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Inleiding 
Het aantal mensen dat in Nederland verblijft met een moedertaal 

anders dan het Nederlands is door een reeks van oorzaken de afgelopen 
jaren flink toegenomen. Deze toename is ook waarneembaar onder de 
studenten aan de Technische Hogeschool te Delft. Waar de groei van het 
aantal onderwijsvragenden verhoudingsgewijs aanzienlijk groter is dan de 
mogelijke toename van het aantal onderwijs gevenden zien deze laatsten 
zich vanzelf voor de vraag welke wijze het onderwijs geoptimaliseerd kan 
worden. Dit optimaliseren kan op twee manieren verwezenlijkt worden: 

1. verhoging van het rendement door intensivering van het onderwijs: 
dezelfde stof wordt in een kortere tijd behandeld; 

2. verhoging van het rendement door verbetering van het onderwijs: 
dit kan geschieden door invoering zowel van andere lesmethoden als van 
ander lesmateriaal. 

Aan voor de leerder belangrijke aspecten als subjectieve 
leerervaring- het waarderen van de les - gaan we hier met opzet voorbij. 

In Delft - voortaan als afkorting gebruikt voor de Technische 
Hogeschool in deze stad - werden we voor deze vraag gesteld, nu vijf jaar 
geleden (1979), met de komst van een groep Chinezen uit de Volksrepubliek 
die in een periode van minder dan een half jaar voldoende Nederlands 
moesten leren om met vrucht de studie aan een van de technische 
afdelingen te kunnen volgen. Binnen hetzelfde halve jaar zouden ze ook 
aanvullende lessen wis- en natuurkunde krijgen. De tot dan toe gebruikelijke 
methode ging uit van een lesperiode van ongeveer een cursusjaar, die 
overigens door veel studenten slechts gedeeltelijk werd benut. Kennis van 
het Nederlands was uiteraard ook toen onontbeerlijk om met vrucht de 
colleges te kunnen volgen. Zodra men echter enige kennis van het 
Nederlands had verworven, werd het verlangen om de vakcolleges te volgen 
dermate groot dat de lessen Nederlands, dan wel het daarbij behorende 
huiswerk in de verdrukking kwamen. 

Ten behoeve van de Chinezen werden de lessen op beide genoemde 
wijzen geoptimaliseerd. In de eerste plaats werd de beginnerscursus die 
normaliter vier maanden duurde tot twee maanden bekort. In de tweede 
plaats werd naast het materiaal uit de beginnerscursus extra materiaal 
ontwikkeld en onderwezen. De ontwikkeling van dit extra materiaal berustte 
overigens op een jarenlange Delftse onderzoekstraditie. De in Delft 
ontwikkelde gezichtspunten ten aanzien van tweede taalverwerving konden 
nu in de praktijk worden beproefd. De voorbereidingstijd was weliswaar te 
kort om ook het lesmateriaal van de traditionele beginnerscursus, dat 
overigens op tal van punten door een van de docenten werd aangepast, te 
vervangen door eigen materiaal. Op dezelfde wijze werd ook de 
gevorderdencursus in beduidend kortere tijd gegeven dan gebruikelijk. Ook 



hier werd naast het traditionele cursusmateriaal, ontwikkeld door een van 
onze docenten, extra experimenteel materiaal ingezet. 

Hoewel de Chinezen ten opzichte van de meeste buitenlandse 
studenten als nadeel hadden dat ze nagenoeg geen Engels of andere nauw 
aan het Nederlands verwante vreemde taal kenden en hun moedertaal met 
name in de woordenschat nagenoeg geen gelijkenis vertoont met het 
Nederlands, leerden ze snel zich te uiten in het Nederlands en waren zij bij 
de aanvang van het cursusjaar gereed om de colleges in het Nederlands te 
kunnen volgen. Het succes van de Nederlandse cursus is uiteraard in 
belangrijke mate te danken aan de inzet van de studenten. Ook de ideale 
methode mislukt wanneer de leerder het laat afweten. 

Kan men stellen dat de intensivering van de traditionele cursus 
mogelijk werd gemaakt doordat de studenten meer tijd beschikbaar hadden 
voor de Nederlandse les dan gebruikelijk, het rendement van het nieuw 
ontwikkelde en toegevoegde materiaal kan moeilijk op grond van 
beschikbare tijd verklaard worden. Naast de lessen Nederlands werden ook 
nog lessen wiskunde in het Chinees gegeven, terwijl enkele maanden later 
werd begonnen met natuurkundelessen die in het Nederlands werden 
gegeven, onder andere mogelijk gemaakt door integratie van het taalgebruik 
uit de wis- en natuurkunde in het experimentele materiaal. 

De ervaringen met deze cursus opgedaan waren zo goed en de 
tevredenheid bij de afdelingen van de hogeschool zo groot dat algemeen 
het verlangen groeide studenten op soortgelijke wijze Nederlands te 
onderwijzen om de vakstudie zo weinig mogelijk te belasten met een 
gebrekkige kennis van het Nederlands. Dit heeft geleid tot een aantal 
aanpassingen van het onderwijsprogramma Nederlands. De traditionele 
beginnerscursus is in de afgelopen jaren in de tijd steeds verder bekort en 
duurt nu standaard 8 weken, terwijl het taalgebruik uit de wis- en 
natuurkunde standaard is opgenomen in het vervolgmateriaal. Hiermee 
waren echter het extra materiaal uit de beginperiode en, belangrijker, de 
wijze waarop dit werd aangeboden nog niet geïntegreerd. Aangezien de 
traditionele beginnerscursus en het extra materiaal principieel niet in 
harmonie gebracht konden worden, was het noodzakelijk de totale 
beginnerscursus zelf te ontwikkelen. Ook dat is ondertussen gebeurd en 
gedurende anderhalf jaar op een aantal groepen getest. De resultaten van 
deze nieuwe beginnerscursus zijn zodanig dat het vervolgmateriaal te 
simpel blijkt, zodat ook hier nieuwe aanpassingen noodzakelijk zijn 
geworden. Hier heeft verbetering van het onderwijsmateriaal tot meer 
kennis van het Nederlands in dezelfde tijd geleid. 

De publiciteit waarmee de Chinese studenten destijds waren omgeven, 
heeft elders in Nederland tot veel belangstelling voor de Delftse 
onderwijsmethode geleid. Met graagte hebben we belangstellenden 
deelgenoot gemaakt van onze methode. Aangezien veel materiaal nog in 
ontwikkeling was of nog ontwikkeld moest worden, konden we niet altijd 



adequaat hulp verlenen. Door de hoge onderwijslast van onze docenten 
kwam de beschrijving van de methode in de knel en moesten docenten 
elders in het land zich tevreden stellen met uitgeschreven versies van door 
ons gehouden lezingen en interviews, waarin uiteraard een gedegen 
argumentatie van de uitgangspunten ontbreekt. We hopen met dit werkje 
deze lacunes enigszins te kunnen opvullen. 

 
In een eerste hoofdstuk zetten we kort de basisprincipes van de 

methode uiteen. In heel algemene termen gesproken kan de methode tot de 
klasse der ‘natuurlijke’ taalleermethoden gerekend worden. De Delftse 
‘natuur’methode onderscheidt zich echter wezenlijk van klassieke 
natuurmethoden doordat de natuurlijke weg een taal te leren op 
‘onnatuurlijke’ wijze wordt afgedwongen. Klassieke natuurmethoden 
beschouwen we dan ook eerder als permissief dan als natuurlijk. 

In de volgende hoofdstukken worden taalaanleg, motivatie en de 
methode beschreven. In drie appendixen geven we: 

1. de basisgrammatica, 
2. voorbeelden van het lesmateriaal, 
3. een frequentielijst van 1200 woorden. 
Al naar gelang de doelgroep kan met behulp van deze gegevens eigen 

materiaal ontwikkeld worden. Voor een intensieve twee-weekse cursus 
volgens de Delftse methode verwijzen we naar ons boek: F. Montens, A. G. 
Sciarone, Nederlands voor buitenlanders: de Delftse methode 
(Meppel/Amsterdam: Boom, 1984). Vervolgmateriaal volgens dezelfde 
principes, onder andere gericht op algemeen technisch taalgebruik, is 
beschikbaar bij de Vakgroep Toegepaste Taalkunde van de TH-Delft. 

 

1. Korte beschrijving van de methode 
 

1.1 Uitgangspunten 
 

1.1.1  ledereen kan taal leren 
Onder leken en deskundigen bestaat het wijdverbreide vooroordeel 

dat sommige mensen voor taal aanleg hebben en anderen niet. Erger nog, 
veel mensen nemen aan dat mensen die goed zijn in wiskunde slecht zijn 
in talen en omgekeerd. Dit vooroordeel wordt onder andere gevoed 
doordat sommige mensen wel of gemakkelijk, andere niet of moeizaam 
een vreemde taal leren. Men ziet hierbij over het hoofd dat alle mensen in 
ongeveer dezelfde tijd hun moedertaal leren en dat ‘taalbegaafden’ door 
allerlei oorzaken bij het leren van een taal gehinderd kunnen worden. In 
Delft gaan we er vanuit dat iedereen aanleg heeft om taal te leren. Hieruit 



volgt ook onze stelling dat taal leren gemakkelijk is. Wat iedereen kan 
leren, noemen we gemakkelijk ook al is de taak nog zo complex. Leren 
lopen en taal leren zijn om deze reden gemakkelijk en dit geldt in 
versterkte mate voor volwassenen en nog meer voor universitaire 
studenten. Problemen bij taal leren moeten dan ook niet in de complexiteit 
van de taak gezocht worden, maar in andere factoren. 

 

1.1.2  Men moet een taal willen leren 
Dit uitgangspunt wordt meestal motivatie genoemd. Een wijdverbreid 

vooroordeel is dat veel leerlingen uit zichzelf onvoldoende gemotiveerd zijn 
een taal te leren. Deze opvatting druist in tegen het gegeven dat mensen 
altijd bereid zijn te leren wat hen tot voordeel strekt (aangenomen dat ze het 
vermogen bezitten te leren; zoals opgemerkt bezit iedereen dit vermogen 
met betrekking tot taal). Motivatieproblemen moeten altijd worden gezocht 
in oorzaken buiten het strikte leervermogen van de persoon om. Gebrek aan 
motivatie wordt in laatste instantie altijd veroorzaakt door externe factoren. 

Deze kunnen van een materiele aard zijn die op het eerste gezicht 
niets met het leervermogen te maken heeft, maar er wel een sterke 
psychologische weerslag op heeft (het ontbreken van een financiële basis, 
slechte huisvesting, slechte berichten uit het land van herkomst, enz.), 
dan wel direct met het leren zelf verbonden zijn: een vervelende leraar, 
een slechte onderwijsmethode, geen noodzaak kennis toe te passen, 
enzovoort, enzovoort. 

Het is duidelijk dat met name de materiele problemen vaak niet op 
korte termijn kunnen worden verholpen. Het gebrek aan motivatie kan dan 
worden opgeheven door een van buiten opgelegde ‘dwang’ tot leren, waarbij 
dat leren wordt gepresenteerd als (het begin van) de oplossing van de 
problemen. Kan men mensen ook niet ‘dwingen’, dan wordt het onderwijs 
nutteloos en is bet beter er van af te zien. 

Mensen die in Delft komen studeren, zijn voornamelijk gemotiveerd 
voor  hun vakinhoudelijke technische studie. Omdat men die niet kan volgen 
zonder Nederlands te kennen, moet er een duidelijke afgeleide motivatie 
mogelijk zijn om Nederlands te leren. De motivatie neemt af naarmate men 
er beter in slaagt met de reeds verworven kennis colleges te volgen. De 
motivatie wordt op tweeërlei wijze beïnvloed: 

- de lessen worden zodanig ingedeeld en de omvang van de stof is 
dusdanig groot dat men de behandelde stof terstond moet leren, zodat ook 
onmiddellijk kan blijken dat dat werkelijk mogelijk is;  

- wiskunde en natuurkunde worden al zo snel mogelijk in de 
Nederlandse les geïntegreerd, zodat directe aansluiting bij het gewenste 
toekomstperspectief zichtbaar wordt. 

 



1.2  Het lesmateriaal 
 

1.2.1  Aanbod van een omvangrijke woordenschat 
Een algemeen vooroordeel is dat men beter weinig woorden goed dan 

veel woorden slecht kan leren. Men ziet hierbij over het hoofd dat het leren 
van veel woorden niet uitsluit dat men deze ook goed kan leren. Bovendien 
kan het slecht leren van veel woorden aantrekkelijker zijn dan het goed leren 
van weinig woorden: als men van 100 opgegeven woorden er 50 onthoudt en 
van 20 woorden alle, leert men in het eerste geval meer dan in het tweede. 
In Delft bieden we in de eerste twee weken ruim 1000 woorden aan. 

 

1.2.2 Aanbod van frequente woorden 
Hoewel in brede kring wordt aanvaard dat bij voorkeur frequente 

woorden moeten worden aangeboden, blijkt (Montens, 1975) dat veel 
methoden dit principe slecht in praktijk brengen. Talloze veel voorkomende 
woorden ontbreken, terwijl veel van de aangeboden woorden waarvan men 
denkt dat ze veel voorkomen in werkelijkheid heel wat zeldzamer blijken. De 
notie frequentie is ook danig uitgehold door de noties nuttigheid of 
vertrouwdheid van woorden. In Delft bieden we de eerste twee weken de 
1000 meest frequente woorden aan volgens een frequentielijst gebaseerd op 
het zogenaamde Eindhovense corpus (Uit den Bogaart, 1975). 

 

1.2.3 Prioriteit op woorden leren 
Een wijdverbreid vooroordeel is dat woorden leren gemakkelijk, 

grammatica leren moeilijk is. Op grond hiervan wordt relatief veel tijd 
besteed aan het onderwijzen van grammaticale problemen ten koste van de 
woordenschat. In de Delftse methode wordt algehele beheersing van de 
aangeboden woordenschat geëist in tegenstelling tot beheersing van de 
grammatica 

 

1.2.4 Globale woordenkennis 
Veel woorden lijken in betekenis op elkaar. Gebruikelijke praktijk is of 

om de overeenkomst te verzwijgen - men komt nu eens ophouden, dan weer 
eindigen of stoppen tegen – of om de verschillen tussen ophouden, eindigen 
en stoppen uit te leggen. Dit laatste gebeurt meestal verbaal. In Delft 
worden deze overeenkomsten expliciet aangegeven: gelijkende betekenissen 
worden als synoniem aangegeven. Bijvoorbeeld: morgen krijgen jullie ook (= 
weer) les; over (= na) twee weken….. jullie verstaan (= begrijpen) geen 
Nederlands, enzovoort. Uitgangspunt is dat betekenissen slechts heel 
gedeeltelijk verbaal worden geleerd. Context en werkelijkheid zijn de 



bepalende factoren. Verbale omschrijving moet gericht zijn op gelijkende, 
reeds aanwezige kennis. 

 

1.2.5 Integraal aanbod van de grammatica 
Een algemeen vooroordeel is dat grammaticale kennis stap voor stap 

moet worden opgebouwd, hoewel bij moedertaalverwerving zoiets niet 
gebeurt. Het bijzondere van taal is dat deze bij gebrekkige kennis toch 
bruikbaar is en ook gebruikt wordt. Anders dan bij de opbouw van een brug 
is een onvolmaakt taalsysteem al bruikbaar en kan het slechts, of liever, het 
best door gebruik langzaamaan worden vervolmaakt. 

In Delft wordt aan het begin van de cursus de volledige 
basisgrammatica ter beschikking gesteld. De omvang is vergelijkbaar met 
wat voor de vreemde talen gedurende een aantal jaren in het voortgezet 
onderwijs wordt aangeboden. 

 

1.2.6 Grammaticale uitleg via voorbeelden  
In het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen expliciet en 

impliciet grammatica-onderwijs. Expliciet staat voor meta-talige uitleg (‘het 
onderwerp staat voor het vervoegde werkwoord’, ‘het meervoud van het 
zelfstandige naamwoord wordt gevormd door de stam + ‘en’ ...’), impliciet 
voor de afwezigheid van grammaticale regelbeschrijving. Soms spreekt men 
ook van deductief of inductief al naar gelang de regel voor dan wel na 
taalgebruiksvoorbeelden staat. In Delft kennen we dergelijke opposities niet. 
Het algemene principe is dat meta-talige formulering nagenoeg geheel wordt 
vermeden. Praten over grammatica leidt af van (vertraagt) het leren van 
taal, en dus van grammatica. De grammatica wordt expliciet uitgelegd via 
voorbeelden en kan expliciet via de grammatica of impliciet via de teksten 
worden geleerd. De leerder bepaalt hoe hij zijn zaken wenst te organiseren. 
Beide systemen kunnen door elkaar worden gebruikt. 

 

1.2.7 Integrale grammaticale oefening 
Gewoonlijk bestaan grammaticale oefeningen uit geïsoleerde 

problemen. Nadeel is dat de algehele concentratie op een probleem ligt, 
terwijl taalgebruik concentratie op een veelheid van problemen vereist. 
Bovendien gaat de kennis van het probleem gemakkelijk verloren door 
gebrek aan ‘onderhoud’. De Delftse methode kent gevarieerde oefeningen 
waarbij verschillende problemen gelijktijdig worden geoefend. De aandacht 
wordt veelzijdig getraind, in plaats van eenzijdig zoals gebeurt bij de 
bekende zogenaamde structuuroefeningen. 

