
Het spreken van meerdere talen wordt als groot goed

gezien wanneer kinderen naast Nederlands ook Engels

of Frans spreken. In het geval dat de tweede taal een

dialect is, wordt deze meertaligheid minder enthousiast
A

omarmd , zelfs afgeremd en ontstaan er zorgen over de

taalontwikkeling in het Nederlands. Terechte zorgen? Of

spelen andere factoren een rol?

LeoN r E Conr I ps a Kl nsrEt vaN oeN H eu 11

Staat het op groeien
woordenschat in het

Eind zor3 ontving een van ons (LC) onderstaande e-mail
van Marie-José de Bruijn uit Limburg:

Als intern begeleidervan een basisschool in Elsloo,

word il< dagelijl<s geconfronteerd met het feit dat
de meeste kinderen het dialect als moedeftaal heb-

ben. Veef l<leuters l<omen eigenlíjk 'eentalig' bin-
nen op de basisschool. Zij spreken enl<el het dia-
lect. De Nederlandse taal is voor hen een nieuwe
taal die geleerd moet worden. De gevolgen daarvan

ervaren wij dagelijks in de onderwijspral<tijl<. De

woordenschat van onze l<inderen beantwoordt niet
aan de verwachtingen die de lesmethodes stellen.

Als gevolg daarvan vallen de opbrengsten binnen
het Begrijpend Lezen ool< tegen. De leerl<rachten

moeten in hun aanbod alle zeilen bijzetten om die
achterstand weg te werlcen. Het probleem is dat
l<inderen die dialect sprel<en, door ons verstaan

worden. Zij l<rijgen dus altijd antwoord op hun

vragen, ook afs die in het dialect gesteld worden.
De noodzaal< om goed Nederlands te sprel<en is er
dan ook niet. ln de vrije situatie, thuis en in hun

omgeving, sprel<en de meeste l<inderen doorgaans
dialect met ell<aar. Het is voor hen heel onnatuur-
lijk om op school met diezelfde personen Neder-
lands te moeten praten. ll< hoor l<inderen tijdens
de taalles in het dialect met elkaar overleggen, il<

hoor'leesouders' l<inderen in het dialect aanspre-
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l<en. Het zou allemaal geen probleem zijn als er een

goede leescultuur bestond, waarbij l<inderen door

het lezen van boel<en het woordenschataanbod in

het Nederlands zouden krijgen. Helaas moeten wij

constateren dat dit ool< steeds minder wordt. Als

leerlcrachten hebben wij af en toe het idee dat we

vechten tegen de bierl<aai. Als oplossing besteden

we extra onderwijstijd aan woordenschat, leesbe-

leving en leesbevordering. ll< ben ervan overtuigd

dat tweetalige l<inderen voordeel hebben van hun

tweetaligheid. Maar il< denl< dat de vooroordelen

ten aanzien van het dialectsprelcen toegespitst zijn

op (veroorzaal<t worden door, LC/KH) een onvol-

doende ontwil<l<eling van het gebruil< van de Ne-

derlandse taal.

De mail van De Bruijn intrigeert en pril<l<elt' Ze stelt

verschillende zal<en aan de orde. De leerl<rachten signa-

leren dat hun leerlingen een woordenschat gebruil<en

die te beperl<t is om aan de verwachtingen van nationale

lesmethoden te voldoen. Dat de meeste leerlingen een-

talig in een Limburgs dialect (het dialect van Elsloo en

omgeving) opgroeien, speelt hierin volgens De Bruijn

een belangrijl<e rol. Dit dialect is in woordenschat,

uitspraal<, vervoeging van werl<woorden en zinsbouw

behoorlijl< anders dan het Nederlands. Nog twee fac-

toren die ze aan de orde stelt, zijn dat leerl<rachten en

ouders in een schoolcontext met leerlingen in het dialect

communiceren en dat er thuis te weinig gelezen wordt.

