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In de jaren ’80 van de vorige eeuw ont-
dekten uitgevers de populariteit van 
boekjes over taal. Zo bracht de SDU in 
die tijd een serie uit met titels als ‘De 
taal van de pc-gebruiker’, ‘De taal van de 
popmuzikant’, ‘Voetbaltaal’ en ‘Politietaal’. 
Dat dergelijke publicaties nog steeds ge-
wild zijn blijkt uit het juli/augustusnum-
mer van ONZE TAAL, waarin het openings-
artikel gaat over de taal van datingsites 
(‘Virtueel versieren’), terwijl verderop 
een bijdrage is gewijd aan de taal van de 
kampeerder (‘Ligt je tentluier wel goed, 
buurman?’). Waar blijft het boek over de 
taal van de inburgering, zo vraag ik me af, 
want wie een jaartje uit het Nt2-veld is 
weggeweest, struikelt over afkortingen 
en termen als CP’s en CH’s, domeinen, 
profi elen, assessments, praktijkopdrachten 
en al dan niet eerder verworven compe-
tenties (door kenners uiteraard EVC’s 
genoemd).

Café of staminee
Dat ook betrokkenen zelf met deze ter-

men worstelen, bleek mij op een studie-
dag waar twee docenten met elkaar in 
discussie gingen over de vraag waarom 
op de ene instelling de niveau-indeling 
werd vastgesteld volgens CEF-normen 
en op de andere volgens die van het 
ERK. Het deed mij erg denken aan een 
lied van Pieter Nieuweg waarin deze 
verhaalt over een Vlaams-Nederlands 
stel dat ruzie krijgt omdat de een naar 
een café wil en de ander naar een stami-
nee. Ik zou ook graag eens willen weten 
bij hoeveel procent van de Nederlanders 
überhaupt de term Nt2 bekend is. Het is 
mijn ervaring dat dit soort afkortingen, 
bedoeld om de communicatie sneller te 
laten verlopen, vaak eerder het tegen-
deel bewerkstelligt. Als de gesprekspart-
ner de afkorting niet kent, moet hij om 

uitleg vragen, wat voorkomen had kun-
nen worden als meteen de volledige 
term gebezigd was. Hoewel ook de vol-
ledige term Nederlands als tweede taal 
niet meteen bij iedereen een blijk van 
herkenning oproept.

Verzwarende adjectieven
Iets dergelijks geldt voor de CP’s ofwel de 

cruciale praktijksituaties. Enige maanden 
geleden was ik bij de presentatie van het 
boek TAAL LEREN OP MAAT van Margreet 
Verboog en Damayanti Gunawan. Eén 
van de aanwezigen verzuchtte daar wie 
in godsnaam zo’n term had kunnen ver-
zinnen. De vragenstelster bevroedde op 
dat moment niet dat de bedenker van 
deze term, Simon Verhallen, aan wie 
later het eerste exemplaar overhandigd 
zou worden, op dat moment naast haar 
zat; tot grote hilariteit van de zaal uiter-
aard, waarbij de vrouw het schaamrood 
naar de kaken steeg. Maar zij had na-
tuurlijk niet helemaal ongelijk. Er bestaat 
in Nederland een tendens tot het 
gebruik van verzwarende adjectieven: 
plannen worden ‘toekomstplannen’, iets 
wordt beoordeeld aan de hand van ‘voor-

afgestelde criteria’, mensen werken aan 
‘hun persoonlijke ontwikkeling’ en wie 
aan iets meedoet, wil daarin ‘een actieve 
rol spelen’. Ook het gebruik van ‘cruci-
aal’ bij ‘praktijksituatie’ is een voorbeeld 
van zo’n verzwarend adjectief. Want 
waarom is ‘praktijksituatie’ alleen niet 
voldoende? Dat is de term die ook voor 
de inburgeraar van belang is, hij wordt 
niet zo gemakkelijk afgekort tot PS, laat 
staan tot het meervoud PS’en, omdat 
dat nu eenmaal niet zo lekker bekt. Mijn 
advies is daarom: laten we ons door het 
gebruik van deftige woorden niet be-
langrijker voordoen dan we zijn; hou het 
helder, daar is iedereen mee gebaat, om 
te beginnen de inburgeraar zelf. 
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De auteur is hoogleraar Nt2 bij de Universiteit 
van Amsterdam.

Noot
  1 CEF(R) = Common European Framework (of 

Reference), CH = Cruciale Handeling, CP = Cruciale 
Praktijksituatie, ERK = Europese Referentiekader, 
KNS = Kennis van de Nederlandse Samenleving, 
OGO = Opvoeding, Gezondheid en Onderwijs, 
TGN = Toets Gesproken Nederlands.

ONDER DE LOEP
Kent u de afkortingen CEF, CEFR, CH, 
CP, ERK, KNS, OGO, TGN?1 Dan bent u 

aardig ingevoerd in de Wet Inburgering 
(ofwel de WI). Rondom de inburgering 

heeft zich de laatste tijd een uitge-
breid jargon ontwikkeld. Het zal dan 

ook vast niet lang meer duren voor er 
een publicatie op de markt verschijnt 

waarin al deze afkortingen worden 
verklaard en toegelicht.
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