 
 



1.2.8 Globale grammaticale kennis 
Hieronder wordt verstaan dat de leerling de grammaticale relatie kan 

herkennen en zodanig kan gebruiken dat de uiting nog begrijpelijk blijft. 
Hieruit volgt dat normaliter enkel- en meervoud van het zelfstandige 
naamwoord moet zijn aangegeven, of het onderscheid tussen heden en 
verleden in het werkwoord. Het betekent ook dat pure vormverschijnselen 
voorlopig van ondergeschikt belang zijn: ik woon(t), de/het grote man, een 
grote meer, vandaag ik kom om tien uur, enzovoort. Algemeen principe is 
dat het gebrekkige systeem zich langzaamaan verbetert en dat belangrijke 
zaken prioriteit hebben boven onbelangrijke, precies zoals bij 
moedertaalverwerving. Er wordt dus geen tijd en aandacht besteed aan 
problemen die zelfs door veel oefening niet binnen afzienbare tijd tot een 
bevredigend leerresultaat (kunnen) leiden. 

 

1.2.9 Grammatica en woordenschat zijn onlosmakelijk verbonden 
Grammatica wordt niet beschouwd als een structuur waarin woorden 

passen. Woorden kunnen slechts geleerd worden in een grammaticale 
samenhang en grammatica bestaat slechts bij de gratie van woorden 
(Bolinger, 1970). De betekenis van de vorm ‘aandoen’ kan slechts geleerd 
worden in samenhang met de lexicale inhoud van subject/object. Subject en 
object krijgen pas inhoud in samenhang met de betekenis van het 
werkwoord. De puur vormelijke kenmerken van de grammatica zijn uiterst 
beperkt en communicatief in veel gevallen redundant. 

 

1.2.10 Van receptieve naar productieve vaardigheid 
Veel methodes benadrukken als uitvloeisel van de audio-linguale 

periode de productieve taalvaardigheid. Er is een tendens tot meer aandacht 
voor receptieve taalvaardigheid. In Delft ligt de nadruk, zeker in de aanvang, 
op receptieve vaardigheden, aangezien deze binnen het 
lexicale/grammaticale kader geheel beheerst kunnen worden, terwijl de 
productieve vaardigheden wel vroegtijdig tot ontwikkeling worden gebracht, 
maar allerlei onvolkomenheden getolereerd worden (cf. 1.2.4 en 1.2.8). De 
Delftse methode sluit ook hier aan bij de wijze waarop de moedertaal wordt 
verworven. 

Overigens kan men, net als bij de tegenstelling tussen woorden en 
grammatica, zeggen dat de tegenstelling tussen productieve en receptieve 
vaardigheden in belangrijke mate schijn is. Wat binnen het huidige 
taalonderwijs productief wordt genoemd, is vaak slechts reproductief. 

 



1.2.11 Omvangrijk tekstmateriaal 
Binnen bet vooroordeel ‘liever weinig maar goed’ bevatten veel 

methoden weinig tekstmateriaal, in tegenstelling tot de Delftse. Het leidend 
principe is hier dat we taal via taalgebruik verwerven en niet via 
woordenlijsten en grammaticale regels. Deze vormen hooguit hulpmiddelen. 
Bovendien, hoe sneller en hoe meer tekst men doorwerkt, hoe sneller de 
verhouding van oud  (geleerd) tot nieuw (nog niet geleerd) materiaal van 
dien aard wordt dat de leerling de indruk krijgt iets te kunnen presteren. 

 

1.2.12 Bruikbaarheid van teksten 
Veel docenten zijn van mening dat teksten leuk of boeiend moeten 

zijn. Men ziet hierbij over het hoofd dat bij moedertaalverwerving ‘teksten’ 
vaak nogal onbenullig zijn. Bovendien is het moeilijk te bepalen wat voor 
iemand anders boeiend is. Meestal noemt men boeiend wat men zelf als 
boeiend ervaart, en dringt dat dan aan anderen op. Pas wanneer men een 
taal enigszins beheerst, ontstaat de behoefte aan teksten die boeien. Men 
leest of luistert dan niet meer om taal te leren - ook al leert men er 
onbewust van -, of althans in veel mindere mate. In Delft wordt daarom het 
principe gehuldigd dat in het begin teksten veel woorden en grammatica 
moeten bevatten die bruikbaar zijn om te communiceren over onderwerpen 
waarover de student uit eigen ervaring spreken kan en normaliter ook graag 
spreken wil: woonsituatie, taal leren, studiedoel en werkgelegenheid, 
toestand in eigen land, familie-omstandigheden en dergelijke. In de 
vervolgperiode kent men al Nederlands en gaan de (meestal gortdroge) 
teksten over voor onze studenten boeiende onderwerpen uit de wis- en 
natuurkunde en de techniek. 

 

1.2.13 Continue herhaling 
De meeste taalmethoden herhalen weinig de aangeboden woorden 

en veelvuldig een grammaticaal probleem. Dit laatste gebeurt bijna 
steeds via directe herhaling: de kennis wordt daardoor onvoldoende 
`onderhouden'. De oefeningen in de Delftse methode herhalen een reeks 
van grammaticale problemen waardoor de student constant gedwongen 
wordt ze te leren beheersen dan wel te onderhouden. 

 

1.2.14 Continue toetsing 
Mensen leren niet zonder te toetsen. Is er sprake van een strikt 

systematische opbouw van het leerproces, zoals leren rekenen, dan kan de 
beheersing direct getoetst worden. Bij het leren van een taal, waar sprake is 
van een zich geleidelijk ontwikkelend systeem, is vaak moeilijk toetsbaar tot 
welk punt het systeem zich ontwikkeld heeft. Gezien de omvang van de 
woordenschat heerst er vaak onzekerheid, ook bij de leraar, of bepaalde 



woorden al dan niet onderwezen zijn. Bovendien geeft ook een goed 
toetsresultaat onvoldoende uitsluitsel over welke woorden wel en welke niet 
onthouden zijn. De Delftse methode zorgt ervoor dat ten aanzien van de 
woordenschat precies bekend is welke woordvormen uit de tekst nieuw of 
oud zijn. Er is directe feedback aan de leerling, zodat hij weet of hij een 
woord heeft vergeten. Indien vergeten, moet hij het woord via een register 
terugzoeken. Indien nieuw, vindt hij ernaast de vertaling. Hij verkeert niet in 
onzekerheid. Ten aanzien van de grammatica wordt uitgegaan van een 
langzaamaan verbeterend systeem. Via de oefeningen wordt aangegeven 
welke problemen opgelost moeten worden, dat wil zeggen welke problemen 
direct oplosbaar worden geacht en dus oplosbaar moeten zijn. De oplossing 
kan hij vinden in de basisgrammatica. Doordat dezelfde problemen 
regelmatig terugkomen, is er ook de prikkel het probleem daadwerkelijk op 
te lossen. 

 

1.2.15 Zelfcontrole 
Controle op wat men heeft geleerd, wordt in de meeste methoden aan 

de docent overgelaten. In de Delftse methode controleert de docent vooral of 
de leerling zichzelf controleert. Hoe zelfstandiger de student hoe beter (en 
hoe dichter bij de natuurlijke verwervingsmethode). Alle teksten worden 
gevolgd door een toets die hem laten zien of hij de tekst heeft begrepen. Hij 
kan zelf controleren of hij de woorden nog kent. Van elke grammaticale 
oefening kan hij zelf in de basisgrammatica - omvang slechts 7 pagina's - de 
oplossing vinden. 

 

1.2.16 Zelfwerkzaamheid 
Leren doen mensen zelf. Onderwijs is slechts hulpmiddel. Afgezien van 

de overigens zeer globale presentatie van nieuw materiaal, functioneert de 
docent uitsluitend als toetser en vraagbaak. Hij controleert of de student zijn 
huiswerk heeft gedaan. Daarnaast legt hij uit wat de student niet heeft 
begrepen (niet wat hij zelf gemakkelijk had kunnen opzoeken). Ten slotte 
brengt hij via vragen een discussie op gang. Per docentenuur werkt de 
student drie à vier uur. 

 

1.2.17 Positieve controle 
Controle is in Delft slechts gericht op voor de student oplosbare 

problemen: begrijpen van een tekst, leren van woorden, beheersen van 
eenvoudige grammatica. Fouten, die, zeker in het begin, worden gemaakt, 
maar buiten de dan gestelde eisen liggen, worden niet aangerekend. Tijdens 
de discussie wordt elke begrijpelijke staalproductie positief gewaardeerd: 
elkaar begrijpen betekent succes hebben. De docent raakt slechts verstoord 



wanneer de student zijn huiswerk niet heeft gedaan, dus wanneer hij zich 
negatief opstelt ten aanzien van de lessen. In het algemeen kan men zeggen 
dat controle in de vorm van toetsing slechts diagnostische en geen 
oordelende waarde heeft. Beoordeling (in de zin van ‘bevredigend’ of ‘ga 
terug naar af’) vindt slechts een keer plaats: aan het eind van de cursus. 

 

1.2.18 Geforceerde luistervaardigheid 
Hoewel de meeste taalmethoden zeggen gericht te zijn op spreek- en 

luistervaardigheid, beperkt met name de luistervaardigheid zich tot herhaling 
op tape van omstandig voorbereide teksten, een soort herhalingsoefening 
dus. Dit type luisteroefeningen gebruiken we in Delft als uitspraaktraining. 
Echte luisteroefeningen bestaan in het uitschrijven van niet eerder gehoorde 
normaal gesproken teksten (gewoonlijk nieuwsberichten). Begrip van de 
teksten die men moet uitschrijven, wordt niet verlangd, hoewel blijkt dat dit 
sterk correleert met de relatieve hoeveelheid correct uitgeschreven 
taalmateriaal. De toetsing geschiedt uiteraard weer via zelfcontrole. 

 

1.2.19 Maximale druk 
Een wijdverbreid vooroordeel is dat gebrek aan succes veroorzaakt 

wordt door te hoge of complexe eisen. Vandaar dat veel methoden weinig 
woorden en kleine stukjes grammatica aanbieden (1.2.1 en 1.2.5). Men ziet 
hierbij over het hoofd dat ook te lage eisen tot gebrek aan succes kunnen 
leiden. Kinderen die op school te eenvoudige taken opgedragen krijgen, gaan 
zich vervelen en doen vaak niets meer. Mensen die van wandelen moe 
worden, blijven thuis zitten en presteren weer minder. Uitgangspunt is 
enerzijds dat er voor elke leerling een leerplafond moet zijn dat hem 
voldoende ruimte geeft om veel te leren, maar anderzijds dat hij dit door het 
maximaliseren van zijn inspanningen ook daadwerkelijk kan (bereiken). In 
het algemeen kan men zeggen dat een situatie van maximale druk tot stand 
moet komen. De leerling krijgt nagenoeg geen kans, zoals bij traditionele 
methoden, zich meer dan noodzakelijk te ontspannen of huiswerk over te 
slaan. Bij taal leren geldt: wat de een kan kan ook de ander (1.1.1). 

 
In het bovenstaande hebben we in kort bestek de Delftse 

uitgangspunten behandeld. In de volgende hoofdstukken zullen we de 
uitgangspunten onderbouwen. Naar is gebleken kunnen ook voor andere 
doelgroepen soortgelijke resultaten als in Delft bereikt worden. 



2. Taalaanleg 
In een discussie over de geringe kennis van het Frans bij TH-studenten 

verweet de sectie Frans van de Vereniging van Leraren in de Moderne 
vreemde talen ons dat de oorzaak daarvan niet gezocht moest worden in de 
didactiek van het onderwijs in het Frans maar veeleer in de geringe aanleg 
die b-studenten meestal voor talen hebben (Toussaint-Dekker, 1979). 
Wanneer wij in discussies met docenten over onze methode Nederlands voor 
buitenlanders vertellen dat taal leren gemakkelijk is, wordt ons regelmatig 
verweten dat wij gemakkelijk praten hebben, omdat studenten 
hoogbegaafde mensen zijn. En wanneer we dan tegenwerpen dat de 
methode ook tot goede resultaten blijkt te leiden bij cursussen Nederlands 
voor werkloze en op de arbeidsmarkt kansloos geachte buitenlandse 
werknemers - cursussen waarvoor het toelatingsniveau gelijk staat aan 
vierde klas lagere school-, stokt het gesprek in nog tegensputterend 
gemompel, begeleid met veelbetekenende blikken van ongeloof. 

Dit soort discussie laat zien dat, hoe tegengesteld de uitkomsten van 
onderwijs in taal ook zijn, men er niet voor terugschrikt de oorzaak in 
intelligentie of aanleg te zoeken. Er wordt met een wonderlijk gemak over 
aanleg gesproken zonder dat men weet wat daar precies onder moet worden 
verstaan. Ook onder psychologen is er weinig overeenstemming over de 
inhoud die men eraan moet geven. Het is daarom beter na te gaan op grond 
waarvan men besluit mensen het predikaat aanleg toe te kennen en 
vervolgens of deze toekenning overeenstemt met daaruit afleidbare feiten. 

Welnu, we nemen waar dat sommige mensen bij het leren van talen 
meer succes hebben dan anderen, zoals we ook waarnemen dat sommige 
mensen bij het maken van sommen meer succes hebben dan anderen. Op 
grond daarvan concludeert men dan dat de succeshebbers voor hun object 
van studie aanleg hebben, de anderen niet of minder. Hoewel deze conclusie 
niet uitgesloten kan worden, is het bewijs ervoor nog niet geleverd. Het is 
immers heel goed mogelijk dat de minder succes hebbenden minder hun 
best hebben gedaan of hebben kunnen doen, zodat inspanning of blokkering 
van die inspanning in plaats van aanleg het verschil in succes verklaart. Bij 
‘succes met taal’ moeten we vervolgens bedenken dat taalgebruik niet los 
kan worden gezien van de relatie die taal heeft met de werkelijkheid. Als 
taalkennis bij voorbeeld getoetst worden door middel van begripsvragen en 
sommige mensen de werkelijkheid waarover die vragen gaan beter kennen 
of begrijpen, is de kans dat ze juist antwoorden groter. De prestatie meet de 
taalkennis dan slechts gedeeltelijk. Willen we iets zinnigs over taalkennis 
zeggen, dan moeten we derhalve rekening houden met de inspanning die 
men heeft geleverd en met kennis omtrent de werkelijkheid waarover we 
door middel van taal spreken. De inspanning is nauw verbonden met de 
motivatie van wie leert en met de dwang die is uitgeoefend door wie 
onderwijst. De werkelijkheidsbeleving is nauw verbonden met het algemene 



kennisniveau waarop mensen functioneren. Kijken we nu naar een situatie 
waarin mensen op globaal gelijk kennisniveau functioneren en waarin ze zich 
inspannen een taal, in casu de moedertaal, te leren, dan zien we dat ze 
gelijk opgaand, in ongeveer het zelfde tijdsbestek hun taal leren en binnen 
hun gemeenschappelijke realiteitsbeleving voortreffelijk met elkaar kunnen 
communiceren. Pas wanneer het totale kennisniveau te sterk uiteen is gaan 
lopen, begrijpen ze elkaar niet meer: men begrijpt niet meer waarover men 
het heeft. Uit de moedertaalverwerving blijkt in elk geval dat iedereen 
‘aanleg’ heeft om taal te leren, zoals ook iedereen aanleg heeft om te leren 
lopen. Op zich is er geen reden te veronderstellen dat deze ‘aanleg’ bij 
tweede taalverwerving afwezig zou zijn. Zo is gebleken dat kinderen heel 
goed meertalig opgevoed kunnen worden, thuis gebruiken ze de ene en 
buiten de andere taal. Ook hier laten de feiten zien dat de ‘aanleg’ voor 
tweede taalverwerving algemeen aanwezig is. Essentieel hierbij is steeds dat 
het taalgebruik plaatsvindt op het kennisniveau van de leerder. 

Hoewel de feiten erop wijzen dat iedereen aanleg heeft om in ongeveer 
gelijke mate taal te leren, heeft het verschil in prestaties bij tweede 
taalverwerving geleid tot de ontwikkeling van toetsen die veronderstelde 
verschillen in aanleg moeten meten. Het is daarom goed na te gaan in 
hoeverre zulke toetsen overeenstemmen met de feiten. De twee bekendste 
toetsen die taalaanleg meten zijn de ‘Modern language aptitude test’ (MLAT) 
van Carroll en de ‘Language apfitude battery’ van Pimsleur. Carrolls toets is 
door H. Schütt (1974) aan de hand van de later geleverde prestaties door 
Duitstalige kinderen diepgaand beproefd. Een groot aantal kinderen is met 
behulp van deze - iets gemodificeerde - toets op taalaanleg onderzocht. 
Vervolgens is gedurende een aantal jaren nagegaan wat de resultaten waren 
bij het leren van Engels. De conclusie van zijn omvangrijke studie luidt dat 
de voorspellende waarde van de toets gezien de later geleverde prestaties op 
geen enkele wijze betrouwbaar is. Zo bleek dat het aantal kinderen dat 
volgens de toets veel aanleg had maar slechte prestaties leverde, gelijk was 
aan het aantal kinderen dat volgens de toets weinig aanleg had maar goede 
prestaties leverde. Ook bleek dat van de kinderen met middelmatige aanleg 
een groot aantal zowel goede als slechte prestaties leverde. 

