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Hoofdstuk 1 Probleemstelling

1.1 InIeiding

In dit proefschrift staat de functionele geletterdheid van Turkse leerlingen in twee
verschillende contexten, monolinguaal en bilinguaal, centraal. In de afgelopen decennia
is er vanuit zowel theoretisch als maatschappelijk oogpunt in toenemende mate aandacht
voor functionele geletterdheid. De vaardigheid om functioneel gebruik te maken van de
schriftelijke informatie die in de omgeving aanwezig is, is van groot belang voor
maatschappelijk succes. Met de grote rol die informatie-overdracht en communicatie in
de modeme maatschappij inne men , zijn ook de eisen waaraan men moet voldoen om
functioneel gebruik te kunnen maken van geschreven materiaal in die maatschappij
toegenomen. Onderzoek naar functionele geletterdheid laat echter een groeiende zorg zien
dat de school niet in staat is alle leerlingen in voldoende mate toe te rusten om de lees-
en schrijftaken die men in het leven van alledag tegenkomt goed te kunnen uitvoeren
(Leseman, 1990; Spratt e.a., 1991). Uit het Periodiek Peilingsonderzoek blijkt dat aan het
eind van het basisonderwijs 7 tot 9 procent van de leerlingen functioneel analfabeet is en
van nog eens 40 procent van de leerlingen is de lees- en schrijfvaardigheid twijfelachtig
te noemen. Onder deze slecht tot zeer slecht Nederlands lezende en schrijvende groep zijn
allochtone leerlingen oververtegenwoordigd (Triesscheijn e.a., 1985). Ook blijkt de
functionele leesvaardigheid van leerlingen in de lagere schooltypen van het voortgezet
onderwijs eerder af te nemen dan vooruit te gaan (Hacquebord, 1989). Uit deze
onderzoeken kunnen we concluderen dat allochtone kinderen een risicogroep voor
functionele ongeletterdheid vormen.
In dit onderzoek willen we nagaan in welke mate Turkse kinderen in Nederland
functioneel geletterd zijn in het Turks en in het Nederlands. Bovendien zullen we het
niveau van functionele geletterdheid in het Turks van Turkse leerlingen in Nederland
vergelijken met dat van hun leeftijdsgenoten in Turkije. De vergelijking van de mate van
ge1etterdheid van kinderen die opgroeien in een bilinguale context met die van kinderen
in een monolinguale context maakt het mogelijk de invloed van de talige context op de
ontwikkeling van geletterdheid in te schatten.
Het belang van geletterdheid in het Nederlands voor allochtone leerlingen wordt algemeen
onderkend. Naast het Nederlands kan echter ook de eigen taal belangrijke schriftfuncties
vervullen. Bovendien kan in de ontwikkeling van tweetalige geletterdheid sprake zijn van
afbankelijkheden tussen de eerste en tweede taal (vgl. Cummins, 1983, 1991). Over de
mate van functionele geletterdheid in de eigen taal van allochtone kinderen in Nederland
is echter nagenoeg niets bekend. Wij kiezen binnen dit onderzoek voor een tweetalig
perspectief. We zullen nagaan hoe de functionele geletterdheid van Turkse kinderen is in
zowel de eerste als de tweede taal.
In theoretisch opzicht geldt als belangrijke vraag welke factoren de ontwikkeling van
geletterdheid van allochtone kinderen in twee talen bepalen. Daarbij is in de eerste plaats
de relatie tussen schoolse geletterdheid en functionele geletterdheid in beide talen van
belang. Onderzoek laat zien dat schoolse geletterdheid en functionele geletterdheid
weliswaar door vergelijkbare cognitieve processen worden geleid, maar toch blijkt
schoolse geletterdheid niet vanzelfsprekend functionele ge1etterdheid te impliceren (Spratt
e.a., 1991). In dit onderzoek zal zowel de schoolse als de functionele geletterdheid van de
leerlingen vastgesteld worden. Voor het vaststellen van de mate van functionele geletterd-
heid wordt binnen het kader van dit onderzoek een toets ontwikkeld. Voor het vaststellen



