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Inleiding 

Met het grote aantal vluchtelingen dat momenteel asiel aanvraagt in Nederland, is ook het aantal 

inburgeraars dat Nederlands als tweede taal (NT2) moet leren enorm toegenomen. Zo lang 

asielzoekers nog in de asielprocedure zitten, mogen ze niet inburgeren. Zodra ze echter worden 

erkend als vluchteling en ze in Nederland mogen blijven, moeten ze verplicht inburgeren en dus 

Nederlands leren. Er is een groot aanbod aan NT2-methodes; in de bibliotheek vind je stellingen vol 

methodes, voor allerlei soorten immigranten. Hoe vind je de juiste methode? Zijn de methodes die 

gebruikt worden op taalscholen en inburgeringscursussen wel de juiste? 

Ik wil onderzoeken of de methodes die gebruikt worden in het NT2-onderwijs aansluiten bij de 

doelstellingen die immigranten hebben om Nederlands te leren. Als uitgangspunt wordt in de 

paragrafen 1 t/m 4 onderzocht welke wetenschappelijke theorieën, benaderingen en methodes voor 

het leren van een tweede taal (T2) er in de loop van de jaren zijn geweest en welke factoren van 

invloed zijn op het leren van een T2. Vervolgens wordt in paragraaf 5 onderzocht welke redenen er 

zijn om een T2 te leren, waarna in paragraaf 6 de vraagstelling en hypothese zijn geformuleerd.  

Door twee onderzoeken te combineren wordt geprobeerd een antwoord te vinden op de 

vraagstelling. In paragraaf 7 wordt het eerste onderzoek beschreven, waarin door vragenlijsten het 

belang van diverse doelstellingen om Nederlands te leren is aangegeven door inburgeraars. In 

paragraaf 8 volgt het tweede onderzoek, waarin de doelstellingen van diverse methodes wordt 

onderzocht. Door de resultaten van het onderzoek naar de methodes te vergelijken met het 

onderzoek naar de doelstellingen van de immigranten is er gekeken of deze bij elkaar aansluiten in 

de discussie (paragraaf 9), waarna in paragraaf 10 de conclusie volgt.  

1. Theorieën over tweedetaalverwerving door de jaren heen 

In de loop van de geschiedenis zijn er diverse theorieën over T2-verwerving naar voren gebracht. 

Vaak gaat het bij die opvattingen over een bepaald onderdeel van het taalverwervingsproces, 

waardoor de theorieën elkaar niet alleen soms tegenspreken, maar elkaar ook aanvullen. In deze 

paragraaf worden verschillende opvattingen besproken. 

1.1 Behaviorisme 

Tot de jaren 70 van de vorige eeuw wordt elke vorm van leren en dus ook T2-verwerving gezien – in 

de lijn van behaviorist-psycholoog Skinner – als een proces van gewoontevorming door imitatie en 

het onthouden van uitingen uit de omgeving. Het aanleren van een T2 vindt volgens het 

behaviorisme plaats door constant imiteren en herhalen van dezelfde structuren. Moeilijke 

structuren worden aangeboden met ‘drilling excersises’. Door oefening en bekrachtiging – beloning 

(‘ja, goed zo!’) - wordt de taal geleerd. De invloed van de moedertaal op de T2 is volgens de 

behavioristen heel groot. Er vindt transfer plaats van de moedertaal naar de doeltaal. Dit kan zowel 

positief zijn (als structuren in de T2 hetzelfde zijn als in de T1 vergemakkelijkt dit het leren ervan) 

maar ook negatief, omdat er verschillen zijn tussen de moedertaal en de T2 waardoor er fouten 

worden gemaakt (Mitchell & Myles, 2004: 31). Deze negatieve transfer wordt interferentie genoemd. 
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Interferentiefouten werden gezien als leerfouten en moesten worden afgeleerd. De verschillen tussen 

de moedertaal en de T2 werden beschouwd als leerproblemen en voor het T2-onderwijs werden die 

verschillen in kaart gebracht door middel van contrastieve analyse. Taalleren werd gezien als elk 

ander leren en kon dus ook zo onderwezen worden (Bossers, Kuiken & Vermeer, 2013; Ellis, 1990; 

Mitchell & Myles, 2004).  

Discussies over tweedetaalverwerving zijn altijd gekleurd door discussies over leren in het 

algemeen. Eén van deze discussies is het nature-nurture-debat: in hoeverre is taalleren aangeboren en 

in hoeverre is het iets van sociale en culturele ervaringen. 

1.2 Nativisme 

Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw verwerpt de linguïst Chomsky de opvattingen van Skinner 

door te stellen dat taal te complex is om te kunnen leren/imiteren vanuit de input die een kind krijgt. 

Woordsoorten en grammaticaregels die daarbij horen zijn bijvoorbeeld te ingewikkeld om zo maar 

uit de omgevingstaal te halen en simpelweg te imiteren. Chomsky gaat daarom uit van een soort 

innerlijke aanleg voor taal: een universele grammatica. Chomsky’s kritiek op Skinners ideeën waren 

gebaseerd op het feit dat kinderen creatief zijn, nieuwe zinnen maken die ze nog nooit gehoord 

hebben en dat kinderen ingewikkelde structuren zo snel en efficiënt onder de knie hebben. Hoe 

raakt het nature-nurture-debat de T2-verwervingstheorieën? Als mensen een innerlijk taalmechanisme 

hebben, zouden ze in staat moeten zijn om alle talen te kunnen leren. Aan de andere kant zijn de 

omgevingsfactoren bij het leren van een T2 anders dan bij het leren van de moedertaal en is er een 

duidelijk verschil tussen T2-verwerving en moedertaalverwerving. Waar moedertaalverwerving op 

een natuurlijke manier (ongestuurd) wordt verworven, is bij T2-verwerving meestal sprake van 

gestuurde taalverwerving - via onderwijs (Bossers et al., 2013: 21). Volgens Lenneberg (1967, in 

Bossers et al., 2013) is er een kritische periode waarin kinderen – ongeveer tot de puberteit – goed 

een T2 kunnen verwerven en tot moedertaalniveau kunnen leren beheersen. Dit heeft te maken met 

de lateralisatie van de hersenen waarbij bepaalde functies aan beide hersenhelften worden 

toegewezen. Toch blijkt dat kinderen niet sneller een T2 verwerven dan volwassen leerders. Want 

waar kinderen hun aangeboren taalvermogen gebruiken, zijn volwassen T2-leerders in staat 

cognitieve leerstrategieën in te zetten. Verder kennen zij tenminste één andere taal en hebben ze 

(vaak) verschillende motivaties om een tweede taal te leren – anders dan de basisbehoefte om te 

communiceren (Ellis, 1990; Mitchell & Myles, 2004).  

 In de jaren 80 van de vorige eeuw werd er bij T2 onderzoek niet alleen meer gekeken naar 

taalleerders en taalgebruik, maar werd er ook onderzoek gedaan naar omgevingsfactoren die T2-

verwerving beïnvloeden, zoals input, output en interactie. 

 1.3 Inputhypothese 

Taal is meer dan de uitvoering (performance) ervan, zoals spreken en schrijven Ook de input (luisteren 

naar de taal die om je heen gesproken wordt) is essentieel. (Mitchell & Myles, 2004). De 

inputhypothese van Krashen (1985, in Ellis, 1990, hst. 1 en 3) houdt in dat er begrijpelijke input 

nodig is om regels te leren. Begrijpelijke input wordt gedefinieerd als input die net voorbij de T2-
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competentie van de leerder ligt. Als de competentie van een leerder ‘i’ is, dan is comprehensible input 

‘i+1’. Als er genoeg input is en die input wordt begrepen dan verandert input in intake en wordt de 

noodzakelijke grammatica automatisch verstrekt (Mitchell & Myles, 2004: 165). Naast comprehensible 

input zijn er volgens Krashen meer factoren nodig om van input intake te maken. Dit wordt 

besproken bij de receptieve benadering (paragraaf 2.3). 

 1.4 Output hypothese 

De meeste taalverwervingsonderzoekers zijn het erover eens dat productie (output) nodig is om 

vloeiende spreekvaardigheid te bevorderen. Maar volgens Swain (1985, 1995 in Mitchell & Myles, 

2004: 174 en in Ellis, 1990: 17) is er meer nodig. Als je leerders dwingt zich in een T2 te uiten, 

ontdekken ze vanzelf de grammaticale en syntactische hiaten in hun kennis, die hen verhinderen zich 

goed te uiten in de T2 (Staatsen & Westhoff, 2000: 36-37). In haar ‘outputhypothese’ noemt Swain 

een aantal functies die te maken hebben met de ontwikkeling van het interlanguage1-systeem bij de 

output van leerders. Ten eerste stelt Swain dat er sprake is van een noticing/triggering function, waarbij 

leerders zich bewust worden van hun tekortkomingen en problemen bij het produceren van de 

doeltaal. Vervolgens noemt ze de hypothesis-testing function waarbij leerders experimenteren met nieuwe 

structuren en vormen en ten derde is er volgens Swain sprake van een metalinguïstische functie 

waarbij leerders op hun problemen reflecteren, deze bediscussiëren en analyseren. In veel gevallen 

zullen leerders wel kennis hebben over de te gebruiken formele vorm, maar daar niet altijd zeker 

over zijn. Hoe meer leerders gedwongen worden de T2 te spreken (pushed output), hoe meer ze de 

regels kunnen uitproberen en perfectioneren (Bossers et al, 2013: 32). 

