraat wordt op scholen voor primair en secundair
onderwijs gekeken naar het ontwerp van drietalig onderwijs en daartoe de
bekwaamheden van de leraren in het basis- als het voortgezet onderwijs. Inzicht in
zowel de didactiek van het meertalig onderwijs als in de bekwaamheden van leraren
betreffen belangrijke input voor de innovatie van de lerarenopleidingen voor primair
en voortgezet onderwijs. In deze bijdrage zal op basis van voorgaand onderzoek
alsmede hedendaagse visies op (meertalig) taalonderwijs een beeld geschetst worden
van werk van en binnen het lectoraat en onderzoek in het bijzonder.

Onderzoek
Op basis van longitudinaal onderzoek naar de taalleerprestaties van kinderen op de
drietalige basisscholen in de provincie Fryslân concluderen Van Ruijven en Ytsma (2008)
dat kinderen op een drietalige basisschool in Fryslân het Fries beter leren beheersen
dan kinderen op een niet-drietalige basisschool in Fryslân. De prestaties gericht op het
Nederlands zijn gelijk, zo ook de prestaties wat betreft het leren van de Engelse taal. Wel
durven kinderen van de drietalige basisscholen met meer gemak Engels te spreken. Op
basis van het voorgaande onderstrepen de onderzoekers eerder onderzoek (De Jong en
Riemersma, 1994) dat meer aandacht voor het Fries en nu ook het Engels niet ten koste
gaat van de Nederlandse taalvaardigheid. In (inter)nationaal onderzoek worden dergelijke
effecten tevens gevonden waarbij in een aantal gevallen zelfs positieve effecten op de
meerderheidstaal bij aanbod van een derde taal (Herder & De Bot, 2005; Goorhuis & De
Bot, 2005; Van den Branden, 2010; Verspoor et. al., 2010).
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De geringe meerwaarde voor het Engels wordt toegeschreven aan de kwaliteit en kwantiteit
van het onderwijs in het Engels. Leraren basisonderwijs hadden over het algemeen
nog moeite met gebruik van het Engels als voertaal. Het is bijzonder, dat de invloed
van meertalig onderwijs op de leerprestaties Nederlands negatief wordt geformuleerd.
Ondanks dat er minder tijd aan het Nederlands wordt besteed, worden er geen negatieve
effecten gevonden.
Op basis van de onderwijseffectiviteitsfactor tijd zijn de uitkomsten inderdaad (deels)
opmerkelijk. Voor het bereiken van onderwijsdoelen is de factor leertijd een belangrijke. Op
basis van het IJsbergmodel van Cummins zijn de uitkomsten wellicht minder verrassend.
Cummins gaat ervan uit, dat voor talen een gemeenschappelijk basis bestaat: the common
underlying proficiency. Een consequentie van deze theorie is dat taalleren niet gescheiden
plaatsvindt of hoeft te vinden. Ook al wordt ogenschijnlijk minder tijd geïnvesteerd in het
taalonderwijs Nederlands, er wordt wel tijd geïnvesteerd in taalonderwijs Fries en Engels en
daarmee in taalonderwijs in het algemeen.

krijgen, zodat de talen ook in die richting kunnen worden ontwikkeld. Consequenties
voor de inrichting van het (talen)onderwijs is dat talen in een betekenisvolle leeromgeving
worden aangeboden. Daarbij wordt in de literatuur aangegeven dat de non-verbale
communicatie van de leraar van belang is.

Het is nu de vraag wat er wordt verstaan onder ‘common underlying proficiency’. Betreft
het een algemene basis voor alle talen (elke taal heeft grammaticale en communicatieve
regels, et cetera) en/of betreft het een algemene bagage om talen te kunnen leren? Als het
laatste aan de orde is, dan zou gedacht kunnen worden dat de ijsberg, evenals de zichtbare
taalvaardigheid, ook aan de onderkant aangroeit.

Taalgericht vakonderwijs

Hoe dan ook zou het ijsbergmodel didactische consequenties moeten hebben voor het
taalonderwijs waarbij talen gescheiden en in samenhang worden geleerd.

