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 Taalunie Meerjarenbeleidsplan 1998-2002, p. 7-8.1

 In 1998, toen het Steunpunt werd opgericht, is er een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van het2

Nederlands als vreemde taal. De publicatie "Veldboeket - Een inventarisatie van het Nederlands als vreemde taal aan univer-
siteiten" was hiervan het resultaat. - Kalsbeek, A. van en Fuchs, S., Veldboeket - Een inventarisatie van het Nederlands als
vreemde taal aan universiteiten. Amsterdam, 1998.

 Steunpunt Nederlands als Vreemde Taal, Veldboeket (1998), p.143
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1 INLEIDING
Het Steunpunt Nederlands als vreemde taal, dat aan de Universiteit van Amsterdam is gehuisvest, be-

staat tien jaar. Een van de redenen waarom het Steunpunt werd opgericht door de Nederlandse Taalunie,

was om het vak Nederlands als vreemde taal (taalverwerving, didactiek van het NVT) meer op de kaart te

zetten. Vóór de oprichting van het Steunpunt was er voornamelijk aandacht voor taal- en letterkunde in

de Neerlandistiek in het buitenland. Één van de doelen van het Steunpunt Nederlands als Vreemde Taal

was het professionaliseren van de docenten Nederlands als vreemde taal in het buitenland.  Uit onder1

andere het Veldboeket  bleek dat de professionalisering van de docent Nederlands in het buitenland zich2

met name zou moeten richten op taalverwerving en didactiek. Het Steunpunt gaf in dezelfde publicatie

het advies een stimulans te geven aan het gebruik van ICT in het onderwijs Nederlands als vreemde taal,

omdat was gebleken dat docenten deze middelen slechts in beperkte mate in hun onderwijs implemen-

teerden.  3

Het tienjarig jubileum van het Steunpunt leek de medewerkers een goede aanleiding om dat

onderzoek te herhalen. Het tienjarig jubileum valt samen met het aanbreken van een nieuwe beleidsperi-

ode voor het Steunpunt. Met het hernieuwde onderzoek beoogt het Steunpunt een beeld te krijgen van de

ontwikkelingen in het veld en de professionalisering van docenten in het afgelopen decennium. Tegelij-

kertijd kan het onderzoek informatie opleveren over wat de docenten in het vakgebied nu belangrijk vin-

den en welke behoeften er zijn op het gebied van bijscholing en materiaalontwikkeling. De verschafte

informatie kan bijdragen aan beleidsvorming voor de ontwikkeling van het Nederlands als Vreemde Taal

in de komende tien jaar. Door te inventariseren wat de situatie is van het vak Nederlands als vreemde

taal, zal het Steunpunt in staat zijn om gerichtere ondersteuning te bieden aan docenten en om projecten

te ontwikkelen die zich op specifieke lacunes binnen het vakgebied richten.
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2 ACTUELE SITUATIE VAN HET NEDERLANDS ALS VREEMDE

TAAL 

# M ETHODE

Het onderzoek dat het Steunpunt Nederlands als vreemde taal heeft uitgevoerd onder de docenten Neder-

lands als vreemde taal is uitgevoerd met behulp van online enquêtesoftware. De desbetreffende docenten

zijn via e-mail benaderd met de vraag of ze de enquête wilden invullen. Via de link in het e-mailbericht

konden de docenten op de website komen om de enquête in te vullen. In de onderstaande secties zal er

uitgebreid op de bereikte groep docenten worden ingegaan en op de enquête zelf.

POPULATIE EN RESPONS

Het bestand van docenten die zijn benaderd om mee te doen aan het onderzoek was voor een deel afkom-

stig van de Nederlandse Taalunie en voor een deel van het Steunpunt Nederlands als vreemde taal. Het

bestand van de Nederlandse Taalunie bevatte 551 namen van mensen die bij de Nederlandse Taalunie

geregistreerd staan als docent Nederlands als vreemde taal. Het bestand van het Steunpunt Nederlands

als Vreemde Taal bevatte 741 namen. In totaal waren er van 1292 personen e-mailadressen beschikbaar.

Tussen het bestand van de Taalunie en dat van het Steunpunt zat veel overlap. Na het verwijderen van de

dubbele namen, bleven er nog 185 personen over uit het bestand van de Taalunie van wie er een e-mail-

adres bekend was. Zowel na het versturen van de uitnodiging aan de docenten met de vraag om deel te

nemen aan de enquête, als na het versturen van de herinnering, kwamen er veel e-mailberichten binnen

over e-mailadressen waar de uitnodiging niet kon worden bezorgd. Deze mensen zijn uiteindelijk uit de

adreslijst verwijderd omdat ze niet kunnen worden beschouwd als personen die "bereikt" zijn met de

e-mail. Ook personen van wie er alleen één algemeen e-mailadres beschikbaar was, namelijk het e-mail-

adres van het secretariaat van het instituut waar die persoon werkzaam is, zijn uit de lijst verwijderd.

Omdat een e-mail aan een secretariaat over het algemeen niet wordt gelezen door individuele docenten

maar door de secretaresse, is het niet na te gaan of de bedoelde personen bereikt zijn of niet. Uiteindelijk

bleef er een lijst over van 651 afzonderlijke docenten waarvan wordt aangenomen dat ze zijn bereikt per

e-mail. Van deze groep hebben er uiteindelijk 163 docenten de enquête ingevuld. Dit is een responsgraad

van 25,04%. 

Bij het Veldboeket onderzoek van tien jaar geleden was de respons hoger, namelijk ongeveer 35%.

Een reden hiervoor kan zijn dat het Steunpunt net was opgericht. Meedoen aan de enquête toen beteken-

de dat de activiteiten die het Steunpunt ging uitvoeren konden worden toegespitst op de reacties die de

docenten in de enquête hadden gegeven. 

Een nadeel van het afnemen van de enquête via het internet is dat een deel van de docenten die de en-

quête hebben ingevuld niet alle vragen heeft beantwoord. De antwoorden van deze docenten zijn opge-

nomen in de uitkomsten van het onderzoek, tot aan de vraag waar de docent opgehouden is met het in-

vullen. Op deze manier zijn waardevolle data toch meegenomen, want hoe meer personen de vragen heb-



 Via de link 4 http://www.thesistools.com/?qid=35442&ln=ned die de docenten toegestuurd hadden gekregen per e-mail, kon
de enquête worden ingevuld. Er is vanwege logistieke redenen afgezien van het aanbieden van de mogelijkheid om een
papieren enquête toegestuurd te krijgen. 

 Zie bijlage 1 - Uiteindelijk zijn niet alle gestelde vragen en gegeven antwoorden verwerkt in het onderzoek; sommige5

bleken niet relevant te zijn of onverwerkbaar. Een voorbeeld van vragen die niet verwerkbaar waren zijn de vragen over op
welk instituut/welke afdeling de personen werkzaam zijn, en in welke stad het instituut/de afdeling zich bevindt. De gege-
ven antwoorden bleken niets toe te voegen aan het onderzoek en zijn daarom niet mee genomen in de verslaggeving.

 Er waren zowel meerkeuze vragen waar slechts één antwoord op gegeven kon worden, als vragen waar meerdere antwoor-6

den gegeven konden worden. 

 Het Common European Framework of Reference (CEFr) is een raamwerk van niveaubeschrijvingen van de beheersing van7

een vreemde taal en is opgesteld door de Raad van Europa. De categorieën van taalverwerving die binnen het CEFr zijn
gedefinieerd, zijn: gespreksvaardigheid, spreekvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid. Voor
elk van deze vijf categorieën zijn er zes niveaus omschreven. De niveaus zijn A1 en A2 (beginner), B1 en B2 (gevorderd), C1 en
C2 (vergevorderd). Meer informatie is te vinden op de website van de Nederlandse Taalunie op:
http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/
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ben beantwoord hoe representatiever de uitkomsten worden voor de hele populatie docenten Nederlands

als vreemde taal. Er zijn verschillende redenen te bedenken voor het feit dat mensen uiteindelijk ergens

halverwege de enquête er mee ophielden. De eerste en meest voor het hand liggende reden is dat de com-

puter waarop de docent de enquête aan het invullen was om wat voor technische reden dan ook er mee

ophield. Omdat vrij veel docenten midden in een pagina met vragen ophielden als ze werd gevraagd om

een open vraag te beantwoorden, kan het zijn dat sommige docenten het te veel moeite vonden open

vragen te beantwoorden. Verder is het mogelijk dat het invullen van de enquête uiteindelijk meer tijd in

beslag nam dan van te voren was gedacht.

DE ENQUÊTE

De enquête is met behulp van de enquêtesoftware van http://www.thesistools.com in elektronische

vorm aangeboden en afgenomen  bij de docenten. De enquête omvatte negenenzeventig vragen die ver-4

deeld waren over de secties ‘Personalia’, ‘Taalonderwijs’, ‘Behoefte aan materialen’, ‘Bijscholing’, ‘Informa-

tievoorziening’ en ‘Steunpunt Nederlands als vreemde taal’.  Het merendeel van de vragen was meerkeu-5

ze , er waren in de hele enquête slechts enkele open vragen. De respondenten hadden bij een groot ge-6

deelte van de meerkeuzevragen de mogelijkheid een eigen antwoord in te vullen onder de antwoordmo-

gelijkheid “Anders, namelijk: ……”.

De enquête begon met het gedeelte ‘Personalia’ waarin de respondenten werd gevraagd over hun

persoonlijke situatie. Hierin kwamen zaken aan de orde als leeftijd, moedertaal, hun eigen opleiding en

kwalificaties, en de opleiding waar ze werken. Dit gedeelte van de enquête moest door alle respondenten

worden ingevuld. Aan het einde van deze sectie van de enquête werden de respondenten, afhankelijk

van het wel of niet geven van taalvaardigheid Nederlands, doorgestuurd naar de eerstvolgende relevante

sectie vragen. Docenten die taalvaardigheid geven, werden doorgestuurd naar de sectie ‘Taalonderwijs’,

voor docenten die geen taalvaardigheid van het Nederlands, geven was dit de sectie ‘Bijscholing’. 

In de sectie ‘Taalonderwijs’ werden de docenten die taalvaardigheid geven bevraagd over de

lesmethodes, toetsen, grammatica’s, woordenboeken, leer- en (media)hulpmiddelen die ze in de onder-

wijspraktijk gebruiken en waar ze de beschikking over hebben op het instituut/de afdeling waar ze werk-

zaam zijn. De sectie die hierop volgde, ‘Behoefte aan materialen’, werd ook alleen door de docenten taal-

vaardigheid ingevuld. Er werden vragen gesteld over de behoefte aan lesmateriaal voor de verschillende

taalvaardigheidsonderdelen en de niveaus van het Common European Framework of reference  (CEFr).7

Als de docenten niet met de niveau-indeling volgens het CEFr werken kon de vraag ook in termen van

http://www.thesistools.com/?qid=35442&ln=ned
http://www.thesistools.com


 Zie voor een volledige lijst van landen bijlage 2.8
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traditionele niveaus worden beantwoord. Over het materiaal waarvan de docenten hadden aangegeven

behoefte te hebben, werd ze gevraagd voor welke doelgroep het materiaal bedoeld zou zijn en op welk

medium dit materiaal ontwikkeld zou moeten worden. Over het onderwerp Cultuurkunde werden de-

zelfde vragen gesteld. Verder waren er nog vragen over de behoefte aan digitale omgevingen en aanvul-

lende profielen voor het Certificaat Nederlands als vreemde Taal (CNaVT).

De vragen in de sectie ‘Bijscholing’ zijn weer door alle respondenten beantwoord. De vragen

waren gericht op het identificeren van de verschillende soorten bijscholing waar de docenten aan hebben

deelgenomen en hoe ze het aanbod en de inhoud van de verschillende soorten bijscholing waarderen. 

Onder ‘Informatievoorziening’ zijn voornamelijk de vragen opgenomen die zijn gebruikt in het

onderzoek naar de artikelen over taalvaardigheidsonderwijs, dat verderop in dit verslag is opgenomen.

Welke vakbladen er worden gelezen en over welke onderwerpen er meer artikelen zouden moeten ver-

schijnen, zijn voorbeelden van vragen. De vraag welke instelling de docent het meest ondersteunt in zijn

werk, en of de docent aan voldoende informatie kan komen als het Steunpunt Nederlands als vreemde

taal zou worden opgeheven, zijn in het verslag gekoppeld aan vragen over de contactgeschiedenis en de

ervaringen van de docent met het Steunpunt, en verzameld in de sectie ‘Steunpunt Nederlands als vreem-

de taal’. De kennis en het gebruik van leermiddelen, producten en diensten van het Steunpunt worden

ook in deze sectie aan de orde gesteld. 