 1.5 Interactionisme 

De interactie-hypothese is gebaseerd op Krashen’s inputhypothese (Mitchell & Myles, 2004). Long 

(1980, 1981, 1983 in Mitchell & Myles: 167) stelt dat er meer aandacht moet worden besteed aan 

interactie. Uit zijn onderzoek blijkt dat er bij interactie tussen moedertaalsprekers en T2-leerders veel 

gebruik gemaakt wordt van conversatietactieken als herhalingen, bevestigings- en begripscontroles, 

of verzoeken om verduidelijking. In 1996 heeft Long zijn interactiehypothese bijgesteld. Deze 

nieuwe hypothese legt de nadruk op de mogelijke bijdrage van negative evidence (Mitchell & Myles, 

2004: 174). De rol van de taalomgeving en interactie met moedertaalsprekers is dus van groot belang 

bij het leren van een T2 waarbij door onderhandeling over betekenis (bij problemen) taal wordt 

verworven: collaborative discourse (Bossers et. al, 2013 en Ellis, 1990). Ook Baker (2006) stelt dat 

woorden worden geconstrueerd door gedeelde betekenis. Het belang van onderhandeling bij 

taalverwerving is echter afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de leerder (Mitchell & Myles, 

2004). Uit een onderzoek van McCafferty et al (2001, in Mitchell & Myles, hst. 7) blijkt dat woorden 

                                                           
1
 Interlanguage is een term die gebruikt wordt om de tussenstappen in het taalgebruik van T2-verwervers aan te duiden. 

Het geeft een zich evoluerende vaardigheid aan die zich ontwikkelt van een beperkt tot een steeds complexer systeem 
(Bossers et al., 2013: 27). Ellis (1990) noemt interlanguage een herstructurerings- of herscheppend continuüm. Leerders 
gaan volgens hem door verschillende stadia en elk stadium vormt een interlanguage.  
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waar je moeite voor moet doen om de betekenis te achterhalen beter beklijven dan woorden 

waarvan de betekenis op voorhand wordt gegeven. 

 

Samenvattend: 

In de loop van de jaren zijn er diverse opvattingen en theorieën ontwikkeld over T2-verwerving. 

Waar de een vindt dat imitatie en oefening tot de beste resultaten leidt, is de ander overtuigd dat 

iedereen een intern taalvermogen heeft en het min of meer ‘vanzelf’ gaat. De ene onderzoeker legt 

de nadruk op de input, waar de ander de output en interactie het belangrijkst vindt. Vanuit deze 

theorieën zijn verschillende benaderingen ontwikkeld voor T2-onderwijs. 

2. Benaderingen voor T2-onderwijs 

Er is sprake van gestuurde taalverwerving wanneer via onderwijs of door zelfstudie een T2 wordt 

geleerd (Bossers et al, 2013: 21). Hierbij is lesmateriaal van essentieel belang. Vanuit de theorieën 

over T2-verwerving zijn er diverse benaderingen geweest om een T2 te onderwijzen. In deze 

paragraaf worden globaal de verschillende benaderingen besproken. 

2.1 Grammatica-vertaalbenadering 

Tot de jaren 70 van de vorige eeuw werd vooral de grammatica-vertaalbenadering veel gebruikt. Het 

leren van losse woorden en het bestuderen van grammatica stond daarbij centraal. Oefeningen 

bestonden voornamelijk uit het vertalen van losse, betekenisloze zinnetjes (schrijftaal). Mondelinge 

vaardigheden werden nauwelijks onderwezen en instructie werd gegeven in de moedertaal. Het doel 

van deze methode is vertalen, niet communiceren (Bossers et al., 2013: 60). 

 2.2 Audiolinguale benadering 

Als reactie op de grammatica-vertaalbenadering ontstond de audiolinguale benadering. Het 

audiolingualisme is gebaseerd op de structuralistische benadering die ontworpen is door 

Amerikaanse linguïsten in de Tweede Wereldoorlog om soldaten binnen negen maanden vloeiend 

een T2 te leren spreken. Deze methode berustte op nabootsing en het inslijpen van structuren en 

was ontwikkeld voor mondelinge communicatie. Dit sloot aan bij de behavioristische opvattingen 

van Skinner (Bossers et al, 2013; Ellis, 1990) (zie paragraaf 1.1). Oefeningen bestonden uit 

spreekopdrachten waarin zinnetjes werden geleerd met een telkens terugkerende structuur, die 

meteen konden worden gebruikt. Taal werd gezien als een systeem van structuren en er werd geen 

expliciete grammaticale instructie gegeven. Bij deze methode was de doeltaal de instructietaal 

(Bossers et al, 2013). Audiolingualisme verloor zijn populariteit omdat de resultaten teleurstellend 

waren. Veel leerders vonden het patroon-oefenen saai en bij deze theorie ontbreekt de erkenning dat 

taalleren een ontwikkelingsproces is (Ellis, 1990). 

 2.3 Natuurlijke of receptieve benadering 

Krashen ontwikkelde het monitormodel – speciaal ontwikkeld voor het gebruik van taalleren in de 
klas - dat een complete breuk met het audiolingualisme betekende. Het doel van deze benadering is 
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om communicatieve vaardigheden te leren, waarbij verwervingsactiviteiten centraal staan. Krashen 
geloofde dat je om een taal te verwerven niet meer nodig had dan input. Dit model is gebaseerd op 
vijf hypotheses: 

1. De verwerving-leerhypothese. Er is een verschil tussen taalverwerving en –leren. Volgens 

Krashen (1985, in Mitchell & Myles, 2004: 45) refereert ‘verwerven’ naar het onbewuste 

proces dat identiek is aan het moedertaalverwervingsproces (impliciet leren) en ‘leren’ 

naar het bewuste proces dat resulteert in kennis over taal (expliciet leren). Krashen stelt 

dat leren niet leidt tot verwerven en dat er geen raakvlak is tussen expliciet en impliciet 

leren. 

2. De monitorhypothese. Krashen stelt dat leren slechts één betekenis heeft, namelijk als 

monitor die alleen in beeld komt om wijzigingen in onze uitingen te maken. De monitor 

is niet constant actief. Fouten moeten alleen gecorrigeerd worden als er geleerd wordt, 

niet als er verworven wordt. Krashen gebruikte deze hypothese om verschillen tussen 

leerders te verklaren. Er zijn Monitor-over-users die zich steeds bewust zijn van de regels en 

daarom veel nadenken en niet vloeiend spreken. Ook zijn er Monitor-under-users voor wie 

snelheid en vloeiendheid belangrijker zijn en die daarom veel fouten maken. Ten slotte 

zijn er ook optimal Monitor-users, die de Monitor gebruiken op momenten dat het moet en 

waarbij het geen negatief effect heeft op de communicatie (Ellis, 1990, hst. 3, Mitchell & 

Myles, 2004, hst. 2). 

3. De natuurlijke volgordehypothese. Er is sprake van een natuurlijke volgorde bij het leren  

van taalregels. Het verloop en het tempo van de verwerving gaat via natuurlijke stappen 

en is onafhankelijk van de volgorde die in taallessen wordt geleerd. Onderwijs van 

taalregels heeft geen invloed op de volgorde van verwerving. 

4. De inputhypothese. Men heeft begrijpelijke input nodig die net voorbij de T2-

competentie van de leerder ligt (zie paragraaf 1.3). 

5. De affectieve filterhypothese. Leerders hebben volgens Krashen een affective filter. Om de 

input optimaal te kunnen opnemen moet dit filter uitstaan. 

Uit dit model volgden de volgende voorstellen voor T2-onderwijs: Zorg voor begrijpelijke, 

eenvoudige input. Onderwijs moet als voorbereiding dienen voor verwerving in de omgeving. Een 

docent moet ervoor zorgen dat de leerder zich op zijn gemak voelt, zodat er niets door het affective 

filter wordt tegengehouden. Grammaticaonderwijs moet daarnaast simpel zijn, zodat de leerder zijn 

uitingen kan ‘monitoren’. Fouten moeten alleen gecorrigeerd worden als er ‘geleerd’ wordt, niet als 

er ‘verworven’ wordt (Ellis, 1990: 56-60; Mitchell & Myles, 2004: 44-49). Bij het onderwijs is hierbij 

veel aandacht voor de receptieve vaardigheden lezen en luisteren door veel aanbod van de T2, 

waarbij de woordenschat heel belangrijk is (Bossers et al., 2013: 61).  