Nu kan men volhouden dat de test toch goed het verschil in aanleg 
toetst, en dat andere oorzaken de prestaties hebben beïnvloed. Zolang dit 
niet kan worden aangetoond, is een dergelijke bewering oninteressant. Beter 
is het te concluderen dat de huidige mens constitutioneel het vermogen heeft 
een taal te leren - slechts mensen met ernstige constitutionele defecten leren 
‘hun’ taal niet (zoals de anderen dat doen). Het heeft geen zin een algemeen 
vermogen te differentiëren naar vermeende grotere of kleinere aanleg, 
wanneer dat verschil in aanleg slechts gepostuleerd zou kunnen worden naar 
aanleiding van feitelijke verschillen in de mate waarin individuen een taal 
geleerd hebben, terwijl die feitelijke verschillen eenvoudiger verklaard 
kunnen worden door de door allerlei maar vooral externe factoren beïnvloede 



verschillen in verwezenlijking of, zo men wil, ontplooiing van het genoemde 
algemene vermogen. Deze verklaring laat in elk geval de noodzakelijke 
ruimte om de eerder genoemde feiten met betrekking tot 
moedertaalverwerving en meertaligheid te verklaren. 

Uit het onderzoek bleek nog iets interessants: een algemene 
intelligentietest resulteerde in eenzelfde - slechte - voorspellende waarde van 
de geleverde taalprestaties als Carrolls taalaanlegtest (Schütt, 1974:77). 
Niet alleen blijkt het onverantwoord om over taalaanleg te spreken, ook blijkt 
het onverantwoord te stellen dat mensen die op een IQ-toets hoog scoren 
betere resultaten bereiken bij het leren van een (vreemde) taal. In dit 
verband levert het onderzoek van Genesee (1976) naar de samenhang 
tussen vreemde taalkennis en IQ-scores nog enkele belangrijke inzichten op. 

Op grond van een IQ-test deelde hij leerlingen in drie groepen in: 
gemiddeld, meer dan gemiddeld en minder dan gemiddeld. Alle groepen 
werden getest op kennis van het Frans als vreemde taal en op kennis van 
wiskunde. Het bleek dat hoe hoger het IQ des te beter de resultaten waren 
voor wiskunde, terwijl voor kennis van de vreemde taal gold dat de 
resultaten beter waren met betrekking tot de leesvaardigheid en kennis van 
woorden, spelling en grammatica. In communicatieve vaardigheden, inclusief 
het daarin benodigde begrip en gebruik van woordenschat en grammatica 
scoorden alle drie IQ-groepen ongeveer gelijk, terwijl de groep met het 
gemiddelde IQ in uitspraak hoger scoorde. 

Dit onderzoek toont aan dat, wanneer taal wordt losgemaakt van zijn 
communicatieve functie en via tekstbegripsvragen inzicht in samenhang 
wordt getoetst, de uitkomsten gelijk zijn aan de uitkomsten van een 
IQ-toets. Ook dit type toetsen onderzoekt inzicht in de vorm van 
redeneervermogen, inductief en deductief conclusies trekken. Hetzelfde geldt 
voor de resultaten op grammaticaal gebied. Wanneer de grammatica wordt 
getoetst in de vorm van regeltrucs staat ze los van communicatief 
taalgebruik. Het is precies om deze reden dat we in Delft hebben afgezien 
van speciale grammaticatoetsen als we taalgebruikskennis willen meten. De 
grammatica vormt, bij ons een integraal bestanddeel van de gebruikte tekst, 
en oefeningen vragen om een integraal gebruik van grammatica en 
woordenschat. Wat dit onderzoek dan ook impliciet laat zien is dat de wijze 
waarop grammatica in de meeste methoden wordt aangeboden door hoge 
IQ-scoorders beter wordt verdragen dan door lage IQ-scoorders. Dat we ook 
in Delft, voor studenten met naar wordt aangenomen een hoog IQ, kiezen 
voor een geïntegreerde grammaticale aanpak en een minimum aan 
grammaticale terminologie, vindt zijn rechtvaardiging hierin dat de daardoor 
vrijkomende tijd beter aan iets anders besteed kan worden. In een 
communicatieve situatie functioneert abstract gepresenteerde kennis niet. 

Het geloof in aanleg is nochtans taai. Krashen (1981: 19-39) bij 
voorbeeld tracht taalaanleg met behulp van zijn Monitor-theorie te verklaren. 
Volgens hem is taalaanleg (aptitude) gerelateerd aan bewust leren van taal, 



de monitor, en heeft daarom weinig voorspellende waarde voor succes bij de 
- onbewuste taalverwerving zoals we dat zien bij kinderen. Volwassenen, die 
vooral bewust een taal leren, sluiten zich hierdoor af van - onbewuste - 
taalverwerving. 

Het problematische onderscheid ‘bewust-onbewust’ daargelaten, de 
theorie verklaart niet hoe talloze volwassenen er wel in slagen een tweede 
taal te verwerven via formele instructiemethoden; hoe ook talloze kinderen 
via instructie een tweede taal leren; hoe in de aanvangsperiode volwassenen 
meestal betere resultaten scoren dan kinderen (Winitz, 1981; Snow, 1981). 
Slechts op grond van een gelegenheidsredenering zou men als verklaring 
kunnen geven dat deze volwassenen, evenals kinderen, de monitor (het 
bewuste leren) uitschakelen, en dat deze kinderen, evenals volwassenen, de 
monitor inschakelen en juist het onbewuste verwerven uitschakelen. Het 
probleem dat hier voorligt heeft met taalaanleg weinig van doen. 
Volwassenen kunnen doordat ze op een hoger kennisniveau functioneren, 
gemakkelijker op meta-talige wijze geïnstrueerd worden dan kinderen. 
Daarom verliezen kinderen het van volwassenen. In een natuurlijke 
taalverwervingsomgeving winnen kinderen het vaak op langere termijn van 
volwassenen, omdat kinderen zijn aangewezen op de nieuwe (tweede) taal 
waarvan men de regels ook zelf (‘onbewust’) kan ontdekken. Daarbij komt 
dat volwassenen door hun grotere vermogen tot compensatie vaak 
maatschappelijk redelijk kunnen functioneren ondanks een gebrekkige 
kennis van de tweede taal. 

Ten slotte blijft Krashens stelling dat volwassenen vooral bewust leren 
en daardoor niet verwerven onbewezen. Genesee's resultaten laten zien dat 
in een communicatieve situatie mensen tot min of meer dezelfde prestaties 
komen, anders dan in een niet-communicatieve situatie. 

Het onderzoek van Genesee leverde nog een interessant gegeven op. 
De Engelstalige - studenten die in de verschillende schoolvakken door middel 
van het Frans werden onderwezen, behaalden aanzienlijk betere resultaten 
dan studenten die Frans slechts gedurende de Franse les kregen 
onderwezen. Deze in Canada populaire ‘immersion’-programma's laten zien 
dat binnen dezelfde schooltijd de prestaties met betrekking tot de vreemde 
taal aanzienlijk verbeterd kunnen worden, met gelijkblijvende prestaties voor 
de overige vakken. Om die reden streven we er in Delft naar de lessen wis- 
en natuurkunde zo snel en zoveel mogelijk in het Nederlands te laten geven 
in aansluiting op de lessen Nederlands. 

Men leert iets het doelmatigst wanneer voor het bereiken van andere, 
meestal verder liggende doelen de beheersing van dat iets de noodzakelijke 
voorwaarde is waaraan men niet op andere wijze kan voldoen. Van die 
doelen en de weg ernaartoe (dat middel) moet men zich dus wel bewust zijn. 
Bij buitenlanders is dat vaak niet in voldoende mate het geval. Dus moeten 
zij ervan bewust worden gemaakt. 



In het voortgezet onderwijs zouden, na enige tijd, bepaalde vakken 
eveneens in een vreemde taal gegeven kunnen worden, terwijl voor 
buitenlandse kinderen de vaklessen en de Nederlandse les geïntegreerd 
zouden moeten worden. De rekenles, de aardrijkskundeles, de biologieles 
enzovoort zouden in taalgebruik aangepast moeten worden, zodat 
Nederlands niet kunstmatig beperkt blijft tot de Nederlandse les, maar een 
communicatief gebeuren wordt, want daarin zijn we qua aanleg allemaal 
gelijk. 



3. Motivatie 
Het lesmateriaal kan nog zo goed zijn, de leraar nog zo goed zijn 

best doen, succes bij het leren (van een vreemde taal) hangt ook en 
misschien wel beslissend af van de wil tot leren; men moet, kortom, op 
een of andere manier gemotiveerd zijn. Is de leerder niet gemotiveerd, 
dan moet, wil men succes kunnen bereiken, het leren op enigerlei wijze 
onontkoombaar worden. Wanneer die onontkoombaarheid van het leren 
gecreëerd moet worden, leidt dat vaak tot ‘dwang’. Is zelfs daar geen 
mogelijkheid toe, dan kan men het onderwijs beter staken (tenzij de 
motivatie van de lesgever behoud van werk is). Een nadeel van dwang is 
dat deze aanvullende eisen aan de onderwijssituatie stelt en deze 
daardoor compliceert. Alle reden dus om de motivatie zodanig te 
beïnvloeden dat dwang niet of zo min mogelijk nodig is. 

Is de leerder wel gemotiveerd dan betekent dit nog niet dat de 
motivatie blijvend is. Talloze factoren bij de leerder, lesgever of 
onderwijssituatie kunnen de motivatie hinderen en frustreren. Stel dat 
iemand graag naar het buitenland wordt uitgezonden en kennis van de 
taal van het betreffende land de kans erop verhoogt: de motiverende 
factor zal danig gefrustreerd worden wanneer het bedrijf waar hij werkt 
zich uit het betreffende land terugtrekt. Of stel dat iemand, die zonder 
werk zit, uit tijdverdrijf een cursus Frans volgt. Zodra hij een leuker 
tijdverdrijf vindt, zal hij vertrekken. Veel voorbeelden van gefrustreerde 
motivatie zijn ook te vinden in situaties waar kenmerken die de leerder 
eigen zijn door zijn herkomst in de leersituatie bevestigd lijken te worden. 
Zo hebben veel Turken en Marokkanen het gevoel dat voor hen 
Nederlands leren moeilijker is dan voor andere buitenlanders. Zij hebben 
dit gevoel al voor zij met het leren beginnen, voor een deel door de 
geruchten binnen de ‘eigen gemeenschap’. Wanneer zij om welke reden 
ook in de klas iets achterraken, gooien ze er het bijltje bij neer, of nemen 
de berustende houding aan van iemand die alleen maar behoeft te 
bewijzen dat hij zijn best doet zonder ooit resultaat te boeken: de 
typische houding van iemand die niet gemotiveerd is. De voorbeelden kan 
men ad libidum uitbreiden. De school en veel taalmethoden laten 
structureel helaas allerlei demotiverende factoren zien.  

In de eerste plaats vorm de vaak grote aandacht voor land en werk 
een demotiverende factor. Mensen die naar Nederland zijn gekomen met 
een zeer specifiek doel (bij voorbeeld een technische studie aan de TH) of 
om een zeer specifieke reden (bij voorbeeld een voor hen levensgevaarlijk 
regime in hun land van herkomst), zijn over het algemeen maar zeer 
matig geïnteresseerd in kennis van land en volk van Nederland. Anderzijds 
vertellen zij meteen zekere graagte over hun land van herkomst. 
Gelukkige bijkomstigheid is dat men in beide gevallen van ongeveer 
dezelfde woorden gebruik maakt. Hieruit volgt dat ook op school in veel 
gevallen slechts de factor nuttigheid resteert. Helaas zijn veel taallessen 
en teksten gericht op vakantiesituaties. Aangezien de behoefte om een 
vreemde taal te gebruiken zich gedurende de vakantie meestal beperkt tot 



het doen van boodschappen die ook gedaan kunnen worden zonder kennis 
van die taal, wordt ook hier de motivatie weinig gestimuleerd. Serieuze 
omgang met de bevolking vindt slechts zelden plaats. Bij gebrek aan 
duidelijk waarneembare en in de tijd begrensde nuttige effecten, 
ontbreekt motivatie in belangrijke mate. De weg van de minste weerstand 
leidt dan onherroepelijk naar het opgeven van talen die als moeilijker dan 
andere worden ervaren. Alleen Engels kan zich min of meer handhaven 
wegens zijn positie als wereldtaal, terwijl kennis van het Duits vooral te 
danken is aan de gelijkenis met de moedertaal. Voor buitenlanders die 
Nederlands leren blijkt kennis van het Engels en de enorme bruikbaarheid 
daarvan overigens zeer demotiverend, getuige de hardnekkigheid 
waarmee sommigen onder hen volhouden te denken dat men het wel 
afkan met uitsluitend kennis van die taal. 

In de tweede plaats wordt de motivatie nadelig beïnvloed wanneer 
bruikbare taalkennis pas laat tot stand komt. Bij aardrijkskunde of 
geschiedenis leren kinderen min of meer afgeronde zaken. Bij taal wordt 
het lesmateriaal wel in afgeronde zaken opgedeeld, maar het doel, 
communiceren, wordt pas laat bereikt. 

 In de derde plaats kunnen leerlingen die niet zijn opgevoed met of 
geen aanleg hebben voor het leren van spellingsregels, grammaticale 
trucs, het onthouden van losse woorden, ondanks het leveren van een 
redelijke inspanning toch slechte cijfers behalen. 

In de vierde plaats kan een leerling, die de ervaring heeft in 
moeilijke zaken meestal slechte resultaten te bereiken, gedemotiveerd 
raken omdat de leraar bij voorbeeld zegt dat het leren van een taal 
moeilijk is. Investering van moeite wordt dan als zinloos beschouwd (een 
intelligente reactie dus). Het demotiverende van enkel de opmerking dat 
het leren van taal zo moeilijk is, geldt in het bijzonder voor Nederlands, 
omdat veel buitenlanders, zoals gezegd, het vooropgezette idee hebben 
dat het leren van Nederlands nog weer moeilijker is dan het leren van 
andere talen, met name Engels. En als ze al zoveel moeite gehad hebben 
om Engels te leren, is Nederlands leren - als zelfs de leraar zegt dat dat 
moeilijk is - dan niet helemaal onbegonnen werk? Meer in het algemeen is 
een negatieve houding van de leraar ten opzichte van de taal die hij 
onderwijst of ten opzichte van het leervermogen van de leerlingen aan wie 
hij lesgeeft fnuikend. 
Zozeer zelfs dat men zich kan afvragen of die negatieve houding niet de 
werkelijke oorzaak is van het idee dat Nederlands leren moeilijk is, en of 
dat niet juist verantwoordelijk gesteld moet worden voor de slechtere 
gemiddelde leerresultaten van bepaalde categorieën taalleerders die in de 
ogen van vele leraren meer moeilijkheden hebben met het leren van 
Nederlands dan andere buitenlanders (men denke aan de reputatie van 
Marokkanen, Turken en alle ongeschoolden). De noodzaak van een op dit 
punt positieve houding van de leraar is ook in de suggestopedie (Lozanov, 
1978; Bancroft, 1978) een centrale leerstelling. Wanneer men het idee 
dat taal leren moeilijk en in sommige gevallen bijna onmogelijk is, 
beschouwt als een kwaal en deze bestrijdt met de positieve suggestie dat 
taal leren juist gemakkelijk is, lijkt het niet onaannemelijk dat er, zelfs 



afgezien van de vraag wie er nu het wetenschappelijk gelijk aan zijn zijde 
zou hebben, een voor het taal leren gunstig placebo-effect op zal treden 
(Miele, 1982). 

In Delft wordt deze traditionele demotiverende factor voor taal leren 
systematisch bestreden. We zetten omstandig uiteen, binnen en buiten de 
Nederlandse les, dat niets zo gemakkelijk is als bet leren van een taal. De 
domste kinderen kunnen het, zonder les te krijgen. Eenvoudige 
rekensommen maken is in dat licht relatief moeilijk, omdat kinderen dit 
veel later leren dan taal en daarin expliciet onderwezen worden. Dit thema 
wordt gedurende de eerste paar lessen met gebruikmaking van de nodige 
afwisseling van ironische grapjes en inhoudelijke ernst nadrukkelijk onder 
de aandacht gebracht. Ook de presentatie van de basisgrammatica in een 
uiterst beknopte vorm levert een bijdrage aan de argumentatie. Na enkele 
weken is nagenoeg iedereen ervan doordrongen dat Nederlands leren 
gemakkelijk is. Voor opmerkingen dat oefeningen niet of slecht zijn 
gemaakt omdat ze te moeilijk waren, zijn de docenten volkomen doof.  

Men kan natuurlijk zo les geven dat taal leren moeilijk wordt. De 
docent kan over spellingsfouten vallen, een betreurenswaardige traditie bij 
het onderwijs in het Frans, men kan vallen over talrijke voor de 
communicatie onbelangrijke grammaticale fouten. Het Delfts uitgangspunt 
is dat taal leren een geleidelijk proces is, waarbij aanvankelijk veel en 
later steeds minder fouten worden gemaakt. De aandacht van de docent is 
gericht op wat goed en niet op wat, uiteraard, nog fout gaat. Er wordt dus 
in het algemeen geen enkele nadruk op fouten gelegd. Het expliciet 
bespreken van fouten wordt vermeden. Over een fout wordt zo veel 
mogelijk, dat wil zeggen als een minimum aan begrip dat toelaat, 
heengepraat. Als er om welke reden ook toch bij fouten wordt stilgestaan, 
worden zij steeds weer expliciet bemoedigend benaderd als 
`bijna-correctheden'. 