# ALGEMENE SITUATIESCHETS VAN HET VELD 

DE DOCENT

De gemiddelde docent is ongeveer 42 jaar oud. De jongste docent die de vragen invulde was 19 jaar en de

oudste 74 jaar. De respondenten komen uit 29 verschillende landen. De top vijf landen waar de meeste

respondenten vandaan komen zijn: 1. Duitsland (13,5%), 2. België (11,1%), 3. Italië (8,0%), 4. Verenigde

Staten (6,1%) en een gedeelde vijfde plaats voor Indonesië en Tsjechië met 5,5% respondenten.  Meer dan8

de helft van het aantal docenten heeft het Nederlands als moedertaal. De overige docenten hebben sa-

men een totaal van achttien moedertalen, waarvan het Duits en het Frans de grootste zijn met respectie-

velijk 6,7% en 6,1% respondenten. 

Op een enkeling na hebben bijna alle respondenten een universitaire opleiding, 97,5%. Van de

163 respondenten hebben er 57 hun doctorstitel (of een equivalent hiervan) of hoger behaald, 102 docen-

ten hebben een Bachelor/Master of Doctoraaldiploma. Van de vier respondenten die geen universitaire

graad hebben is één persoon er mee bezig en hebben er twee een diploma uit het hoger beroepsonderwijs.

Van één persoon is het niet bekend wat zijn of haar opleiding is.

Op de vraag of de respondenten Nederlands hebben gestudeerd gaf 67,5% een bevestigend ant-

woord. Er zijn op de vraag wat ze dan wel hebben gestudeerd meer antwoorden binnengekomen dan er

respondenten zijn. Dit komt omdat veel mensen meer dan één studie hebben gedaan. Van de 63 antwoor-

den die er zijn gegeven over de studie, geeft de helft aan wel een andere taal te hebben gestudeerd. Zes-

tien respondenten hebben een Germaanse taal gestudeerd, zeven een Romaanse, vijf een Slavische en

slechts een respondent heeft een Scandinavische taal gestudeerd. Van de andere studies die docenten



 Bij het verwerken van de gegevens viel het wel op dat er pieken zaten bij de jaren die door vijf deelbaar zijn (15, 20, 25 en9

30 jaar). Het is mogelijk dat docenten het aantal jaren werkervaring hebben afgerond op een vijftal jaren.
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hebben gedaan is (Algemene) Taalkunde favoriet (zeven antwoorden). Een groot gedeelte van de respon-

denten dat aangaf geen Nederlands te hebben gestudeerd heeft helaas niet aangegeven wat ze dan wel

hebben gestudeerd (16 van de 63). Iets minder dan een derde van het totale aantal respondenten geeft

aan een opleiding te hebben gehad als docent Nederlands als vreemde taal. Het aantal docenten dat al-

leen in Nederland een opleiding heeft gevolgd is net zo groot als het aantal docenten dat zowel binnen als

buiten het Nederlandse taalgebied een opleiding heeft genoten (38%). 22,4% van de 156 docenten die deze

vraag beantwoordden gaf aan alleen buiten het Nederlandse taalgebied een opleiding te hebben gevolgd.

Het aantal jaren leservaring dat de docenten hebben, loopt ontzettend uiteen, van net een paar

maanden tot 43 jaar. Gemiddeld hebben de 161 docenten die hebben geantwoord 14 jaar, 4 maanden en

één week leservaring.  Van de docenten is 92,5% werkzaam (geweest) in het universitaire onderwijs, en9

bijna de helft, 47,2% van de groep is werkzaam (geweest) in het volwassenenonderwijs. Hoewel het mis-

schien te verwachten is dat een groot deel van de docenten ook werkzaam is of is geweest in het hoger

beroepsonderwijs, is dit niet het geval; docenten zijn vaker werkzaam (geweest) in het voortgezet onder-

wijs. Slechts een klein percentage, 7,5%, geeft op een andere manier onderwijs Nederlands als vreemde

taal: hier is in de meeste gevallen sprake van privé-les aan individuen of privé-cursussen op een taal-

school. De docenten werken gemiddeld 10,5 jaar bij hun huidige werkgever/instituut. 

DE INSTITUTEN

De vraag "Hoeveel docenten geven er Nederlands op uw instituut?" werd door 17,8% van de 148 respon-

denten beantwoord met één. Dit kunnen dus eenmansposten zijn, maar ook vakgroepen die personeel in

dienst hebben die geen Nederlands onderwijzen. Bij 42,5% werken er twee tot vijf personen die Neder-

lands doceren en 26,7% heeft zes tot tien collega's die Nederlands onderwijzen Het gemiddelde aantal

docenten dat per instituut Nederlands geeft komt neer op 5,8 (per 144 respondenten). Het gemiddelde

aantal docenten dat specifiek taalvaardigheid geeft op deze instituten is 4,7. Er zijn drie respondenten die

hebben aangegeven dat er op hun instituut helemaal niemand taalvaardigheidsonderwijs van het Ne-

derlands geeft. Op 26,2% van de instituten is er slechts één persoon die taalvaardigheid geeft, op meer

dan de helft (54,5%) van de instituten zijn er twee tot vijf docenten die taalvaardigheid geven.
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Bijna alle instituten (93%) bieden taalvaardigheid aan. Tweederde van de instituten biedt cultuurkunde

en letterkunde aan. Bij nog geen 60% van de instituten wordt er ook taalkunde onderwezen. Bij ongeveer

een derde van de instituten is het voor de studenten ook mogelijk om vakken te volgen op het gebied van

vaktaal en tolken/vertalen. Bij slechts een kwart van de instituten is het mogelijk om een vak te volgen

over didactiek van het Nederlands als vreemde taal. Minder dan een op de tien instituten biedt ook nog

andere vakken aan op het gebied van het Nederlands. Een leuk voorbeeld hiervan is het vak "Nederlands

voor zeelui" dat in Odessa wordt gegeven.

De docenten geven op het instituut bijna altijd meer dan een vak. 32,9% van de respondenten geeft

slechts een vak, 27,4% geeft twee vakken, 22,6% geeft drie vakken en 17,1% geeft vier of meer vakken. Bij-

na 80% van de respondenten geeft taalvaardigheidsonderwijs. Cultuurkunde wordt door bijna 40% van

de respondenten gedoceerd. 

Uiteindelijk hebben van de 146 docenten die de vraag invulden "Geeft u taalverwerving?" daar 116 beves-

tigend op geantwoord. Deze personen zijn doorgestuurd door het enquêteprogramma naar het gedeelte

waar specifieke vragen worden gesteld over hun ervaringen als docent taalverwerving. Na deze specifie-

ke vragen zullen de docenten taalverwerving uitkomen bij het onderdeel "Bijscholing". De overige 32

respondenten die aangegeven hebben geen taalverwerving te geven worden direct doorgestuurd naar

het gedeelte over bijscholing. 



 Twee van de 116 docenten hebben deze vragen niet beantwoord.1 0

 Zie de hele tabel, waarin ook de "Anders, namelijk:…" antwoorden in zijn uitgewerkt, in bijlage 3.1 1
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# DOCENT TAALVAARDIGHEID

De populatie taalvaardigheidsdocenten waarop de volgende resultaten zijn gebaseerd omvat 116 docen-

ten. Uitgaande van de totale hoeveelheid respondenten, 163, is dit 71,2%. 

TAALONDERWIJS

Zestig van de 114 docenten  (52,6%) hebben aangegeven met de niveaus van het CEFr (Common Europe-10

an Frame of Reference) te werken. Van de 114 docenten hebben er 54 aangegeven dat er op hun instituut

niet met het CEFr wordt gewerkt, maar met traditionele niveaus van taalvaardigheid (beginners tot ver-

gevorderden). Op instituten waar wel met het CEFr wordt gewerkt moeten studenten in 36,7% tot 40%

van de gevallen voor alle categorieën minimaal het C1 niveau bereiken. Alleen bij de categorie schrijf-

vaardigheid komt het niveau A1 voor. Bij 1,7% van de instituten hoeven de studenten slechts te kunnen

schrijven op A1 niveau. Het hoogste CEFr niveau van taalvaardigheid, C2, wordt bij 18,3% tot 25% van de

instellingen verwacht van de studenten. Dit is opvallend omdat dit niveau gelijkstaat aan een (bijna)

moedertaalspreker. 

Om taalverwerving te geven gebruiken de docenten meer dan één leergang; voor beginners een andere

dan voor gevorderden. Op de eerste plaats van leergangen waar het vaakst mee wordt gewerkt staat Taal

Vitaal/Taal Totaal. Help! (deel 1, 2 en 3) wordt bijna even vaak gebruikt als Taal Vitaal/Taal Totaal, en

staat op de tweede plaats. Op de derde plaats staat Code Nederlands (1 en 2), een derde van de docenten

werkt met deze methode. Opvallend is het hoge percentage docenten (36%) dat aangeeft met andere leer-

gangen te werken. De helft van deze docenten die met andere leergangen werkt, zegt dat ze werken met

materiaal dat ze zelf hebben ontwikkeld.  Afgezien van de docenten die aangeven met materiaal te wer-11



 In de leermiddelen reeks Taal Vitaal/Totaal is alleen het Duitstalige materiaal van Taal Vitaal specifiek NVT materiaal, alle1 2

andere delen uit deze reeks zijn NT2 materiaal.

 Materialenbank op de website van het Taalunieversum van de Nederlandse Taalunie:1 3

 http://nvt.taalunieversum.org/Taalunieversum/Materialenbank/ 
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ken dat ze zelf hebben ontwikkeld, worden de meeste genoemde titels slechts door één of twee docenten

gebruikt in de lespraktijk, deze worden in de tabel geschaard onder ‘Anders, namelijk: ...’. 

Het is opvallend dat in deze lange lijst met leergangen er slechts drie specifiek bedoeld zijn voor

NVT onderwijs (Taal Vitaal - Duitse versie , @net 1 en 2, en Lagelands). Alle andere vermelde leermidde-12

len zijn specifiek voor NT2-gebruik ontwikkeld. Drie van de vijf meest gebruikte leergangen (Taal Vitaal/

Totaal, Code Nederlands 1/2, en Code 1/2/3) zijn specifiek communicatieve methodes die werken met

situaties uit het dagelijks leven. Ze bevatten over het algemeen veel praktijkopdrachten. Deze methodes

zijn eigenlijk helemaal niet zo geschikt om te gebruiken in de NVT praktijk omdat daar eenvoudigweg de

Nederlandse omgeving ontbreekt, waar deze methodes juist op steunen. 

Bijna alle docenten (97,4%) geven aan dat ze niet alleen werken met de genoemde leergangen, maar dat

ze die aanvullen. 87,6% van de docenten gebruikt eigen materiaal als aanvulling. Driekwart van de do-

centen gebruikt materiaal op basis van kranten en tijdschriften. De derde plaats waar docenten het mees-

te aanvullende materiaal vandaan halen, is het internet. Materiaal dat ook op het internet staat, namelijk

op de website van het Taalunieversum,  en speciaal is ontwikkeld voor docenten Nederlands als vreem-13

de taal wordt door iets meer dan dertig procent van de docenten gebruikt.

http://nvt.taalunieversum.org/Taalunieversum/Materialenbank/
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 Van Dale Hedendaags Nederlands is de versie die op de website van Van Dale doorzoekbaar is. Deze is online te bezoeken1 6

op http://www.vandale.nl. 
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Negentig docenten hebben omschreven wat voor materiaal ze hebben ontwikkeld. Het eigen materiaal

dat de docenten ontwikkelen, gaat in 13,3% van de gevallen over allerlei onderwerpen en heeft geen spe-

cifiek thema of onderwerp. Eenzelfde percentage docenten heeft materiaal en/of oefeningen ontwikkeld

voor gebruik op het internet. Nog eens 13,3% van de docenten geeft aan materiaal te hebben ontwikkeld

dat bij een uitgeverij uitgegeven is. Een percentage van 11,1% docenten heeft materiaal en/of oefeningen

ontwikkeld bij grammatica. Ook oefeningen over spreekvaardigheid/uitspraak zijn door 11,1% van de

docenten ontwikkeld.

Op de vraag ”Welke drie grammatica’s gebruikt u het meest?“ hebben honderd docenten samen 234 ant-

woorden gegeven. Iets meer dan de helft van de respondenten gebruikt drie grammatica’s, iets meer dan

een kwart geeft aan twee grammatica’s te gebruiken en twintig procent van de docenten gebruikt slechts

één grammatica bij het lesgeven. Er worden in totaal 48 unieke titels  genoemd, waarvan er dertien titels14

zijn van integrale leergangen. Het merendeel, 38 titels, wordt door een fractie van de docenten (vijf of

minder) genoemd. De Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen van Fontein en Pescher-ter Meer is

met 39% de meest gebruikte grammatica. Op de tweede plaats staat de Algemene Nederlandse Spraak-

kunst (ANS) met 37%, en op de derde plaats staat met 26% De regels van het Nederlands van Florijn en

Lalleman. 