Als onderzoelcer vragen we ons af of alle eentalige

d ialectsprel<ende l<inderen een te beperl<te Nederlandse
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Sprekers uit timburg worden strenger afgerekend op hun

accent dan sprekers met een Randstedelijk accent

woordenschat hebben. En of de zorgvan leerl<rachten in

Limburg niet los te zien is van een context waarin zij mis-

schien veel l<ritischer naar hun dialectsprekende leer-

lingen l<ijl<en dan naar eentalige Nederlandssprel<ende

leerlingen, vanwege allerlei ideeën die er in de samen-

leving over dialect heersen. Dit was immers een van de

conclusies uit het sociolinguïstisch onderzoel< dat de

taall<undigen Toon Hagen, Sjefstijnen en Ton Vallen heb-

ben verricht tussen :q73 en D7g op verschillende basis-

scholen in l(erl<rade. Een van de belangrijl<e bevindingen

was dat tussen dialectsprel<ers en eentalige sprel<ers

over het algemeen weinig tot geen cruciale verschillen

gevonden werden in onderwijsresultaten zoals gemeten

door de Cito-toets. Ondanl<s deze Cito-resultaten waren

er (negatieve) verwachtingen en oordelen van de leer-

l<rachten, waardoor Kerl<raadse dialectsprel<ende l<in-

deren toch val<er doubleerden en lagere adviezen voor

vervolgonderwijs l<regen dan hun eentalige l<lasgenoten

(Kroon & Vallen, zoo4). Een heersend idee in de samen-

leving is immers dat dialect een 'verbasterde' vorm van-

het Nederlands is en geen volwaardige taal.

Voortbordurend op dit idee schrijft Evelyn Habets

uit Valkenburg in een ingezonden brief in het Limburgs

Dagblad van r5 april 2015: ¡Engels, Frans, Duits, Spaans?

Ja, dat is echt een verrijl<ing. Maar als il< bijvoorbeeld

sommige mensen op televisie zie die ondertiteld moe-

ten worden vanwege hun dialect dan vind il< dat eerder

"taalarmoede". En als il< sommige l<leuters hoor brab-

belen, vind il< dat eerder zielig.'Ander onderzoel< toont
aan dat ook de sterl<te van een accent van invloed is op

de beoordeling in status, maar dat deze beoordeling niet

voor iedereen hetzelfde is. Sprel<ers uit Limburg worden

namelijl< strenger afgerel<end op hun accent dan spre-

l<ers met een Randstedelijl< accent (Latour, Van Hout, &

Grondelaers, zorz).

Onderzoek
Hoe dan ool<, de mail nodigde uit om uit te zoel<en of
l<inderen die dialect sprel<en in Limburg een taalach-

terstand hebben in hun l<ennis van de Nederlandse

woordenschat. Dit hebben we door samenwerl<ing met

Elma Blom van de Universiteit Utrecht en allerlei subsi-

dies l<unnen doen. Na toestemming van zeven scholen

en ouders van leerlingen in de buurt van Elsloo, Stein,

Geleen, Schinnen, Puth en Doenrade zijn e8 l<inderen

(gemiddelde leeftijd zes jaar en negen maanden; 73
jongens, 55 meisjes) tussen februari 2o14 en december

2or4 voor ons onderzoel< aan het werl< gegaan. Zij deden

hun best op de Nederlandse versie van de zogenaamde

Peabody Picture Vocabulary Test (Dunn & Dunn, t997)

die de N¿derlondse woordenschatl<ennis van een l<ind be-

paalt. De interviewer (in ons geval altijd een studente)

zegt een woord in hét Nederlands en het l<ind l<iest een

afbeelding uit een reel<s van vier die bij het woord hoor.t.

Deze test bestaat uit reel<sen van twaalf woorden in het

Nederlands, waarbij de woorden per reel<s steeds moei-

lijl<er worden.

