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Wie vroeger 25 jaar getrouwd was, werd vaak 
gefeliciteerd met ‘op naar de 50’ of woorden 

van gelijke strekking. Die verwachting kon na 
de Tweede Wereldoorlog gemakkelijk uit-

komen: men trouwde vroeg en de levensver-
wachting werd alsmaar hoger. Met de gene-
raties van de jaren ‘70 en ‘80 lag dat anders: 

die trouwden niet of deden dat pas veel later, 
waardoor het de vraag is of ze ooit nog een 
officiële 50-jarige verbintenis zullen vieren. 

Als ‘kind’ van de jaren tachtig heeft Les er 
inmiddels al 25 jaar op zitten. Maar haalt Les 

nog eens 25 jaar? Ik voorspel van wel.

In de tijd dat Les het levenslicht aanschouwde was er nog 
geen sprake van voor- en vroegschoolse educatie of van ver-
plichte inburgeringsexamens, laat staan van oudkomers. 
Voorzover er beleid werd gevoerd ten aanzien van gastar-
beiders, buitenlandse werknemers, culturele minderheden of 
met welke benaming de doelgroep dan ook werd aan-ge-
duid, liet dit veel te wensen over. Leermiddelen waren in 
die tijd maar zeer mondjesmaat beschikbaar: we moesten het 
doen met LEVEND NEDERLANDS, MAKKELIJK PRATEN en de 
Teleaccursus NEDERLANDS VOOR BUITENLANDSE WERKNE-
MERS, al probeerde het Nederlands Centrum Buitenlanders 
(NCB) de gaten te dichten met materiaal voor jongeren (EN 
NOU IN HET NEDERLANDS...!) en laaggeletterden 
(ZEGGEN EN SCHRIJVEN).

Het onderwijs Nt2 werd vooral gekenmerkt door goedbe-
doeld amateurisme, want in de opleidingen was geen aan-
dacht voor de nieuwe doelgroep van anderstalige cursisten. 

Van lieverlee organiseerden degenen die met deze groep te 
maken kregen zich in een ‘werkgroep’, ‘overleg’, ‘steunko-
mité’ of enig ander ‘kollektief’ (in die tijd consequent met 
‘k’ geschreven). Maar het was ook de tijd dat de eerste lan-
delijke initiatieven op gang kwamen, zoals de ‘Didactiek-
commissie Nt2’ van de Vereniging van Leraren in Levende 
Talen.

Nog veel onopgeloste kwesties
Hoe anders staan we er 25 jaar na dato voor: er is een be-
roepsvereniging Nt2, inclusief competentieprofiel en certifi-
cering voor docenten, er is een keur aan leermiddelen be-
schikbaar en er is een Wet Inburgering in werking getreden. 
Betekent het dat Les zich door overweldigend succes bin-
nenkort kan opheffen? Dat lijkt me niet het geval, want zo-
wel op korte als op langere termijn zijn er nog veel onopge-
loste kwesties. Ik hoef de lezers van dit blad niet uit te leg-
gen welke problemen er nog allemaal bestaan rondom de 
invoering en uitwerking van de Wet Inburgering, waaraan 
inmiddels al de nodige eerste reparaties zijn verricht. En hoe 
goed het initiatief van staatssecretaris Van Bijsterveldt ook is 
om een Expertgroep ‘Doorgaande leerlijnen’ in te stellen, 
de voor- en vroegschoolse educatie en het hoger onderwijs 
(hbo/wo) zijn daar om onduidelijke redenen buiten gela-
ten.

Zo zal het ook nog wel even duren voor er een alomvat-
tende theorie over tweedetaalverwerving tot stand is geko-
men die op voldoende consensus kan rekenen. Net zoals we 
het nog steeds niet met elkaar eens zijn over de vraag wat we 
nu precies onder taalvaardigheid moeten verstaan en hoe die 
het beste getoetst kan worden. Of welke zin complexer is: 
‘Ik hoop dat hij komt’ dan wel ‘Hij komt, hoop ik’, want 
ook daar zijn taalkundigen nog niet uit.

Daar komt bij dat er zich voor het tweedetaalonderwijs 
voortdurend nieuwe doelgroepen aandienen. Wie had ooit 
gedacht dat Spanje, Italië en Griekenland van emigratieland 
in de jaren ‘60 nu immigratieland zijn geworden door de 
grote groepen Afrikanen die daar voet aan wal zetten, en 
zich daarmee in een vergelijkbare positie bevinden als Ne-
derland 25 jaar geleden. Of dat er grote groepen Polen naar 
Nederland zouden komen, van wie aanvankelijk werd aan-
genomen dat het om tijdelijke arbeidskrachten ging...

Kortom: ik voorzie een broodnodige en bloeiende toekomst 
voor Les en wens de redactie daarbij veel geluk en wijsheid 
toe voor de komende 25 jaar!

Folkert Kuiken is hoogleraar Nt2 aan de Universiteit van 
Amsterdam.
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