De 107 docenten hebben op de vraag welke drie woordenboeken ze gebruiken 264 antwoorden

gegeven. Ze noemen 27 titels van woordenboeken waarvan er negen van Van Dale zijn.  Het Groot Woor-15

denboek der Nederlandse taal (“de Dikke Van Dale”) wordt door 75,7% van de docenten gebruikt. Tussen

de Dikke van Dale en het woordenboek dat op de tweede plaats staat van meest gebruikte woordenboe-

ken, zit een groot gat. De tweede plaats gaat ook naar Van Dale met het Woordenboek Hedendaags Neder-

lands,  maar slechts 17,8% van de docenten geeft aan dit woordenboek te gebruiken. 16

Er zijn twee woordenboeken die een speciale vermelding nodig hebben, het Basiswoordenboek

en het Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal zijn twee woordenboeken die specifiek ontworpen

zijn voor NT2-leerders van het Nederlands. Toch worden deze woordenboeken weinig gebruikt onder

docenten; bijna 15% geeft aan het Pocketwoordenboek NT2 te gebruiken, en slechts 6,5% zegt het Basis
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woordenboek te gebruiken in de les. Daar tegenover staat dat tweetalige woordenboeken en vertaalwoor-

denboeken wel meer gebruikt worden dan deze twee specifiek voor het vakgebied ontwikkelde woorden-

boeken. 

HULPMIDDELEN

Op de instituten hebben de docenten in 90-97,4% van de gevallen beschikking over een cd-speler, een

cassetterecorder, een computer, internet en een videorecorder. Zeer vaak tot regelmatig zijn er een dvd-

speler (86%), een televisie (80,7%), een beamer (74,6%) en een laptop (64,9%) aanwezig. Slechts op de helft

van de instituten is een diaprojector aanwezig.

Van de hulpmiddelen die de docenten aangeven te gebruiken, steekt het gebruik van een cd-

speler met kop en schouders boven de andere hulpmiddelen uit met 84,2%. De twee hulpmiddelen die

docenten daarna het vaakst gebruiken in hun lessen zijn de dvd-speler en cassetterecorder. Minder dan

de helft van de docenten gebruikt de televisie, een laptop, internet, een beamer of diaprojector als hulp-

middel in de les. Veel van deze hulpmiddelen zijn allemaal beschikbaar via het instituut waar de docent

werkzaam is, maar ze worden het grootste deel van de tijd, niet gebruikt in de colleges

Docenten denken zelf dat 70% tot 90% van hun studenten de beschikking hebben over de volgen-

de hulpmiddelen: internet (90,4%), computer/cd-rom speler (88,8%), cd-speler (86%), televisie en dvd-spe-

ler (74,8%) en een cassetterecorder (72%). 

TOETSEN

Slechts 7,5% van de docenten die deze vraag beantwoordden gebruikt alleen maar leerstofonafhankelijke

toetsen, en nog geen kwart van de docenten gebruikt alleen leerstofgebonden toetsen. Het grootste ge-

deelte (68,9%) van de docenten gebruikt allebei. 51 van de 79 docenten die antwoord gaven op de vraag

welke leerstofonafhankelijke toetsen ze gebruikten, zeiden toetsen van het Certificaat Nederlands als

Vreemde Taal (CNAVT) in combinatie met toetsen die ze zelf hadden ontwikkeld te gebruiken. Er waren

slechts drie docenten die zeiden met het Staatsexamen Nederlands te werken in combinatie met hun

eigen toetsen. Drieëntwintig docenten werken alleen met leerstofonafhankelijke toetsen die ze zelf heb-
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ben ontwikkeld. Slechts twee docenten geven aan met alle genoemde toetsen te werken, het is afhanke-

lijk van de student welke toetsen ze uiteindelijk gebruiken. 

De twee profielen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal die door docenten het vaakst worden

gebruikt zijn ‘Toeristische en Informele Taalvaardigheid’ (PTIT) en ‘Maatschappelijke Taalvaardigheid’

(PMT). De twee Staatsexamens worden van de leerstofonafhankelijke toetsen het minst gebruikt. 

Op de vraag “Het Certificaat Nederlands als vreemde taal bestaat op het moment uit zes profie-

len. Heeft u behoefte aan nog meer profielen? ” hebben niet meer dan vijf van de 105 docenten geant-

woord dat ze behoefte hebben aan meer profielen. Het soort profielen dat deze vijf docenten zouden wil-

len loopt nogal uiteen: “een profiel op A2 niveau voor theoretische beroepen, niet voor praktische”, “pro-

fiel op C2 niveau”, “een profiel Zakelijk Nederlands”, “een lager academisch profiel op B2 niveau voor

bijvakkers” en “profielen die beter aansluiten bij de universitaire studie Nederlands in verschillende

fases”. Een van de docenten die geen behoefte heeft aan meer profielen, legt uit waarom hij daar geen

behoefte aan heeft: “De indeling in profielen is onzin. Dat betreft slechts een relatief klein deel van de

taalvaardigheid, te weten het lexicon. Het verdient aanbeveling zich meer op andere onderdelen van

taalverwerving te richten, zoals het verwerven van intonatie, prosodie.”

BEHOEFTE AAN MATERIALEN

Een ontwikkeling van het laatste decennium is dat er steeds meer leermiddelen op/via het internet be-

schikbaar komen. Het gebruik van de computer is bijna niet meer weg te denken uit het onderwijs. Een

van de nadelen van het gebruik van internet als bron voor materialen is de onoverzichtelijkheid van het

geheel; een persoon moet goed kunnen zoeken en precies weten hoe aan bepaalde informatie te kunnen

komen. De vraag rijst dan ook of docenten Nederlands als vreemde taal in staat zijn om deze digitale leer-

middelen te vinden op het internet. Als het gaat over conventionele leermiddelen op papier, dan geeft

bijna de helft van de docenten (49,6%) aan dat ze goed tot zeer goed op de hoogte zijn van de bestaande

leermiddelen. Nog eens 35% geeft aan dat ze voldoende op de hoogte zijn. Een kleine groep van 15,6%

geeft aan niet zo goed op de hoogte te zijn van bestaande conventionele leermiddelen. Hoe anders zijn

deze cijfers als het gaat over digitale leermiddelen. Nog geen derde van de docenten (32,1%) vindt dat ze

goed tot zeer goed op de hoogte zijn van bestaande digitale materialen. Dit is een stuk lager dan bij de

conventionele leermiddelen. Het percentage docenten dat vindt dat ze voldoende op de hoogte zijn, is ge-

lijk (35%). De groep docenten die vindt dat ze niet zo goed op de hoogte zijn is bij de digitale leermiddelen
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twee keer zo groot als bij de conventionele leermiddelen (30,3%), en er is nog een kleine groep docenten

(2,8%) die aangeeft helemaal niet op de hoogte te zijn van digitale leermiddelen. 

Digitale omgevingen voor docenten zouden bijvoorbeeld een handig hulpmiddel kunnen zijn om

beter op de hoogte te kunnen blijven over bijvoorbeeld conventionele en digitale lesmethodes. 39,8% van

de 105 docenten geeft aan behoefte te hebben aan een digitale omgeving waar ze contact kunnen leggen

met andere docenten Nederlands als Vreemde Taal. Hoewel dit nog niet eens de helft van de groep docen-

ten is, kan het voor diegenen net dat beetje extra ondersteuning zijn bij het vinden van lesmateriaal. De

docenten die hebben aangegeven dat ze baat zouden hebben bij een digitale ontmoetingsplek geven aan

dat ze een dergelijke omgeving vooral zouden gebruiken voor het uitwisselen van ervaringen met andere

docenten (60%), het uitwisselen van lesmateriaal (40%) en voor het uitwisselen van lesideeën (30%). Ook

denkt 20% van de docenten dat een dergelijke digitale omgeving goed is voor het ontwikkelen van sa-

menwerkingsverbanden en uitwisselingen tussen vakgroepen.

Taalverwerving

Van 105 docenten hebben er 55 behoefte aan meer materiaal dat aansluit op de zes niveaus van het CEFr.

Voor de verschillende vaardigheden die omschreven staan in het CEFr hebben de docenten aangegeven

op welk niveau ze graag materiaal ontwikkeld willen zien. In de onderstaande tabel zijn de uitkomsten te

zien. Saillant detail is dat de hoogste percentages voor gewenst materiaal bij vier van de vijf vaardighe-

den op C1 niveau te vinden zijn. Alleen voor leesvaardigheid vinden de meeste docenten (23,6%) het niet

nodig dat er materiaal wordt ontwikkeld. Op B2 niveau willen ook veel docenten meer materiaal voor ge-

spreksvaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Voor luistervaardigheid op A2 niveau wordt

het minste materiaal gewenst. 

Het aantal docenten dat aangeeft nog behoefte te hebben aan materiaal dat aansluit op de traditionele

niveaus (beginners tot vergevorderden) is 63 van de 105. Voor gespreksvaardigheid willen de meeste do-

centen meer materiaal voor gevorderden. De meeste docenten zouden voor vergevorderden het liefst ma-

teriaal hebben voor spreekvaardigheid. Voor beginners zou het grootste gedeelte van de docenten materi-

aal willen voor luistervaardigheid. Opmerkelijk detail is dat zowel in de groep docenten die met het CEFr

werken als in de groep docenten die met traditionele niveaus werken, de meeste docenten zeggen dat het

niet nodig is om meer materiaal te ontwikkelen voor zowel schrijfvaardigheid als voor leesvaardigheid. 
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de Nederlandse Taalunie Profiel van een docent Nederlands als vreemde taal in het Buitenland - Deel 2. Amsterdam, 1998.
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Volgens veertig procent van de 105 docenten zou materiaal voor taalverwerving ontwikkeld moeten wor-

den als conventioneel materiaal op papier. Meer dan de helft (55,2%) van de groep zou liever digitaal ma-

teriaal (internet, dvd, cd-rom, etc.) zien. 

Cultuurkunde

Op de vraag "Categorie Cultuurkunde: Over welk onderwerp heeft u nog behoefte aan materiaal?" heb-

ben 89 van de docenten geantwoord. Er zijn in totaal twaalf verschillende onderwerpen binnen de cul-

tuurkunde genoemd waarover meer materiaal wordt gewenst.  33,7% van de docenten zegt geen behoef-17

te te hebben aan meer materiaal over cultuurkunde omdat ze of het vak niet doceren of vinden dat er

geen specifiek materiaal meer nodig is. De twee onderwerpen die door de docenten het vaakst werden ge-

noemd zijn Nederland (cultuur, maatschappij, geschiedenis en politiek) met 28,1% en Vlaanderen/België

met 24,7%. Ook heeft iets meer dan tien percent van de docenten behoefte aan materiaal over de relatie

tussen Nederland en België, en over actualiteiten. 9% van de respondenten wil dat er in het algemeen

meer materiaal wordt ontwikkeld. De onderwerpen 'Onderwijs in Nederland (studeren/onderwijssys-

teem)', 'Intercultureel materiaal', 'Luistermateriaal op CD DVD', 'Materiaal in een andere taal dan het Ne-

derlands', 'Taalgebruik (formeel/internettaal/straattaal)', 'Nederlandse schrijvers' en 'Suriname en Antil-

len' werden door drie of minder docenten genoemd als onderwerpen waarover ze meer materiaal zouden

willen. 

Wat betreft het niveau, zou het materiaal volgens 42,7% van de docenten op gevorderden-niveau

moeten worden ontwikkeld, en voor 28,1% van de docenten op beginners-niveau. Slechts 9% van de do-

centen zou graag meer materiaal op vergevorderden-niveau hebben. Meer dan de helft van de docenten

(52,8%) zou het materiaal het liefst digitaal zien verschijnen, en 28,1% van de docenten zou het liever op

de conventionele manier, op papier, zien verschijnen. 

# B IJSCHOLING

Voordat de docenten vragen werden gesteld over de bijscholing die ze hebben gehad, kregen ze eerst een

omschrijving te lezen over wat bijscholing inhoudt in het vakgebied Nederlands als vreemde taal. Met

deze omschrijving van het begrip ‘bijscholing’ in het hoofd werd de docenten een aantal vragen gesteld

over de bijscholingen waaraan zij hebben deelgenomen en hun ervaringen met bijscholing. Het ging om

de volgende omschrijving :18

Docenten die Nederlands geven in het buitenland, werken vaak ver buiten het Nederlandse taal-

gebied. Daardoor is het niet altijd gemakkelijk om hun vakkennis bij te houden. Om de kwaliteit,

de zelfstandigheid en de status van de neerlandistiek extra muros te bevorderen, biedt de Taal-

unie nascholingscursussen en deskundigheidsbevordering aan over diverse onderwerpen. Er zijn

drie types bijscholing:

� Op locatie – deze bijscholingen vinden over het algemeen plaats op uw eigen instituut of

op een instituut in de buurt. Voorbeelden zijn de Zuid-Afrikaanse Werkwinkels en de

Bijscholing die in Indonesië door het Erasmus Taalcentrum wordt verzorgd.