Daarnaast zijn dezellde l<inderen met een Limburgse

woordtaal< aan de slag gegaan die hun woordenschat-

l<ennis in het dialect bepaalt. De l<inderen zien een

plaatje en de interviewer (dezelfde studente, die naast

Nederlands ook een Limburgs dialect beheerst) vraagt

in het dialect aan het l<ind om in het dialect de afbeel-

ding op het plaatje te benoemen. De dialectwoorden

die we gekozen hebben, verschillen duidelijk van hun

Nederlandse pendanten: of omdat het dialectwoord
(vorl< - uersjet) en uitspraal< totaal anders is (broel< -
brook) of omdat de woordverbuiging van het Nederlands

verschilt (-ke in plaats van -tje, in vogeltje - veugell<e).

Geen verschil
Om het woordbegrip te meten en 'onze' l<inderen te ver-

gelijken met die in andere onderzoel<en hanteren we de

schaal woordbegripsquotiënt (wbq). Het wbq l<ent, net

als andere quotiëntschalen, zoals intelligentiequotiënt
(lQ), een gemiddelde van 1oo en een standaarddevi-

atie van r5. De standaarddeviatie (sd) is een maat die de

spreiding aangeeft van de gemeten waarden en waarbij

geldt: hoe hoger deze waarde, hoe groter de spreiding

in de groep. Op de Nederlandse woordenschattaal<, de

Peabody PictureVocabularyTest, scoren de rz8 l<inderen

gemiddeld een wbq van to6,58 met sd ro,48. Dit is beter

dan het landelijl< gemiddelde, dat een wbq van roo heeft.

Er is met de l<inderen als groep dus helemaal niets
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De selectie van de plaatjes voor de

Limburgse woordtaal< is gebaseerd op de

Basiswoorden I ijst Amsterdamse Kleuters
(BAK), die in opdracht van de gemeente
Amsterdam is samengesteld (Mulder, Timman,
& Verhallen, zoog). De BAK is een lijst van

3.ooo woorden die gebaseerd is op overzichten
van de meest gebruikte woorden in bestaande
peuter- en l<leutermethodes en lesmateriaal.
Verondersteld wordt dat kleuters deze woor-
den aan het eind van groep z in ieder geval

zouden moeten I<ennen. De Limburgse woord-
taak is op school afgenomen.

'mis' wat hun l<ennis van de Nederlandse woordenschat
betreft (Cornips, Van den Heuij, Francot, & Otten, zor5).

Ze veftonen op nationaal n¡veau geen enl<ele achter-

stand. Zelfs een l(leine voorsprong, hoewel die niet sta-

tistisch significant is. Hoe we de l<inderen ool( in diverse

groepen indelen, er is geen verschil te vinden tussen

l<inderen die thuis meer Nederlands versus l<inderen die

thuis meer dialect sprel(en.

Marie-José de Bruijn hebben we de uitl(omsten laten

weten. Aan ons nu de taal< om uit te zoel<en of haar

pral<tijl<ervaring met betrel<l<ing tot het leesgedrag van

de l<inderen ondersteund l<an worden door onze resul-

taten. We hebben de ouders uitvoerig bevraagd over het

leesgedrag van hun l<inderen, maar deze resultaten zijn
nog niet binnen. Afgaande op de grote ervaring van De

Bruijn verwachten we dat l<inderen die thuis veel lezen

een grotere woordenschat hebben dan l<inderen die

thuis nauwelijks lezen. Als dat zo is, dan is leescultuur
van veel grotere invloed op woordenschatl<ennis dan het

onderscheid in eentalig Nederlands of dialectsprel<end

opgroeien.