Op de hypotheses van Krashen is veel kritiek geweest, onder andere vanwege zijn vage 

definitie van wat bewuste en onbewuste processen inhouden Het is moeilijk aan te tonen of een 

leerder al dan niet bewust een regel toepast en of die regel dan wordt toegepast op het verworven of 

het geleerde systeem (Mitchell & Myles, 2004: 45-47).  
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 2.4 Communicatieve of pragmatische benadering 

Nadat in de jaren 70 van de vorige eeuw duidelijk werd dat de receptieve benaderingen niet altijd 

leiden tot goede taalproductie, ontstond de communicatieve benadering. Bij deze benadering is het 

belangrijk hoe T2-leerders betekenis geven aan hun persoonlijke communicatieve doelen en hoe ze 

dat bereiken. Taal wordt gezien als middel om de boodschap over te brengen. Daarom is het van 

belang dat er ook aandacht is voor de discourse-context: de manier waarop de boodschap wordt 

overgebracht. Bij deze benadering is er minder aandacht voor grammaticale correctheid. (Bossers et 

al., 2013: 61-62; Mitchell & Myles, 2014: 131-158). De doeltaal is de instructietaal en fouten zijn 

toegestaan. In de klas moeten leerders de kans krijgen te communiceren om vloeiendheid en 

strategische competenties te ontwikkelen. De leerder leidt regels af uit de aangeboden taal. Door 

deel te nemen aan communicatie wordt er nieuwe T2-kennis verworven (‘opgepikt’). Volgens Ellis 

(1990) gebeurt dat in een klassensituatie niet optimaal. 

 2.5 Taakgerichte en inhoudsgerichte benadering 

Het doel van taalleren gaat verder dan alleen het leren van een taal. In de jaren 90 van de vorige 

eeuw ontstond daarom de taakgerichte benadering. De nadruk ligt hierbij op de taak (het doel) van 

waaruit de taal ongemerkt en vanzelf wordt verworven. Men gaat hierbij van het geheel (de taak) 

naar de losse delen (woorden, grammatica en taalhandelingen). Dit is het grootste verschil met de 

voorgaande benaderingen, waarbij woorden, structuren en functies eerst apart worden aangeleerd. 

Bij deze benadering is betekenis in eerste instantie het belangrijkst. In het verlengde van de 

taakgerichte benadering ligt de inhoudsgerichte (content-based) benadering waarbij  het leren van een 

taal is geïntegreerd in het leren van een vak. Ook hier is een rijk en begrijpelijk taalaanbod belangrijk 

evenals het oefenen in natuurlijke settings (Bossers et al., 2013: 63-64). 

2.6 Eclectische benadering 

De verschillende benaderingen die besproken zijn, zijn vaak een reactie op vorige benaderingen, of 

een aanvulling daarop. In de jaren 90 van de vorige eeuw kwam men tot het inzicht dat ‘de beste 

methode’ niet bestaat. Omdat er zoveel factoren van invloed zijn op het leren van een T2, 

combineert men tegenwoordig elementen uit de diverse benaderingen: de eclectische benadering. 

Hierin is zowel aandacht voor woordenschat als grammatica, voor zowel receptieve als productieve 

vaardigheden en is er variatie in werkvormen (Bossers et al., 2013: 65-66). 

 

Samenvattend: 

De diverse theorieën over T2-verwerving hebben geleid tot verschillende benaderingen om een T2 

te onderwijzen, waarbij de ene benadering vaak een reactie is op de vorige. Van het droge woordjes 

stampen van de grammatica-vertaalbenadering naar het leren van complete, direct te gebruiken 

zinnetjes bij het audiolingualisme. Als reactie daarop ontstond de natuurlijke benadering waarbij 

voornamelijk receptieve vaardigheden –luisteren en lezen- werden geoefend. Ook dit bleek niet de 

beste benadering om een T2 te leren, zodat daarop de communicatieve en de taakgerichte 

benadering werden ontwikkeld, waarbij grammaticale correctheid ondergeschikt is aan het doel: de 
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communicatie. De eclectische benadering ten slotte is het laatste inzicht op didactisch gebied: de 

beste methode bestaat niet. Beter is het om verschillende benaderingen te combineren, passend bij 

de diverse typen taalleerders. 

3. Methodes algemeen 

Er zijn expliciete en impliciete manieren om een tweede taal te verwerven. Expliciet, zoals op school 

en taalcursussen en impliciet zoals verwerving op straat, via opvoeding of door de gemeenschap 

(Baker, 2006: 120). Door taalonderwijs gaat de taalverwerving sneller dan door het toevallig 

opvangen in het taalaanbod en ook uitbreiding van de woordenschat gaat sneller door expliciet leren 

(Bossers et al. 2013: 45, Ellis, 1990: 13). Er zijn in de loop der jaren veel methodes voor T2-

verwerving op de markt gebracht, waarbij de nadruk op verschillende onderdelen ligt.  

3.1 Nadruk op de grammatica en/of betekenis 

Pienemann ontwikkelde zijn processability theory om te verklaren waarom leerders hun grammaticale 

structuren in een bepaalde volgorde, volgens een bepaalde route leren. Dit impliceert dat bepaalde 

structuren pas ‘leerbaar’ worden, als eerdere stappen op de route zijn verworven. Dit heeft geleid tot 

de teachability hypothesis (Pienemann 1981,1987,1989,1998, in Mitchell & Myles, 2004: 116). Het 

interessantste aspect hierbij is de poging om een verbinding te maken tussen leren en lesgeven 

omdat er voor het eerst bij T2-verwervingsonderzoek aandacht was voor de pedagogische kanten 

ervan. 

Volgens Ellis (1990) zijn er drie opties hoe je in het leerproces kunt interveniëren: 

1) De focus leggen op de vorm (grammatica), vanuit de veronderstelling dat aandacht voor 

grammatica nodig is voor het leren en van een T2 en met de implicatie dat leerders in staat zijn te 

leren wat hun wordt onderwezen (FonF: Focus on Form). Hierbij is de input die de leerder krijgt 

gepland – namelijk door de docent, in de klas. 2) De focus leggen op betekenis, waarbij authentieke 

communicatie in de klas wordt bevorderd (FonM: Focus on Meaning). Leerders moeten hierbij de kans 

krijgen om te communiceren. Door de communicatie wordt nieuwe T2-kennis verworven 

(opgepikt). Dit is mogelijk door te werken in kleine groepjes, door begrijpelijke input van de docent 

(taalgebruik vereenvoudigen). Pushed output (Swain, 1985 in Ellis, 1990) van de leerders is nodig: 

output die hun taalkundige capaciteit ‘uitrekt’. 3) Een combinatie van optie 1 en 2.  

3.2 Alfabetiseringsmethodes 

Analfabeten – leerders die nooit eerder naar school zijn geweest en nooit hebben leren lezen en 

schrijven – zijn zich niet bewust van de structuur van een taal. Het metalinguïstisch bewustzijn (het 

reflecteren op de taal zelf) ontwikkelt zich pas na het kunnen lezen en schrijven. Kennismaking met 

het schrift geeft een andere representatie van taal dan die van de orale praktijk (Kurvers, 2002). Dit 

vergt voor alfabetiseerders een andere aanpak dan de ‘gewone’ NT2-methodes. Het doel van alle 

didactische benaderingen van alfabetisering is dat leerders de T2 kunnen begrijpen en gebruiken. 

Bossers et al. (2013) onderscheiden de volgende alfabetiseringsmethodes: de globaalmethode, die 
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gebaseerd is op voor de cursist betekenisvolle gehelen (woorden en zinnen) en waarbij de nadruk 

meer ligt op de betekenis dan op de structuur. Vervolgens de synthetische methode die uitgaat van 

de kleinste eenheden (letters en klanken). Dan de structuurmethode - een combinatie van de 

globaalmethode en de synthetische methode - waarin wordt begonnen met betekenisvolle eenheden, 

maar waarbij vrij snel expliciete aandacht is voor de interne structuur van woorden, analyse en 

synthese. Ten slotte wordt ervaringsleren genoemd, waarbij wordt aangesloten op eigen woorden en 

leefwereld van de leerder (Bossers et al., 2013: 266-269). 

 

Samenvattend: 

Bij de diverse methodes om een T2 te onderwijzen, ligt de focus dus op verschillende factoren, zoals 

het alfabetiseren, de grammatica, de betekenis of een combinatie hiervan. Het zal afhangen van 

diverse factoren die van invloed zijn bij het T2-onderwijs welke methode het best past bij de 

verschillende leerders.  

4. Factoren die van invloed zijn op leren van een T2 

Wat is belangrijk bij een methode om een T2 te onderwijzen? Welke factoren hebben invloed op het 

leren van een T2? Uit observaties blijkt dat ook al volgen taalleerders dezelfde ontwikkelingsroute, 

hun uiteindelijke succes sterk wisselt. Dit is te wijten aan de individuele verschillen tussen de leerders 

(Mitchell & Myles, 2014). Er zijn veel factoren die invloed hebben op het leren van een T2, zoals 

achtergrondfactoren (bijvoorbeeld leeftijd, vooropleiding, geletterdheid en eerste taalachtergrond), 

cognitieve factoren (zoals de sensitieve periode, intelligentie, taalaanleg en leerstijl), affectieve 

factoren (zoals attitude, motivatie, extravert- en introvertheid en cultuur) en sociale 

omgevingsfactoren (zoals taalcontact en interactie) (Bossers et al., 2013: 36). Een aantal factoren 

wordt uitgelicht. 