� Regionale docentenbijeenkomsten - In een aantal regio's/landen worden tweejaarlijkse

bijeenkomsten voor universitaire docenten Nederlands gehouden.
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� Cursussen in Amsterdam en Leuven – De cursus in Amsterdam die door het "Steunpunt

Nederlands als vreemde taal" wordt georganiseerd heeft een tweejaarlijks wisselend

thema en duurt een week. De cursus in Leuven duurt ook een week maar behandelt the-

ma’s rondom didactiek en evaluatie. Het Seminarie Nederlandse Taal en Cultuur duurt

twee weken en is bedoeld voor docenten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

Op de vraag “Heeft u de mogelijkheid om aan bijscholing te doen?” antwoordde 86,7% van de 136 docen-

ten dat ze daar de mogelijkheid toe hebben. 30,1% zegt vaak aan bijscholing te kunnen doen terwijl 56,6%

aangeeft wel aan scholing te kunnen doen, maar niet zo vaak. De groep docenten die zegt nooit aan bij-

scholing te kunnen doen is 13,2%. Bijna tweederde (64,7%) van de docenten die antwoord gaf, zegt vaker

bijscholing te willen volgen. 

Driekwart (76,6%) van de docenten heeft wel eens aan een vorm van bijscholing gedaan, dit

betekent dat 10,1% van de docenten wel de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan bijscholing maar

daar geen gebruik van maakt. En 32 van de docenten (23,4%) zegt nog nooit aan bijscholing te hebben

deelgenomen. De belangrijkste redenen (ongeveer 20% van de respondenten) voor het niet deelnemen

aan bijscholing zijn: “Geen informatie beschikbaar”, “Geen behoefte”, “Te ver weg” en “Geen tijd”. Voor

tien procent van de respondenten is het niet mogelijk om deel te nemen aan scholing omdat ze kleine

kinderen hebben. 

Op de vraag “Welke soort bijscholing heeft u bijgewoond, en hoe vaak?” heeft 59,2% van de 76

docenten te kennen gegeven dat ze naar een regionale docentenbijeenkomst zijn geweest. De meeste

docenten gaan vaker dan één keer naar een regionale docentenbijeenkomst. 55,3% van de docenten heeft

deelgenomen aan één vorm van scholing, en 27,6% heeft aan twee vormen van bijscholing deelgenomen.

Slechts één docent geeft aan alle vijf bijscholingsvormen te hebben bezocht. Gemiddeld genomen gaat

een docent tijdens zijn carrière naar 1,7 verschillende soorten bijscholing, en de docent zal gemiddeld 4,3

keer naar een bijscholingsbijeenkomst gaan. Scholing op locatie vind het vaakste plaats (22,2%) op het

eigen instituut van de docent. Regionale docentenbijeenkomsten worden het vaakst in het Duitse taalge-

bied (28.9%) en in Noord-Europa (26,7%) en in Zuid-Europa bijgewoond (24,4%).
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Docenten zijn over het algemeen tevreden over de inhoud van de bijscholing die ze hebben gevolgd.

38,5% van de docenten zegt zeer tevreden te zijn, terwijl 46,2% van de docenten zegt tevreden te zijn. De

overige 15,4% van de docenten zegt niet tevreden noch ontevreden te zijn met de inhoud van de bijscho-

ling die ze hebben gevolgd. Ze geven de verschillende cursussen gemiddeld een 8,9 voor het Seminarie

Nederlandse taal en cultuur, 8.4 voor de cursus in Amsterdam, 8.1 voor de cursus in Leuven, 7.8 voor de

scholing op locatie, en het laagste rapportcijfer wordt gegeven aan de regionale docentenbijeenkomst,

een 7.4.

Over het scholingsaanbod zijn de docenten matig tevreden. Ongeveer de helft van de docenten vindt het

aanbod precies goed en ongeveer een derde van de docenten vindt het aanbod aan scholing in het alge-

meen weinig. 17,7% van de docenten vindt dat het aanbod voor scholing op locatie in het algemeen veel

te weinig is, ze zouden graag meer aanbod willen hebben. 

De vraag “Aan welke scholingsthema’s heeft u nog behoefte?” is door 87 docenten beantwoord. De twee

meest gegeven antwoorden, met allebei 27,6%, zijn: lespraktijk/lesuitvoering (betreffende didactiek/toet-

sing/evaluatie) en lesinhoud (betreffende cultuurkunde en kennis van land en volk (Nederland /België)).

Het derde onderwerp waar 16,1% van de docenten graag bijscholing in zou krijgen is literatuur/moderne

Nederlandse letterkunde. 11,5% van de docenten geeft aan dat het niet uitmaakt waar de bijscholing over

gaat, als het maar vakinhoudelijk is en het de reeds bij hen aanwezige kennis actualiseert.  Opmerkelijk18

is de opmerking van een van de docenten, dat bijscholing helemaal niet nodig is voor collega’s die zich in

Europa bevinden (omdat Nederland en België zo ‘dichtbij’ zijn).

Van de 91 docenten zou 63,7% deze bijscholing graag in Nederland of Vlaanderen ontvangen in

een cursus die wordt georganiseerd door de Nederlandse Taalunie. 22% zou liever scholing op locatie

krijgen en 27,5% vindt dat deze bijscholingsthema’s bij een regionale docentenbijeenkomst behandeld

moeten worden. 
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# STEUNPUNT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL

Zoals het gedeelte over bijscholing, begon het stuk over het Steunpunt Nederlands als Vreemde Taal met

een korte omschrijving van wat het Steunpunt Nederlands als vreemde taal is. Hierna zal het Steunpunt

Nederlands als vreemde taal worden aangeduid met “Steunpunt NVT”. 

Steunpunt Nederlands als vreemde taal is een wetenschappelijk advies- en informatiecentrum voor het

Nederlands als vreemde taal. Het maakt deel uit van de Faculteit der Geesteswetenschappen (leerstoelgroep

tweedetaalverwerving) van de Universiteit van Amsterdam.

Het Steunpunt NVT brengt adviezen uit op het gebied van leermiddelenontwikkeling, het opzetten van

cursussen en het vaststellen van curricula. Ook maakt het Steunpunt NVT voorstellen voor projectaanvra-

gen aangaande het ontwikkelen van leermiddelen, bijscholing en praktijkonderzoek.

De digitale bibliografie maakt deel uit van de website www.snvt.org. De website biedt informatie over pro-

jecten, publicaties, congressen en cursussen op het gebied van de Neerlandistiek buiten Nederland en Vlaan-

deren.

"Heeft u wel eens van het 'Steunpunt Nederlands als vreemde taal' gehoord?" werd door 91,8% van de 134

respondenten met "ja" beantwoord. Op de vraag welke instellingen op het gebied van Nederlands als

vreemde taal de docenten het meeste ondersteunen, zet 70,3% de Nederlandse Taalunie op één. Het

Steunpunt NVT wordt zowel op de tweede en derde plaats vaker genoemd dan de Internationale Vereni-

ging voor de Neerlandistiek. Helaas wordt het Steunpunt ook het vaakst door docenten genoemd als

instelling die hun werk niet ondersteunt. 

CONTACT

Van een groep van 134 respondenten geven er 96 (71,6%) aan dat ze wel eens contact hebben gehad met

het Steunpunt NVT. Van 96 hebben er 18 personen (18,8%) één keer contact gehad met het Steunpunt

NVT, 47,9% heeft twee tot vijf keer contact gehad met het Steunpunt NVT, 16,7% heeft zes tot tien keer

contact gehad met het Steunpunt NVT en 9,4% van de docenten heeft meer dan vijftien keer contact ge-

had met het Steunpunt NVT. 

De docenten zoeken het vaakst persoonlijk contact met een medewerker van het Steunpunt NVT,

http://www.snvt.org
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70,8% van de docenten geeft aan op deze manier contact te hebben gehad met het Steunpunt NVT. Per-

soonlijk contact is belangrijk voor de docenten, nog eens 13,5% geeft aan dat ze bij het Steunpunt NVT

langs gaan om contact te zoeken. Ongeveer 67,7% van de docenten zoekt contact met het Steunpunt NVT

via de e-mail. 

De website www.snvt.org / www.snvt.hum.uva.nl is door 90 van de 133 personen wel eens be-

zocht. Van deze 90 personen bezoekt 56,7% de website vaker dan één keer per jaar, maar minder vaak dan

één keer per maand. 27,8% van de bezoekers komt elke maand op de website kijken, en een groep van

13,3% komt slechts één keer per jaar op de website. 

In totaal hebben er van de 134 respondenten 106 (79,1%) contact gehad met het Steunpunt, of via

de conventionele weg door contact op te nemen of via het bezoeken van de website. De voornaamste

reden voor mensen om contact te zoeken met het Steunpunt NVT, is het verkrijgen van informatie over

leermiddelen. De tweede en derde reden voor mensen om contact op te nemen met het Steunpunt NVT is

omdat ze informatie zoeken over het Steunpunt NVT of over zomercursussen. 

Twintig procent van de docenten die van het Steunpunt NVT informatie of advies heeft ontvangen, is

daar zeer tevreden over. Nog eens 46,7% is tevreden over de verworven informatie of het advies, en 14,2 is

er noch ontevreden, nog tevreden over. Niet een docent is (zeer) ontevreden over de verkregen informatie.

Van de 114 docenten die de vraag "Heeft u iets aan het contact met het "Steunpunt NVT" gehad?"

beantwoorden geeft 55,3% aan dat ze wat aan het contact hebben gehad, omdat hun vragen beantwoord

zijn. 4,4% van de docenten geeft aan iets aan het contact te hebben gehad, omdat het Steunpunt NVT ze

heeft doorverwezen naar een andere (juiste) bron. Het antwoord "Nee, ik heb er niets aangehad" is door

6,1% van de docenten gegeven. Niemand geeft aan er niets aan te hebben gehad, omdat hun vraag niet

beantwoord kon worden. 

Uit een groep van 124 docenten hebben 16 aangegeven dat ze een keer bij het Steunpunt op be-

zoek zijn geweest om gebruik te maken van de bibliotheek.

De medewerkers van het Steunpunt NVT verzorgen met regelmaat cursussen en workshops op locatie.

50,8% van de 126 personen die de vraag "Heeft u wel eens aan een cursus of workshop deelgenomen die

werd gegeven door medewerkers van het "Steunpunt NVT"?" beantwoorden, zijn wel eens op een work-

shop of cursus geweest die werd gegeven door een medewerker van het Steunpunt. Hiervan is 22,2% bij

een zomercursus geweest, 19% bij een workshop op locatie en 9,5% bij een cursus op locatie.

http://www.snvt.org
http://www.snvt.hum.uva.n
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Als het Steunpunt Nederlands als vreemde taal opgeheven zou worden, dan denkt 19,7% van de 127 do-

centen nog makkelijk aan voldoende informatie kunnen komen over het vakgebied. Het grootste deel,

61,4%, weet niet zeker of ze aan voldoende en adequate informatie kunnen komen als het Steunpunt NVT

niet langer zou bestaan. 18,9% van de docenten geeft aan zeker te zijn dat ze niet aan voldoende informa-

tie kunnen komen. 

DIGITALE LEERM IDDELEN

De website van het Taalunieversum  is een webportaal waar informatie en materialen samenkomen19

van instellingen die zich binnen en buiten het Nederlandse taalgebied bevinden. Het Steunpunt NVT

heeft voor het luik ‘Neerlandica Extra Muros’ een coördinerende rol, maar draagt zelf ook digitale leer-

middelen bij aan de Materialenbank.20

Op de vraag of de docenten bekend zijn met het Taalunieversum, gaf 85,6% van de 132 docenten

hierop bevestigend antwoord. De materialen van het Taalunieversum die de docenten het vaakst hebben

gebruikt zijn “Bronnen over cultuur en grammatica” en “Kronieken Neerlandica Extra Muros”. De twee

materialen “Milanese Rijst” en “Loenatik” zijn het minst gebruikt en ook het minst bekeken, deze beide

materialen zijn de enige op het Taalunieversum die bedoeld zijn voor absolute beginners. Het is daarom

wellicht aan te nemen dat de docenten vaker op zoek zijn naar materiaal voor halfgevorderden en gevor-

derden op het Taalunieversum. Reden hiervoor kan zijn dat er voor de absolute beginners meer dan vol-

doende materiaal ‘off-line’ te vinden is. Opvallend is het dat “De Leeswijzer” door 18,2% van de docenten

is gebruikt en dat dit materiaal het hoogste percentage ‘bekeken maar niet gebruikt’ heeft, dit is waar-

schijnlijk het geval omdat het materiaal pas begin juli 2007 online is gezet, en dit onderzoek in de periode

augustus/september 2007 is uitgevoerd. 

http://nvt.taalunieversum.org/Taalunieversum/
http://nvt.taalunieversum.org/Taalunieversum/Materialenbank/
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Het Steunpunt NVT heeft naar aanleiding van reeds ontwikkeld materiaal, genaamd @net 1- en @net 2-

10 Videolessen, aan het begin van 2007 een interactieve versie ontwikkeld. Deze versie @net-online21

wordt via de website van het Steunpunt NVT gratis aangeboden aan docenten, en is gebaseerd op @net 2

-10 videolessen.

