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De prijs van
meertaligheid

Monolinguale toetsing
Bovenstaande voorbeelden illustreren de functie- en
domeinscheiding bij mensen die in het dagelijks leven
gebruik maken van meerdere talen en vaak minder
evenwichtig meertalig zijn dan wel eens gedacht wordt.
In het onderwijs wordt daar nogal krampachtig mee
omgegaan. Leerlingen voor wie van huis uit Nederlands niet de moedertaal is, worden enkel afgerekend
op hun taalvaardigheid in het Nederlands, daarbij hun
vaardigheid in een of meer andere talen volledig buiten beschouwing latend. Het gevolg hiervan is dat nog
steeds teveel slimme leerlingen met een migratieachter
grond naar het vmbo gaan in plaats van naar havo/vwo.

Bunders en morgens
Mijn vader was palingvisser in Friesland waar Fries en
Bildts wordt gesproken. Als gevolg hiervan heb ik
woorden die met visserij te maken hebben in het Fries
en Bildts geleerd. De boot werd voortbewogen met
een kloet, de gevangen vis werd bewaard in een keer
en mijn vader breide fuiken met een inket. Pas veel later ontdekte ik dat een kloet in het Nederlands een
vaarboom heet, een keer een (vis)kaar of beun, terwijl
met een inket het trechtervormige deel van een fuik
wordt bedoeld. Boeren hebben hun land daar verdeeld
in bunders en morgens en het Bildt wordt dan ook
omschreven als een plakky grônd fan krap 8000 morgen (een stuk land van bijna 8000 hectare).

Threshold
Bij mijn studenten bespeur ik iets soortgelijks. Door de
grote hoeveelheid Engelstalige literatuur die ze moeten doorwerken zie ik regelmatig Engelstalige termen
opduiken in hun Nederlandse teksten. Enkele voorbeelden: L2 (T2), interference (interferentie), threshold
hypothesis (drempelhypothese), syntax (syntaxis), voiced/unvoiced (stemhebbend/stemloos), en ga zo maar
door. Benamingen voor begrippen die gemakkelijk met

Ik had vroeger een gymleraar die het rapportcijfer niet
alleen baseerde op hoe hoog je kon springen of hoe
hard je kon lopen, maar daarbij ook rekening hield met
lichaamsbouw, lengte en inzet. Dat leidde tot een
rechtvaardiger beoordeling. Zolang meertaligen enkel
langs de meetlat van monolinguale toetsing in het Nederlands worden gelegd, is dat de prijs die we betalen
voor meertaligheid.
Folkert Kuiken
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Meertaligheid is een groot goed en
biedt vele voordelen. Toch is bij
meertaligen vaak sprake van een
functie- en/of domeinscheiding. Dat
wil zeggen dat woorden voor een
bepaald doel of in een bepaald
domein in de ene taal beter worden
beheerst dan in de andere taal.
Bijvoorbeeld: voor woorden in en
rondom huis wordt de thuistaal
gebruikt, voor schooltaalwoorden het
Nederlands. De vraag is dan in
hoeverre in zo’n situatie echt sprake is
van evenwichtige tweetaligheid.

een Nederlandse term kunnen worden aangeduid worden klakkeloos uit het Engels overgenomen. We zien
hier de kwalijke gevolgen van de verengelsing van het
onderwijs met als gevolg dat academisch opgeleiden
soms moeite hebben om zich fatsoenlijk in het Nederlands uit te drukken.
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