In de vijfde plaats kan een leerling ontmoedigd raken omdat hij niet 
kan waarnemen of hij succes heeft, dat is: of hij leert. In de traditionele 
taalles neemt men dat slechts globaal waar. Na een jaar weet men meer 
dan een jaar tevoren. Onduidelijk is vaak wat men meer weet. Gedurende 
de lessen is onduidelijk of men onbekende woorden al gehad heeft of niet, 
of grammaticale problemen al dan niet behandeld zijn en waar men de 
oplossing kan vinden. In Delft geven we precies aan welk woord oud of 
nieuw is zodat er directe feedback is naar het geleerde. Aangezien de 
basisgrammatica integraal wordt aangeboden  bestaat ook ten aanzien 
daarvan geen misverstand. De geringe omvang ervan waarborgt dat hij 
gemakkelijk meer dan eens doorgewerkt kan worden. 

Een laatste belangrijke factor die de motivatie bedreigt is gebrek, 
aan uitzicht op verbetering van gemaakte fouten. De meeste docenten 
kennen de ervaring dat men tevoren al weet op welke punten vooral 
fouten worden gemaakt. In Delft gaan we ervan uit dat het geen zin heeft 
fouten te verbeteren waarvan niet verwacht mag worden dat ze nu of 
binnen korte tijd vermeden zullen worden. We komen op dit probleem nog 
uitvoerig terug. 



We zouden nog een lange reeks van factoren kunnen opnoemen. 
Duidelijk is dat het van belang is de factoren die de motivatie beïnvloeden 
zorgvuldig te onderzoeken en met behulp van deze kennis de motivatie te 
verbeteren. Op bet gebied van het vreemde-talenonderwijs zijn er veel 
studies naar motivatie verricht. Die van Gardner en Lambert (1972) 
hebben wel de grootste bekendheid gekregen. Dit onderzoek werd 
overigens gemotiveerd door de gezonde stelling dat aanleg niet een 
beslissende factor kon zijn bij het leren van een vreemde taal, omdat 
iedereen blijk heeft gegeven een taal te kunnen leren en allerlei mensen 
ondanks slecht taalonderwijs toch een vreemde taal leren en allerlei 
mensen ondanks goed taalonderwijs niet of gebrekkig een vreemde taal 
leren. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek was dat bepaalde 
motiverende factoren een grotere invloed op het leren van vreemde talen 
hebben dan andere. Zo onderscheidden de onderzoekers integratieve van 
instrumentele motivatie. Mensen zijn integratief gemotiveerd wanneer ze 
een positieve instelling hebben ten aanzien van de cultuur waarin de taal 
wordt gesproken; men wil zich in zekere zin met die cultuur identificeren. 
Mensen zijn daarentegen instrumenteel gemotiveerd wanneer ze de 
betreffende taal slechts als instrument voor een bepaald doel willen 
gebruiken, bij voorbeeld om een technische studie in Delft te kunnen 
volgen of om een hoger salaris te bereiken. Uit hun onderzoekingen bleek 
dat de integratieve motivatie tot betere leerprestaties leidde dan de 
instrumentele. 

Het gemaakte onderscheid is niet zonder probleem gebleken. Ander 
onderzoek (Jakobovits, 1970:243) kwam tot tegenstrijdige conclusies. 
Onzes inziens is het onderscheid problematisch omdat de definitie van 
integratief versus instrumenteel weinig precies kan worden gemaakt. Het 
is niet gemakkelijk vast te stellen wat de drijfveer is van iemand die zich 
met een bepaalde cultuur wil vereenzelvigen, evenmin als van iemand die 
bij voorbeeld wiskunde wil studeren. Vastgesteld kan worden dat beiden 
een bepaald verlangen hebben en dat ze middelen zoeken om dat doel te 
bereiken. Wie wiskunde wil studeren in Nederland heeft daarvoor als 
instrument kennis van het Nederlands nodig, evenals iemand die zich met 
de Nederlandse cultuur wil vereenzelvigen. Het heeft onzes inziens dan 
ook weinig zin iemands houding ten opzichte van Nederland of het 
Nederlands te beïnvloeden in de hoop de leerprestaties gunstig te 
beïnvloeden. De taalleerder moet slechts duidelijk gemaakt worden dat 
zijn doel bereikt kan worden als hij Nederlands leert: Bij vereenzelviging 
met de Nederlandse cultuur is dat wellicht evidenter dan bij de studie 
wiskunde in Nederland. Is het leren van een taal gericht op het bereiken 
van een doel, dan vormt taal het instrument om dat doel te bereiken. Het 
instrument, de taal, wordt in deze visie als eventueel doel 
geminimaliseerd, precies tegenovergesteld aan de integratieve motivatie. 
Hier is de integratieve motivatie ook instrumenteel gemaakt en het leren 
van taal op een buiten de taal gelegen doel gericht. 

Over de controverse instrumentele versus integratieve motivatie kan 
nog worden opgemerkt dat deze laatste, afgezien van het feit dat zij 



veeleer betrekking heeft op vreemde taalverwerving en met op tweede 
taalverwerving, veel vatbaarder is voor negatieve invloeden. Integratie in 
de Nederlandse samenleving is iets wat zeer vele buitenlanders juist niet 
willen. De gedachte aan terugkeer naar het land van herkomst leidt, zeker 
in gevallen waar het verblijf hier niet vrijwillig is, niet werd nagestreefd, 
tot een zekere onwil om Nederlands te leren. Het leren van Nederlands 
kan zelfs worden afgewezen uit angst voor een niet gewenste integratie 
die terugkeer in de weg zou staan of op z'n minst zou vertragen (angst 
om te blijven hangen zoals de aangepasten doen). Het is duidelijk dat in 
zulke gedachten irrationele elementen een grote rol spelen. Juist dat 
irrationele maakt zulke gedachten zo hardnekkig en zo schadelijk voor de 
motivatie. Hoewel men meestal rationeel meent in te zien dat Nederlands 
leren belangrijk is, vormen deze irrationele en vaak onbewuste elementen 
in de houding van dergelijke studenten een ware barrière. Men moet hen 
werkelijk bewust maken van het feit dat het leren van Nederlands een 
noodzakelijke voorwaarde is voor normaal functioneren (daarbij heeft het 
voorwaardelijke meer betrekking op het instrumentele karakter van het 
leren en het kunnen functioneren op een zekere integratie). Dit is slechts 
mogelijk als zij een juist inzicht hebben in hun eigen, steeds weer te 
specificeren situatie (als buitenlander in Nederland). Binnen dat proces 
van bewustwording - er is hier sprake van probleemgevallen, van 
negatiefgemotiveerde personen - kan instrumentalisatie van taal leren (en 
ook van de integratieve motivatie) een belangrijke rol spelen. Taal als doel 
op zich vormt dan nog slechts een bron van motivatie voor een selecte 
groep hobbyisten, zoals taalkundigen of letterkundigen. Dit sluit niet uit 
dat, zodra bij het leren van een taal successen worden geboekt, er (bijna) 
altijd een moment van welhaast esthetisch plezier in het hanteren en 
manipuleren van de taal optreedt, dat op zijn beurt de motivatie weer 
bevordert. 

In deze visie kan dan ook in principe voor iedereen een sterke 
motivatie gecreëerd worden. Op de oorzaken van de betere leerresultaten 
van integratieve motivatie en de consequentie daarvan voor de lessituatie 
komen we in 4.2 terug. 

Heeft men eenmaal een goede motivatie gecreëerd dan is het, zoals 
gezegd, van belang dat die behouden blijft. We hebben een aantal 
demotiverende factoren genoemd die voortkomen uit de taallessituatie 
zelf. Daarnaast zijn er allerlei demotiverende factoren buiten de 
lessituatie. Gezien het grote belang voor de leerresultaten van al dit soort 
factoren zullen we hier nu dieper op ingaan. 

In de Delftse situatie komt de nodige motivatie min of meer vanzelf 
tot stand doordat de lessen op de technische afdelingen in het Nederlands 
worden gegeven en kennis van het Nederlands derhalve voorwaarde is om 
ze te kunnen volgen. De situatie ligt in het voortgezet onderwijs met 
betrekking tot Duits, Engels en Frans anders, met alle nadelige gevolgen 
van dien. Tot voor kort was er in Delft het probleem dat zodra een 
buitenlandse student een beetje Nederlands had geleerd zijn aandacht 
voor het Nederlands belangrijk afnam ten gunste van de vaktechnische 
studie. De gemiddelde student zag niet in dat het volgen van colleges met 



onvoldoende kennis van het Nederlands gedurende een reeks van jaren 
een nadelige invloed op het verloop van zijn studie zou hebben. Dit is ook 
moeilijk in te zien: ook veel Nederlandse studenten ondervinden 
studieproblemen. Bovendien is op een aantal afdelingen de studie zo 
ingericht dat men slechts aan het begin van het cursusjaar met de studie 
kan aanvangen, zodat het afmaken van een cursus Nederlands een jaar 
studievertraging oplevert. Het is inderdaad veel gevraagd om dan voor de 
Nederlandse les gemotiveerd te blijven. Sinds kort is hier verandering in 
gekomen. De buitenlandse student is nu verplicht alvorens met de 
vakstudie te mogen beginnen een proef af te leggen waaruit blijkt dat hij 
voldoende Nederlands kent om de studie met vrucht te kunnen volgen. De 
motivatie is onder dwang nog aanzienlijk verhoogd. Spreken over ‘het 
verhogen van de motivatie onder dwang’ roept wellicht negatieve reacties 
op. Dwang wordt in een groot deel van de huidige onderwijswereld 
geassocieerd met ‘tegen de wil en dus de belangen van het individu in’. 
Dwang wordt door ons gebruikt in zoverre er een reële druk van externe, 
dat wil zeggen buiten het leren zelfgelegen omstandigheden bestaat. Die 
omstandigheden dwingen. Er is dus een dwingende reden ze onder ogen 
te zien: ze vormen de randvoorwaarden van het onderwijs. 

Interessanter in dit verband is echter dat ook de universiteiten, 
zoals al langer de andere instellingen van onderwijs, de toevloed van 
studenten stimuleren om afbraak van de instelling door afname van het 
aantal studenten tegen te gaan. Hierdoor zijn afdelingen, meer dan 
vroeger, bereid voor buitenlanders aangepaste studiefaciliteiten te 
verlenen. Zij kunnen nu anders dan vroeger in de loop van het jaar met 
delen van het studieprogramma aanvangen. Bovendien zijn afdelingen 
bereid gedurende de lessen Nederlands bepaalde vakken in het Engels te 
geven, om de aansluiting op het normale programma later in het jaar te 
vergemakkelijken. De student blijft genoodzaakt Nederlands te leren, 
maar hoeft nu bovendien geen demotiverend groot verlies aan tijd voor de 
vaktechnische studie te vrezen. Kan men stellen dat de randvoorwaarden 
voor de benodigde motivatie aanzienlijk zijn verbeterd, op de docent  rust 
de plicht de motivatie te onderhouden. Het is zijn taak de plaats van het 
Nederlands in het kader van het uiteindelijke doel, de technische studie, 
te minimaliseren. Minimalisatie kan op twee tegengestelde wijzen bereikt 
worden:  

1. versnelling van het leerproces door intensivering van het onderwijs; 
2. vertraging van het leerproces door vermindering van het onderwijs. 

Manier twee is uitvoerbaar in situaties waar het uiteindelijke 
leerresultaat geen voorwaarde is voor het kunnen volgen van ander 
onderwijs. In het voortgezet onderwijs is bij voorbeeld kennis van het 
Engels in generlei stadium vereist voor enig ander vak. Verder is manier 
twee een goede optie wanneer deelresultaten een afgerond geheel 
vormen en daardoor reeds toepasbaar zijn. Binnen het omvangrijke en 
complexe terrein van het rekenen kunnen we bij voorbeeld zinvol gebruik 
maken van optelvaardigheid zonder kennis van vermenigvuldigen of 
delen. Bij taalgebruik is kennis van een grote hoeveelheid woorden en 
grammatica noodzakelijk om van de betreffende taal zinvol gebruik te 



maken. Kennis van slechts enkele woorden of slechts de tegenwoordige 
tijd van regelmatige werkwoorden geeft geen toegang tot communicatie. 

Manier twee is ook bruikbaar in situaties waarin de totale 
hoeveelheid te leren vaardigheden door verschillende mensen uitgevoerd 
kunnen worden. Het maken van een auto is een complexe vaardigheid, 
die in een groot aantal deeltaken opgesplitst kan worden. Sommige 
mensen zetten wielen aan, anderen bevestigen de bougies. Veel mensen 
kunnen een wiel verwisselen, weinig kleppen stellen. Toch is het kunnen 
wisselen van een wiel een bruikbare vaardigheid. Taalgebruik kan, helaas, 
nauwelijks in deeltaken gesplitst worden. Het vraagt min of meer integrale 
taalkennis. Daartegenover staat, gelukkig, dat taal gebruikt kan worden 
ondanks gebrekkige kennis. Een gebrekkig in elkaar gezette auto levert 
daarentegen problemen op. Voor de Delftse situatie betekent dit dat voor 
manier een is gekozen: versnelling van het leerproces. Er is immers 
sprake van het leren van een tweede taal, dus een taal die men 
voortdurend genoodzaakt is te gebruiken in plaats van de moedertaal. De 
gecreëerde motivatie wordt maximaal gediend door de taalleerperiode 
minimaal te maken. De Delftse methode is globaal als volgt ingedeeld: 

De eerste twee weken worden ruim 1000 woorden aangeboden, plus 
de complete basisgrammatica. Deze omvat de hoeveelheid grammatica 
die in het voortgezet onderwijs over drie jaar wordt uitgestreken. De 
woordenschat bevat bovendien de meest frequente woorden, waardoor 
het nuttigheidseffect aanzienlijk groter is dan in cursussen waar minder 
frequente woorden aangeboden worden. Het feit dat de leerling na zo'n 
korte tijd al relatief moeilijke teksten kan lezen en zich in een veelheid 
van situaties gebrekkig kan uitdrukken heeft een motiverend effect. Het 
echte doel komt in zicht. De gecreëerde motivatie wordt positief gevoed. 

Minimalisatie van de taalles kan, behalve door versnelling van het 
onderwijs, ook bereikt worden door het onderwijs te richten op 
taalgebruik dat past in het doel waarvoor men de taal leert. Zondigen de 
meeste methoden tegen het snelheidsprincipe, evenzeer zondigen ze 
tegen het principe van het juiste soort taalgebruik. Zeker, er is veel 
aandacht voor interessante, communicatieve teksten. De teksten blijven 
echter gericht op situaties waarbij de leerling toeschouwer is, in plaats 
van participant. Een goed uitgangspunt van Ashers (1969) Total Physical 
Response-methode is de actieve deelname van de leerling aan het 
communicatieproces. In Delft hebben we geprobeerd daar op andere wijze 
vorm aan te geven. De teksten gaan over onderwerpen waar ieder mee te 
maken krijgt en waarop ieder vanuit zijn eigen situatie commentaar kan 
geven: lestijden, waar men woont, woonomstandigheden, moeilijkheden 
bij het leren van Nederlands, enzovoort. Er is op geen enkele wijze 
gestreefd naar gestileerde, goed afgeronde verhaaltjes. Wel wordt een 
relatief omvangrijke en veelgebruikte woordenschat geïntroduceerd, niet 
als losse woorden, maar in de vorm van teksten. De leerling beschikt nu 
over de meest belangrijke woorden (en grammatica die in de eerste les is 
aangeboden) om over zijn eigen situatie te kunnen spreken. Hij hoeft zich 
niet kunstmatig te beperken tot enkele woorden of werkwoordstijden 
waardoor hij niet in staat is echt iets mee te delen. De rol van taal is 



geminimaliseerd ten gunste van echte communicatie. In traditionele 
methoden wordt de rol van taal gemaximaliseerd: het construeren van 
fraaie zinnen zonder interessante informatie in relatie tot de leerling. De 
Delftse docent komt echt iets te weten over land en volk van de student: 
wat de werktijden zijn in bij voorbeeld de Volksrepubliek China, hoeveel 
vakantie men heeft, of men doorbetaald wordt bij ziekte, de rol van de 
vrouw in het arbeidsproces, gelijkheid van man/vrouw, woonsituatie in 
eigen land en in Nederland, enzovoort enzovoort. 

Deze onderwerpen hoeven niet te wachten tot een laat stadium: het 
benodigde instrumentarium wordt vroegtijdig aangereikt. Zodra de 
taalkennis enige ondergrond heeft gekregen, dat is na een week of vier 
vijf, gaan we in het Delftse technische milieu over op 
populair-wetenschappelijke onderwerpen, als geleidelijke overgang van 
algemeen naar technisch taalgebruik: voor of tegen kernenergie, 
verkeersveiligheid, transport, enzovoort (zie appendix 2). Na een week of 
acht gaan we dan over op teksten uit de wis- en natuurkunde en teksten 
die vooral ontleend zijn aan toekomstige collegedictaten. Taalgebruik 
gericht op algemene onderwerpen worden nu van secundair belang. 

De bij de student aanwezige motivatie wordt nu maximaal 
geëxploiteerd. Op dit moment zien we veelvuldig dat aanvankelijk als 
zwak of minder geïnteresseerd beschouwde leerlingen bijzondere 
aandacht aan de dag leggen. Een in het Nederlands gestelde som of 
natuurkundeprobleem oplossen is een interessant karwei!  