Van de 133 docenten die de vraag “Kent u de leermiddelenreeks @net-10 Videolessen - Afstands-

onderwijs Nederlandse taal en cultuur (@net 1 , @net 2 en @net-online op atnet.snvt.org)?” beantwoord

hebben geeft 17,3% van de docenten aan het materiaal te kennen en er ook mee gewerkt te hebben. 25,6%

van de docenten geeft aan het materiaal wel te kennen, maar er niet mee gewerkt te hebben. 57,1% van

de docenten zegt het materiaal helemaal niet te kennen. 

Van de 23 docenten die in de vorige vraag hadden aangegeven te hebben gewerkt met de metho-

de @net, zegt 95,7% met de eerste versie van @net gewerkt te hebben. 73,9% heeft met @net 2 gewerkt

en slechts 13% geeft te kennen met @net-online te hebben gewerkt.

# VELDBOEKET (1998)  EN VELDBOEKET TIEN JAAR LATER (2008): EEN 

VERGELIJKING

Bij het vergelijken van het huidige onderzoek met het onderzoek naar het vakgebied Nederlands als

vreemde taal dat tien jaar geleden is uitgevoerd, zijn er een aantal opvallende veranderingen in het vak-

gebied te herkennen. Tien jaar geleden heeft het Steunpunt Nederlands als vreemde taal het onderzoek

voor de publicatie Veldboeket laten uitvoeren omdat ze net was opgericht en wilde weten waar er lacu-

nes waren in het vakgebied en om erachter te komen op welke gebieden er dus behoefte aan ondersteu-

ning was. Nu, tien jaar later, is het een mooi moment om terug te kijken en te onderzoeken of de lacunes

van tien jaar geleden ingevuld zijn en om te zien of er veranderingen zijn opgetreden in het vakgebied. 

In dit hoofdstuk is de volgorde aangehouden van onderwerpen zoals ze in Veldboeket is versche-

nen. Eerst komt het onderdeel ‘Onderwijs’ aan de orde, daarna ‘Leermiddelen’ en ‘Bijscholing’. Het groot-

ste verschil met tien jaar geleden is dat er dit keer geen instituten benaderd zijn met een vragenlijst,

maar alleen docenten. De informatie die toen aan de instituten is gevraagd, is nu deels opgenomen in de

vragenlijst die aan de docenten is gestuurd.

Tien jaar geleden was de responsgraad 35% versus 25% nu. Een reden hiervoor kan zijn dat tien

jaar geleden het Steunpunt nieuw in het veld was en docenten behoefte hadden aan ondersteuning. Dat

het dit keer iets lager is uitgevallen valt wellicht te verklaren met hetzelfde argument maar dan omge-

keerd; de docenten voelen zich tegenwoordig voldoende ondersteund. 

ONDERWIJS

Er heeft in de afgelopen tien jaar een kleine verschuiving plaats gevonden in de vakken die worden on-

derwezen door de docenten. Zo is in de afgelopen tien jaar het percentage docenten dat didactiek, taal-

kunde, taalvaardigheid en tolken/vertalen gaf slechts met een paar procent gestegen of gedaald, maar

niets opmerkelijks. Daarentegen is het aantal docenten dat cultuurkunde doceerde met bijna tien pro-

http://atnet.snvt.org
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cent afgenomen. Tien jaar geleden wordt er geconcludeerd dat de vakken cultuurkunde en taalverwer-

ving separaat werden onderwezen, omdat het aantal docenten dat cultuurkunde gaf lager is dan het aan-

tal docenten dat taalverwerving geeft. Dit is nog steeds het geval. 

Het vak letterkunde geeft zoals in bovenstaande grafiek te zien is, een grote verandering te zien. Het aan-

tal docenten dat nu Letterkunde geeft is nu 30% hoger dan tien jaar geleden. Hier zijn wellicht een aantal

verklaringen voor te bedenken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er toevalligerwijs onevenredig veel let-

terkundedocenten de enquête hebben ingevuld. Natuurlijk is het is ook slechts een momentopname. In

het Veldboeket  heeft het Steunpunt de aanbeveling gedaan om vakken als letterkunde integraal aan te22

bieden in het taalverwervingsonderwijs. Als deze branchevervaging inderdaad is doorgevoerd, dan kan

het zijn dat de docenten de verschillende componenten (cultuurkunde, letterkunde, taalverwerving, etc.)

van het ontstane overkoepelende vak hebben aangekruist als vakken die zij doceren. Op deze manier lijkt

het alsof een docent meer dan een vak geeft, terwijl het in realiteit wel een vak is. Verder is ook gebleken,

zoals in het volgende hoofdstuk duidelijk zal worden, dat in de vakbladen en in congresbundels er veel

aandacht is voor Letterkunde.

Als het gaat om het aantal onderdelen van het lesprogramma dat door de docenten wordt verzorgd, is er

ook een lichte verschuiving opgetreden. Gaf tien jaar geleden nog driekwart van de docenten meer dan

één onderdeel van het lesprogramma, nu is dat nog maar tweederde. Het aantal docenten dat slechts één

vak onderwijst is dus gestegen, het gaat hier met name om docenten die alleen taalverwervingsonder-

wijs geven. 31% van de docenten gaf twee vakken, nu nog maar 27,4%. Het aantal docenten dat drie vak-

ken geeft is iets gestegen van 18% naar 22,6%, en het aantal docenten dat vier of meer vakken geeft is

enigszins gedaald van 22% naar 17%. De meest voorkomende combinatie van vakken die samen worden

gegeven is nog altijd taalverwerving en cultuurkunde. Kwam vroeger de combinatie taalverwerving en

letterkunde daarna het vaakst voor, nu is dat taalverwerving en taalkunde.

LEERM IDDELEN

Net als tien jaar geleden geven alle docenten aan met bestaande leergangen te werken, maar bijna alle

docenten (99% toen versus 97,4% nu) geven ook aan dat ze dit bestaande materiaal aanvullen. 



 “Deze leergangen bevatten veel authentiek materiaal uit Nederland en Vlaanderen en zijn daarom uitermate2 3

geschikt voor gebruik door studenten in het buitenland.” Uit: “Leermiddelen”. Veldboeket. Een inventarisatie van het
Nederlands als vreemde taal aan universiteiten. Amsterdam: Steunpunt Nederlands als vreemde taal, 1998. 8.
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Er is in tien jaar tijd wel veel veranderd in welke leergangen er gebruikt worden door de docen-

ten. Werd vroeger Code Nederlands door bijna de helft van de docenten gebruikt, nu geeft nog maar een

derde aan deze leergang te gebruiken. Code Nederlands is van de plaats van meest gebruikte leergang

verstoten door Taal Vitaal/Taal Totaal die tien jaar eerder nog helemaal niet werd genoemd. Code Neder-

lands is op de tweede plaats blijven staan van vaakst gebruikte leergangen, maar heeft er wel 13% meer

gebruikers erbij gekregen in tien jaar tijd. Van de leergangen die de docenten tien jaar geleden aangaven

te gebruiken is Vanzelfsprekend de grootste stijger in de lijst, deze is van 6% naar bijna 23% gestegen. Het

lijkt er dan ook op dat de docenten de aanbeveling die het Steunpunt in Veldboeket deed voor de leer-

gangen Help!, Code Nederlands en Vanzelfsprekend , ter harte hebben genomen. De lijst waarmee meer23

dan tien procent van de docenten werkt is, echter wel langer geworden: stonden er tien jaar geleden nog

zes titels op deze lijst, nu zijn dat er tien. Naast de reeds hierboven genoemde titels zijn de volgende titels

erbij gekomen (in aflopende volgorde): Code, @net, Nederlands in Actie, Delftse Methode en 0031. 

Net als tien jaar geleden blijkt het verschijnsel dat docenten meerdere basisleergangen naast

elkaar gebruiken nog steeds sterk aanwezig te zijn. Hoewel het hier allemaal geïntegreerde leergangen

betreft die een ‘totaalpakket’ aanbieden van vaardigheden, grammatica en basiswoordenschat, blijft het

fenomeen bestaan dat docenten uit verschillende leergangen onderdelen kiezen, en gebruiken wat ze

aanstaat. Een verklaring hiervoor kan wellicht zijn dat de docenten door de opkomst van het internet en

de computer meer toegang hebben tot verschillende bronnen van materiaal en gewend zijn geraakt om

materiaal uit verschillende bronnen te gebruiken, en daarom deze tactiek ook toepassen op materiaal dat

afkomstig is uit een leergang. 

Op het gebied van aanvullend materiaal is er ook het een en ander veranderd. In dit onderzoek is

namelijk gebleken dat 87,6% van de docenten het aanvullende materiaal zelf ontwikkelt, dit was slechts

de helft (43,4%) tien jaar geleden. Een groot deel van de docenten gebruikt nu ook ander aanvullend ma-

teriaal dat door collega’s is ontwikkeld of aanvullend materiaal dat op het internet via het Taaluniever-

sum te vinden is.  Het aantal docenten dat met audiovisueel materiaal werk is met bijna 25% toegeno-24

men, reden hiervoor kan zijn dat door het internet en de komst van DVD dit materiaal bereikbaarder is

geworden voor de docenten. Hoewel in de afgelopen tien jaar het internet prominenter aanwezig is ge-

worden in de lespraktijk, is het aantal docenten dat aangeeft het internet te gebruiken voor het maken

van aanvullend materiaal vrijwel gelijk gebleven. 

Bij het gebruik van grammatica’s heeft er een kleine wisseling van de wacht plaats gevonden . Was tien

jaar geleden de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) de meest gebruikte grammatica en werd daar-

na de Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen het vaakst gebruikt, nu is dat precies andersom. Re-

gels van het Nederlands is op de derde plaats blijven staan. 

In Veldboeket bleek dat de trend was dat de meeste docenten een tweetalig woordenboek ge-

bruikten en slechts een klein deel een ééntalig woordenboek. Daar is verandering in gekomen. Gaf tien

jaar geleden bijna geen van de docenten aan de Dikke Van Dale te gebruiken, is dit nu het meest gebruik-

te woordenboek. Tweetalige woordenboeken staan nu op de tweede plaats. Werd tien jaar geleden al
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opgemerkt dat het opvallend was dat het Basiswoordenboek ontbreekt in de lijst met genoemde woor-

denboeken, helemaal aangezien het specifiek voor het veld is ontwikkeld; hieraan is niets veranderd. 

Als we kijken naar het gebruik van hulpmiddelen in de les, is het te zien dat het afgelopen decennium

verschillende technologische vooruitgangen heeft gekend. Zo is onder andere het gebruik van een casset-

terecorder afgenomen, maar het gebruik van een CD-speler in de les is voor bijna alle docenten tegen-

woordig normaal. Ook het gebruik van een videorecorder is met de helft afgenomen in de afgelopen tien

jaar, maar de DVD-speler heeft een hele snelle opmars gemaakt in het onderwijs. Werd DVD nog hele-

maal niet genoemd tien jaar geleden, het was toen ook net nieuw op de markt, nu zegt meer dan twee

derde van de docenten het te gebruiken in de les. Het gebruik van de computer is in het afgelopen decen-

nium verdubbeld. 

Hoewel er in de afgelopen tien jaar veel lesmateriaal is ontwikkeld, geven, net als tien jaar geleden, alle

docenten aan dat ze nog behoefte hebben aan lesmateriaal op het gebied van taalverwerving. Op het ge-

bied van cultuurkunde is het percentage docenten dat meer materiaal wil hebben licht gedaald van 72%

naar 66%. 

Wanneer we de situatie van gewenst lesmateriaal voor taalverwerving, uitgesplitst naar vaar-

digheden en CEFr niveau, vergelijken met tien jaar geleden, dan valt het op dat toen het meeste materi-

aal gewenst werd op “half-gevorderden” niveau, en dat nu “gevorderden” niveau is. Dit valt te verklaren

doordat er waarschijnlijk veel materiaal is ontwikkeld in de afgelopen tien jaar dat met name bedoeld is

voor “halfgevorderden”, en niet zo veel voor “gevorderden”. De lacune in het gewenste materiaal van tien

jaar geleden is dus opgevuld, maar nu is het verschoven naar een hoger niveau. En zoals in onderstaande

tabel te zien is, zijn de onderdelen van taalverwerving waar de docenten materiaal voor willen hebben,

erg veranderd.

Wat betreft het gebruik van toetsen is er niet veel veranderd. Nog steeds gebruikt het overgrote deel van

de docenten zowel leerstofafhankelijke als leerstofonafhankelijke toetsen. De gebruikte leerstofonafhan-

kelijke toetsen komen nog altijd bijna helemaal van het CNaVT, slechts een enkeling gebruikt het Staats-

examen I en/of II. Het aantal toetsen van het CNaVT is in de afgelopen tien jaar toegenomen van drie tot

Voor welke onderdelen van Taalvaardigheid is materiaal gewenst: 
een vergelijking tussen 1998 en 2008, per niveau. 
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zes, de resultaten over de gebruikte CNaVT toetsen van tien jaar geleden zijn daarom helaas moeilijk te

vergelijken met de nieuwe resultaten. Wel heeft de uitbreiding van het aantal toetsen van het CNaVT er

waarschijnlijk aan bijgedragen dat het aantal docenten dat nog behoefte heeft aan nieuwe/andere toet-

sen bijna verwaarloosbaar is geworden, in vergelijking met ongeveer de helft van de docenten die tien

jaar geleden aangaf nog behoefte te hebben hieraan. 