 Eerste taalachtergrond 

De eerste taalachtergrond speelt een grote rol bij het leren van een T2. Als er in de eerste taal geen 

betekenisonderscheidende verschillen tussen bepaalde klanken zijn, die er in de T2 wel zijn, zijn deze 

moeilijk te herkennen en te produceren voor de T2-leerder. Sprekers van verwante talen (zoals voor 

Nederlands bijvoorbeeld het Engels) hebben het daarom makkelijker bij het aanleren van een T2, 

dan sprekers van talen met een ander klank- en intonatiepatroon – zoals bijvoorbeeld het Chinees - 

dat een toontaal is. Aan de andere kant ben je je bij het Chinees bewust dat dit een andere taal is en 

zul je daardoor meer moeite doen om dit op de juiste manier te gebruiken en leiden de 

overeenkomsten tussen twee verwante talen – zoals Nederlands en Engels – vooral bij de 

woordenschat vaak tot transferfouten (bijvoorbeeld het gebruik van ‘middle’ in plaats van ‘waist’). 

Ook worden vaak fonologische regels uit de moedertaal toegepast op de T2, waardoor een 

afwijkende klankvorm van T2-woorden wordt opgeslagen in het mentale lexicon. Het woord dat je 

vervolgens hoort is anders dan wat er in het geheugen is opgeslagen, waardoor er geen of een 

vertraagde herkenning is (bijvoorbeeld het Engelse woord ‘bag’ wordt dan opgeslagen als ‘bek’) 

(Bossers et al., 2013: 38, 100). 
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Leeftijd 

Over de rol die leeftijd speelt bij de verwerving van een T2 is veel discussie. Sommige onderzoekers 

beweren dat jonge kinderen makkelijker een T2 leren dan volwassenen. Deze wordt dan meer 

verworven dan geleerd. Anderen zeggen dat oudere kinderen en jongvolwassenen een T2 

makkelijker leren, omdat ze cognitief verder ontwikkeld zijn (Baker, 2006: 128). Long (2014) stelt dat 

de onderbouwingen bij alle synthetische benaderingen skill-builded theorieën zijn. Hierbij wordt 

gesteld dat alleen jonge leerders incidenteel een taal kunnen verwerven (in de kritische periode). 

Daarna is taalleren net als het leren van elke andere complexe cognitieve vaardigheid die je moet 

leren met expliciete instructie. In sommige gevallen is er sprake van fossilisatie: het systeem van het 

T2-leren lijkt te ‘bevriezen’ of loopt vast (Mitchell & Myles, 2014). 

 Attitude en motivatie 

Een belangrijke verklaring voor succes of falen in een T2 is volgens Baker (2006) attitude en 

motivatie. Motivatie bestaat uit de wens om een doel te bereiken, de inspanning die daarvoor nodig 

is en de voldoening die men eruit haalt. De snelheid en de uiteindelijke bekwaamheid van de T2 

wordt daardoor beïnvloed. Motivatie is onder te verdelen in twee groepen, namelijk integratieve 

motivatie (de wens om zich te identificeren met of deel te nemen aan de doeltaalgroep) en 

instrumentele motivatie (een taal leren voor nuttig gebruik). Meestal  zijn de redenen om een T2 te 

leren een mix van deze twee (Baker, 2006). Er is een coherente relatie aangetoond tussen 

taalattitudes, motivatie en succes in de T2 (Mitchell & Myles, 2014: 26). 

 Interactie met de taalomgeving 

Bossers et al. (2013) zeggen dat het succes van T2-verwerving in sterke mate afhangt van interactie 

met de taalomgeving. Ook Mitchell & Myles (2004) en Ellis (1990) stellen dat interactie van belang is 

om de tweede taal te verfijnen. Door interactie en onderhandeling over betekenis kunnen leerders 

vragen stellen als ze iets niet direct begrijpen en hierdoor het leerproces bevorderen.  

 

Samenvattend: 

NT2-methodes moeten dus rekening houden met de diverse factoren waarin de leerders verschillen, 

zoals bijvoorbeeld hun intelligentie, de eerste taalachtergrond en hun motivatie, hoewel vooraf niet 

te voorspellen is welke factor(en) het belangrijkst is (zijn). 

5. Immigranten en hun redenen om Nederlands te leren 

Vanwege oorlog en geweld is er momenteel een enorm aantal mensen op de vlucht. Vanuit Syrië zijn 

dat er in juli 2015 meer dan 4 miljoen (Vluchtelingenwerk.nl, 2015: 31). De grootste groepen 

vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland zijn Syriërs (46 procent). Van januari tot en met 

oktober 2015 waren dat er 15.392 en Eritreeërs (20 procent: 6.946). Er is in Nederland een verplicht 

inburgeringsexamen voor mensen die voor langere tijd in Nederland komen wonen en die een 

verblijfsvergunning hebben (Vluchtelingenwerk.nl, 2016). Vanaf 2010 heeft het niet voldoen aan de 

inburgeringsplicht naast een geldboete ook verblijfsrechtelijke gevolgen: er wordt geen 

verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd afgegeven. Sinds 2013 is inburgeren de 
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verantwoordelijkheid van immigranten zelf en niet meer van gemeenten (Verblijfsblog.nl, 2015). Het 

leren van de Nederlandse taal is een onderdeel van de inburgeringsplicht en is daarom een van de 

hoofdredenen voor immigranten om Nederlands te leren. Er zijn echter meerdere redenen voor het 

leren van Nederlands als T2.  

De Maa en Timman (2013) hebben – in opdracht van het ministerie van sociale zaken en 

werkgelegenheid - onderzoek gedaan naar de behoeftes van ouders (92 anderstalig en 11 

Nederlandstalig), scholen, schoolbesturen en gemeenteambtenaren met betrekking tot taal en 

ouderbetrokkenheid. Zij stellen dat taalontwikkeling van kinderen samenhangt met de educatieve 

kwaliteit van het thuismilieu. De taalontwikkeling van ouders is daarbij essentieel. Ook voor eigen 

empowerment van ouders en participatie in de samenleving is taalontwikkeling cruciaal (Maa & 

Timman, 2013: 8). Uit hun onderzoek blijkt dat anderstalige ouders de volgende behoeftes hebben 

op het gebied van taalvaardigheid van het Nederlands: ze willen hun kind kunnen helpen bij het 

huiswerk, ze willen informatie van de school begrijpen (zoals de nieuwsbrief, een gesprek voeren 

met de leerkracht) en ook willen ze informatie over het Nederlandse schoolsysteem. Een deel van de 

ouders wil dat informatie van school in eenvoudigere en duidelijkere taal geschreven wordt (Maa & 

Timman, 2013: 16-19). 

Baker (2006: 121-125) geeft maatschappelijke en individuele redenen om een T2 te leren: 

maatschappelijke redenen zijn soms assimilatief (kinderen van minderheden kunnen een T2 leren 

om zich aan te passen) en soms preservatief (soms krijgen kinderen les in minderheidstalen om die 

talen te behouden). Ook harmonie wordt als maatschappelijke reden genoemd: soms is tweetaligheid 

van belang voor harmonie tussen de taalgroepen. Individuele redenen die Baker geeft zijn: cultureel 

bewustzijn, cognitieve ontwikkeling, sociale, emotionele en morele ontwikkeling zoals 

zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en sociale en ethische waarden. Ook carrière en werk zijn volgens 

Baker redenen om een T2 te leren. 

Volgens Dourleijn en Dagevos (2011: 63) vinden de meeste inburgeraars – onderzocht in 

2009 in een groot landelijk onderzoek naar Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische, relatief jonge 

(gemiddel 27,8 jaar) immigranten - dat de inburgeringscursus ze geholpen heeft bij het leren van de 

Nederlandse taal en cultuur en bij het opbouwen van een sociaal netwerk. De verschillen in 

opleidingsniveau van de onderzochte groepen zijn groot. Immigranten uit Iran zijn gemiddeld het 

hoogst opgeleid (41 procent heeft een HBO- of WO-opleiding afgerond), Somalische immigranten 

het laagst (58 procent heeft maximaal basisonderwijs afgerond). Hoger opgeleiden ronden 

aanzienlijk vaker de inburgering goed af dan immigranten zonder opleiding. Volgens Dourleijn en 

Dagevos zou dat kunnen betekenen dat het inburgeringsexamen voor deze groep feitelijk te moeilijk 

is (Dourleijn  & Dagevos, 2011: 65).  