Na vier tot zes maanden, afhankelijk van de moedertaal van de 
student en de tijd die hij in de lessen heeft geïnvesteerd - casu quo de 
hoeveelheid tijd en energie die hij heeft moeten investeren in het oplossen 
van problemen die niet intrinsiek verbonden zijn met taal leren, zoals het 
bemachtigen van behoorlijke huisvesting, contacten met de 
vreemdelingenpolitie, heimwee, cultuurschok, slechte berichten uit het 
land van herkomst, kortom de materiële en psychische spanningen die 
voort kunnen vloeien uit het buitenlander zijn -, is men in staat de 
colleges met vrucht te volgen en zich in het Nederlands redelijk 
verstaanbaar te maken. 

In de tweede lesperiode (dus na ongeveer 8 weken) krijgt een 
aantal studenten ook les in wiskunde en natuurkunde indien hun 
schooldiploma een toelatingstest noodzakelijk maakt. Deze lessen kunnen 
nu, door de introductie van dit taalgebruik in de Nederlandse les, in het 
Nederlands worden gegeven waardoor het Nederlands opnieuw en nu 
wezenlijk middel is tot een doel in plaats van doel op zich. 

Kan men op soortgelijke wijze motivatie creëren en onderhouden in 
het voortgezet onderwijs? Naar onze mening zijn er zeker mogelijkheden. 
In de vreemde taalles kan de docent bij voorbeeld een stuk 
aardrijkskunde of geschiedenis behandelen als integraal onderdeel van de 
aardrijkskunde- en geschiedenisles. Op dezelfde wijze kan de docent 
aardrijkskunde of geschiedenis, afhankelijk van zijn onderwerp, Franse, 
Engelse of Duitse teksten gebruiken die door de taaldocent voor hem 
bewerkt worden. In het kader van de wiskundeles kan bij voorbeeld 
aandacht aan de geschiedenis van de wiskunde worden besteed door de 



behandeling van belangrijke figuren. Allemaal methoden om taal slechts 
te gebruiken als instrument, dat wil zeggen als een vergroting van onze 
mogelijkheden - de hoofdfunctie van taal. 

Aanzienlijk problematischer liggen de zaken met betrekking tot 
volwassenen die zich niet in een onvermijdelijke leersituatie bevinden. 
Anders dan bij kinderen ontbreekt bij volwassenen in veel gevallen de 
noodzaak een nieuwe taal te leren, omdat ze een taal al goed beheersen 
en zij hun behoefte tot communicatie passief redelijk goed kunnen 
bevredigen via lectuur van kranten en boeken. Negatieve gevoelens ten 
opzichte van het land waar men zich, vaak noodgedwongen, bevindt 
kunnen leiden tot een weigering de taal te leren en tot verregaand 
afwijkend gedrag van hele, vaak op zichzelf teruggetrokken groepen en in 
individuele gevallen zelfs tot pathologische houdingen ten opzichte van de 
werkelijkheid (derealisatie, depersonalisatie, apathie). 

In dit licht is het ook begrijpelijk dat met het vorderen der jaren het 
leren van vreemde talen problematischer wordt. Niet omdat men 
biologisch ouder wordt, of omdat men, zoals Krashen zegt, de monitor 
gebruikt, maar vanwege het simpele feit dat de noodzaak tot het leren 
van een nieuwe taal afneemt naarmate men zelfstandiger wordt en men 
met op andere wijze daartoe gedwongen wordt of kan worden. Slechts 
taalhobbyisten kunnen - en dit geldt ten aanzien van elk vakgebied - 
hiervan worden uitgesloten. Wat heeft dit voor consequenties voor het 
creëren van motivatie om een nieuwe taal te leren? We zullen dit aan de 
hand van een paar gevallen illustreren. 

Mijnheer W. wordt als docent aan de TH-Delft in dienst genomen. 
Als buitenlander moet hij Nederlands leren opdat hij zijn colleges in het 
Nederlands kan geven. Hij kan worden aangesteld ervan uitgaande dat hij 
zijn belofte Nederlands te leren zal nakomen. De kans is dan groot dat hij 
slechts gebrekkig Nederlands leert, dat hij gedeeltelijk in het Engels of 
Duits les zal geven, omdat zowel hij als de student en die taal enigszins 
beheersen. Zijn gebrekkige kennis van het Nederlands zal gerechtvaardigd 
worden met een beroep op de omvang van zijn lestaak, het ontwikkelen 
van nieuw onderzoek, enzovoort. Dezelfde man kan ook worden 
aangesteld met een proefperiode van een jaar, waarna beoordeeld zal 
worden of hij goed Nederlands kent en afhankelijk daarvan al dan niet aan 
de TH kan blijven. Tenzij hij een leuke baan in eigen land in het 
vooruitzicht heeft, zal hij nu, hoe zwaar zijn taak ook is, zeker Nederlands 
leren. 

Mijnheer X. is cardioloog en zoekt een baan in Nederland. Om met 
patiënten te kunnen spreken moet hij Nederlands kunnen spreken. Om als 
specialist in het Nederlandse register ingeschreven te worden moet een 
proeve van Nederlandse kennis worden afgelegd. Gezien het grote tekort 
aan hartspecialisten is de toetsende instantie bereid een verklaring of te 
geven dat hij voldoende Nederlands beheerst, terwijl de specialist belooft 
alsnog Nederlands te leren. Mijnheer X. leert uiteraard nooit meer 
Nederlands. Hij heeft een drukke praktijk en beschikt slechts in het 
weekeinde over een enkel verloren uurtje. Hier had een voorlopige 
inschrijving uitkomst kunnen bieden met de zekerheid dat de specialist 



Nederland zou moeten verlaten als aan de voorwaarde kennis van het 
Nederlands niet zou zijn voldaan. 

Mevrouw Y. komt als vluchteling uit Argentinië naar Nederland. Zij is 
getrouwd met een voor Pinochet naar Argentinië uitgeweken Chileense 
ongeschoolde arbeider. Dat is de reden waarom beiden moeten vluchten 
als in Argentinië de Pinochet gunstig gezinde generaal Videla aan de 
macht komt. Tezamen met een grote groep andere Zuidamerikaanse 
vluchtelingen worden ze centraal opgevangen en volgen zonder enig 
resultaat het massale opvangonderwijs Nederlands. Na toewijzing van een 
gemeubileerde flat probeert de man aan de slag te komen, terwijl 
mevrouw Y. voor het huis zorgt, dat wil zeggen thuis zit met groeiende 
psychische problemen. Deze situatie duurt bijna drie jaar. In die drie jaar 
leert zij geen Nederlands: haar kennis was voldoende om boodschappen 
te doen. Pas wanneer zij na mishandeling door haar werkloze man besluit 
tot echtscheiding en zelfstandigheid, komt zij tot het werkelijke inzicht dat 
ze Nederlands moet leren, en gaat naar een talenpracticum waar zij voor 
het eerst weer `normale' contacten opbouwt. Haar psychische problemen 
verminderen zienderogen. Vervolgens wil zij naar een sociale academie 
om later buitenlanders met soortgelijke problemen te kunnen helpen. Met 
dit perspectief voor ogen leert mevrouw Y. -  ondanks het feit dat zij nooit 
verder is gekomen dan iets wat vergelijkbaar is met de eerste klas MAVO 
- binnen zes maanden voldoende Nederlands om in die taal met succes 
het officiële toelatingsexamen te doen. 

Student Z. woonde bij zijn moeder in Turkije. Vlak voordat hij 
toelatingsexamen voor de universiteit zou doen, wordt hij tegen zijn zin 
door zijn vader, die al jaren als ongeschoold arbeider in de Rotterdamse 
haven werkt, na een vakantie meegenomen naar Nederland. De jongen is 
altijd al een eenkennig buitenbeentje geweest. Bij de lessen Nederlands 
zit hij nors voorovergebogen scheef naar de grond te kijken, er is 
nauwelijks enig contact mogelijk. Het enige wat hij duidelijk weet te 
maken, is dat hij terug wil naar Turkije. Met Nederlands maakt hij geen 
enkele vordering. Bij navraag blijken zijn cijfers voor andere vakken op de 
Turkse documenten zeer matig. Bij een gesprek met de vader, dat slechts 
gevoerd kan worden via een meegekomen vriend die wel een klein beetje 
Nederlands kent, blijkt hij zeer onrealistische ideeën te hebben over de 
studieperspectieven en -capaciteiten van zijn zoon: deze moet en zal 
echter aan de TH studeren. Uit de woorden van de huisvriend blijkt dat 
student Z. ook thuis met niemand communiceert en altijd afzijdig in zijn 
boeken zit te kijken. Men beschouwt de jongen als iemand met 
buitengewone intellectuele capaciteiten, meent dat hij meer dan normaal 
werkt en wenst een verklaring van volgende kennis van het Nederlands: 
ze zijn er nauwelijks van te overtuigen dat student Z. nog meer 
Nederlands moet leren. Het hopeloze van een dergelijke situatie is 
duidelijk: onder soortgelijke omstandigheden zal student Z. nooit 
Nederlands leren, hoe lang hij zijn 'studie' ook voortzet. 

Deze voorbeelden kunnen ad libidum worden uitgebreid. Regelmatig 
wordt ons advies gevraagd hoe dergelijke mensen Nederlands kunnen 
leren. Steeds weer is er de hoop dat een beter cursusboek de oplossing 



biedt en dat men zich, om een taal te leren, niet behoeft in te spannen. 
Wanneer we aangeven waar het echte probleem ligt, ontbreekt, afgezien 
van de materiele mogelijkheden, in veel gevallen de motivatie het 
probleem echt op te lossen. 

Tot besluit ontlenen we nog een interessant voorbeeld aan de 
werkwijze van sommige gemeentelijke sociale diensten. Het is daar 
bekend dat buitenlanders gemakkelijker een baan vinden naarmate ze 
beter Nederlands kennen. Aangenomen dat een buitenlander graag een 
baan heeft en aangenomen dat er banen zijn - wat op dit moment veelal 
niet zo is, een situatie die derhalve veel motivatie wegneemt -, moet die 
motivatie, zoals we zagen, onderhouden worden door adequaat onderwijs. 
Nu kan men aan de TH-Delft voor een betrekkelijk bescheiden bedrag 
geheel zelfstandig gebruik maken van het talenpracticum: een nuttige 
faciliteit om passieve taalkennis weer te activeren, maar volstrekt 
onvoldoende om een nieuwe taal te leren. Ons voorstel aan een sociale 
dienst een goed georganiseerde cursus te verzorgen werd op grond van 
hogere kosten (plm. f 1000,- per persoon) voor onderwijs afgewezen. 
Deze dienst is onvoldoende gemotiveerd ten aanzien van beheersing van 
het Nederlands, anders dan ten aanzien van huisvesting waarvoor kosten 
noch moeite worden gespaard. Bij instanties als deze sociale dienst heeft 
men de neiging de als direct gevoelde behoeften te bevredigen, zodat de 
cliënt voorlopig tevreden naar huis gaat en de hulpverlenende instantie de 
kortzichtige illusie kan koesteren van het probleem of te zijn. Een andere 
sociale dienst was wel bereid de hogere kosten te betalen. De door ons 
afgeleverde cursisten bleken over voldoende kennis van het Nederlands te 
beschikken om een middelbare technische studie te kunnen volgen. 

Bestaat er de mogelijkheid adequaat onderwijs te volgen, maar 
blijken bepaalde mensen onvoldoende gemotiveerd om Nederlands te 
leren, dan kan de motivatie in het algemeen verbeterd worden door het 
scheppen van een duidelijk zinvol globaal, alles omvattend perspectief, 
waaraan zij in elk geval ook werken door op `vrijwillige' contractuele basis 
Nederlands te leren, met als sanctie dat zonder die kennis het perspectief 
niet te verwezenlijken is. 

Het opbouwen van motivatie, ten slotte, is het meest problematisch 
voor volwassenen die noch het verwerven van bepaalde kennis noch het 
verwerven van een baan als doel hebben. In deze categorie valt onder 
andere de buitenlandse huisvrouw. 

Zoals gezegd, als er geen mogelijkheid is voldoende motivatie te 
creëren, kan men beter geen lessen geven. Toch kunnen wellicht ook hier; 
afhankelijk van de ontwikkelde fantasie, lessituaties ontworpen worden 
waarin Nederlands een nuttig instrument wordt ten behoeve van een 
belangrijk geacht doel. Een belangrijke taak van veel huisvrouwen is het 
verzorgen van kinderen. In bet kader van de preventieve gezondheidszorg 
gaan moeders naar consultatiebureaus waar via tolken, tekeningen en 
vertaalde brochures informatie wordt gegeven. Dezelfde informatie kan 
worden gegeven in de vorm van Nederlandse lessen, zodat ook hier het 
leren van Nederlands een zinvol doel heeft. Ten behoeve van oudere 
kinderen kunnen moeders bij het huiswerk zo worden ingeschakeld dat die 



hulp essentieel is en niet een vorm van maatschappelijke bezighouden om 
de taak van de leerkracht te verlichten. Indien nodig kunnen ze tegelijk 
met de kinderen gealfabetiseerd worden. 

Naai- en kooklessen voor aanstaande huisvrouwen zouden in de 
Nederlandse les ingebed kunnen worden. Het onveranderlijke 
uitgangspunt is steeds dat Nederlands een nuttig instrument moet zijn tot 
een gewenst of afgedwongen, maar in ieder geval objectief wenselijk doel. 
Volstrekt haaks hierop staan pogingen om vakonderwijs in de moedertaal 
van de buitenlander te geven. Als men wil dat buitenlanders Nederlands 
leren, zou men er beter aan doen de moedertaal van de buitenlander te 
reserveren voor onderwijs in de eigen land- en volkenkunde en voor 
instandhouding van de oorspronkelijke moedertaal. 

Met de wetenschap dat iedereen taal kan leren en met de 
wetenschap dat men daartoe gemotiveerd moet zijn, hebben we gewezen 
op het belang de motivatie te onderhouden. De vorm van het lesmateriaal 
speelt daarbij een belangrijke rol. We hebben in dat verband gewezen op 
enkele belangrijke factoren die de motivatie beïnvloeden. In het volgende 
hoofdstuk behandelen we hoe we in dit licht aan de Delftse methode vorm 
hebben gegeven zowel qua inhoud als qua presentatie. We zullen onze 
keuzes daarbij steeds aan de hand van onderzoek beargumenteren. 

 

4  Inhoud en vorm van de methode 
 

4.1 Woordenschat en grammatica 
Algemeen zijn taaldocenten, en hierdoor de leerling, van mening dat 

het leren van grammatica moeilijk, het leren van woorden gemakkelijk is. 
Het gevolg van deze opvatting is dat de meeste taalmethoden excessieve 
aandacht aan de grammatica besteden. We zouden hier nog vrede mee 
kunnen hebben als zou blijken dat deze aandacht tot de gewenste 
resultaten leidt. Wie echter enige ervaring heeft op het gebied van 
taalonderwijs weet dat ook na jaren leerlingen nog steeds dezelfde fouten 
maken, daarmee Vondels stelling bewijzend dat ze mensen en geen ezels 
zijn (‘Een ezel stoot zich slechts eenmaal aan dezelfde steen, een mens 
wel zevenmaal en denkt niet om zijn been’). Men ontkomt niet aan de 
indruk dat het hiermee gepaard gaande eindeloze gepraat over 
grammatica vaak niet meer is dan een uiterst bedriegelijke vorm van 
vluchten voor de werkelijke grammaticale problemen die om de hoek van 
elke zin weer in hun volle omvang opdoemen. De veronderstelde 
moeilijkheidsgraad van de grammatica heeft er bovendien toe geleid dat 
deze in kleine stukjes wordt verdeeld, waardoor de aandacht steeds weer 
selectief op een ander probleem wordt geconcentreerd. Ten slotte gaat 
deze aandacht voor de grammatica ten koste van aandacht voor de 
woordenschat. Bij de moedertaalverwerving is de situatie geheel 
verschillend. Ouders praten niet eerst een paar weken in de 
tegenwoordige tijd, dan een paar weken in de verleden tijd of gebruiken 



eerst de volgorde onderwerp-gezegde en pas later de volgorde 
gezegde-onderwerp. Evenmin gebruiken ze eerst regelmatige en 
vervolgens onregelmatige vormen, noch doen zij hun best niet meer dan 
een beperkt aantal woorden te gebruiken uit vrees dat het kind teveel 
ineens moet leren. Zeker, er is sprake van enige simplificatie van het 
taalgebruik jegens kinderen (Ervin, 1964), maar die is op geen enkele 
wijze vergelijkbaar met wat gebruikelijk is in vreemde-taalmethoden. 

In onze opvatting zijn de traditionele uitgangspunten tweevoudig 
onjuist (Sciarone, 1979). In de eerste plaats is het onderscheid 
grammatica-woordenschat problematisch en gebaseerd op een beperkte 
visie op elk van beide. In de tweede plaats wordt de opvatting dat 
grammatica moeilijk en woordenschat gemakkelijk is tegengesproken door 
de feiten. Bovendien is niet bewezen dat het moeilijk leerbaar zijn van 
grammatica kan worden opgelost door het onderwijs erin sterk in de tijd 
te spreiden noch dat het vergeten van woorden kan worden opgelost door 
steeds minder woorden te leren. Anders gezegd, niet is bewezen dat de 
problemen voortkomen uit de hoeveelheid regels en woorden. We zullen 
op elk van deze problemen ingaan. 