BIJSCHOLING

Tien jaar geleden was er nog het meeste behoefte aan bijscholing over cultuurkunde en letterkunde, en

stond didactiek op de derde plaats. Nu delen cultuurkunde en didactiek de eerste plaats, en staat letter-

kunde op de derde. 

Over waar deze bijscholingen zouden moeten plaatsvinden, zijn de meningen onveranderd. Het

percentage docenten dat vindt dat de bijscholing in Nederland of Vlaanderen zou moeten plaatsvinden

enigszins is gedaald (van 81% naar 64%). De regionale bijscholingen staan nog steeds op de tweede plaats,

hoewel ook hier het aantal docenten dat dit graag heeft gedaald is (van 34% naar 27,5%). Alleen het aan-

tal docenten dat het liefst bijscholing op locatie ontvangt is gelijk gebleven (rond de 22%) op de derde

plaats. 

TEN SLOTTE

In Veldboeket heeft het Steunpunt een aantal aanbevelingen gedaan die zouden moeten helpen met het

professionaliseren van de docenten Nederlands als vreemde taal. Een van de adviezen was om verschil-

lende vakgebieden zoals letterkunde en cultuurkunde te integreren met taalvaardigheid, omdat dit het

beste aansluit op de onderwijstaken die de docenten hadden. Het is helaas niet duidelijk geworden of dit

gebeurd is of niet. Omdat de percentages docenten die cultuurkunde geven bijna net zo hoog zijn als de

percentages docenten die letterkunde geven (40% versus 38%) is het niet onwaarschijnlijk om aan te ne-

men dat de vakken wel geïntegreerd zijn. Iets wat dit idee ondersteunt is het feit dat het aantal docenten

dat zegt letterkunde te geven, met dertig procent is gestegen in de afgelopen tien jaar. 

Het tweede advies was dat multimedia een grotere rol in het onderwijs moest gaan spelen. Uit de

vergelijking is gebleken dat multimedia een grote opmars heeft gemaakt in de lespraktijk en dat docen-

ten multimediale materialen vaak gebruiken. Het Steunpunt had aangegeven dat er wellicht multimedi-

aal materiaal ontwikkeld zou moeten worden. Dit is gebeurd, en is in de vorm van een Materialenbank

op het Taalunieversum te vinden. Ook is er tijdens de zomercursussen die het Steunpunt verzorgde altijd

aandacht geweest voor multimedia.

Als laatste is het advies gedaan om de deskundigheidsbevordering van de docent deels te base-

ren op de wensen van de docent, en dat er minimaal een algemene nascholingscursus moest komen

waarin de componenten cultuurkunde, didactiek en letterkunde aan de orde werden gesteld. Dit is ge-

beurd en het resultaat is duidelijk zichtbaar; de docenten hebben specifiekere bijscholingswensen omdat

de algemene basis gedekt is in de afgelopen jaren. 
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3 TIEN JAAR ARTIKELEN

Uit het eerste deel van het onderzoek, waar de actuele situatie van het veld Nederlands als vreemde taal

is omschreven, is gebleken dat de docent Nederlands, in het algemeen, professioneler is dan een decenni-

um geleden, maar hoe dit resultaat tot stand is gekomen is niet helemaal na te gaan.  In een veelzijdig25

veld als het Nederlands als vreemde taal is het moeilijk om precies te kunnen aanwijzen welke initiatie-

ven leiden tot bepaalde uitkomsten. Zo is het bijvoorbeeld heel moeilijk om na te gaan of het beleid dat

door de Nederlandse Taalunie is uitgestippeld in een van haar meerjarenplannen, in de praktijk tot ui-

ting komt in het proces van het professionaliseren van docenten Nederlands als vreemde taal. Dit komt

doordat het beleid vaak erg vaag beschreven is, en geen duidelijke manieren aanwijst om het beleid tot

uitvoering te brengen. Ook is het niet altijd na te gaan of initiatieven uit het veld gebaseerd zijn op de

beleidsplannen, of dat deze initiatieven toevalligerwijs aansluiten op deze doelen maar er niet op geba-

seerd zijn. 

Een van de doelen van het Steunpunt van de afgelopen tien jaar, is het professionaliseren van de docent

Nederlands als vreemde taal geweest. Maar omdat voor elke docent de situatie waarin hij of zij zich be-

vindt zo verschillend is, is het moeilijk om precies te kunnen aanwijzen waarom de docenten nu professi-

oneler zijn dan tien jaar geleden. Er is echter een ding dat ze bijna allemaal delen: het lezen van vakpubli-

caties. En als de variaties in de populatie groot zijn, dan is een manier om erachter te komen hoe ze aan

de informatie zijn gekomen om zich te professionaliseren, om te kijken naar de ene constante die ze alle-

maal delen. Door de publicaties in vakbladen en congresbundels te analyseren op de aandacht die er

wordt besteed aan specifieke onderwerpen en op het wel of niet aanwezig zijn van een bepaald soort

artikelen, kan dan worden vastgesteld of deze publicaties een bron zijn (geweest) voor docenten om zich

te professionaliseren binnen het vakgebied. Als we het specifiek hebben over het versterken van de posi-

tie van het Taalvaardigheidsonderwijs in het vakgebied Nederlands als vreemde taal, dan zou het dus

kunnen zijn dat de hoeveelheid artikelen in de vakbladen en congresbundels dat over taalverwerving (en

leermiddelen), didactiek, en/of ICT gaan, is toegenomen in de afgelopen tien jaar.

Congressen en colloquia zijn een belangrijke bron voor docenten om aan informatie te komen.

“Ze zijn een van de middelen die de docent NVT kan benutten om kennis en ervaring uit te wisselen en

met vakgenoten te discussiëren over recente ontwikkelingen in het vak”.  Met het oog op de doelstelling26

van de Nederlandse Taalunie om docenten Nederlands als vreemde taal te professionaliseren, is het be-

zoeken van congressen en colloquia een van de middelen om dit doel te bereiken. Voor dit onderzoek zou

het natuurlijk het beste zijn als er nagegaan kon worden wat er voor lezingen op de congressen zijn ge-

houden in de afgelopen tien jaar. Maar om de lezingen te kunnen beoordelen op de thema’s die ze behan-

delen, is het nodig om ze te horen of er een samenvatting van te lezen. Dit is helaas niet mogelijk. Daar-

om is de beste oplossing in dit geval de artikelen die in de congresbundels zijn verschenen te beoordelen. 



 Dit is de laatste uitgave van nachbarsprache niederländisch die ik heb kunnen traceren. Noch in Picarta, noch op de websi-2 7

te van het blad zijn er sporen te vinden over nummers die hierna zijn verschenen.

 Neerlandica Extra Muros, jaargangen 36(1998) tot en met 45(2007).2 8
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Zijn er in de afgelopen tien jaar meer artikelen verschenen over taalverwerving, didactiek en ICT in het

domein van het Nederlands als vreemde taal? Om deze vraag te beantwoorden is er een corpus gemaakt

van drie vaktijdschriften en van drie series congresbundels die door het Steunpunt als belangrijk en toon-

aangevend worden gezien. De vaktijdschriften zijn Neerlandica Extra Muros, nachbarsprache nieder-

ländisch en ANBF-Nieuwsbrief (de nieuwsbrief van de Association des Néerlandistes de Belgique franco-

phone, die in 2001 is overgegaan in het blad N/F). De congresbundels betreffen de bundels behorende bij

het driejaarlijkse Colloquium van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, het vijfjaarlijkse

congres van de Studie Nederlands in Indonesië aan de Universitas Indonesia en de tweejaarlijkse Bijeen-

komst van docenten in de Neerlandistiek in Zuid-Europa, Israël en Turkije. 

De tijdschriften en bundels die in het onderzoek zijn betrokken omspannen een periode van

ongeveer 9,5 jaar, beginnend bij het moment dat het Steunpunt werd opgericht begin 1998 en eindigend

in juli 2007. Het tijdschrift nachbarsprache niederländisch is echter maar tot eind 2004 (vol.19:2) opgeno-

men.  De eerste congresbundel van Studie Nederlands in Indonesië die is opgenomen in het corpus is uit27

het jaar 1996. Hiertoe is besloten omdat er tussen de Indonesische bundels dusdanig veel tijd zit (de eerst-

volgende is uit het jaar 2001), dat er anders maar twee congresbundels uit Indonesië zouden zijn. Hetzelf-

de geldt ook voor de eerste bundel van het IVN Colloquium. Deze dateert uit 1997. De bundel van de Bij-

eenkomst van docenten in de Neerlandistiek in Zuid-Europa, Israël en Turkije 2006 is op het moment van

het schrijven van het artikel nog niet gepubliceerd en daarom niet meegenomen in het corpus. 

Uit de genoemde vakbladen en congresbundels zijn alle artikelen bekeken en beoordeeld op de inhoud

van het artikel. Alle artikelen per jaargang of congresjaar zijn geteld, rubrieken, kronieken en andersoor-

tige columns zijn hierbij niet tot de artikelen gerekend. Wat betreft de inhoud is er per artikel gekeken

naar het wel of niet voorkomen van inhoud over taalvaardigheidsonderwijs. Onder het onderwerp taal-

vaardigheidsonderwijs vallen artikelen die te maken hebben met taalverwerving, de didactiek van taal-

vaardigheidsonderwijs, lesmaterialen voor taalverwerving, en het gebruik van ICT in het taalverwer-

vingsonderwijs. Per jaargang van een vakblad of per congresbundel is vervolgens bepaald hoeveel pro-

cent van de artikelen over taalvaardigheidsonderwijs gaan. 

# TIJDSCHRIFTEN

NEERLANDICA EXTRA MUROS

Over de periode van bijna 10 jaar  zijn er bij het vaktijdschrift Neerlandica Extra Muros in totaal 213 arti-28

kelen verschenen. Daarvan hebben er 51 een onderwerp behandeld dat kan worden getypeerd als een

van de aspecten van taalvaardigheidsonderwijs: taalverwerving, didactiek of ICT. Gemiddeld genomen

betekend dit dat er 23,9% van de artikelen in de afgelopen tien jaar over taalverwerving, didactiek, ICT of

leermiddelen ging. In de onderstaande tabel is de verhouding tussen de verschillende types artikelen te

zien. 



 In het Meerjarenbeleidsplan 1998-2002 is er veel aandacht voor het meer op de kaart zetten van het vakgebied Nederlands2 9

als vreemde taal, en met name het taalverwervingsaspect van het vakgebied. Hiertoe werd het Steunpunt Nederlands als
vreemde taal opgericht in 1998. In het in 2003 vernieuwde Meerjarenplan staan geen doelen die specifiek betrekking heb-
ben op het vakgebied Nederlands als vreemde taal, en het is dan ook niet verwonderlijk dat na het ingaan van de nieuwe be-
leidsperiode in 2003, er steeds minder aandacht is in de vakpublicaties voor artikelen over taalvaardigheid. 
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Over het algemeen gesproken heeft er in het aantal artikelen over de thema’s taalverwerving, didactiek,

ICT en leermiddelen ging een iets stijgende lijn gezeten tot 2004. Tussen 1998 en 2005 steeg het gemiddel-

de percentage artikelen per jaargang van 20% naar 25,3%, hierna zakte het echter weer wat in naar 23,9%

in 2007.

Het is opvallend dat het aantal artikelen dat over taalverwerving gaat, toeneemt van rond de 5%

in 1998 en 1999 tot 17,5% in 2003. Na 2003 neemt het aantal artikelen over taalverwerving en didactiek

zichtbaar af. Een mogelijke verklaring hiervoor zou het aflopen van de beleidsperiode 1998-2002 van de

Nederlandse Taalunie kunnen zijn.  Een andere verklaring kan de veranderde en verscherpte criteria29

zijn, die Neerlandica Extra Muros toepast sinds enkele jaren. De uitschieter aan het einde in 2007 is te

verklaren doordat dit percentage gaat over slechts twee publicaties, vol.45:1 en 45:2, de overige percenta-

ges gaan over drie tijdschriften per jaargang. In een van deze twee tijdschriften zaten onevenredig veel

artikelen over taalvaardigheidsonderwijs. Het kan zijn dat als er in het derde nummer van jaargang 45

weinig artikelen zouden worden gepubliceerd over taalvaardigheidsonderwijs, deze uitgeschoten lijn

zich weer zou corrigeren en uitmiddelen. 