Hajer en Meestringa (2009) zo ook Verspoor et al (2010) doen voorstellen voor activerende
taaldidactiek. In de hedendaagse taalvakliteratuur (en dan met name in het voortgezet
onderwijs) wordt daarvoor de term taalgericht vakonderwijs gehanteerd en in de
internationale literatuur de term Content Language Integrated Learing (CLIL). Dat onderwijs
wordt gekenmerkt door een activerende outputgerichte onderwijsbenadering waarbij taal
als middel en als doel dient bij de niet-taalvakken op de school. Binnen een contextrijke
leeromgeving worden leerlingen geactiveerd om te leren. Tijdens instructies wordt
voorkennis geactiveerd, worden doelen betekenisvol gepresenteerd en vindt gerichte
inoefening plaats. Leerlingen worden binnen de aanpak gestimuleerd tot een actieve
leerhouding, nieuwe kennis aan bestaande kennis te koppelen en nieuwe doelen te halen.
Outputgerichtheid heeft betrekking op de stimulering van de mondelinge en schriftelijke
taalproductie van de leerlingen, zodat de leerlingen de taal (als communicatiemiddel)
kunnen oefenen. Naast oefening voor de taalleerders biedt de activerende didactiek leraren
inzicht in de taalontwikkeling van de taalleerders. Verspoor et al (2010) geven aan dat deze
didactiek de leraar mogelijkheden biedt om feedback te geven.

BICS & CALP
Een tweede model van Cummins betreft de ontwikkeling van taalvaardigheid in relatie
tot het abstractieniveau van de onderwijsleeractiviteiten. Cummins maakt daarbij
een onderscheid in Basic Interpersonal Communication Skills (BICS) en de Cognitive
Academic Language Prophiciency (CALP). Op basis van deze taalniveauwaardering doet
hij uitspraken over de inrichting van de (taal)leeromgeving. Cummins gaat ervan uit dat
taal in eerste instantie het best wordt geleerd in een leeromgeving waarin taal concreet
en op een laag abstractieniveau kan worden verworven en verwerkt. Het leren van
receptieve communicatieve vaardigheden gaat daarbij vooraf aan actieve communicatieve
vaardigheden. De leeromgeving zal in toenemende mate een hoger abstractieniveau
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De taal en taligheid van de leraar is daarbij van wezenlijk belang. Enerzijds betreft de taal
en het talige gedrag van de leraar input voor de leerlingen, hoe hoger het taalniveau des
te flexibeler en kleurrijker kan de taal worden gehanteerd. Anderzijds kan ervan worden
uitgegaan dat het taalniveau van de leraar als het ware als referentiekader dient op
basis waarvan de leraar de talige output van de leraar kan beoordelen en vervolgens de
leerlingen feedback kan geven.

Van den Branden (2010) beschrijft voor het hedendaagse taalonderwijs in het algemeen
een zestal kenmerken. Samenvattend kan worden gesteld dat volgens Van den Branden het
taalonderwijs plaatsvindt binnen en vanuit taalrijke, interactieve en betekenisvolle situaties,
waarin taalhantering en reflectie erop wordt gestimuleerd. De onderwijsactiviteiten zijn
motiverend en uitdagend. De leraar houdt daarbinnen rekening met verschillen tussen
kinderen en heeft hoge verwachtingen. In termen van Vygotski: de leraar houdt rekening
met de zône van de naaste ontwikkeling.
Meertalig onderwijs gaat uit van dezelfde onderwijsprincipes. Op basis van de theorieën
van Cummins (IJsbergmodel en BICS&CALP) geeft Van den Branden een aantal voorstellen
specifiek voor meertalig onderwijs: metalinguïstische activiteiten en scaffolding (waarbij
de bekende taal als steiger dient). Met deze twee voorstellen doet Van den Branden
juist een voorzet om bij het leren van meerdere talen gebruik te maken van die talen.
Door metalinguïstische activiteiten worden talen geleerd door talen te (laten) bekijken
op onder meer taalvorm en taalgebruik. Door talen en het gebruik ervan onderling te
vergelijken, kunnen talen in samenhang worden geleerd. Het voorstel van de scaffolding
is gericht op mogelijke discrepantie tussen het taalbeheersingsniveau van de leerlingen
en het abstractieniveau van de onderwijsinhouden. Met name in de bovenbouw van het
basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs waar meertalig onderwijs
wordt aangeboden, is de kans zeer groot dat de onderwijsinhouden een appèl doen op de
hogere cognitieve vaardigheden en dat de taalbeheersing van de leerlingen niet voldoende
toereikend is voor de verwerving en verwerking ervan. Van den Branden stelt voor instructie
van nieuwe inhouden de bekende taal van de leerlingen te hanteren. Verdere verwerking
kan vervolgens in de tweede dan wel de derde taal plaatsvinden.