Omdat het onderzoek van Dourleijn en Dagevos is gedaan voordat de verplichte 

inburgeringswet van kracht was, is er een vergelijking gemaakt tussen mensen die de 

inburgeringscursus al dan niet hebben gedaan. Hieruit blijkt dat de inburgeringscursus tot betere 

resultaten leidt en dat scholing dus leidt tot betere beheersing van het Nederlands. Leeftijd en 

opleidingsniveau blijken van invloed te zijn op de taalbeheersing: jongeren beheersen Nederlands 

beter dan ouderen en hoger opgeleiden beter dan lager opgeleiden (Dourleijn & Dagevos, 2011: 68, 
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74). Een goede beheersing van de taal van herkomst geeft een positief effect op het leren van 

Nederlands, omdat de kennis van structuur en grammatica van een taal het leren van een andere taal 

makkelijker maakt. (Turkenburg & Gijsberts, 2007 in Dourleijn & Dagevos, 2011: 76). Volgens Van 

Tubergen & Kalmijn (2009, in Dourleijn & Dagevos, 2011: 66) is er onderscheid tussen gebruik en 

beheersing van het Nederlands. Gebruik wordt vooral gerelateerd aan de sociaal-culturele positie van 

immigranten en beheersing wordt gezien als hulpbron voor bijvoorbeeld het vinden van werk. 

Redenen die de door Dourleijn en Dagevos onderzochte groepen immigranten geven om het 

Nederlands te willen beheersen zijn: meer kans op werk, makkelijker contact met de samenleving 

(bijv. instanties, school van de kinderen), het verkrijgen van een Nederlands paspoort en men wil 

Nederlands leren omdat volgens de onderzochte groepen thuis Nederlands spreken goed is voor de 

taalontwikkeling en schoolprestaties van de kinderen (Dourleijn & Dagevos, 2011: 65, 66).  

 

Samenvattend: 

Er zijn diverse redenen en doelstellingen voor immigranten om Nederlands als tweede (of derde) 

taal te leren. In de eerste plaats omdat het verplicht is, maar bijvoorbeeld ook om zich te kunnen 

redden in de Nederlandse maatschappij, om te kunnen werken of om onderwijs te volgen.  

6. Vraagstelling 

In Nederland zijn veel methodes voor het leren van NT2. Deze zijn over het algemeen eclectisch, 

maar sommige lijken gebaseerd op de verschillende benaderingen, zoals bijvoorbeeld expliciet 

woordjes leren (grammatica-vertaalbenadering). Ook zijn er methodes die zich voornamelijk richten 

op receptieve vaardigheden (natuurlijke benadering) en methodes die vooral taakgericht zijn (met als 

doel bijvoorbeeld het behalen van het inburgeringsexamen). Voor analfabeten zijn weer andere 

methodes. En waar de ene methode de nadruk legt op de vorm (FonF), legt de ander de nadruk op 

de betekenis (FonM). Ook moeten de methodes rekening houden met de verschillen tussen leerders, 

zoals motivatie, intelligentie en T1-achtergrond. Zoals Bossers et al. (p. 45) concluderen: 

 

“Kortom: onderwijs (expliciet of impliciet, communicatief of taakgericht, „content based‟ of competentiegericht) kan een 

factor van enorm belang voor T2-verwerving zijn, als dat onderwijs maar is afgestemd op het niveau, de (culturele) 

preferenties en de taalleerstijl van de leerder, als dat onderwijs maar is toegespitst op de betreffende (mondelinge, 

schriftelijke, receptieve, productieve) vaardigheid en als dat onderwijs maar is bedoeld voor het betreffende taalaspect 

(uitspraak, woordenschat, vormaspecten, schrift, interactie, …).” 

 

In hoeverre zijn de methodes die gebruikt worden in het NT2-onderwijs afgestemd op de 

doelstellingen, de preferenties en taalleerstijlen van de leerders? Dit leidt tot de vraagstelling:  

 

Hoe sluiten NT2-methodes aan bij de doelstellingen van immigranten om Nederlands te 

leren? 
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Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld.  

 

- Welke doelstellingen – met betrekking tot het leren van Nederlands – bestaan er onder de 

doelgroep? 

- Welke kenmerken/doelen hebben NT2-methodes die door de respondenten gebruikt 

(kunnen) worden? 

 

Het antwoord hierop probeer ik te vinden door de redenen/doelstellingen die immigranten geven 

om Nederlands te leren te vergelijken met het aanbod van NT2-methodes die door deze 

immigranten gebruikt (kunnen) worden. Dit doe ik door eerst de doelstellingen van immigranten om 

Nederlands te leren te achterhalen door middel van een vragenlijst (onderzoek 1). Vervolgens ga ik 

methodes onderzoeken op hun doelstellingen (onderzoek 2). Voor het beantwoorden van de 

hoofdvraag leg ik beide onderzoeken naast elkaar om te kijken of de leerdoelen van de methodes 

aansluiten bij de doelstellingen van de immigranten.  

 

Hypothese: 

Waar voor de ene immigrant vooral het spreken en begrip van de T2 belangrijk is – om zich te 

kunnen redden in de maatschappij- heeft de ander daarnaast ook behoefte aan goed leren schrijven 

en grammaticale kennis, bijvoorbeeld voor carrière en werk. Omdat vanuit de verschillende 

benaderingen diverse soorten NT2-methodes zijn ontwikkeld, met daaruit voortvloeiend 

uiteenlopende doelen, is mijn verwachting dat er voor het grootste deel van de immigranten wel een 

methode zal zijn te vinden die voldoet aan zijn of haar behoeften voor het leren van Nederlands. 

7. Methode van onderzoek 1 

Om antwoord te vinden op de eerste deelvraag ‘Welke doelstellingen – met betrekking tot het leren 

van Nederlands – bestaan er onder de doelgroep?’ is een vragenlijst (bijlage 1) gemaakt, waarin 

vragen staan om de redenen/doelstellingen van immigranten te achterhalen om Nederlands te leren  

Er is gekozen gebruik te maken van een vragenlijst om informatie te verzamelen over de 

doelstellingen van immigranten om Nederlands te leren. Het voordeel van een vragenlijst is volgens 

Dörnyei (2003) dat er relatief veel informatie in relatief weinig tijd verzameld kan worden. Verder is 

een vragenlijst veelzijdig en kost weinig geld. Een nadeel kan zijn dat sommige respondenten niet of 

nauwelijks geletterd zijn, waardoor de lijst niet (goed) ingevuld wordt. Dit is vooral een probleem als 

de vragen zijn gesteld in de taal die de respondenten aan het leren zijn. Het is volgens Dörnyei 

begrijpelijk dat een vragenlijst invullen dan een intimiderende of een onoverkomelijke taak kan lijken 

voor de respondenten. Het kan zijn dat respondenten in het geval van beperkte geletterdheid of 

beperkte vaardigheid in de T2 de vragen verkeerd begrijpen, waardoor ze zomaar iets invullen. Dit 

kan worden voorkomen door persoonlijk contact tussen de onderzoeker en de respondent, waarbij 

kan worden gecheckt of de vragen worden begrepen en of de vragenlijst serieus wordt ingevuld. Een 

ander probleem kan zijn dat sommige respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven (Dörnyei, 
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2003: 6-9). De vragenlijst die ik heb gemaakt is kort, waarbij de eerste zes vragen demografisch zijn, 

over land van herkomst, geslacht, leeftijd en opleiding en over de taal/talen die men spreekt. Om 

gegevens te verzamelen over hoe belangrijk immigranten het gebruik en het leren van Nederlands 

vinden, is gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal, die is ingedeeld van niet belangrijk tot heel 

belangrijk. Dit is makkelijk te coderen, betrouwbaar en veelzijdig (Dörnyei, 2003: 36). Om erachter 

te komen wat de redenen en doelstellingen zijn om Nederlands te leren zijn de vragen ingedeeld in 

twee clusters. Een cluster over het belang dat men hecht aan het gebruik van Nederlands, gebaseerd 

op de redenen die Baker (2006), Dourleijn en Dagevos (2011) en Bossers et al. (2013) hebben 

gegeven, namelijk voor de sociale ontwikkeling (sociale en ethische waarden, zelfvertrouwen, 

zelfbewustzijn opbouwen sociaal netwerk, contact met school van de kinderen en/of instanties) en 

voor carrière en werk. Een tweede cluster vragen gaat over hoe belangrijk men het leren het 

Nederlands vindt (grammatica, spreken, verstaan, lezen en schrijven), gebaseerd op wat Baker (2006) 

en Bossers et al. (2013) als redenen geven om Nederlands als T2 te leren, namelijk voor de eigen 

cognitieve ontwikkeling en/of om de kinderen te kunnen helpen met huiswerk. De laatste vraag op 

de vragenlijst is een open vraag, namelijk of men nog andere redenen heeft – behalve de redenen die 

worden aangegeven in de vragenlijst - om Nederlands te leren. De vragenlijst is zowel in het 

Nederlands als in het Engels opgesteld. 