Het onderwerp ICT heeft een soortgelijke stijging en daling doorgemaakt tijdens de eerste be-

leidsperiode van de Nederlandse Taalunie. Van geen enkel artikel in 1998 stijgt het tot 11% in 2000 om

vervolgens weer geheel af te nemen tot 0% in 2002. Hierna is er weer twee jaar achtereen een artikel over

ICT in het onderwijs Nederlands als vreemde taal, maar daarna twee jaar helemaal geen enkele. De arti-

kelen over didactiek en leermiddelen zijn min of meer constante factoren, er zitten schommelingen in

met hoge pieken en diepe dalen. Gemiddeld zijn er per jaargang 12,2% artikelen aanwezig over didactiek

en 9,2% artikelen over leermiddelen.



 nachbarsprache niederländisch, jaargang 13 (1998) tot en met jaargang 19 (2004). 3 0

 ANBF-Nieuwsbrief, jaargang 3 (1998) tot en met jaargang 5 (2000). En N/F, jaargang 1 (2002) tot en met jaargang 6 (2006).3 1
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NACHBARSPRACHE NIEDERLÄNDISCH

Het vakblad nachbarsprache niederländisch  heeft van alle drie de vakbladen de meest extreme schom-30

melingen in de percentages artikelen die over taalvaardigheidsonderwijs gaan. In de zeven jaargangen

van het blad zijn slechts 44 artikelen gepubliceerd. Hiervan zijn er maar zeven die over de onderzochte

onderwerpen gaan, dit komt neer op 15,9%. Over leermiddelen en ICT zijn er geen respectievelijk weinig

artikelen gepubliceerd over de jaren. Een oorzaak hiervoor is de rubriek over ICT en leermiddelen in het

onderwijs Nederlands als vreemde taal, die in elk nummer van nachbarsprache niederländisch staat. Dit

neemt echter niet weg dat er in de jaargangen 13 en 18 toch artikelen zijn geschreven over het gebruik

van ICT in het onderwijs Nederlands als vreemde taal.

In de jaren 2000, 2001 en 2002 zijn gek genoeg helemaal geen artikelen verschenen die zich rich-

ten op de onderzochte thema’s, er zijn in die jaargangen alleen letterkundige en geschiedkundige artike-

len verschenen. 

Over het algemeen zit er in de jaargangen waar de onderzochte thema’s wel in verschijnen een

stijgende lijn in het percentage. De artikelen gaan dan in de meeste gevallen over didactiek en ICT. Arti-

kelen over taalverwerving zijn slechts in de laatste jaargang aanwezig

ANBF-NIEUWSBRIEF

De ANBF-Nieuwsbrief is in 2001 N/F gaan heten. Met deze verandering heeft het concept van de nieuws-

brief waarin allerlei thema’s aan de orde komen, plaats gemaakt voor een vaktijdschrift dat werkt met

themanummers. Bijvoorbeeld het tweede nummer van N/F over ICT in het onderwijs. In de negen jaar-

gangen  zijn in totaal 74 artikelen verschenen. Hiervan gingen er 34 artikelen over de onderzochte the-31

ma’s taalverwerving, didactiek, ICT en leermiddelen. Dit komt neer op 40,5% van de verschenen artike-

len. Het is opvallend dat voordat de ANBF-Nieuwsbrief overging in de N/F, er geen artikelen zijn versche-

nen over het gebruik van ICT in het onderwijs Nederlands als vreemde taal. Vervolgens vindt er een soort

overcompensatie plaats, het tweede nummer van N/F dat verschijnt is bijna geheel gewijd aan ICT in de

les. In dat nummer komen ook leermiddelen aan bod, didactiek en taalverwerving niet. Na dit nummer

zal er nog maar één keer aandacht worden besteed aan ICT, en leermiddelen komen na dit nummer hele-

maal niet meer aan bod. 
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# CONGRESBUNDELS

IVN COLLOQUIUM  NEERLANDICUM

Het Colloquium van het IVN is het grootste congres in het vakgebied en wordt door het Steunpunt Neder-

lands als vreemde taal genoemd als toonaangevend voor het vakgebied Nederlands als vreemde taal. In

totaal zijn er in de bundels van het 13e, 14e, 15e en 16e Colloquium Neerlandicum samen 145 artikelen

verschenen. Hiervan gingen er 36, oftewel 24,8% over de onderwerpen taalverwerving, didactiek, ICT en

leermiddelen. In de tabel is te zien dat in de eerste bundel uit 1997 er niet ontzettend veel aandacht aan

de onderzochte thema's is besteed. Wat een verschil met de bundel van het 14e Colloquium, waar dit aan-

tal al verviervoudigd is. Dit is ook meteen de bundel waarin het grootste aantal artikelen te vinden is

over taalverwerving, dit gaat ook op voor het thema didactiek. Het aandeel van de didactiek is vanaf deze

bundel ook altijd groter dan het aandeel artikelen dat zich richt op taalverwerving. Het thema van ICT

doet zijn intrede in deze bundel en het aandeel artikelen dat over ICT gaat zal in de volgende bundel

alleen maar toenemen.
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Het is opvallend dat het totale aandeel van de onderzochte thema's aanzienlijk toeneemt na het 13e

Colloquium van 1997. Bij het 15e Colloquium van 2003 is dit aandeel alweer voor een groot deel afgeno-

men. Men kan zich daarom afvragen of de toename bij het 14e Colloquium samenhangt met het Meerja-

renbeleidsplan 1998-2002 van de Taalunie, ook omdat in het jaar dat het nieuwe meerjarenbeleidsplan

inging, het aandeel artikelen dat gaat over de onderzochte thema's begint af te nemen. Dit is een trend

die in de Colloquia die volgen, doorzet. 

Met de toename in het aantal artikelen over taalvaardigheidsonderwijs na 1998, kan wellicht

ook het Steunpunt worden geaccrediteerd omdat het voornamelijk een beleidsuitvoerend orgaan is. Dit

betekent dat na de oprichting van het Steunpunt, het beleid om taalverwervingsonderwijs meer op de

kaart te zetten, deels tot uitvoering kwam door het geven van lezingen op congressen. In dit geval heeft

het Steunpunt in de desbetreffende periode vaak lezingen gegeven op de colloquia over taalverwervings-

onderwijs.

In de bundel van het 16e Colloquium is het vooral opvallend dat de percentages artikelen over

alle vier de onderwerpen zo laag zijn, het is namelijk wel de bundel met de meeste artikelen, namelijk

zesenveertig. Alleen over de thema's taalverwerving en didactiek zijn er artikelen verschenen. 

STUDIE NEDERLANDS IN INDONESIË

Het congres Nederlands in Indonesië wordt elke vijf jaar georganiseerd om het lustrum van de vakgroep

Nederlands aan de Universitas Indonesia te vieren. Er zijn uit drie congresbundels in totaal vijfenzeven-

tig artikelen bestudeerd. Van deze vijfenzeventig artikelen gingen er uiteindelijk dertien over de onder-

werpen taalverwerving, didactiek, ICT en leermiddelen. Dit komt neer op 17,3% van de artikelen. 

Ook bij deze congresbundels is het opmerkelijk om te zien dat de tweede bundel uit 2001 naar verhou-

ding meer dan twee keer zoveel artikelen bevat over de onderzochte onderwerpen dan de eerste bundel

uit 1996. Ook in deze tweede bundel zijn voor de eerste en enige keer artikelen aanwezig over ICT en leer-

middelen. 

Hoewel er weer een lichte daling zichtbaar is van het totale percentage artikelen dat over taal-

vaardigheidsonderwijs gaat, is het wel opvallend dat voor zowel de artikelen die over taalverwerving

gaan, als voor de artikelen die over didactiek gaan, er over het geheel genomen een stijgende trend waar-

neembaar is. Een verklaring hiervoor kan het scholingsprogramma van de Nederlandse Taalunie zijn dat



 Bundels van de Bijeenkomst van docenten in de Neerlandistiek in Zuid-Europa, Israël en Turkije van 1998, 2000, 2002,3 2

2004 en 2006. 
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tussen 2004-2007 werd uitgevoerd op het Erasmus Taalcentrum in Jakarta, Indonesië. 

BIJEENKOMST VAN DOCENTEN IN DE NEERLANDISTIEK IN ZUID-EUROPA, ISRAËL EN TURKIJE

Uit de congresbundels van de tweejaarlijkse Bijeenkomst van docenten in de Neerlandistiek in Zuid-Eu-

ropa, Israël en Turkije zijn 61 artikelen  onderzocht. Van deze 61 artikelen ging er gemiddeld 49,5%, ach-32

tentwintig artikelen, over de vier onderwerpen die samenkomen in het taalvaardigheidsonderwijs. 

De eerste bundel van de Bijeenkomst voor docenten in de Neerlandistiek heeft in tegenstelling

tot de andere onderzochte congresbundels, al een hoog percentage artikelen dat zich buigt over taalver-

werving en didactiek, en een bescheidenere hoeveelheid artikelen die over leermiddelen gaat. In de

tweede bundel nemen de percentages over taalverwerving, didactiek en leermiddelen alleen nog maar

meer toe. Pas bij de Bijeenkomst voor docenten in de Neerlandistiek van 2002 worden er artikelen in de

bundel gezet die over ICT gaan. Dit is ook meteen de laatste keer in de onderzochte bundels. 

Na de grote boom van artikelen in de bundel van 2000 lopen de percentages flink terug, om in de laatste

bundel van 2004 alweer bijna gehalveerd te zijn. Het aantal artikelen over leermiddelen loopt van de eer-

ste naar de tweede bundel het percentage flink op, om vervolgens weer wat te zakken in de bundel uit

2002 en helemaal uit te blijven in de 2004 bundel. Ook in deze bundels is er over het algemeen meer aan-

dacht voor didactiek en iets minder voor taalverwerving. 

# DE DOCENT EN DE VAKBLADEN

Wat vinden de docenten Nederlands als vreemde taal van de onderwerpen die in de congresbundels en

vakbladen verschijnen? De redactie van een vakblad zoals bijvoorbeeld Neerlandica Extra Muros heeft zo

z'n eigen selectiecriteria voor artikelen die gepubliceerd worden. Ook de redacties van congresbundels

doen aan selectie, niet alles wat ze aangeboden krijgen wordt immers gepubliceerd. Wat vinden de ge-

bruikers van de onderwerpen die in de tijdschriften en congresbundels aan bod komen? In de enquête die

het Steunpunt heeft laten uitvoeren zijn docenten Nederlands als vreemde taal bevraagd over de vakbla-
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den die zij lezen en gebruiken om aan hun informatie te komen. 

Op de vraag "Welke vakbladen leest u?" antwoorden 117 van de 163 respondenten, dit is 71,8%.

Van het aantal mensen dat antwoordde, gaf 79,5% aan het blad Neerlandica Extra Muros te lezen. Dit is

onder de docenten dan ook meteen het blad dat het meest gelezen wordt. Als tweede noemen de docen-

ten nachbarsprache niederländisch met 20,5% en als derde meest gelezen vaktijdschrift wordt N/F ge-

noemd met 17,5%. Het Engelse vakblad Dutch Crossing wordt maar door 11,1% van de ondervraagde do-

centen gelezen. Van de docenten zegt 29,1% andere bladen te lezen, bij navraag wat ze dan lezen als vak-

blad geeft het merendeel aan zelf artikelen te zoeken in verschillende bladen, ook in bladen die niet in

eerste instantie bedoeld zijn voor het veld Nederlands als vreemde taal. 

Dat het Steunpunt Nederlands als vreemde taal de drie vaktijdschriften Neerlandica Extra Mu-

ros, nachbarsprache niederländisch en N/F als de belangrijkste vakbladen in het veld bestempelde is niet

zo vreemd. De enquête onder de docenten Nederlands als vreemde taal heeft bevestigd dat dit inderdaad

de drie meest gelezen vaktijdschriften zijn. 

De docenten kregen ook de volgende stelling te lezen en moesten daarna aangeven of ze het er

mee eens waren of niet: "De huidige tendens in de vaktijdschriften is dat ze steeds meer over cultuur en

letterkunde schrijven, en steeds minder over taalverwerving en didactiek." De trend die de afgelopen ja-

ren zichtbaar geworden is in de vakbladen, is dat de afgelopen paar jaar het aandeel artikelen over taal-

verwerving en didactiek weer enigszins aan het afnemen is na een hoogtepunt rond 2001/2002. Het was

daarom misschien te verwachten dat het merendeel van de docenten het eens zou zijn met de stelling.

Dat is echter niet het geval. Bijna net zo veel docenten zijn het eens als oneens met deze stelling.