Taalniveau leraar
In het bovenstaande wordt geschreven over het belang van de inrichting van het talige
onderwijs. Specifiek voor het meertalige onderwijs wordt op basis van de theorieën
van Cummins het belang van scaffolding en metalinguïstische activiteiten duidelijk.
Van de leraar wordt verwacht dat hij/zij passende onderwijsarrangementen (didactische
werkvormen en toetsen afgestemd op beginsituatie en doelen) kan ontwerpen. Binnen de
uitvoering van het onderwijs wordt van de leraar verwacht dat hij/zij doelen en inhouden
helder kan presenteren, leerlingen kan begeleiden bij samenwerkingsopdrachten en in staat
is om proces- en productgericht te evalueren en feedback te verzorgen.
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Naar geïntegreerd meertalig onderwijs en
de meting ervan.
Dr. Reitze J. Jonkman

Bij geïntegreerd taalonderwijs wordt er vanuit gegaan dat leerlingen meerdere talen
kunnen aanleren op basis van het gemeenschappelijke onderliggende taalvermogen,
bekend van het concept en het ijsberg-model van Jim Cummins, dat in Fryslân
geïntroduceerd is in Piketten (Zondag 1989). Op school worden de doeltalen
echter vaak in gescheiden leerprocessen aangeleerd. Het zou de moeite lonen deze
systeemscheiding zoveel mogelijk teniet te doen en het aanleren van meerdere
doeltalen in basis- en voortgezet onderwijs in een overkoepelend geheel aan te bieden
en door de synergie van meertalig onderwijs betere resultaten te behalen. Deze
resultaten zouden daarom ook op een geïntegreerde wijze gemeten moeten worden.

Inleiding
De kerndoelen voor Nederlands, Fries en Engels zijn alle beschreven in ERK-termen of
Meijerink-niveaus. Er is een stevige en geaccepteerde basis voor de vergelijkbaarheid
van streefniveaus. Op basis van deze vergelijkbaarheid mag worden verwacht, dat de
onderwijspraktijk en ook de toetspraktijk van de doeltalen op elkaar afgestemd zijn, maar
in de onderwijspraktijk bestaan er grote verschillen met betrekking tot de didactiek, zowel
voor basis- als voortgezet onderwijs. Ook de meting is nogal verschillend. Bij de meting
gaat het bij de toetsing aan het einde van het basisonderwijs om de Cito-eindtoets
respectievelijk Leerlingvolgsysteem (Nederlands), soms om een Anglia-toets (Engels) en
voor Fries een niet gestandaardiseerde eindtoets begrijpend lezen en spelling en mogelijk
vanaf 2012 om een experimentele Cito-eindtoets begrijpend lezen. Voor de toetsing
onderbouw voortgezet onderwijs bestaan er toetsen op basis van ERK resp. Meijerink
(Nederlands) en Anglia- en VAS-toetsen (Engels respectievelijk Nederlands). Voor Fries
werkt het lectoraat aan een experimentele toets woordenschat en spelling die gelinkt
wordt aan ERK-criteria. Het doel van het lectoraat is theoretische en praktische bijdragen te
leveren aan geïntegreerd meertalig onderwijs en de meting ervan.
68

Dr. Alex M.J. Riemersma

Lectoraat

Gelijkwaardigheid en continuïteit van meertalig onderwijs in Europees perspectief

69

Ook al zijn de bewoordingen niet helemaal gelijk, er is sprake van een beschrijving van
wat een ‘primaire beheersing van taal en gespreksstructuur over concrete onderwerpen’
genoemd kan worden. Het gaat dus om de mate van beheersing van taal (woordenschat,
woordkeuze en syntaxis), van de gespreksstructuur (cohesie tussen zinnen of groepen
zinnen) en het karakter van de onderwerpen (concreet of abstract). Voor alle ERK-niveaus
zien de uitgewerkte omschrijvingen er als volgt uit.

Naar een geïntegreerde taalonderwijspraktijk
Hoe kan de lespraktijk van de verschillende talen beter op elkaar worden afgestemd? Er
zijn al enige linken gelegd voor de Meijerink- en Anglia-niveaus in taalvaardigheid. De
overeenkomst tussen het Referentiekader taal van Meijerink is in grote lijnen gelijk te
schakelen aan de vier middelste niveaus van de ERK-indeling, ook wel aangeduid met
Niveaus Raamwerk Nederlands.