Bij Vluchtelingenwerk Oost-Veluwe in Harderwijk (in het vervolg ‘Vluchtelingenwerk’ 

genoemd) zijn de vragenlijsten uitgedeeld aan de cursisten die op dat moment aanwezig waren. De –

volwassen- cursisten die Nederlands leren voor het inburgeringsexamen zijn bij Vluchtelingenwerk 

onderverdeeld in drie niveaugroepen, namelijk analfabeten, beginners en gevorderden. De lessen 

worden gegeven door twee NT2-docenten die worden ondersteund door vrijwilligers. Bij de groep 

analfabeten was een gevorderde cursist aanwezig die als tolk fungeerde. Omdat de docenten mee 

wilden werken aan het onderzoek is de vragenlijst – na een korte uitleg door de docenten - door alle 

aanwezige cursisten ingevuld. De meeste cursisten werden geholpen door een docent of een 

vrijwilliger bij het vertalen/begrijpen van de vragenlijst. Alleen de meest gevorderde studenten 

hebben de vragenlijst zelfstandig ingevuld.  

 7.1 Resultaten onderzoek 1 

Er zijn in totaal 15 vragenlijsten ingevuld. Acht respondenten komen uit Syrië, vier uit Eritrea, twee 

uit Irak en één uit Iran (zie tabel 1).  
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Tabel 1 

Demografische gegevens respondenten 

 
 

Uit de tabel blijkt dat de vragenlijsten zijn ingevuld door tien mannen en vijf vrouwen. Alle 

respondenten zijn tussen de 18 en 50 jaar. Het opleidingsniveau is divers, hoewel opvalt dat vier van 

de vijf respondenten die alleen basisschool hebben genoten in het land van herkomst, vrouwen zijn. 

Er zijn relatief weinig (twee) respondenten die hoger beroepsonderwijs hebben genoten.  

Vervolgens is gevraagd welke taal men vloeiend spreekt. De respondenten uit Syrië spreken 

allemaal vloeiend Arabisch, drie van hen geven aan een beetje Engels te kennen en vier van de 

Syrische respondenten spreken een beetje Nederlands. Alle respondenten uit Eritrea spreken 

vloeiend Tigrinya. Eén van hen spreekt ook vloeiend Engels en verder spreken ze allemaal een 

beetje Nederlands. De Irakese respondenten spreken beiden vloeiend Koerdisch, één van hen is ook 

vloeiend in Arabisch en Engels en de ander spreekt een beetje Engels en Nederlands. De Iraanse 

respondent geeft aan Perzisch vloeiend te spreken. 

 Bij de vragen over het belang van het leren van Nederlands geven alle respondenten aan 

spreken heel belangrijk te vinden. Lezen, schrijven en grammatica van het Nederlands wordt door 

alle respondenten belangrijk tot heel belangrijk gevonden. Ook het kunnen verstaan van de 

Nederlandse taal vindt men belangrijk tot heel belangrijk. Slechts door één respondent is hier ‘matig 

belangrijk’ ingevuld.  

 Bij het cluster vragen over het belang van het gebruik van Nederlands vinden alle 

respondenten het belangrijk tot heel belangrijk om een praatje in de winkel/op straat/met de docent 

te kunnen maken. Ook het inburgeringsexamen wordt door alle respondenten als belangrijk tot heel 

belangrijk geacht. Nederlands gebruiken om te studeren vinden de meesten belangrijk tot heel 

belangrijk. Slechts één respondent vindt dit niet belangrijk. Ook werk wordt door de meesten als 

belangrijke tot zeer belangrijke reden gegeven om Nederlands te gebruiken. Eén respondent vindt 

werk een beetje belangrijk. 

 Op de vraag of er een andere reden is voor het leren van Nederlands geeft één respondent 

aan graag staatsexamen te willen doen. Twee respondenten geven aan contact te willen kunnen 

maken en twee anderen geven aan Nederlands te willen leren om tv/film te kunnen kijken. 

Opvallend vond ik dat tijdens en na de afname van de vragenlijsten een aantal mensen graag – 

mondeling – wilde toelichten waarom Nederlands leren voor hen zo belangrijk is. Hieruit kwam 
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vooral naar voren dat men de mensen om zich heen wil begrijpen, bijvoorbeeld de mensen op straat. 

Met name de interactie met de leraar en met mensen op straat is verschillend. In de lessen wordt 

bijvoorbeeld het spreektempo aangepast, mensen op straat praten vaak te snel.  

7.2 Discussie onderzoek 1 

Om antwoord te vinden op de deelvraag: ‘Welke doelstellingen – met betrekking tot het leren van 

Nederlands – bestaan er onder de doelgroep?’ kan geconcludeerd worden dat het overgrote deel van 

de respondenten erg gemotiveerd is en heel graag Nederlands wil leren en wil kunnen gebruiken. 

Om succesvol een T2 te verwerven speelt motivatie een heel belangrijke rol (Baker, 2006). De 

redenen die Dourleijn en Dagevos (2011-65, 66) en Maa en Timman (2013: 8) geven voor het belang 

van het leren en gebruiken van een T2, namelijk contact met de samenleving en contact met de 

school van de kinderen wordt belangrijk gevonden door de respondenten. Ook de redenen die 

Baker (2006: 121-125) geeft voor het belang van het leren en gebruiken van een T2, namelijk 

vanwege cultureel bewustzijn, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling en voor carrière en 

werk zijn te herkennen in de antwoorden van de respondenten. Alle deelvaardigheden (spreken, 

verstaan, lezen, schrijven en grammatica) worden door de respondenten belangrijk tot heel 

belangrijk geacht.  

Als kanttekening bij dit onderzoek moet worden gesteld dat dit een klein onderzoek is, 

waarin relatief weinig vragenlijsten zijn ingevuld. Hierdoor zijn de resultaten niet generaliseerbaar. 

Ook werd het merendeel van de respondenten geholpen bij het invullen van de vragenlijsten, 

waardoor de mogelijkheid bestaat dat men sociaal wenselijke antwoorden heeft ingevuld (Dörnyei, 

2003: 6-9). Verder moet worden vermeld dat de respondenten allemaal al Nederlandse les volgen. 

Voor een compleet beeld zou het goed zijn ook de behoeftes/redenen te inventariseren van 

immigranten die (nog) geen les hebben. 

8. Methode van onderzoek 2 

Om antwoord te vinden op de tweede deelvraag: ‘Welke kenmerken/doelen hebben NT2-methodes 

die door de respondenten gebruikt (kunnen) worden?’ zijn de leerdoelen van de lesmethodes die 

gebruikt worden door Vluchtelingenwerk onderzocht. Om het onderzoek iets breder te maken heb 

ik daarnaast gekeken naar methodes die immigranten zelf zouden kunnen vinden in de plaatselijke 

bibliotheek. Dit heb ik gedaan door uit de grote collectie boeken en methodes voor NT2-onderwijs 

die in de bibliotheek van Harderwijk te vinden zijn, aselect – willekeurig, gebaseerd op toeval - 

(Boeije, Hart & Hox, 2009: 55) een aantal (acht) methodes te selecteren. Per methode is gekeken hoe 

de opzet is, wat de doelstellingen ervan zijn, met welke benadering die het meest overeenkomt en 

voor welke doelgroep de methode bestemd is (zie bijlage 2). 

8.1 Resultaten onderzoek 2 

Bij Vluchtelingenwerk Oost-Veluwe in Harderwijk worden verschillende methodes gebruikt, omdat 

er – volgens de projectmedewerker inburgering - niet één methode is die op alle niveaus (van 

alfabetisering tot Staatsexamen II) toepasbaar is. Alle methodes die door Vluchtelingenwerk gebruikt 
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worden hebben als doel het voorbereiden op het inburgerings- en/of Staatsexamen. Uit de grote 

collectie boeken en methodes voor NT2-onderwijs van de bibliotheek van Harderwijk, heb ik acht 

methodes geselecteerd en onderzocht op de doelstellingen. In tabel 2 is een overzicht gemaakt van 

de methodes met de daarbij behorende doelstellingen. 

 

Tabel 2  

Methodes, gekoppeld aan doelstellingen en vindplaats 

 
Noot. V = Vluchtelingenwerk; B = Bibliotheek  

 

Zoals te zien in Tabel 2 is er binnen de methodes een grote verscheidenheid aan doelstellingen. Wat 

opvalt is dat er bij elke doelstelling een methode past, behalve bij de doelstelling ‘voorbereiden op 

werk’.  

8.2 Discussie onderzoek 2 

Uit de onderzochte methodes blijkt dat de kenmerken en doelen ervan heel divers zijn. In de 

bibliotheek is veel materiaal beschikbaar om NT2 te leren. Deze methodes zijn veelzijdig: zowel 
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boeken die alleen grammatica, alleen woordjes of alleen interactie/communicatie aanbieden als 

complete methodes waarin alle deelvaardigheden aan bod komen. Vaak is daar echter  wel hulp bij 

nodig, vooral bij laagopgeleide leerders en analfabeten. Bij Vluchtelingenwerk is het doel van de 

gebruikte methodes vooral het voorbereiden op het – verplichte - inburgeringsexamen. En hoewel 

Ellis (1990) stelt dat er in klassensituaties niet optimaal wordt gecommuniceerd om een goed een taal 

te leren, wordt er in de praktijk voornamelijk klassikaal les gegeven.  

Er zijn dus methodes die puur gericht zijn op één deelvaardigheid, zoals bijvoorbeeld 

grammatica (FonF) of communicatie (FonM) en methodes die heel taakgericht zoals het voorbereiden 

op het inburgeringsexamen. De meeste methodes zijn echter eclectisch en combineren elementen uit 

de diverse benaderingen.  