De docenten werd ook gevraagd over welke onderwerpen ze meer willen lezen in de vakbladen. In de bo-

venstaande tabel valt het op dat de twee onderwerpen waar de docenten nou juist meer over willen

lezen in de vakbladen de onderwerpen taalverwerving en didactiek zijn. Het kleinste percentage, 20,8%,

geeft aan meer te willen zien in de vakbladen over ICT. Artikelen over Cultuurkunde, Tolken/Vertalen en

Vaktaal staan ook hoog op het verlanglijstje van 36% tot 46% van de docenten. 
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# CONCLUSIE

De doelstelling om docenten Nederlands als Vreemde taal meer te professionaliseren door onder andere

meer aandacht te besteden aan didactiek en taalverwerving is gedeeltelijk gelukt als het bekeken wordt

op het niveau van vaktijdschriften en congresbundels. Ondanks een grote toename van 1999 tot onge-

veer 2003, heeft de afname van het aantal artikelen in de afgelopen jaren er waarschijnlijk toe bijgedra-

gen dat de docenten Nederlands als vreemde taal aangeven dat ze op dit moment meer behoefte hebben

aan artikelen over taalverwerving en didactiek. 

Als men kijkt naar het verloop van het aantal artikelen over de vier onderzochte onderwerpen taalver-

werving, didactiek, ICT en leermiddelen, dan is er bij de meeste congresbundels en vakbladen een piek te

zien in het percentage artikelen per jaargang tussen 2000 en 2003. Na 2003 nemen de percentages weer

gestaag af bij de meeste. Het tijdschrift Neerlandica Extra Muros is hierop een uitzondering. Daar schom-

melen het hele decennium de percentages tussen de 20% en 35%.

Of de piek die zich tussen 1999 en 2002 voordoet van het aantal artikelen die over taalvaardig-

heidsonderwijs gaan, samenhangt met de doelstellingen voor het veld Nederlands als vreemde taal zoals

de Nederlandse Taalunie die in zijn Meerjarenbeleidsplan 1998-2002 heeft uitgeschreven is niet duide-

lijk. Maar feit is wel dat na het ingaan van het nieuwe meerjarenbeleidsplan in 2003 waar de eerdere

stellingen niet in staan, artikelen over taalvaardigheidsonderwijs een daling inzetten.

Het is goed om op te merken dat, hoewel de docenten niet het idee hebben dat er minder artikelen over

taalverwerving en didactiek in de vaktijdschriften verschijnen dan een aantal jaren terug, ze op op het-

zelfde moment opmerken meer artikelen te willen lezen over deze onderwerpen.

Er is behoefte aan een constante stroom artikelen die zich richt op taalverwerving en didactiek; de een-

malige impuls die vier jaar duurde en daarna weer afzwakte in de vakbladen en congresbundels is niet

voldoende. Als zo’n eenmalige impuls voldoende was, dan zou niet vijftig tot zestig procent van de docen-



 Veldboeket, 1998. 5. 3 3

 Neerlandica Extra Muros is per 1 januari 2008 verder gegaan onder de naam Internationale neerlandistiek. 3 4

 nachbarsprache niederländisch lijkt echter te zijn opgeheven. 3 5
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ten het niet nodig vinden dat er meer aandacht voor taalverwerving en didactiek moet komen in de vak-

bladen. De trend die nu namelijk is ingezet, stevent af op de situatie zoals het Steunpunt die tien jaar ge-

leden tijdens het Veldboeket onderzoek vond: "de meeste aandacht gaat naar theoretisch taalkundige en

letterkundige onderwerpen".  33

Waarom de verschillende vakbladen en congresbundels de afgelopen jaren hebben besloten om

minder artiklen over taalvaardigheidsonderwijs te publiceren zal wellicht nooit duidelijk worden, maar

misschien is deze 'noodkreet' van de docenten reden voor de vakbladen om weer meer artikelen op het

gebied van taalverwerving en didactiek te gaan publiceren. De behoefte is er in elk geval. 

Dit zou een punt kunnen zijn waar de drie vakbladen die het meest gelezen worden door docen-

ten (Neerlandica Extra Muros , nachbarsprache niederländisch  en N/F) een rol in zouden kunnen spe-34 35

len. Maar omdat 50 tot 60% van de docenten aangeeft meer behoefte te hebben aan artikelen die zich

richten op taalverwerving en didactiek, is er misschien ook wel markt voor een vakblad dat één of twee

keer per jaar verschijnt en alleen gevuld wordt met zulke artikelen. In een dergelijk blad zou er dan ook

ruimte kunnen zijn voor informatie over leermiddelen en ICT die direct te maken hebben met het taal-

verwervingsproces. 
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4 CONCLUSIES/AANBEVELINGEN

In tien jaar tijd is er veel veranderd binnen het vakgebied Nederlands als vreemde taal, maar er zijn ook

dingen hetzelfde gebleven. Om nog tien jaar verder te kunnen, moeten er wellicht een aantal koerscorrec-

ties worden doorgevoerd, want anders beland het veld weer in de positie waarin het Steunpunt het vond

een decennium geleden. 

Een concreet voorbeeld hiervan is het gebruik van ICT in het onderwijs. Terwijl het gebruik van ICT in het

onderwijs tien jaar geleden al aan de gang was, merken we nu dat de docenten het nog niet breed imple-

menteren in de praktijk. Hoewel het in veel gevallen ligt aan de faciliteiten die de docenten beschikbaar

hebben op hun universiteit, lijkt het er ook sterk op dat ICT niet veel gebruikt wordt, omdat de docenten

zelf niet op de hoogte zijn van ICT-materialen die ze kunnen gebruiken in de les. Aan de hoge vraag naar

zulke ICT-lesmaterialen is wel duidelijk dat de docenten in het algemeen wel de wens hebben om hier

meer mee te werken. Er is dus met name aandacht nodig voor het implementeren van ICT in de onder-

wijspraktijk. 

Een handig hulpmiddel hiervoor zou wellicht een nog te ontwikkelen webportaal zijn waar

docenten met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen en zelf ontworpen lesmaterialen kunnen delen. Zo’n

platform kan dan ook meteen een plaats zijn waar bijvoorbeeld nieuw uitgekomen interactieve leermid-

delen, maar ook vernieuwingen in onderwijsland, gemeld kunnen worden. Zo kan er aan een wens van

veel docenten, die nu door de bomen het bos niet meer zien, tegemoet worden gekomen.

In de eerste paar jaar na de oprichting van het Steunpunt is er meer aandacht geweest voor taalvaardig-

heid en didactiek, maar in de afgelopen tijd is deze aandacht weer afgenomen. Dit moet weer meer wor-

den. Taalvaardigheid en didactiek zijn de sleutels voor het goed kunnen aanbieden van een studie Neder-

lands waar een element taalvaardigheid in zit, en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het veld is

dus noodzakelijk. Op de hoogte blijven is echter moeilijk als er weinig over gepubliceerd wordt. Een

oplossing hiervoor zou zijn om, in een nieuw op te richten vakblad, één of twee keer per jaar verschij-

nend, alleen maar aandacht aan taalvaardigheid, didactiek, ICT en leermiddelen te besteden. Er is in

ieder geval vraag naar. 

Om op dezelfde voet verder te gaan, is het onderwerp bijscholing ook een aandachtspunt. In de

afgelopen tien jaar hebben veel docenten deelgenomen aan bijscholing, en het is nu misschien zelfs wel

mogelijk om te zeggen dat ze allemaal op enig moment een algemene bijscholing hebben gehad. Was

tien jaar geleden de vraag nog het hoogst voor algemene bijscholing, nu zijn de bijscholingsvragen speci-

fiek. Maar dit moet geen reden zijn om het bijscholingsregime te verminderen, maar misschien wel om

het aan te passen en diepgaandere/specialistische onderwerpen die afgestemd zijn op de wensen uit het

veld te behandelen. Daarnaast moet het algemene bijscholingsregime gehandhaafd worden voor jonge

en/of nieuwe docenten. 

Iets dat zeker veiliggesteld moet worden is de informatievoorziening voor docenten. In de antwoorden

die de docenten gaven op verschillende vragen van de enquête resoneert het gevoel dat ze wel weten dat



 Rond de tijd van het verschijnen van dit verslag, is er bij ThiemeMeulenhoff NT2Flex gepubliceerd. Dit is een soortgelijk3 6

product, een digitale databank waarin verschillende reeds bestaande lesmaterialen zijn opgenomen en aangevuld zijn met
praktijkopdrachten. Door uitgebreide differentiatiemogelijkheden is het mogelijk voor de docent om een lesprogramma
samen te stellen dat precies is afgemeten op de inburgerende cursisten. Dit materiaal is alleen wel weer heel erg duidelijk op
NT2 gericht en dus niet geschikt voor de NVT situatie, omdat er heel veel (zelfstandig uit te voeren) praktijkopdrachten in
zitten die idealiter in de Nederlandse samenleving zouden moeten worden uitgevoerd. 
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verschillende materialen, bronnen, bijscholingen, etc., beschikbaar zijn, maar dat ze eenvoudigweg niet

in staat zijn om ze te vinden. Het Steunpunt heeft de afgelopen tien jaar een grote bijdrage geleverd aan

de informatievoorziening voor docenten, dit blijkt ook weer uit het feit dat vele aangeven niet te weten

waar ze hun informatie vandaan zouden moeten halen als het Steunpunt zou worden opgeheven. Wel-

licht is hiervoor de oplossing om de instituten die Nederlands aanbieden, jaarlijks proactief te benaderen

om informatie uit te wisselen. Dit zijn dat meteen twee vliegen in een klap: Het Steunpunt Nederlands

als vreemde taal kan van de instituten om geüpdatete informatie verzoeken en op hetzelfde moment

uitgebreide informatie leveren (bijvoorbeeld in de vorm van een boekje) voor nieuwe docenten. Het

Steunpunt blijft op deze manier beter op de hoogte van de docentenpopulatie en nieuwe docenten kun-

nen informatie ontvangen om vertrouwd te raken met het vakgebied. 

Tien jaar geleden maakte het Steunpunt al de observatie dat docenten uit verschillende leermiddelen on-

derdelen gebruiken in hun lessen, maar vaak niet een hele complete methode. Hieraan is helaas niets

veranderd, het is wellicht door de opkomst van het internet zelfs verergerd. Of docenten nu gewend zijn

geraakt om materiaal bij elkaar te scharrelen, of dat ze verschillende onderdelen uit verschillende leer-

gangen gebruiken omdat ze het gevoel hebben dat die leergangen niet geschikt zijn omdat ze eigenlijk op

de NT2-markt gericht zijn; de reden maakt eigenlijk ook helemaal niet zoveel uit. Maar wat wel uitmaakt

is de vraag of de studenten nu wel alle onderdelen van taalverwerving aangeboden krijgen, of dat er on-

derdelen (bewust of onbewust) toch niet gedekt worden omdat het materiaal niet uitgebalanceerd is zo-

als een leergang. Dit proces zou eigenlijk meer in banen geleid moeten worden om te kunnen garanderen

dat de student een evenwichtige opleiding krijgt. 

Een middel om dit te bereiken is het ontwikkelen van een interactieve leermethode  waarvan de36

docent bij ieder onderdeel van het taalverwervingsproces kan kiezen uit een groot aantal materialen/op-

drachten en deze dan kan combineren tot een lessenpakket dat helemaal is zoals hij of zij wil. Als alle on-

derdelen van taalverwerving gedekt worden in kleine modules, en de docent kan bij elke module uit

meerder bronnen kiezen en daar een van in een virtueel winkelwagentje stoppen, met na het selecteren

van bronnen voor alle verschillende onderdelen, aan het einde een knop zit “Comprimeer hier uw lessen-

pakket’ wat dan vervolgens zou kunnen worden uitgeprint; dan zou het toch in theorie mogelijk moeten

zijn dat de studenten wel uitgebalanceerd en op maat gesneden taalverwervingsmateriaal voorgescho-

teld krijgen en een compleet traject volgen. 

Zo’n soort programma zou idealiter op het internet te vinden moeten zijn, zodat alle docenten

(mits ze toegang hebben tot het internet) in staat zijn om met modern lesmateriaal te werken en nog

steeds de vrijheid hebben om het hele pakket zelf samen te stellen, zonder bang te zijn dat hun studenten

iets hoeven te missen. Een prima plek zou in dit geval bijvoorbeeld zijn op het eerder genoemde, en ook

nog te ontwikkelen, webplatform voor docenten Nederlands als vreemde taal. 
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6 BIJLAGEN

1. DE ENQUÊTE ZOALS HIJ AAN DOCENTEN IS GESTUURD.
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2. LIJST VAN LANDEN WAAR DE RESPONDENTEN VANDAAN KOMEN.
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3. COM PLETE LIJST VAN LESMATERIALEN WAARMEE WORDT GEWERKT.



 Dit is de complete lijst van antwoorden zoals ze zijn gegeven door de respondenten. Er zitten een aantal werken tussen die3 7

niet als grammatica’s kunnen worden bestempeld, maar de docenten hebben aangegeven deze wel als grammatica te ge-
bruiken. 
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4. COM PLETE LIJST VAN GRAMMATICA'S DIE WORDEN GEBRUIKT.37
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5. COM PLETE LIJST VAN WOORDENBOEKEN DIE WORDEN GEBRUIKT. 

6. COM PLETE LIJST VAN GEWENSTE ONDERWERPEN MATERIAAL CULTUURKUNDE.
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7. COMPLETE LIJST GEWENSTE ONDERWERPEN BIJSCHOLING.