van schoolse geletterdheid zal de Toets Turkse Taal gebruikt worden, een toets die binnen
een vooronderzoek ontwikkeld is. Deze toets richt zich op schoolse vaardigheden in het
Turks. Onderdelen van de toets zijn spelling, zinsbouw, woordenschat, technisch en
begrijpend lezen (zie Aarssen e.a., 1992).
Als determinanten van tweetalige geletterdheid kunnen leerlingkenmerken, gezinsken-
merken en onderwijskenmerken worden aangeduid. Verschillende onderzoekers noemen
de mondelinge en schriftelijke taaltradities in het milieu van herkomst en de aansluiting
tussen communicatiegewoonten thuis en op school als belangrijke determinanten van
geletterdheid (Wells, 1985; Heath, 1986; Leseman, 1990). Turkse kinderen in Nederland
komen relatief vaak uit gezinnen met een lage sociaal-economische status waarin sprake
is van een beperkte mate van literaire socialisatie. Daarmee zijn hun kansen om de schrift-
cultuur in het leven van alledag te leren ervaren beperkt en vormen zij een risicogroep
voor functionele ongeletterdheid. In dit onderzoek zal nagegaan worden welke factoren
de geletterdheid van Turkse leerlingen in het Turks en in het Nederlands bei'nvloeden.
De in dit onderzoek verzamelde informatie dient niet alleen een theoretisch belang, maar
is ook van be lang voor de onderwijspraktijk. Ook binnen de school krijgt men in
toenemende mate oog voor het belang van functionele geletterdheid. Het terugdringen van
functionele ongeletterdheid onder allochtone leerlingen vraagt om een specifieke
onderwijskundige aanpak waarbinnen de positie van de eigen taal een rol kan spelen.
Dit onderzoek beoogt een beeld op te leveren van de taalvaardigheid van Turkse kinderen
aan het eind van de basisschool in zowel de eerste als de tweede taal. Deze gegevens
vormen een noodzakelijke voorwaarde voor het vaststellen van de beginsituatie van deze
kinderen in het voortgezet onderwijs.

1.2 Theoretisch kader

In deze paragraaf bespreken we theoretische achtergronden van het begrip functionele
geletterdheid. Ais eerste wordt ingegaan op de definitie en operationalisering van het
begrip. Daama komt de verwerving van functionele geletterdheid in een monolinguale
context aan bod, waarbij ingegaan wordt op de stadia in de verwerving van functionele
geletterdheid, onderzoek naar functionele geletterdheid en de determinanten van
functionele geletterdheid in een monolinguale context.
Vervolgens wordt de verwerving van functionele geletterdheid in een bilinguale context
besproken. Daarbij komen theoretische noties omtrent tweetalige geletterdheid aan bod en
wordt nader ingegaan op onderzoek naar functionele geletterdheid en determinanten van
functionele geletterdheid in een bilinguale context. Bovendien beschrijven we mogelijke
instructiemodellen in een bilinguale context. Tenslotte wordt aan het eind van de paragraaf
een samenvatting gegeven.