Maatschappelijk debat
Ondanl<s positieve resultaten uit taalkundig en cogni-
tieonderzoel< l<omt in het maatschappelijk debat een

tweeslachtige houdingten opzichte van tweetalige jonge

lcinderen en tweetaligheid in het algemeen naar voren
(Cornips, zorz). Dit heeftalleste maken meteen samen-

leving die een wijze van sprel<en vooral als sociaal gedrag
ziet en niet als een gestructureerde verzameling van ta-
lige vormen. Een dialect l<ent vanuit grammaticaal per-

konijn - knien /kni:n/ lucifer - zjwaegel l[wæ:xell

spectief precies dezelfde bouwstenen als een taal (werl<-

woorden, vervoegi n gen, verbu i gi n ge n, (mede) l<l i n l<ers,

betel<enis et cetera). Vandaar dat taall<undigen geen

verschil mal<en tussen een dialect en een taal in hun

taal l<u nd ige analyses. Maar n iet-taal l<u n d ige n beoorde-

len hoe individuen sprel<en normatief. Het sprel<en van

een dialect of van Nederlands met een Limburgs accent

of het opgroeien in twee talen (taalvariëteiten) hoort niet

tot de nationale norm. De nationale norm is dat een suc-

cesvolle sprel<er eentalig is en zogenaamd accentloos

spreel<t, zodat niet te horen is waar iemand vandaan

l<omt of welke sociale achtergrond iemand heeft. Deze

norm behelst een ideaalbeeld dat in de praktijl< onhaal-
baar is. Ool< iemand uit Haarlem spreel<t met een accent,

ool< de l<oning spreel<t met een accent.

l'let sprel<en van een dialect met een

accent hoort niet tot de nationa¡e norm.

De nationale norm is dat een succes-

volle sprel(er eentalig is en zogenaamd

accentloos spreekt
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De potitiel<e en publiel<e opinie is nog niet zover om

,ongewenste' tweetaligheid als taalvoorsProng oP te vatten

Het is deze sociale evaluatie van hoe iemand spreel<t

die tweetaligheid zo complex en gelaagd maal<t' De

talige realiteit op dit moment in Nederland is, als overal

ter wereld, hiërarchisch gelaagd en reflecteert daardoor

m aatschappel ij ke on gel ij kheid. Som m i ge tal i ge prod uc-

ten en sprel<ers hebben meer waarde dan anderen en

bij tweetalige sprel<ers wordt, afhankelijl< van hun twee-

de (moeder)taal, met verschillende maten gemeten'

Tweetaligheid beschouwt men als een verrijl<ing voor de

Nederlandse samenleving als het om het Engels en zijn

sprel<ers gaat, maar men ziet het als een verarming of als

'gebrabbel' (volgens de briefschrijfster) als het sprel<ers

van dialect, Berber of Turks betreft. De overheid stimu-

leert en fìnanciert Engels op de basisschool, maar beëin-

digt op diezelfde basisschool het onderwijs in het Turl<s'

We zitten dus in een situatie gevangen waarin onge-

wenste tweetaligheid van jonge l<inderen in school

omgebogen moet worden in een gewenste tweetalig-

heid. Maar in dit ombuigingsproces schuilt een addertje

onder het gras, omdat het proces van tweetalige verwer-

ving abrupt stopt wanneer kinderen naar school gaan'

Het blijl<t dat jonge l<inderen die op de voorschoolse

opvang en crèches gestimuleerd worden om alleen maar

in het Nederlands te sprel<en, ool< thuis geen dialect

meer willen sprel<en, ool< al willen de ouders en groot-

ouders dal graag. Dat is l<apitaalverlies, omdat recent

internationaal onderzoel< voorzichtig laat zien dat twee-

talige l<inderen voordelen van hun meeftal¡gheid onder-

vinden, ongeacht well<e taalachtergrond de kinderen

hebben (Barac & Bialystok, zolt). Tweetalige l<inderen

lijl<en beter dan eentalige l<inderen hun impulsen te

l<unnen onderdrulcl<en, irrelevante informatie te nege-

ren en hun aandacht te richten. Deze competenties zijn

belangrijl< voor doelgericht gedrag en juist dat gedrag is

op school cruciaal.