9. Discussie – beide onderzoeken naast elkaar 

Wat zeggen de resultaten van onderzoek 1 en 2 over de onderzoeksvraag: ‘Hoe sluiten NT2-

methodes aan bij de doelstellingen van immigranten om Nederlands te leren?’  

Er zijn veel NT2-methodes, die elk hun eigen doelstelling hebben. Zo zijn er 

alfabetiseringsmethodes die zich in eerste instantie voornamelijk richten op technisch leren lezen en 

schrijven (methode ‘7/43’ van Gielen et al., 2004). Uit de vragenlijsten blijkt dat alle respondenten 

meer willen dan alleen leren lezen en schrijven, maar bij alfabetiseerders moet daar natuurlijk wel 

mee worden begonnen. Bij de meeste methodes wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau 

van de leerders, wat volgens Bossers et al (2013: 36) van invloed is op het leren van een T2. Bij bijna 

elke methode wordt aangegeven voor welk soort leerders de methode bedoeld is. Toch blijkt uit de 

vragenlijsten dat elke leerder – ongeacht zijn achtergrondfactoren – het als belangrijk ervaart om 

zowel goed te leren spreken, verstaan, lezen en schrijven in het Nederlands. Ook studeren, werken 

en een praatje kunnen maken wordt door de meeste leerders als (heel) belangrijk ervaren. Er zijn 

bijvoorbeeld methodes die zich specifiek richten op gesprekken voeren, zoals ‘Communicatie’ 

(Baalman et al., 2014) en die dus voorzien in die behoefte. Andere methodes zijn puur taakgericht en 

trainen alleen voor het inburgeringsexamen, zoals ‘Op weg’ (Toorn-Schutte, 2007) en ‘Vooruit’ 

(Berntsen et al., 2010). Ook deze methodes voldoen aan de behoefte van de respondenten, die 

allemaal hebben aangegeven Nederlands te willen leren om het inburgeringsexamen te behalen. Ook 

grammatica vinden de respondenten belangrijk om te leren, dus zelfs de boekjes uit de bibliotheek 

waarin alleen werkwoordsvervoegingen staan (‘Werkwoorden op rij’ van Kwakernaak, 2009) of 

waarin alleen de Nederlandse woordvolgorde wordt behandeld (‘NT2-hulpboekje woordvolgorde’ 

(Paalman, 2007)), voldoen aan die behoefte. En dan zijn er nog complete (eclectische) methodes die 

alle deelvaardigheden behandelen die de leerders hebben aangegeven belangrijk te vinden 

(bijvoorbeeld de ‘Delftse Methode’ van Scarione & Meijer, 2013).  
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10. Conclusie 

Om antwoord te vinden op de hoofdvraag: ‘Hoe sluiten NT2-methodes aan bij de 

doelstellingen van immigranten om Nederlands te leren?’ is eerst gekeken welke doelstellingen er 

bestaan onder leerders om Nederlands te leren door middel van een vragenlijst. De motivatie onder 

de leerders – volgens Baker (2006) belangrijk voor het succes van het leren van een T2 – is erg hoog. 

Het blijkt dat immigranten het (heel) belangrijk vinden om Nederlands te leren (spreken, verstaan, 

lezen, schrijven en grammatica) en om Nederlands te gebruiken voor een praatje, voor studie, voor 

werk en voor het inburgeringsexamen. Leerders blijken het belang in te zien van zowel de 

functionele aspecten (FonM) als de vormaspecten (FonF) bij het onderwijs van NT2.  

Vervolgens zijn er diverse methodes onderzocht op de doelstellingen ervan. Die bleken zeer 

divers te zijn en er is op elk gebied – van alleen Nederlands leren spreken tot de voorbereiding op 

het Staatsexamen – wel een methode te vinden. Van alle benaderingen is in de onderzochte 

methodes wel iets terug te vinden. Waar de ene methode de nadruk legt op grammatica (grammatica-

vertaalbenadering) wordt bij een andere methode vooral gefocust op de receptieve vaardigheden 

luisteren en lezen (natuurlijke benadering van Krashen). Weer andere methodes zijn vooral gericht 

op communicatie (pragmatische benadering) of op een taak, in veel gevallen het slagen voor het 

inburgeringsexamen (taakgerichte benadering).  

 Omdat uit de vragenlijsten is gebleken dat de immigranten alle facetten van het leren van 

Nederlands (heel) belangrijk vinden, kan geconcludeerd worden dat de NT2-methodes aansluiten bij 

de doelstellingen van de immigranten om Nederlands te leren. 

 

Enkele kanttekeningen bij dit onderzoek 

Dit is een klein, lokaal onderzoek waardoor de resultaten niet generaliseerbaar zijn. Ook werd het 

merendeel van de respondenten geholpen bij het invullen van de vragenlijsten, waardoor de 

mogelijkheid bestaat dat men sociaal gewenste antwoorden heeft ingevuld. Verder is van het enorme 

aanbod methodes slechts een klein aantal op de leerdoelen onderzocht, waarbij het natuurlijk ook 

van belang is op welke manier de leerstof wordt aangeboden. Het zou interessant zijn te 

onderzoeken hoe de methodes daadwerkelijk worden gebruikt of om aan NT2-cursisten te vragen 

op welke manier zij denken het meest te zullen leren. Verder is er in dit onderzoek gekeken naar de 

behoeften van immigranten die al NT2-lessen volgen. Voor een completer beeld zou het interessant 

zijn om in een vervolgonderzoek ook immigranten te betrekken die (nog) geen les volgen en hun te 

vragen wat de behoeftes/redenen zijn om Nederlands te leren.  

Dit onderzoek laat zien dat de NT2-methodes aansluiten bij de doelstellingen van de 

immigranten om Nederlands te leren, maar het is natuurlijk wel de vraag of (en hoe) de juiste 

methodes bij de juiste leerders terecht komen. Er zijn grote individuele verschillen tussen leerders en 

het ligt aan de docent, de school of de instelling die NT2 aanbiedt welke methodes er worden 

gebruikt.  
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Bijlage 1 Vragenlijst 
 

 

Aan leerders van het Nederlands   

 

Voor mijn studie aan de Universiteit Utrecht doe ik onderzoek om inzicht te krijgen in de motivatie en 

redenen van immigranten om Nederlands te leren. Ik wil kijken of de huidige lesmethodes aansluiten bij de 

behoeften. Ik wil u vragen mij te helpen door de volgende vragen over het leren en gebruiken van de 

Nederlandse taal te beantwoorden. Het is geen toets en er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. Ik ben 

geïnteresseerd in uw persoonlijke mening. U hoeft uw naam er niet op te zetten.  

 

Heel erg bedankt voor uw hulp. 

 

      Jacqueline Brandsen 
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Bijlage 2 Onderzoek NT2-methodes 

 

Methode 
Benadering 
FonF / 
FonM 

Voor wie? Opzet Doelstellingen 
Voordelen (+) 
Nadelen (-) 

Vluchtelingenwerk Oost-Veluwe 

Methode 7/43 - Structuur 
methode 
(alfabeti-
sering) 

- Vooral 
FonF 

Analfabeten -In 7 thema’s (alledaagse dingen)  wordt de 
schrijfvaardigheid a.d.h.v. 43 basiswoorden 
geoefend. 
-Met cd’s 

-Alfabetiseren (van Alfa 0 
naar Alfa A) 
-Vooral gericht op technisch 
leren lezen en schrijven 

 

Taal compleet 
niveau A0- A2 

-FonF en 
FonM 
-eclectisch 

Laag- en 
middenopge-
leiden die nog 
weinig 
Nederlands 
kunnen 
spreken/schrijven 

-11 steuntalen 
-Woordenschat en grammatica (vanaf tweede 
deel) , lezen, luisteren, schrijven, spreken 
-Zelfstudie, e-learning en klassikaal 
-Er worden steeds nieuwe woorden aangeboden, 
waarna er oefeningen volgen 

-Van taalniveau A0 naar A2 
-oefenen voor het 
inburgeringsexamen 
-aanleren van woordenschat 
van 2000 woorden (A2 niv.) 

+Ziet er 
aantrekkelijk uit 
(afwisselend 
invuloefeningen, 
puzzels, mooie 
foto’s met tekst 
+Duidelijke 
structuur 
+ 11 steuntalen, 
goed voor zelfstudie 
-Hulp nodig bij 
spreekopdrachten 

De Opmaat Zowel FonF 
als FonM 

Hoger opgeleide 
beginners 

- Zowel voor zelfstudie als in groepsverband 
- Zowel boek als website 
- Taalvaardigheid verbeteren 
- 10 thema’s waarbinnen steeds spreken, 
luisteren, lezen en schrijven aan bod komen. 