Schema 3 Omschrijvingen ERK-niveaus taal, gespreksstructuur en onderwerp
Schema 1 Niveaus Referentiekader Taal en Raamwerk Nederlands

Niveaus Referentiekader Taal		
Niveaus Raamwerk Nederlands
A1

1F
A2

2F
B1

3F
B2

Niveau
4F
C1

C2
Basis
(A1-A2)

(Litjens en Kuijpers, 2010:9)

Ook Anglia geeft aanwijzingen hoe haar levels voor Engels in ERK-niveaus verstaan moeten
worden.
Ter verduidelijking van de vergelijkbaarheid van de verschillende niveaus volgt hier een
illustratie van het B1-niveau in ERK-termen voor Spreken (interactie) met de omschrijvingen
op de corresponderende niveaus van Meijerink en Anglia.
Schema 2 Omschrijvingen op B1-niveau voor Spreken (Interactie)
ERK
Meijerink
B1
2F
Het onderwerp is vertrouwd,
Kan in gesprekken over alledaagse
valt binnen de persoonlijke
en niet-alledaagse onderwerpen uit
belangstelling of heeft
leefwereld en (beroeps)opleiding
betrekking op het dagelijks
uiting geven aan persoonlijke
leven, eigen werk of opleiding.
meningen, kan informatie
uitwisselen en gevoelens onder
Kan gebeurtenissen en
woorden brengen.
verwachtingen beschrijven.
Kan de hoofdpunten volgen en
Het woordgebruik is toereikend
kan de eigen mening verwoorden
voor alledaagse zaken. Elementaire enonderbouwen met argumenten.
structuren en veel herhalingen.
Kan kritisch luisteren naar
Kan kort redeneren, mening
meningen en opvattingen en een
geven en plannen
reactie geven
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Anglia
Intermediate
Can distinguish between and use a
variety of tenses: past present and
future.
Can ask and answer questions about
past or present or future events.

Woordenschat
en -gebruik
Basaal en frequent,
weinig (stilistische)
variatie

Overgangs
(B1)

Uitgebreider maar
nog wel frequent

(B2)

Toereikend voor
meer algemene
onderwerpen met
beperkte stilistische
variatie

Vaardig
(C1-C2)

Uitgebreide variatie
om nuances helder
en accuraat aan te
geven

Can express basic intention,
purpose, obligation, preference,
advice, agreement and disagreement
process and hypothesis including
regret and consequence.

Taal
Syntaxis
Meest korte,
eenvoudige zinnen
met relatief veel
fouten

Veel routinematige
zinnen, maar ook
meer samengestelde,
accuraat toegepast
Enige complexe
zinnen accuraat
toegepast

Vrijwel foutloze
toepassing van
complexe constructies

Gespreksstructuur
cohesie

Onderwerp

Enkelvoudige en
eenvoudige
samengestelde
zinnen verbonden met
voegwoorden als ‘en’,
‘maar’ en ‘omdat’
Serie van eenvoudige
zinnen zijn verbonden
tot een lineaire reeks

Alledaags en concreet

Bij een heldere
structuur met een
beperkt aantal
verbindingswoorden
wordt nog weleens
een fout gemaakt in
een langere bijdrage
Heldere structuur
met een scala aan
verbindingswoorden
in een lange bijdrage

Alledaags en concreet,
maar ook algemeen

Alledaags en concreet,
maar ook schools

Algemeen, academisch
en beroepsmatig

Cans repeat messages, pass on
information, check facts.
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doel voor Fries is te komen tot een vergelijkbare toets met die voor Nederlands en
Engels. Met dit meetinstrumentarium in samenhang met de bestaande standaardtoetsen
voor Nederlands en Engels kunnen de leeropbrengsten van het geïntegreerd meertalig
onderwijs pas echt goed gemeten worden.