Taalvoorsprong jonge tweetalige kinderen

De politiel<e en publiel<e opinie is nog niet zover om 'on-

gewenste' tweetaligheid als taoluoorsprong op te vatten'

Ouders in Groningen die zelf dialect sprel<en, durven

hun l<inderen niet in het dialect groot te brengen, om-

datzij zich ervoor schamen. Kinderen op de crèche en

peuterspeelzaal wordt het sprel<en in dialect ontmoe-

digd, omdat dit ten l<oste zou gaan van hun ontwilcl<e-

ling in het Nederlands. Toch wordt het langzaamaan tijd

dat we ons realiseren dat in onze samenleving - gel<en-

merl<t door mobiliteit, immigratie en zwal<l<ere nationale

grenzen - steeds meer (jonge) tweetalige l<inderen zul-

len opgroeien en dat óók dialect, Turlcs en Berbers als

tweede talen belangriil<ziin.Jonge lcinderen zijn prima

in staat om moedertaalsprel<er van twee talen te wordenl

Ons onderzoel< laat zien dat dialectsprel<ende l<inderen

in hun woordenschat rîet onderdoen voor hun eentalige

Nederlandssprelcende l<lasgenootjes en dat ze boven het

landelijk gemiddelde scoren. Na afronding van het on-

derzoel< weten we ook of ool< zij cognitieve voordelen van

hun dialectsprel<en ondervinden of dat leescultuurthuis

een allesbepalende factor is.

Ontmoedig l<inderen dus niet om hun tweede taal te

sprel<en uit angst dat zij het Nederlands daardoor niet

goed verwerven. Besteed als docent aandacht aan die

tweede taal om l<ennis bij de leerlingen te ontsluiten,

hun zelfveftrouwen te vergroten en heb hoge verwach-

tingen van deze l<inderen' I

Ons onderzoel< is mogelijl< gemaakt door financiering van het

Universiteitsfonds SWOL UM, de leerstoelTaalcultuur in Limburg

(UM), de capaciteitsgroep Letteren en l(unst (UM), Vidi-beurs E' Blom

(UU), Theoretische Taalwetenschap (UvA), het Meeftens lnstìtuut en

de Raod veur't Limburgs.
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agenda

4 november 2or5

N RO-congres, <www.nro.nl>
6 november zor5

Landelijke Studiedag Levende Talen, Utrecht,
<www.levendetalen.nl >

rz november zor5

Dagvan de Franse Taal,

<www.tab I e ro n de po u rlefran cais. n I >

13 - 14 november zor5
Conferentie Het Schoolvak Nederlands, Til bu rg,

<www.hsn.ugent.be>
zG november zor5

Studiemiddag Vedocep, Utrecht, <l.a.tayf or@hva.n I >

11 - 12 december zor5
Literai re Vertaaldagen, Amsterdam,
<www. I iterai rve rtalen.org>

r8 december zor5
lnternationale Dag van de Arabische Talen

februari -juni zor6
Avo ndcu rsus Du itse I ite ratu u r, Utrecht, <www.vgn u. n I >

10 - 12 maart zo16

Nascholing Recent Verschenen Werken Duits,

Drachten, < h. harbers(Ðru g. n I >

r6 maart zor6
Symposium TalenT voor vWo in de pralctijl<, Utrecht,
< http://tiny.cc/ltm-ve>

Avondcursus Duitse literatuur

ln tien lezingen in de periode februari-juni zor6 belich-
ten germanisten criminele l<westies in literaire telsten.
Voor docenten een prachtige naschol ingsmogel ij l<heid

of gewoon verdieping. ln de reeks 'Gauner und Verbre-

cher' l<omen onder anderen aan bod: Schiller, Der Ver-

brecher ous uerlorener Ehre; Hoffmann, Dos Friiulein uon

Scuderi; von Droste-Hülshoff, DieJudenbuche; Mann, Die

Bekenntnisse des Hochstoplers Felix Krull; Dürrenmatt, Dos

V ersp r echen; H aas, Kom m, sü$er To d ; vo n Sch i rach, V erb r e-

chen ; H a rtm a nn, Räub erlebe n ; H i I len b ra nd, D r ohn enl on d.