De misvatting ten aanzien van de strikte scheiding tussen 
grammatica en woordenschat gaat terug op de opvatting dat grammatica 
een inventaris is van vormen waarmee geen betekenissen corresponderen 
(Bolinger, 1970; Porter, 1980). In deze visie beperkt grammatica zich tot 
de beschrijving van vormstructuren waarin woorden of woorddelen 
passen. Men ziet hierbij over het hoofd dat in zeer veel gevallen de 
betekenis van een woord slechts vast te stellen is op grond van een 
grammaticaal kader. De Nederlandse vorm 'aandoen' kan van alles en nog 
wat betekenen. Willen we hier enige duidelijkheid scheppen, dan is een 
grammaticaal-syntactisch-kader nodig, bij voorbeeld 'ik doe mijn jas aan', 
of 'doe jij het licht even aan', of 'het vliegtuig doet zowel Rome als Athene 
aan' enzovoort. Uit deze voorbeelden blijkt dat voor een correct 
betekenisgebruik het onvoldoende is slechts een lijdend voorwerp in te 
vullen: er moet een speciaal soort lijdend voorwerp worden gebruikt. Er 
is, met andere woorden, een aantal subcategorieën, zoals lijdend 
voorwerp = 'kleren',  of  = 'elektrisch apparaat', of = 'plaats'. We kunnen 
bij voorbeeld niet zeggen: `Jan doet het boek aan', hoewel de zin, met 
het transitieve werkwoord `aandoen', zowel een onderwerp als een lijdend 
voorwerp bevat. Een tweede voorbeeld heeft alles te maken met in versie 
van het onderwerp. In de zinnen: 'elke student krijgt een beurs', en 'een 
beurs krijgt elke student' vormt 'elke student' het onderwerp. Dit is niet 
afleesbaar uit de volgorde, maar afleidbaar uit de betekenis van 'krijgen' 
in relatie tot de betekenis van 'student' en ‘beurs'. Uit deze voorbeelden 
blijkt duidelijk de samenhang tussen woordenschat en grammatica. Het 
leren van woorden-in-context impliceert het leren van grammatica. Het 
onderwijs van grammaticale regels geabstraheerd van woorden-in-context 
is een gedegenereerde vorm van grammaticaonderwijs, die haaks staat op 
het natuurlijke taalleerproces. Zelfs schijnbaar zuivere grammaticale 
vormregels veronderstellen kennis van de semantische relaties tussen 
woorden. Zoals bekend, volgt bij inversie het onderwerp direct op de 



persoonsvorm. Toch is de grammaticaliteit van een zin als 'elk jaar krijgt 
deze student een beurs' pas waarneembaar als men weet dat de 'student' 
de ontvanger is en 'beurs' het object van ontvangen. Om dezelfde reden 
neemt men immers waar dat de zin `elk jaar ontvangt een beurs deze 
student' niet grammaticaal is. Informatie over de vorm is onvoldoende. 

In de Delftse methode gaan wij er om deze reden van uit dat het 
begrijpen van teksten en gesprekken niet alleen inhoudt het begrijpen van 
woordbetekenissen, maar ook het begrijpen van grammaticale relaties. 
Dat, zeker, bij het produceren van taal, nog veel fouten worden gemaakt 
tegen grammaticale vormen, beschouwen we als een even natuurlijk 
proces als de fouten die tegen een correct woordgebruik worden gemaakt. 
Taalverwerving is een geleidelijk leerproces en niet een stap voor stap 
(mastery learning) proces zoals rekenen. In de Delftse opvatting bestaat 
grammatica in belangrijke mate uit kennis van de concrete semantische 
relaties tussen woorden. In de traditionele opvatting wordt er juist van 
deze semantische relaties geabstraheerd. Er is geen aandacht voor de 
subcategorie van het lijdend voorwerp, maar slechts voor de abstractere 
categorie ‘lijdend voorwerp’ (of het onderscheid transitieve-intransitieve 
werkwoorden). Naast aandacht voor deze abstracte categorieën is er 
traditioneel aandacht voor hun onderlinge volgorde. Volgorde is echter 
een betrekkelijk eenvoudig probleem en vanuit communicatief 
gezichtspunt betrekkelijk onbelangrijk, omdat de aanwezige, minder ab-
stracte, semantische relaties de zinssamenhang in veel gevallen duidelijk 
bepalen. 

Hoewel in regelvorm eenvoudig, leveren de abstracte grammaticale 
vormen weinig communicatieve motivatie, waardoor ze in het leerproces 
weinig gestimuleerd worden. We zien dan ook dat in 
moedertaalverwerving vormfouten, die geen communicatieproblemen 
geven, een hardnekkig karakter bezitten (Smedts, 1979). Alleszins 
begrijpelijk dat ze ook hardnekkig zijn in vreemde-taalverwerving. 

De misvatting ten aanzien van de moeilijkheidsgraad van 
grammatica komt eveneens voort uit een onjuiste opvatting over 
grammatica. Zoals vele woorden kent ook het woord ‘grammatica’ 
verschillende betekenissen: 

a. regels volgens welke mensen woorden (of woorddelen) 
combineren; 

b. de verwoording van de onder a genoemde regels door 
taalkundigen;  

c. opvattingen over hoe de onder b genoemde verwoording het 
beste kan plaatsvinden  

In het taalleerproces gaat het uiteraard om de betekenis van 
grammatica als weergegeven onder a. De weergave onder b is daarvan 
een abstracte uitdrukking en zoals we zojuist zagen, bovendien eenzijdig 
en volledig, terwijl c het traditionele worstelgebied is van taalkundige 
scholen. 

Taalkunde is echter een speciaal beroep, met eigen leerproblemen 
waarmee we de niet-taalkundige beter niet lastig kunnen vallen. Dit 
inzicht ligt ten grondslag aan wat men wel de `didactische' grammatica 



noemt. Deze probeert een brug te slaan tussen de wetenschappelijke 
grammatica bedoeld voor beroepstaalkundigen en de grammatica bedoeld 
voor leken. Helaas is hieruit niet veel meer voortgekomen dan aandacht 
voor welke onderdelen (in ons perspectief welk noodzakelijk minimum) uit 
de wetenschappelijke grammatica voor onderwijs-doeleinden in 
aanmerking komen, in plaats van aandacht voor de vraag hoe grammatica 
aan leken, volwassenen of kinderen, uitgelegd moet worden. Op dit 
gebied is veel nog onbekend. Zo was men in de audio-linguale/visuele 
periode van mening dat grammatica impliciet moet worden aangeboden, 
met name via structuuroefeningen. De resultaten wezen anders uit. 
Spoedig werden deze methoden dan ook voorzien van grammaticale 
supplementen. Allerlei onderzoek met betrekking tot expliciet of impliciet 
grammaticaal onderwijs kwam tot tegenstrijdige of tot weinig 
overtuigende resultaten (Scherer/Wertheimer, 1964; Levin, 1972). Het 
fundamentele probleem hier komt voort uit de verwarring van een aantal 
zaken.  

In de eerste plaats ontbrak een helder inzicht in wat onder 
grammatica moet worden verstaan. Verstaat men daar onze omschrijving 
ad a onder, dan is grammaticaal onderwijs via structuuroefeningen 
evenzeer expliciet als onderwijs via door taalkundigen geformuleerde 
regels, het verschil zit in de formulering. Keer op keer hebben we moeten 
vaststellen dat docenten denken minimale aandacht aan grammatica te 
besteden, terwijl hun methoden gevuld zijn met structuuroefeningen. 

In de tweede plaats zag men niet in dat de zo genaamde impliciete 
methode ten slechte nabootsing was van een natuurlijke taalverwervings-
methode. Bij eerste taalverwerving wordt grammatica constant en 
integraal aangetroffen, wordt ze geleidelijk beheerst en worden fouten 
getolereerd. De vele studies op het gebied van de volgorde waarin 
grammaticale regels worden geleerd, laten zien dat het onderwijs 
bepaalde volgorde nauwelijks of niet kan beïnvloeden (Dulay/Burt, 1974; 
Rosansky, 1976; Wode c.s., 1978; Krashen, 1981; Felix, 1981; Extra, 
1978). 

In de Delftse methode wordt aan grammatica op de volgende wijze 
vorm gegeven. In de eerste plaats bieden we, zoals we al zagen, 
grammatica aan via woorden in context. Het moeten begrijpen van een 
groot aantal teksten impliceert het gebruik van grammatica. In de tweede 
plaats tolereren we, zoals gezegd, veel fouten voorzover deze de 
communicatie niet hinderen: taalverwerving is een geleidelijk proces. In 
deze opvatting ligt overigens niet besloten dat fouten positieve elementen 
zijn, omdat mensen van fouten zouden leren. In de derde plaats, wordt bij 
de formulering van de grammaticale, regels meta-talig taalgebruik zoveel 
mogelijk vermeden, waardoor een uiterst compacte weergave mogelijk is. 
Een en ander betekent niet dat in Delft de grammatica impliciet wordt 
onderwezen. Ons grammaticaal onderwijs is expliciet maar in een 
vormgeving bedoeld voor leken. Op dit punt wijkt ons onderwijs principieel 
af van natuurlijke taalverwerving, op dezelfde wijze als het gebruik van 
een woordenboek afwijkt van natuurlijke taalverwerving. Weinig mensen 
zullen het nut van een woordenboek nochtans betwisten.  



Appendix 1 levert de Delftse basisgrammatica. Het verschil tussen al 
dan niet meta-talige formulering zullen we aan de hand van een aantal 
voorbeelden demonstreren: 

De regel met betrekking tot enkel- en meervoud kan in samenhang 
met het zelfstandig naamwoord meta-talig als volgt geformuleerd worden: 
‘het meervoud van het zelfstandig naamwoord wordt gevormd door 
toevoeging van ‘en’ aan het enkelvoud en door toevoeging van ‘s’ als het 
enkelvoud uitgaat op ten stomme ‘e’ + l, r, ...’ 

 
De regel kan ook als volgt worden geformuleerd: 

een (1) boek  twee (2)   boeken 
een (1) lijn  twee (2)   lijnen 
een          tafel   twee             tafels 
een   kamer twee   kamers 
 
enzovoort, enzovoort. 
 
Op dezelfde wijze kan het gebruik van het lidwoord in enkel- en 

meervoud worden geformuleerd. 
  
de  vrouw - de vrouwen 
de  man  - de mannen 
het  boek  - de boeken 
een  vrouw - vrouwen 
 
enzovoort, enzovoort. 
 
Door zowel het woord ‘vrouw’ als het woord ‘man’ te gebruiken, is 

afleidbaar dat het gebruik van de/het niet met ‘sexe’ correspondeert.. 
 
Vervolgens kunnen we op dezelfde wijze overeenkomst in getal 

tussen onderwerp en persoonsvorm `formuleren': 
 
het boek ligt op tafel   - de boeken liggen op tafel 
de student krijgt een beurs - de studenten krijgen een beurs. 
 
Uiteraard zijn er allerlei alternatieve ‘formuleringen’ mogelijk. In 

plaats van: één boek - twee boeken, is ook mogelijk: boek + boek = 
boeken. 

Het principe is duidelijk: het zoveel mogelijk vermijden van 
grammaticale terminologie. Is de taalcursus bedoeld voor intellectueel 
geschoolde personen, dan vormt grammaticale terminologie in het 
algemeen minder een probleem dan voor intellectueel minder geschoolde 
personen. Het is geen toeval dat hoge scores bij traditionele 
grammaticatoetsen goed correleren met een algemeen intelligentie niveau 
(Genesee, 1976): deze correlatie vormt een onafhankelijk bewijs voor het 
artificiele, complicerende karakter van grammaticale terminologie in 
taalbeheersingsonderwijs. 



Naast vormgeving van de grammaticale regel via typische 
voorbeelden is er binnen de vormgeving ook aandacht voor grammaticale 
samenhang. De traditionele stap voor stap methode beinvloedt het inzicht 
in deze samenhang nadelig. Dit wordt nog versterkt doordat allerlei regels 
nog niet beheerst worden. Vergelijk het volgende voorbeeld: 

de man  het boek 
deze   dit 
onze   ons 
welke   welk 
 
De invloed van het ‘geslacht’ van het zelfstandige naamwoord strekt 

zich uit over een hele reeks van woorden. Deze algemene regel 
(algemeenheid is het kenmerk van een regel) wordt in onze methode 
impliciet tot uitdrukking gebracht. 

Een ander voorbeeld met betrekking tot samenhang ontlenen we 
aan de wijze waarop werkwoordsuitgangen worden onderwezen. In het 
algemeen neemt men zijn toevlucht tot het opsommen van uitgangen 
voor elke persoon, zowel in het enkel- als in het meervoud. Men wekt 
hiermee de indruk dat er een groot aantal regels geleerd moet worden. 
Slimme leerlingen lossen dit probleem uiteraard zelfwel op. Ons 
uitgangspunt is echter dat iedereen taal kan en moet kunnen leren. We 
moeten dus wat eenvoudig is niet moeilijk maken. De regel voor de 
verleden tijd wordt dan:  

 
ik, jij, u, hij, zij  wandelde/fietste 
wij, jullie, zij   wandelde(n)/fietste(n) 
 
Aannemend dat de enkel- en meervoudsvormen van het persoonlijk 

voornaamwoord bekend zijn, resteert het expliciet maken van in feite één 
vorm de voor alle personen. Slechts in het schrift voegen we in het 
meervoud een n toe. Via andere voorbeelden kunnen we vervolgens 
aangeven wanneer, de of te gebruikt moet worden. 

Op deze wijze geformuleerd bevat de Delftse methode nog slechts 7 
pagina's grammatica. Deze omvang vormt een machtig wapen voor de 
docent die wil laten zien hoe ‘gering’ het probleem van de grammatica is. 
Dat een uitgebreidere en een wat anders vorm gegeven grammatica in 
een later stadium wellicht nuttig kan zijn, is hiermee geenszins 
uitgesloten. Beheerst men eenmaal passief een stuk grammatica, dan kan 
een abstracte, meta-talige beschrijving daarvan gemakkelijker begrepen 
worden (cf. ook Vastenhouw, 1984). 

 



 

4.2 De woordenschat: selectie en omvang 
 
Gezien de beschikbare onderwijstijd is het van belang uit de 

omvangrijke woordenschat een verantwoorde keuze te maken. De wijze 
waarop dit moet gebeuren is uitvoerig in Sciarone (1979) behandeld, 
waarnaar we gemakshalve verwijzen. Een belangrijke conclusie uit die  
studie was dat de te onderwijzen woordenschat niet alleen moet zijn 
gebaseerd op de meest frequente woorden, maar dat die ook voldoende 
woorden moet bevatten. Beide elementen zijn noodzakelijk om met 
minimale inspanning maximaal van het geleerde te kunnen profiteren. 
Anders gezegd, met dezelfde inspanning leveren we betere prestaties, 
hetgeen weer de motivatie bevorderd.  

Aangezien hoog frequente woorden als eigenschap bezitten dat ze in 
veel taalgebruikssituaties voorkomen (cf. Sciarone, 1979: 60-71) kiezen 
we deze woorden uit een algemene frequentielijst, in ons geval 
samengesteld op grond van het Eindhovense corpus. Naarmate 
frequenties dalen, hangt de keuze van de woorden meer of van de 
bepaalde situaties waarin ze gebruikt worden. Het aantal woorden neemt 
dan ook toe met het dalen van de frequentie. Bovendien wordt de keuze 
uit woorden met lagere frequenties minder van belang door de geringe 
verschillen in frequentie. Hieruit volgt dat de selectie van woorden op 
grond van een algemene frequentielijst vooral van belang is voor het 
aanvangsonderwijs, in het bijzonder wat betreft de hoog frequente 
woorden. Daarna worden specifieke taalgebruikssituaties - in ons geval 
wis- en natuurkunde en bepaalde technische vakken - belangrijker dan de 
algemene frequentie van een woord. Daarnaast is de omvang van de aan 
te bieden woordenschat van belang, omdat kennis van weinig woorden, 
ook al zijn ze frequent, niet tot succesvol taalgebruik leidt. 

Kijken we naar taalmethoden zoals die de afgelopen 20 jaar tot 
ontwikkeling zijn gekomen, dan blijkt in de eerste plaats dat ze arm zijn 
aan woorden -de omvang is problematisch-; in de tweede plaats dat de 
keuze van de woorden slechts intuitief is onderbouwd. Ze bevatten teveel 
onbelangrijke woorden, terwijl veel belangrijke ontbreken (Montens, 
1975; Sciarone, 1979: 80-86). 

Op grond van globale berekeningen (Klycnikova, 1973: 143 e.v.) 
blijkt dat teksten globaal begrepen worden wanneer men ongeveer de 
1000 meeste frequentie woorden kent. Om teksten tamelijk goed te 
begrijpen moet men ongeveer 3000 veel voorkomende woorden kennen. 
Het Delftse lesmateriaal in de eerste twee weken, die geheel aan 
Nederlands worden besteed, bevat de 1000 meest voorkomende woorden: 
het materiaal in de daarop volgende zes weken, die voor de helft aan 
Nederlands worden besteed, bevat ongeveer 1400 woorden, waarvan een 
deel meer specifiek is voor het ‘eigen terrein’ van de studenten. Men kan 
dus zeggen dat het totaal aantal geleerde woorden een belangrijke stap in 
de richting van een goed begrip van een willekeurige tekst betekent. 



Appendix 3 bevat de 1200 meest voorkomende woorden uit het 
Nederlands gebaseerd op het Eindhovense corpus.  