Met behulp van de hier genoemde gemeenschappelijke eigenschappen is het mogelijk
onderwijspraktijken bij de talen af te stemmen zowel voor moedertaalonderwijs als voor
de moderne vreemde talen, bijvoorbeeld Engels. Door een geïntegreerde behandeling
van grammatica- en andere taalonderdelen kan er een synergie ontstaan die voor elke
afzonderlijke taal positief is.
Schema 4 Voorbeeld van geïntegreerd grammaticaonderwijs op B1-niveau

Literatuur

Nederlands
Ik zie jou
Jij ziet mij
U ziet ons
Hij ziet hem
Jullie zien hen
Zij zien haar

Litjens, P. en C. Kuijpers (2010), Referentieniveaus taal en rekenen in het mbo: een
vergelijking op hoofdlijnen. ’s-Hertogenbosch.
Meijerink, H. (2008), Over de drempels met taal. ’s-Gravenhage.
Raad van Europa (2001), Europees Referentiekader/Common European Framework. 		
Straatsburg.
Taalatelier (z.j.), Betelgeuze, Zoetermeer.
Zondag, K. (red.) (1989) Piketten. Frysk yn de (ûnderbou fan de) basisskoalle. Ljouwert: Afûk.

Frysk
Ik sjoch dy
Do sjochst my
Jo sjogge ús
Hy sjocht him
Jim sjogge harren
Sy sjogge har

English
I am watching you
You are watching me
You are watching us
He is watching him
You are watching them
They are watching her

Naar een geïntegreerde toetspraktijk
Zoals al genoemd is, bestaan er verschillende (vergelijkbare) toetsen voor de vaardigheden
van Nederlands en Engels. Een vergelijkbare meting van de taalvaardigheden van Fries
moet nog ontwikkeld worden. Voor de vergelijkbaarheid van de leerresultaten van Fries
zouden de niveaus geijkt moeten worden aan het ERK respectievelijk het Referentiekader
voor de Nederlandse taal (RKN) van Meijerink en Anglia. Daarbij is de vergelijkbaarheid
ook gediend met onderlinge afstemming in structuur en vraagvormen van de toetsen.
Andersom kan deze afstemming van toetsing in de drie talen invloed hebben op de
efficiëntie en de effectiviteit van de onderwijspraktijk. Dit geldt zowel voor het basis- als het
voortgezet onderwijs. Idealiter functioneren de afsluitende toetsen van het basisonderwijs
namelijk ook als instapniveau van de leerling in het voortgezet onderwijs. In de praktijk is de
overdracht van informatie zeer beperkt. Sommige scholen organiseren in de brugklas zelf
een peiling van de beginsituatie en het startniveau van de leerling van de taalbeheersing
Fries en de taalhouding. Sinds enkele jaren neemt het lectoraat een uitgebreide proeftoets
af op verschillende scholen in Fryslân waarvan de resultaten digitaal verwerkt en
geanalyseerd worden. Het gaat hierbij gedeeltelijk om gerapporteerd taalgedrag, zowel
thuistaal als taalgebruik in de vrije tijd, maar ook om feitelijk taalgedrag in de vorm van een
woordenschat- en spellingstoets. Het is de bedoeling deze toetsen verder uit te bouwen
met grammaticale elementen die te vergelijken zijn met de Anglia-toets. Het uiteindelijke
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Meertaligheid is ‘hot’. De wereld wordt kleiner. De mensen
leren en gebruiken steeds meer en een steeds grotere variëteit aan
talen. De Europese Unie streeft ernaar, dat alle burgers naast hun
moedertaal nog twee talen spreken. Voor sprekers van autochtone
minderheidstalen zoals het Fries en Nedersaksisch, maar ook voor
sprekers van immigrantentalen zoals het Turks en Koerdisch betekent
dit veelal: twee moedertalen en twee andere talen. Door systematisch
onderwijs kunnen leerlingen prima leren om soepel drie of meer talen
te leren gebruiken, mondeling en schriftelijk (ook in de sociale media).
Het lectoraat ‘Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding’ is
een gezamenlijk initiatief van Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool.
Studenten kunnen een minor ‘Meertaligheid’ kiezen in de bachelor; er
wordt gewerkt aan een internationale Master Multilingualism.
Het lectoraat ontwikkelt een innovatieproject dat gericht is op de
aansluiting van drietalig basisonderwijs naar meertalig voortgezet
onderwijs. Onderwerpen van onderzoek zijn de didactiek en de
leeropbrengsten van Nederlands, Engels en Fries als vak en voertaal
in het basis- en voortgezet onderwijs en in de lerarenopleidingen.
Aandachtspunten hierbij zijn de doorlopende leerlijnen en de
afstemming van de kerndoelen met niveaus van taalbeheersing in de
verschillende doeltalen.
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