- Opbouw: dialoog, veel oefeningen 

Niveau 0 – A2 
-Inburgeringsexamen 

-Veel grammatica 
-Geen expliciete 
aandacht voor 
uitspraak 
+Afwisselend 

De Sprong Zowel FonF 
als FonM 

Midden- en 
hoogopgeleiden  

-Zowel boek als website 
-Per thema worden oefeningen luisteren, 
schrijven, spreken en lezen afgewisseld 
-Achterin het boek een duidelijk overzicht met 

Niveau A2-B1 
-Inburgeringsexamen 

+Gebruik van 
origineel materiaal 
(kranten/internet) 
+Apart 
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grammaticaregels. 
 

grammaticauitleg 
achterin het boek 
+Vooral in 
groepsverband 
-niet voor zelfstudie 

De finale  Hoogopgeleide 
gevorderden die 
zich willen 
voorbereiden op 
staatsexamen 
NT2 II 

- Methodeonafhankelijk 
-Niveauverhogende methode (boek en website) 
-extra oefenen op gebieden die men nog niet 
goed beheerst. 
-taalhulp: praktische tips voor schrijfopdrachten, 
examenopdrachten, uitleg van moeilijke 
grammatica 
- 

Examentrainer Staatsexamen 
II (voorbereiden op 
staatsexamen II) 

 

Vooruit  -Halfgevorderde 
studenten met 
B1-niveau  
- Midden- en 
hoogopgeleiden 
die staatsexamen 
NT2 willen doen. 

- Methodeonafhankelijk 
- Taalleerstrategieën aanleren 
- extra oefenen op gebieden die men nog niet 
goed beheerst 

- -echt examentraining 
- Elk hoofdstuk ingedeeld in een thema, met 
daarbij steeds: luisteren, lezen, schrijven, 
spreken 

 

Examentrainer Staatsexamen 
I (voorbereiden op 
staatsexamen)  

-Alleen 
voorbereiding op 
examen 
-Kan niet geheel 
zelfstandig – ook 
Groepsopdrachten/
bespreekop-
drachten 
+Afwisselend 
+Goede 
voorbereiding op 
examen 

Plaatselijke bibliotheek (Harderwijk) 

Nederlands in gang Eclectisch 
 
Vocabulaire 
in Nederlands 
en Engels  

- Beginners 
methode voor 
hoogopgeleide 
anderstaligen 

- Boek met twee cd’s, ingedeeld in hoofdstukken 
met alledaagse situaties die allemaal dezelfde 
opbouw hebben 

- Aanvullende oefeningen, luisterteksten via de 
website door een code geactiveerd wordt 

- De woordenlijsten zijn in Nederlands-Engels 
- Elk hoofdstuk begint met een luisteropdracht 
(cd). Er zijn lijsten met vocabulaire die daarbij 
horen. 

-  Per hoofdstuk veel spreekopdrachten, een 
aantal grammaticaoefeningen,  

- Een kort stukje culturele informatie (“Hoe laat 

- Het doel is snel te kunnen 
communiceren,  

- De essentie van teksten te 
begrijpen 

-  Informatie te krijgen over 
de Nederlandse cultuur 
(niveau A2 van het ERK). 

 

+Aantrekkelijk boek 
+Veel variatie, maar 
wel met structuur in 
de opbouw 
-Niet veel 
schrijfoefeningen 
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eten de meeste Nederlanders?”)  
-  Een reflectie. 

NT2 hulpboekjes FonF 
Gramm.-
vertaalbena-
dering 
 
Zowel in 
Ned., Engels, 
Frans en 
Turks 

Naslagwerk voor 
anderstaligen 

Woordjes stampen: 
 ingedeeld in 30 dagen, met woordjes ingedeeld 
in thema’s (eten en drinken, leren en werken 
etc.). 
Woordvolgorde:  
Regels van de woordvolgorde van het Nederlands 
worden uitgelegd in het Nederlands, Engels, 

Frans en Turks. 

-Woordjes stampen: Na 30 
dagen ken je de 800 
belangrijkste woorden van 
de basiswoordenschat. 
-Woordvolgorde: bedoeld als 
naslagwerk voor de 
grammaticaregels van het 
Nederlands. 
 

+Snel een grote 
woordenschat 
ontwikkelen 
-Behoorlijk saai 
 
+Makkelijk als je iets 
wilt opzoeken 
-Niet geschikt voor 
alleen grammatica 
onderwijs hele 
droge stof 
+ Als naslagwerk 
wel geschikt 

Een dag met 
Fatima Tas 

Lijkt op 
audiolinguale 
benadering 
 
Alleen 
Nederlands/ 
geen 
geschreven 
tekst 

Anderstalige 
volwassenen die 
geen tot max. 4 
jaar voortgezet 
onderwijs 
hebben gevolgd 

-Bedoeld als extra materiaal voor beginnende 
alfabetiseringscursisten 
-Gemaakt n.a.v. vraag naar spreek- en 
luistermateriaal voor beginfase NT2 traject. 
-Boek met cd 
-Functionele spreek- en luisteropdrachten 
-Boek bestaat uit genummerde plaatjes, met wat 
Fatima doet op een dag (zonder tekst). Op de cd 
hoor je de bijbehorende tekst. 

-Woordenschat in praktische 
situaties leren gebruiken 
-Geleerde woorden op 
zinsniveau leren herkennen 
en gebruiken 

+Praktische situaties 
-Geen tekst (zou 
handig zijn voor 
ondersteuning) 
-Plaatjes niet 
aantrekkelijk 
(zwart/wit) 

Communicatie: 
spreektaal 2 

Communicati
eve 
benadering 
FonM 
 
Alleen 
Nederlands 

Beginnende 
sprekers van het 
Nederlands (Niv. 
A1-A2) 

Boek met cd. Natuurlijke situaties 
(telefoongesprek, afspraak met de tandarts etc.) 
-In thema’s verdeeld 
-Inclusief taalriedels 
-Duidelijke pictogrammen bij de oefeningen 
(luisteren/spreken/kijken naar een plaatje) 
-Begeleider nodig om zinnen voor te lezen en 
oefeningen te doen 
-Geen lees en schrijfopdrachten 
-Geen grammatica 
-Geen klankoefeningen 

-Gestructureerd werken aan 
taalverhoging naar niv. A2 
-Vooral luisteren, spreken, 
gesprekken voeren. 

+Natuurlijke 
spreektaal (inclusief 
eh etc.) 
+Natuurlijke 
situaties 
-Begeleider nodig 
voor 
analfabeten(kan 
ook positief zijn) 
+Gratis te 
downloaden 

Op weg Taakgericht 
(alleen 
voorbereiden 

-Laagopgeleide 
anderstaligen 
-(Jonge) 

- Boek met 2 cd’s 
-Aanbod concrete woorden en begrippen uit 
omgevingstaal (+/- 1000 woorden) 

Specifiek gericht op het 
oefenen voor het examen 
gesproken Nederlands voor 

+Duidelijk 
+Mooi illustraties 
-Alleen voor 
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op examen, 
geen ‘echte’ 
communica-
tie) 
 
Alleen 
Nederlands 

analfabeten -Zinnen nazeggen 
-Vragen met antwoorden 
-Tegenstellingen en woordparen 
-Bijna geen grammatica  
-Duidelijke illustraties 
-Aan het eind van het boek extra oefeningen en 
lijsten met tegenstellingen/antwoorden op de 
vragen 
-Geen lees- en schrijfoefeningen 

de inburgering inburgeringstoets 
(dus alleen 
tegenstellingen, 
vragen en 
nazeggen) 

Werkwoorden op 
rij 

FonF 
Grammatica-
vertaalbe-
nadering 
 
Alleen Ned. 

Voor cursisten 
NT2 die moeite 
hebben met (het 
vervoegen/spel-
len van) 
werkwoorden 

Naar aanleiding van ervaringen als docent NT2, 
steeds dezelfde vragen over werkwoorden. 
-Regels en structuur 
-Nadoen en herhalen 
-Zelfde structuur in het hele boek, eerst 
werkwoord + uitleg, invuloefeningen 

Oefenen van de juiste 
vervoegingen en schrijfwijze 
van werkwoorden (niveau 
ERK A1-A2) 

+Duidelijke 
structuur 
+Antwoorden 
achterin, dus zelf te 
doen 
-Ziet er saai uit 

Delftse methode. 
Basiscursus 1 

Zegt een 
communicati
eve methode 
te zijn 
 
Online 
woordenlijs-
ten in 24 
talen 
 
Ondersteu-
ning in 
moedertaal 

Laagopgeleide 
beginners 
Niveau 0-A1 
(wel tenminste 
een 
basisschooloplei-
ding) 

-Tekstboek met cd + online + app 
-Oefenboek 
-Korte teksten over Nederlandse situaties 
(boodschappen, dokter, ov etc) 
-Woorden  en woordgroepen leren 
Online: dialoogtrainer: kiezen uit woorden en die 
op volgorde zetten –geen spraak/luisteroefening 
-Stapsgewijze opbouw 
-Grammaticale oefeningen 
-Meest frequente woorden in zinvolle context 
 

Luister-, spreek lees- en 
schrijfvaardigheid trainen 

+Je wordt geholpen 
door woorden of 
beginletters 
-Vooral veel 
schrijfoefeningen 

 

 

 

 