1.2.1 Definitie en operationalisering van functionele geletterdheid

Geletterdheid valt in algemene termen te definieren als het vermogen tot lezen en
schrijven. Veelal wordt dit vermogen als een belangrijke voorwaarde voor een succesvol
functioneren in de samenleving beschouwd. In de jaren vijftig werd onder meer dankzij
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sterke impulsen vanuit de Unesco het begrip functionele geletterdheid geintroduceerd.'
Daannee werd het criterium van geletterdheid verplaatst van het onderwijs naar een
algemener maatschappelijk toepassingsniveau, zoals werk, communicatie en informatie-
overdracht. In het algemeen wordt in de literatuur omtrentfunctionalliteracy de definitie
gehanteerd zoals die door Unesco gekozen is. Deze door Gray (1956) voorgestelde
definitie luidt als voIgt: "A person is functionally literate when he has acquired the
knowledge and skills in reading and writing which enable him to engage effectively in all
those activities in which literacy is normally assumed in his culture or group." Hornberger
(1989) omschrijft de functioneel geletterde als een persoon die zich kan begeven in aile
activiteiten waarin geletterdheid nodig is om effectief te kunnen functioneren in zijn groep
en gemeenschap en ook om hem in staat te stell en lees- en schrijfvaardigheden te
gebruiken voor zijn eigen ontwikkeling en die van de gemeenschap.
De definitie van functionele geletterdheid geeft al aan dat het geen autonoom, maar een
in de sociale context ingebed concept is. Geletterdheid is een levenslange, aan een sociale
context gebonden set van praktijken waarbinnen de behoeften van het individu varieren
met tijd en plaats. De functionaliteit van geletterdheid is gebaseerd op de normen van een
bepaalde omgeving; wat functioneel is in de ene sarnenleving hoeft dat niet te zijn in een
andere sarnenleving. Er zijn sterke verschillen tussen culturen en talen en ook tussen
sociale strata binnen een samenleving.
Hiermee komen we op het problematische karakter van de definitie. Omdat er verschil-
lende schrijfwijzen en context-specifieke stijlen zijn, is het onmogelijk een universele
operationele definitie te geven (Wagner, 1987). Het is problematisch om vast te stellen wat
de sociaal-culturele context van een individu is. Vaak wordt een natie als een sociaal-
culturele eenheid opgevat, maar in feite is dit niet zo, want er zijn verschillende sociaal-
culturele lagen (Leseman, 1994). Dit verklaart ook dat er geen uniforme meetrnethoden
zijn waarmee functionele geletterdheid vastgesteld kan worden. Unesco steunt voor haar
intemationale statistieken op de gegevens van de landen zelf. Dit zijn meestal censusdata,
gebaseerd op zelfbeoordeling en het aantal jaren lagere school (Wagner, 1987). Deze data
zijn niet altijd betrouwbaar, omdat er geen duidelijke maat voor geletterdheid is. Daamaast
kunnen census data om politieke redenen afwijken van de werkelijkheid (Verhoeven,
1994a).
Levine (1994) vergelijkt het begrip functionele geletterdheid met het sociologische
construct van communicatieve competentie (vgl. Canale & Swain, 1980). Beide begrippen
spreken van een ideale situatie waarin een individu de competentie (bij functionele
geletterdheid: de competentie met betrekking tot schrift) heeft, die garandeert dat hij aan
sociale verwachtingen kan voldoen, informatie kan uitwisselen en relaties kan aangaan.
Levine noemt het concept functionele geletterdheid problematisch omdat het een
individualistisch concept is dat geen recht doet aan de sociale structuur van communicatie
en de uiteenlopende sociale afstanden tussen verschillende schrijvers en lezers. Daarnaast
is het een concept aan de 'supply-side' dat ongevoelig is voor de factoren die de eisen
voortbrengen (welke informatie, met welke doelen, door wie).
In de literatuur wordt ook gediscussieerd over de consequenties van functionele geletterd-
heid. Visies op geletterdheid zijn van oudsher verweven met positieve verwachtingen over
de effecten die geletterdheid voor een samenleving of een individu zouden hebben. Loxley
(1994) gaat ervan uit dat geletterdheid in een sarnenleving garandeert dat er kennis in de