De cyclus wordt georganiseerd door de Vereniging van

Germanisten aan Nederlandse Universiteiten. De fe-

zingen vinden steeds plaats op een donderdagavond
van 19.r5 tot 20.45 uur in de Utrechtse binnenstad. Na

volledige deelname wordt een deelnamecertificaat uit-
gereikt. Het bijwonen van een lezing l<ost 6 euro, of 65

euro voor alle tíen lezingen.

Voor meer informatie en inschrijving, zie <www.

vgnu.nl>.

bin nenl<ont

Landelijl<e Studiedag Levende Talen

Op vrijdag 6 november zor5 kunt u deelnemen aan de Landelijke Studie-

dag Levende Tafen in het Beatrixgebouw in Utrecht. Het thema is 'Toe-
komst met taal'. De doelgroep voor deze studiedag zijn docenten in het

voortgezet, hoger, beroeps-, basis- en volwassenenonderwijs en degenen

die daarvoor studeren. ln worl<shops en bij presentaties en bij de stands
van uitgevers en educatieve organisaties l<unnen deelnemers zich op de

hoogte stellen van de nieuwste ontwikl<elingen en leermiddelen op hun

vakgebied. Jim Jansen, hoofdredacteurvan Neur Scientist en wetenschaps-

redacteur bij Het Parool, opent de dag. Cabaretgroep Op Sterk Water sluit
's middags af. Voor informatie, zie <www.levendetalen.nl>.

Dag van de Franse taal

Op r z novem ber zor 5 wordt de tweede landelijl<e Dag van de Franse taal
gehouden op honderden scholen in heel Nederland. Het doel van deze

dag is om de l<euze voor het Frans als dxamenval< te bevorderen door
leerlingen ervan te overtuigen dat een goede l<ennis van de Franse taal
nutt¡g is voor hun toel<omst, maar ool< door hen te enthousiasmeren
voor de Franse cultuur. De Dag van de Franse taal is in de eerste plaats

een feest. Op scholen in het hele land l<linlct Franstalige muziel< uit de

speal<ers, kleden leerlingen en docenten zich in Franse stijl en genieten
ze van Franse lel<l<ernijen. Daarnaast organiseren de docenten Frans leu-
l<e themalessen en worl<shops, vaal< in samenwerking met docenten van

andere vakl<en, en nodigen zij gastsprel(ers en artiesten uit.
Om de deelnþmende docenten te ondersteunen bij de organisatie

van de Dag van de Franse taal, stelt de Ronde Tafel Frans op de website
<www.tablerondepou rlefrancais. n I > lesbrieven en voorl ichti n gsmateri-
aal beschil<baar. De organisatie nodigt ook alle val<secties Frans uit om
zich aan te melden voor de Dag van de Franse taal, niet alleen wanneer
zij het schoolbreed aanpal<l<en, maar ool< als zij een meer bescheiden

aanpal< l<iezen en de Dagvan de Fransetaal alleen binnen de eigen les-

sen aandacht l<rijgt. Voor i nformatie, zie <www.dagvandefransetaal. n I >.

NRO-congres voor het onderwijs

Op 4 november 2o15 organiseert het N,RO een congres voor het primair
en voortgezet onderwijs, waar alles draait om de raalcvlakken tussen

ondeaoek en onderwijs. Wat is de toegevoegde waarde van onde¡zoek
voor leerkrachten, docenten, schoolleiders en schoolbestuurders? En

hoe versterkt het perspectiefvan de school de kwaliteit van het onder-
zoek? Op dit congres wordt gekeken naar verschillende (wetenschappe-

lijke) ondezoeksprojecten over onderwijs. Wat zijn de nieuwste inzich-
ten over thema's zoals toetsen of differentiatie en wat kan je hiermee in
de klas? Wat leren de projecten ons over een goede samenwerking tus-
sen onderzoekers en onderwijsprofessionals? En waarom zou een school

wel ofniet aan ondezoek (mee)doen?

Voor meer informatie en aanmelding, zie <www.nro-congres.nl>.
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