Tijdens voordrachten voor en in gesprekken met docenten is ons 
veelvuldig gebleken dat er grote twijfels bestaan over de mogelijkheid 
dagelijks grote aantallen woorden te leren. Docenten hebben de ervaring 
dat 30 à 50 woorden per week meestal een te zware opgave blijkt. Het 
feit dat zoiets in Delft wel mogelijk is, wordt dan, zij het met reserve, 
toegeschreven aan de hoge intelligentie van onze studenten. Naar onze 
mening mogen de teleurstellende ervaringen van docenten niet 
automatisch geweten worden aan de omvang of moeilijkheidsgraad van 
bepaalde taken. Als iemand in slechte conditie is, wordt hij moe als hij een 
trap oploopt. Hij kan daarop besluiten niet meer trappen op te lopen. 
Wellicht wordt hij ook moe van lopen. Hij kan dan besluiten zich nog 
slechts per auto voort te bewegen. Zijn conditie zal steeds slechter 
worden. Hij kan ook besluiten dat hij zich te weinig inspant en zich trainen 
in lopen en trappen oplopen. Het gevolg is meestal dat hij de moeilijke 
activiteiten als steeds gemakkelijker gaat ervaren. Precies dezelfde 
situatie doet zich voor bij het leren van een taal. Zoals we waarnemen dat 
hele volksstammen goed kunnen lopen en er weinig reden is aan te 
nemen dat andere groepen mensen dat niet zouden kunnen, nemen we bij 
taalverwerving waar dat de woordenschat bij eerste taalverwerving 
uitzonderlijk snel toeneemt (Augst, 1977), ongeacht de intelligentie. Er is 
derhalve ook hier weinig reden aan te nemen dat bepaalde mensen dat 
niet zouden kunnen. In het kader van de suggestopedie heeft men laten 
zien dat volwassenen van allerlei pluimage grote aantallen woorden 
kunnen onthouden. In een gangbare Lozanov-cursus van 24 dagen, 280 
minuten les per dag zonder huiswerk, leert men 95% van de meer dan 
2000 onderwezen woorden begrijpen; terwijl men 65 tot 70% kan 
gebruiken in een natuurlijk ‘comfortabel’ gesprek. Dit is een gemiddeld 
resultaat (Miele,1982: 50). Een Amerikaanse versie spreekt over 105 uur 
les in 6 weken, wat leidt tot ‘a basic recognition vocabulary’ van bijna 
2000 woorden en de actieve beheersing van misschien de helft ervan 
(Dhority,1981: 60). Wel moet bij de soms nog hogere claims van de 
suggestopedie worden opgemerkt dat er geen systematische keuze van de 
woorden plaatsvindt op grond van frequentie. In de onderwezen woorden 
vindt men dan ook vaak veel woorden die in de doeltaal eenzelfde vorm 
hebben als in de moedertaal van de student. Is men eenmaal van zijn 
verbazing bekomen dan leert de Delftse student zonder noemenswaardige 
problemen 100 of meer woorden per dag. Het leerprobleem wordt eerder 
veroorzaakt door ongeloof en daaruit voortkomende dan wel eraan ten 
grondslag liggende onwil dan door iets anders. 

Uiteraard mag de taak niet te omvangrijk zijn, zodat ze echt niet 
uitgevoerd kan worden. De optimale omvang zal voor elke specifieke 
groep leerlingen empirisch vastgesteld moeten worden. Bij tweede 
taalverwerving kan deze omvang mede bepaald worden door de 
moedertaal van de lerende. Een Noor of Engelsman leert vaak 
gemakkelijker Nederlands dan een Turk of Japanner. Bij de samenstelling 
van groepen doet men er dus goed aan rekening to houden met de 



taalachtergrond der deelnemers. Generaliseringen over taalachtergrond en 
de in samenhang daarmee te verwachten leerresultaten mogen echter 
nooit leiden tot vooroordelen ten aanzien van de intelligentie van 
individuen. Steeds weer blijkt dat er zich in categorieën die de reputatie 
hebben slecht te leren personen bevinden die betere resultaten behalen 
den personen uit als goed bekend staande categorieën. 

De grote hoeveelheid te verwerken materiaal heeft als voordeel dat 
alle tijd aan het leren van de taal moet worden besteed. De leerling heeft 
nauwelijks tijd afgeleid te raken. In de traditionele lesopzet krijgt de 
leerling de kans de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Hij kan 
uitgestelde werkzaamheden gemakkelijk inhalen. De Delftse methode 
dwingt tot maximale inzet. Niet uitgevoerde taken kunnen nauwelijks 
meer worden ingehaald. Dit feit is interessant in het licht van onderzoek 
naar de oorzaak van betere prestaties die integratief gemotiveerde 
studenten (sympathie voor taal, land en volk) behaalden ten opzichte van 
instrumenteel (taal leren omwille van een ander doel) gemotiveerde 
studenten. Uit dit onderzoek (Gardner c.s., 1976:209) bleek dat 
integratief gemotiveerde studenten aanzienlijk meer tijd (!) aan hun 
taalstudie besteden. In de Delfste opzet is, ook de instrumenteel 
gemotiveerde student gedwongen diezelfde hoeveelheid tijd aan de taalles 
te besteden: relaxen leidt onvermijdelijk tot mislukken: het verder 
liggende doel kan dan niet meer worden bereikt.  
Anderzijds wordt de cursus zo kort en intensief mogelijk gehouden, opdat 
om welke reden ook slecht presterenden overtuigd kunnen raken van de 
mogelijkheid tot slagen. Wie afvalt ziet een relatief groot aantal van zijn 
groepsgenoten binnen korte tijd wel positieve resultaten behalen. 
Wanneer een cursus kort is en vaak start, kan de afvaller zonder al te veel 
tijdverlies zijn leven beteren. Wil, men het algehele rendement van zijn 
onderwijs verhogen, dan moeten mislukkingen heel duidelijk mogelijk zijn, 
maar ook op korte termijn herstelbaar. 

 

4.3 Integrale grammatica  
Anders dan in traditionele taalmethoden, waarin de grammatica stap 

voor stap wordt aangeboden, biedt de Delftse methode de grammatica 
integraal aan. In de eerste les wordt de grammatica globaal behandeld. 
Nagegaan wordt of de voorbeelden voldoende duidelijk zijn, of de student 
zijn weg kan vinden. Hij wordt als het ware in de grammatica wegwijs 
gemaakt. De verwachting wordt gewekt dat hij, gezien de uiterst geringe 
omvang de grammatica binnen de kortste keren beheerst.  

De achtergrond van het integrale grammaticale aanbod is tweeledig. 
In de eerste plaats is de omvang dermate klein en de vormgeving 
dusdanig transparant dat de opgedragen taak gemakkelijk uitvoerbaar is. 
We verlangen niet direct een actieve beheersing, maar een passief met de 
grammatica kunnen omgaan. In de tweede plaats komen de regels uit de 
basisgrammatica zeer frequent in normaal taalgebruik voor. Normale tekst 
is ondenkbaar zonder inversie van het onderwerp, zonder tegenwoordige, 



verleden of samengestelde tijden, zonder modale werkwoorden enzovoort. 
Precies zoals in een natuurlijke taalverwervingssituatie moeten we 
teksten, enigszins gesimplificeerd, kunnen aanbieden die een natuurlijk 
karakter hebben, waarmee we de student in staat stellen te 
communiceren. Communiceren is niet alleen onmogelijk wanneer hij over 
te weinig woorden beschikt, hetzelfde geldt wanneer hij niet beschikt over 
de noodzakelijke grammaticale regels. Taal is een zich geleidelijk 
ontwikkelend systeem, anders dan bij voorbeeld rekenen. Deze 
ontwikkeling mag, niet gehinderd worden door het ontbreken van 
belangrijke gegevens. De bijdrage van het onderwijs beperkt zich tot het 
inzichtelijk maken van het grammaticale systeem.  

Het integrale grammaticale aanbod past ook in het kader van 
onderzoek dat is verricht naar de natuurlijke volgorde waarin 
grammaticale regels worden aangeleerd. In een aantal studies werd, zoals 
we al zagen, aangetoond dat, onafhankelijk van de moedertaal en 
volgorde waarin de grammaticaregels van de tweede taal worden 
onderwezen, er sprake is van een vaste leervolgorde. Bij het leren van 
Engels leert men bij voorbeeld eerst de negatie no, dan not en pas later 
do + not. Ondanks dagelijks onderwijs en oefening duurde het circa 3 
maanden voor een groep Duitstalige leerlingen in staat was de 
verschillende negatieregels goed te gebruiken (Felix, 1981). In hetzelfde 
onderzoek constateerde Felix dat men met betrekking tot vraagzinnen 
eerst intonatie gebruikt en dat wanneer vraagwoorden worden gebruikt 
(what, when) de inversie van het onderwerp aanvankelijk niet wordt 
uitgevoerd, ondanks het feit dat in de moedertaal deze inversie verplicht 
is. Felix verbond hieraan de ons inziens onjuiste conclusie dat interferentie 
met de moedertaal geen rol speelt in vreemde taalverwerving. We kunnen 
hier nu niet op ingaan, en volstaan met de opmerking dat, wanneer het 
leren van bepaalde grammaticale regels niet verklaard kan worden door 
interferentie met de moedertaal, dit niet uitsluit dat het al of niet leren 
van andere regels daar mogelijk wel door verklaard kan worden. Naast 
overeenkomstig gedrag onafhankelijk van de moedertaal is er aan de 
hand van routenanalyse ook verschillend gedrag afhankelijk van de 
moedertaal aangetoond.  

Deze studies en met name de observatie van Felix tonen aan dat het 
onderwijs veel tijd verspilt als de grammaticale regels worden aangeboden 
in een volgorde die haaks staat op de natuurlijke volgorde.  

Kunnen we hieruit concluderen dat de grammaticale regels in de 
veronderstelde natuurlijke volgorde moeten worden aangeboden? In de 
Delftse visie luidt het antwoord ontkennend: de stap voor stap methode is 
tegenstrijdig aan een zich geleidelijk ontwikkelend systeem. Belangrijke 
steun voor onze opvatting ontlenen we aan een artikel van Rosansky 
(1976). Zij toont daarin met overtuiging aan dat de geobserveerde 
natuurlijke volgorde, tot stand gekomen op grond van gemiddelde 
waarden tussen verschillende taalleerders, niet overeenkomt met de 
volgorde die men waarneemt bij individuele taalleerders. De individuele 
volgorde van geleerde grammaticaregels correleert slecht met de 
groepsvolgorde (= statistische volgorde). Bovendien vond zij grote 



standaardafwijkingen bij de gemiddelde waarden, ondanks het grote 
aantal proefpersonen. Ook dit wijst op grote individuele verschillen. Ten 
slotte wisselde de volgorde van geleerde regels van maand tot maand. 
Kan men stellen dat er bij de groep sprake is van een zekere tendens in 
de volgorde waarin regels worden geleerd, tevens kan men stellen dat 
individuen een eigen volgorde hebben. Aangezien leren een strikt 
individuele zaak is, is het zinvol het onderwijs zodanig in te richten dat 
aan die individuele verschillen waar mogelijk wordt recht gedaan. Dit 
gebeurt door het integrale aanbod van de grammatica. De student moet 
grammaticale regels begrijpen, wil hij de teksten begrijpen waarin die 
regels gebruikt worden. Daarnaast doet hij oefeningen waarvoor een 
actieve regelkennis noodzakelijk is. Deze oefeningen wijken fundamenteel 
af van de traditionele structuuroefening. In plaats van een soortgelijk en 
meestal enkelvoudig probleem veelvuldig in de vorm van een reeks voor 
te leggen, worden meervoudige problemen slechts een of enkele malen 
voorgelegd, maar wel gedurende een groot aantal lessen. Het oplossen 
van een probleem verwordt niet tot imitatie, maar vraagt daadwerkelijke 
inspanning (appendix 2, p. 4).  

Voordeel van bet integrale aanbod is ten slotte dat leerverschillen 
die voortkomen uit verschil in moedertaal beter worden opgevangen dan 
in een stap voor stap methode. Hierin wordt de aandacht op grammaticale 
problemen door de docent vastgesteld. In de integrale aanbieding werkt 
de student aan zijn eigen grammaticale problemen.  

 

4.4 Toetsing  
Wie prijs stelt op zinvolle arbeid moet zijn arbeid op zinvolheid 

toetsen. De docent wil weten of zijn onderwijs succesvol is en de leerling 
wil weten of hij iets leert. Om een betrouwbaar toetsresultaat te krijgen, is 
het van belang dat het object van de toetsing, naast de toetsprocedure 
zelf, duidelijk is omschreven. Helaas is een complex object als 
'taalbeheersing' weinig duidelijk omschreven. Om deze reden is het niet 
verwonderlijk dat in veel gevallen slechts deelfacetten van taalbeheersing 
getoetst worden die wel goed beschrijfbaar zijn: kennis van woorden, 
kennis van grammaticale regels, begripsvragen over een tekst en 
dergelijke. Het is nog maar de vraag of daarmee de taalbeheersing 
werkelijk adequaat wordt gemeten. Wie kent er niet uit zijn omgeving 
mensen die zich redelijk in een vreemde taal kunnen redden maar niet in 
staat zijn grammaticale regels te formuleren of correct te spellen. En kent 
de ongeschoolde Nederlander slechter Nederlands dan de ontwikkelde 
buitenlander die de regels wel bewust kan produceren en woorden 
bekwaam weet te omschrijven?  

Om te voorkomen dat toetsen ten onrechte worden gebruikt om 
uitspraken te doen over de aanwezige taalbeheersing onderscheiden we in 
Delft principieel drie soorten toetsen:  

1. algemene taalbebeersingstoets,  
2. vlijttoets,  



3. leerprocestoets.  
De algemene taalbeheersingstoets onderzoekt of een voor de 

betrokkene qua inhoud te begrijpen onbekende tekst zodanig goed wordt 
begrepen dat hij in staat is om de zoveel woorden weggelaten woorden 
zelf aan te vullen. Uitgangspunt hierbij is dat 'een goed verstaander 
slechts een half woord nodig heeft'. Deze cloze-toets (Oller, 1979) wordt 
op veel plaatsen succesvol toegepast ter verkrijging van een betrouwbare 
indicatie omtrent iemands globale vaardigheid in een taal. In Delft 
gebruiken wij hem al jarenlang, meestal in multiple choicevorm. 
Verschillende van deze toetsen gemaakt door dezelfde groep personen 
blijken zeer hoog te correleren (het door Porter, 1978; gepubliceerde 
onderzoek waar ze niet correleerden moet waarschijnlijk worden 
toegeschreven aan het gebruik van een ongeschikte correlatietest). 
Tevens blijkt de clozetoets een breed vaardigheidsbereik af te dekken, 
wanneer men hem vergelijkt met deeltoetsen die zogenaamde 
afzonderlijke vaardigheden (als luisteren, spreken, tekstbegrip, enz.) 
meten. Bij de door het Cito samengestelde toets (1983) Nederlands voor 
de toelating tot een applicatiecursus van allochtone leerkrachten op 
HAVO-niveau (met als onderdelen spreken, luisteren, tekstbegrip, 
taalgebruik en spelling, plus een klein gedeelte van de door Montens 
(1983) samengestelde multiple choice clozetoets Nederlands), bleek dat 
'de correlaties tussen de toetsonderdelen hoog tot zeer hoog waren, 
waarbij de MC-clozetoets eruit sprong'. Geconcludeerd wordt dat het -
gezien de hoge correlatie van de MC-cloze- toets met de andere 
(schriftelijke) toetsonderdelen en het feit dat met een aanpassing van de 
grensscore voor een voldoende prestatie naar 65 (hetgeen in de buurt ligt 
van de door ons gehanteerde 68) nagenoeg dezelfde kandidaten geslaagd, 
respectievelijk gezakt zouden zijn als bij de uitvoerige toetsbatterij '-zeer 
wel mogelijk zou zijn de toets in te korten. Daar moet dan -wellicht ten 
overvloede -nog bij worden opgemerkt dat de betrouwbaarheid van 
genoemde MC-cloze-toets voor 249 HAVO-5-leerlingen .92 en voor 87 
allochtone leerkrachten .96 bedroeg (Wijnstra, 1983).  

De praktijk bewijst de intuïtief verwachte betrouwbaarheid. Met 
behulp van deze clozetoets delen we studenten in naar niveau in een van 
de cursussen. Op dezelfde wijze worden studenten getest tot ze voldoende 
Nederlands kennen om de colleges met vrucht te kunnen volgen. De 
teksten bewegen zich nu uiteraard op het soort taalgebruik dat daar wordt 
gebruikt. Groot voordeel van dit type toets is dat hij niet specifieke 
lexicale, grammaticale of begripskennis toetst, maar algemene 
taalbeheersing waarin complexe vaardigheden worden getoetst inclusief 
kennis van woorden, van grammatica en tekstbegrip.  

Door de resultaten van algemene taalbeheersingstoetsen onderling 
te vergelijken, is de toets ook geschikt als feedback voor de 
onderwijsgever. Op grond van verschil in resultaat kan hij uitspraken doen 
over de effectiviteit van onderwijsstrategieën en lesmateriaal. Zo hebben 
we in Delft twee groepen studenten vergeleken. De traditionele groep had 
een 8-weekse traditionele cursus gevolgd (een gemodificeerde 'Familie de 
Vries'-cursus ), de experimentele groep een 8-weekse cursus op basis van 



door ons ontwikkeld materiaal (zie appendix 2). Het gemiddelde resultaat 
in percentage juist gedane items op de instaptoets van de traditionele 
groep bedroeg 38.8%, van de experimentele groep 1%. Hetgeen betekent 
dat de deelnemers van de traditionele groep reeds over enige kennis van 
het Nederlands beschikten. Op grond van deze instappercentages en de 
resultaten op de slot test wordt vervolgens het 'absolute' leereffect 
berekend.  

Kijken we dan naar de eindresultaten op de MC-cloze-test over een 
voor beide groepen onbekende natuurkundetekst, dan blijken deze in 
percentages juist gedane items voor de experimentele en de traditionele 
groep respectievelijk 53,2% en 41,1%. Aangezien de instaptoets 
eveneens een MC-clozetest over een onbekende natuurkundetekst 
bevatte, is het ook hier mogelijk een indruk te krijgen van het absolute 
leereffect over 'onbekend' materiaal. Dat leereffect is voor de traditionele 
groep 4,3% en voor de experimentele groep 52,2%.  

Vergelijking van beide groepen ten aanzien van specifiek 
grammaticale kennis zoals onderwezen in de traditionele cursus laat zien 
dat de experimentele groep nauwelijks onder doet voor de traditionele 
groep (Montens, 1984: 93-96).  

De vlijttoets onderzoekt of de student zijn huiswerk heeft gedaan. 
Deze toets is voor intrinsiek sterk gemotiveerde studenten overbodig. 
Aangezien Nederlands in de Delftse situatie vaak slechts als een 
noodzakelijk kwaad ten behoeve van een technisch doel wordt beschouwd 
en onze cursusopzet een maximale inzet verlangt, is deze toets hier 
onontbeerlijk. De vlijt wordt getoetst met behulp van vragen over de 
teksten, via woordkennis en overhoring van delen uit de oefeningen, en 
bij voortduring door middel van clozetoetsen over de geleerde teksten (zie 
appendix 2, p. 3).  

De leerprocestoets onderzoekt of de student de leerstof heeft 
verwerkt. Hij verkrijgt hieruit de noodzakelijke feedback. Door deze toets 
weet hij of zijn inspanning resultaat heeft (en niet of de docent 
waarneemt of hij zijn huiswerk heeft gedaan). Deze toets is bedoeld voor 
de leerder. Het leerproces wordt getoetst door onder andere constant aan 
te geven welke woorden nieuw of oud zijn, door dezelfde grammaticale 
problemen regelmatig opnieuw te presenteren in oefeningen, door 
grafieken bij te houden van luistervaardigheidresultaten. Belangrijk hierbij 
is dat de toets zodanig is geconstrueerd dat hij zoveel mogelijk zelfstandig 
kan worden uitgevoerd. We komen hierop in de volgende paragraaf 
uitvoerig terug.  

 

4.5 Zelfwerkzaamheid  
Een algemeen probleem bij taalonderwijs is de vaak overheersende 

rol van degene die onderwijs geeft. De leerling is voortdurend afhankelijk 
van de docent om antwoord op zijn vragen te krijgen. Gelukkig wordt 
meer en meer ingezien dat dit een ongewenste situatie is. Precies als bij 
rekenen zou bij taalonderwijs de rol van de docent zich moeten beperken 



tot uitleg geven waarna de leerling zelfstandig kan werken. In een 
natuurlijke taalverwervingssituatie werkt het kind zelfstandig en is in veel 
gevallen zelfs niet gediend van corrigerende, opmerkingen uit zijn 
omgeving. Deze situatie is helaas niet goed imiteerbaar bij 
tweedetaalverwerving. Bij moedertaalverwerving is de taal een 
noodzakelijke voorwaarde om met de omgeving in contact te komen, zij 
gaat hand in hand met de ontdekking van de werkelijkheid. Bij een 
vreemde taal zijn er vaak contactmogelijkheden via de eigen taal en kent 
men de 'wereld' al. Om deze redenen moeten wij bij vreemde-
taalverwerving gebruik maken van hulpmiddelen. We moeten, zoals we 
gezien hebben, de leerder zo nodig dwingen te leren. Verder moeten we 
ervoor zorgen dat hij zelf de taken uitvoert.Om deze zelfwerkzaamheid te 
optimaliseren moet het leerproces voortdurend getoetst kunnen worden. 
Essentieel is in deze opzet het gedrag van docent en leerling ten opzichte 
van gemaakte fouten.  

In een onderzoek naar methoden om fouten te corrigeren vond 
Hendrickson (1978) dat het geven van de juiste oplossing door de docent 
geen invloed heeft op de latere prestaties. Nochtans is dit de meest 
voorkomende correctietechniek. Wel succesvol bleek de methode waarbij 
fouten worden aangegeven, voorzien van een aanduiding van de soort, 
waarna de student zelf de fouten moet corrigeren. Hernieuwde toetsing 
door de docent liet zien dat slechts weinig problemen resteerden. De rol 
van de docent bleef beperkt tot het aangeven van de richting waarin de 
oplossing gezocht moest worden (lexicaal, orthografisch, ...). De rol van 
de leerling was de fout zelf te herstellen. Een soortgelijke opvatting vinden 
we terug in de onderwijsmethode volgens de 'Silent Way' (Gattegno, 
1972). De docent moet zoveel mogelijk zwijgen. Fouten worden door hem 
op niet-verbale wijze aangegeven, waarna de leerling(en) zelf een 
oplossing zoekt(en). Belangrijk is in dit verband het onderzoek van Tait, 
Hartley en Anderson (1972). Zij onderzochten waarom bij het leren 
rekenen feedback, waarvan men toch verwacht dat dit het leerresultaat 
gunstig beïnvloedt, niet het gewenste resultaat oplevert. Ook hier immers 
bleek dat kinderen weinig van fouten leerden als de juiste oplossing werd 
gegeven. Er werd op de volgende wijze gecorrigeerd. Stel dat de leerling 
de volgende vermenigvuldiging moet uitvoeren: 764 x 9 = ... Op een 
terminal tikt hij eerst een 6 in (9 maal 4 = 36; 6 intikken, 3 bewaren), 
dan tikt hij bij voorbeeld een 4 in. Hierop werd automatisch op het 
beeldscherm geantwoord: nee, 9 maal 6 + 3 is 57. Tik in 7; 5 bewaren. 
Het leereffect bleef laag zelfs als de juiste oplossing werd voorafgegaan 
door naar deeloplossingen te vragen:  

 
Terminal: Hoeveel moest je bewaren?  
Leerling: (bij voorbeeld) 0.  
Terminal: Nee,3! Welk getal moet je met 9 vermenigvuldigen?  
Leerling: 4.  
Terminal: Nee, 6. Hoeveel is 6 maal 9?  
Leerling: (bij voorbeeld) 53.  
Terminal: Nee, 54. Voeg toe wat je moest bewaren.  



Leerling: 54.  
Terminal: Nee, 57. Wat moet je noteren?  
Leerling: 57.  
Terminal: Nee, 7. Hoeveel moest je bewaren?  
Leerling: 0.  
Terminal: Nee, 5.  
 
Vervolgens werd de oefening zodanig gewijzigd dat de leerling zelf 

de juiste oplossing moest produceren. Na elke deelvraag waarop een fout 
antwoord werd gegeven, verscheen op het beeldscherm wel de juiste 
oplossing, maar werd vervolgens de vraag opnieuw gesteld -na uitwissing 
van de gegeven oplossing- net zolang tot de leerling zelf het goede 
antwoord reproduceerde. Daarnaast werd onderzocht wat de resultaten 
waren indien geen deelvragen werden gesteld, maar slechts de som 
herhaald in afwachting van een goed antwoord.  

Beide methoden bleken te leiden tot een beter leerresultaat met 
geringe onderlinge verschillen. Uiteraard wordt er, zeker in het laatste 
geval, van uit gegaan dat de techniek van het rekenen wordt beheerst.  

Wat kunnen we hieruit leren? In de eerste plaats moeten fouten 
worden aangegeven. In de tweede plaats moet de techniek waarmee een 
probleem kan worden opgelost bekend zijn. In de derde plaats moet de 
leerling zelf corrigeren.  

In traditionele methoden worden fouten slechts incidenteel en 
meestal door de leraar aangegeven: wanneer er een proefwerk is, 
wanneer een leerling een beurt krijgt, wanneer de docent zin of tijd heeft 
te corrigeren. In de Delftse methode wordt elke tekst (of serie teksten) 
via een cloze-toets getest. Van elke woordvorm wordt precies aangegeven 
of die nieuw (cursief gedrukt) of oud (recht gedrukt) is, zodat de student 
terstond weet of hij een woord is vergeten (appendix 2, p. I). Via een 
index (appendix 2) kan hij de oorspronkelijke introductieplaats 
terugvinden, alwaar ook een vertaling wordt gegeven. De feedback vraagt 
een actief gedrag van de leerder. De techniek tot oplossen is precies 
bekend.  

Ook de oefeningen vragen om actieve deelname van de student. Ze 
dienen niet om de bekend veronderstelde techniek te oefenen, laat staan 
te imiteren. De oefeningen veronderstellen de aanwezigheid van 
gevarieerde grammaticale kennis (gemakkelijk terugvindbaar in de 
minigrammatica). De aanwezigheid van deze kennis wordt getoetst, en 
wel regelmatig. Structuuroefeningen zijn weinig effectief, niet omdat, 
zoals wel wordt beweerd, taal een cognitief in plaats van een 
gedragsproces is taal is ons inziens zowel het een als het ander, maar 
omdat slechts herhaald wordt wat men al weet.  

Een laatste belangrijke oefening en test betreft de 
luistervaardigheid. In eerste taalverwerving is het kind noodzakelijk 
aangewezen op luisteren. In tweede taalverwerving verloopt het 
leerproces voor een belangrijk deel via geschreven teksten. De hele 
westerse cultuur is trouwens op lezen gericht. Daardoor dreigt de 
luistervaardigheid onvoldoende te worden geoefend. In Delft introduceren 



we daarom na enige weken Nederlandse les de volgende oefening. 
Voorafgaande aan de eigenlijke les luistert de student naar een op tape 
opgenomen tekst, meestal een nieuwsbericht, en moet deze zelfstandig 
uitschrijven. Onbelangrijk is of hij de tekst begrijpt. Van belang is slechts 
dat hij correct transcribeert. Hij mag de tape zoveel herhalen als hij wil. 
De omvang van de tekst beslaat gemiddeld 250 woorden (tokens). Na 30 
à 40 minuten wordt de tape gestopt en krijgt hij de afgedrukte tekst ter 
vergelijking. Hij telt nu het aantal correct uitgeschreven woorden en 
berekent het percentage van de tekst. Van deze percentages wordt een 
individuele grafiek bijgehouden. De door de docent belangrijk geachte 
woorden uit de gesproken tekst worden, voorzien van een vertaling, op 
het blad aangegeven om geleerd te worden (appendix 2). De eerste paar 
keer zijn de percentages van de correct uitgeschreven woorden bijzonder 
laag. De resultaten worden echter al gauw beter en blijven geleidelijk 
stijgen, dit alles goed zichtbaar voor de student, die hier positief door 
wordt gestimuleerd.  

In de onderstaande grafiek vindt men de resultaten over door 
studenten zelf gecorrigeerde transcripties van nieuwsberichten. Op de 
horizontale as zijn de 24 lessen uitgezet waarin de oefening regelmatig 
gespreid over 8 weken werd gedaan; op de verticale as het percentage 
correct uitgeschreven woorden per nieuwsbericht.  

 

 
 
 
De ononderbroken lijn geeft dan het verloop aan van het gemiddeld 

percentage correct uitgeschreven woorden voor een groep van in totaal 
119 personen waarvan er gemiddeld telkens 107 aanwezig waren. Deze 
119 personen waren verdeeld over 8 groepjes die in in de tijd 
verschillende cursussen dezelfde reeks nieuwsberichten uitschreven en 
corrigeerden.  



De gemiddelde resultaten van de subgroepjes zijn (tenzij ze 
samenvielen) aangegeven doormiddel van stippen. Zo kan men zien dat 
het percentage correct uitgeschreven woorden - terwijl de het hoogst en 
het laagst scorende subgroepjes steeds dichter bij elkaar komen liggen en 
er dus kennelijk sprake is van een zekere homogenisering - altijd stijgt, 
gemiddeld van 45% in les 1 tot 80% in les 24. Dat is des te 
betekenisvoller als men, in de vooronderstelling dat begrip en kunnen 
uitschrijven nauw samenhangen, bedenkt dat 45% dekking gelijk staat 
aan 'geen enkel begrip' van de tekst, terwijl 80% dekking al van meer dan 
een 'globaal begrip' getuigt.  

Omdat velen van degenen die met de praktijk van deze oefening 
niet op de hoogte zijn, waarschijnlijk zullen vrezen dat de leraar 
gemakkelijk bedrogen zal worden door leerlingen die te hoge resultaten 
voorgeven, volgt hier voor een deelgroep van 26 personen nog de grafiek 
van enerzijds de resultaten bij zelfcorrectie door de leerlingen (de 
ononderbroken lijn voor gemiddeld 22 aanwezigen) en anderzijds de 
gemiddelde percentages correct uitgeschreven woorden over een geheel 
andere reeks nieuwsberichten die de leerlingen steeds transcribeerden ná 
die uit de andere reeks en die vervolgens door de leraar werden 
nagekeken (de stippellijn voor gemiddeld 20 aanwezigen).  

 
 
 

 
 
Zoals men ziet valt het verloop (dat natuurlijk iets onregelmatiger is 

door het geringere aantal deelnemers) op de eerste drie lessen na (waarin 
men kennelijk het corrigeren geleerd heeft) praktisch samen. Evenals 
trouwens met de hier niet aangegeven curve van de mensen die zelf 
corrigeerden zonder te maken te hebben met parallelle correctie door een 
leraar. De conclusie mag dus even duidelijk als geruststellend zijn: 
zelfcorrectie blijkt na een korte gewenning even betrouwbaar en even 
effectief als correctie door de leraar.  



De student leert luisteren. Hij leert daardoor ook beter begrijpen en 
zijn kennis van het Nederlands in echte situaties toepassen. Het 
vocabulaire wordt verder uitgebreid en de verhoogde luistervaardigheid 
leidt ook tot verbetering van de uitspraak. Om uitspraak te kunnen 
imiteren is ten slotte nodig dat men die uitspraak goed waarneemt. 
Uitspraakproblemen worden in Delft niet bestreden met lange 
imitatieoefeningen maar met luistervaardigheidsoefeningen.  

De positieve leereffecten van de transcriptieoefening in Delft worden 
overigens bevestigd door het onderzoek van Oakesbott- Taylor (1979). 
Proefpersonen luisterden tweemaal naar een radio-interview en kregen 
vervolgens een clozetest. Een deel van de proefpersonen kreeg vervolgens 
de gelegenheid opnieuw naar de tekst te luisteren en moest begripsvragen 
daarover maken; een ander deel moest de tekst uitschrijven. Beide 
groepen beschikten over dezelfde hoeveelheid tijd. Daarna werd opnieuw 
een clozetest afgenomen. Het bleek dat de groep die de tekst had 
uitgeschreven aanmerkelijk betere resultaten behaalde. Ook hier zien we 
de heilzame uitwerking van een afgedwongen leerproces en de noodzaak 
dit zelf te doen.  

 
 

5. Slotbeschouwing  
 
In het voorgaande hebben we gepoogd te schetsen aan welke 

voorwaarden een doelmatige taalcursus moet voldoen. We hebben het 
daartoe gehad over aanleg voor taal als een bij ieder mens aanwezig 
algemeen vermogen om taal te leren. We hebben het tevens gehad over 
het creëren van motivatie. Wij hebben daarbij gesteld dat het in beginsel 
altijd mogelijk is om voldoende motivatie te creëren om met succes een 
taal te leren. Dat is een optimistische visie die in de praktijk haar waarde 
bewijst.  

Dat betekent niet dat wij niet beseffen dat de werkelijkheid 
aanleiding genoeg geeft tot pessimistischer denkbeelden. Zo botst 
motivatie vrijwel altijd op externe omstandigheden die buiten het 
leervermogen liggen. Deze kunnen van louter materiele aard zijn, maar 
ook langzaamaan verinnerlijkt worden tot zeer reële (psychische, 
culturele, ideologische, religieuze, neurofysiologische) weerstanden. Dit 
geldt in relatief hoge mate voor buitenlanders die in Nederland verblijven 
en Nederlands leren: hun verblijf hier is vaak slechts met moeite vrijwillig 
te noemen en meestal bevinden zij zich in een achtergestelde zoniet 
benarde positie. In het uiterste geval zullen zulke mensen eerder aan 
zelfmoord denken dan aan het leren van Nederlands. Zelfs dat is echter 
slechts een gegeven waar men rekening mee moet houden.  

Al deze weerstanden moeten, wil men met leren en lesgeven succes 
hebben, worden overwonnen. Het is in de nimmer aflatende strijd tussen 
motivatie en weerstand dat onze optimistische visie en de erbij behorende 
methode zich ontwikkeld heeft en als wapen blijkt te dienen. In die zin 



kan het succesvol leren van taal een helende werking hebben. In die zin 
ook is het leren van taal volkomen spontane overstijging van 
weerstanden, hoe onmogelijk dat soms ook lijkt. Ons optimisme omtrent 
taal leren is niet vaag idealistisch, maar emancipatoir. Het leren van een 
taal is het begin van zijn lot in eigen hand nemen.  

En zwaar op de hand zijn wij niet.  
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