I Zie voor een beschrijving van de historische ontwikkeling van het begrip geletterdheid Kurvers & van der
Zouw (1990), Graff (1987). Stubbs (1980). De bistorische Jijn loop! van een defmitie van geletterdheid in de zin
van bardop lezen via begrijpend lezen naar functioneel lezen.
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samenleving aanwezig is en blijft. Geletterdheid van de brede massa betekent kennis-
verbreding, gespecialiseerde geletterdheid van individuen betekent kennisverdieping. Hij
legt daarmee de nadruk op sociale consequenties. Graff (1987) spreekt in dit verband over
de "my the van geletterdheid". Volgens hem is de rol van geletterdheid bij economische
en maatschappelijke vooruitgang niet zo duidelijk en in ieder geval complexer dan veelal
wordt aangenomen. Scribner & Cole (1981) voerden een onderzoek naar geletterdheid uit
bij de Vai, een volk dat leeft in het zuidwesten van Liberia. In de samenleving van de Vai
spelen drie talen en drie schriften een rol: het Vai, het Arabisch en het Engels. De
onderzoekers concluderen dat geletterdheid op zich niet bijdraagt aan de modemiteit van
de samenleving. Het aantal jaren onderwijs en de woonsituatie (stad of platteland) bleken
belangrijker factoren te zijn. Geletterdheid correleert weliswaar met economische groei,
maar daaruit kan niet afgeleid worden dat geletterdheid economise he groei veroorzaakt
(Wagner, 1987).
Naast consequenties voor de samenleving als geheel heeft geletterdheid ook consequenties
voor het individu. Graff (1987) stelt vast dat onder invloed van toegenomen geletterdheid
de sociale stratificatie naar klasse, sekse, ras en leeftijd relatief weinig verandert. Door
toename van geletterdheid in een samenleving zou alleen de norm opschuiven en de
relatieve positie (sociale status) van het individu gelijkblijven (Levine, 1982). Geletterd-
heid kan voor een individu echter een ander concreet nut dan het verhogen van de sociale
status hebben. Wagner (1987) merkt op dat etnografisch onderzoek en case-studies nodig
zijn om de individuele consequenties van geletterdheid te kunnen bepalen in een bepaalde
samenleving. In onderzoek in Marokko is bijvoorbeeld vastgesteld dat geletterdheid in het
algemeen samengaat met economische vooruitgang, maar niet voor iedereen noodzakelijk
is. Het is nuttig als enkele familieleden opleiding genoten hebben (zij kunnen functioneren
als berniddelaars met de overheidsbureaucratie), maar het is niet voor elk farnilielid
noodzakelijk (Wagner, 1987). Heath (1980) stelt een vergelijkbaar verschijnsel vast bij de
Cherokee-indianen. Bepaalde individuen met speciale rollen in de gemeenschap leren lezen
en schrijven. Op die manier heeft in feite elk huishouden toegang tot iemand die geletterd
is. Hieruit blijkt dat de effecten van geletterdheid alleen onderzocht kunnen worden
wanneer de maatschappelijke context en de gebruikssituaties van geletterdheid expliciet
in de analyse betrokken worden (vgl. Scribner & Cole, 1981).

Operationalisering van functionele geletterdheid
Unesco ziet functionele geletterdheid als een continuum van vaardigheden, dat loopt van
o (niet kunnen lezen en schrijven) tot een ongedefinieerde bovenmaat. De sociale aard van
het begrip maakt een universele operationele definitie onmogelijk. Er bestaan dan ook
geen uniforme methoden om geletterdheid in verschillende samenlevingen vast te stell en
(Wagner, 1987). Toch komen er wel vergelijkende studies naar geletterdheid op gang,
zoals het Reading Literacy Project van de International Association for the Evaluation of
Educational Achievement (lEA). Het betreft hier een survey-onderzoek naar de lees-
vaardigheid van 10- tot 14-jarige kinderen in 34 landen (Loxley, 1994).
In Verhoeven (1994a) wordt een poging gedaan om functionele taalvaardigheden te
vertalen in concrete taaldoelen. Uitgangspunt daarbij is een model van communicatieve
competentie (ontleend aan Canale & Swain, 1980), waarin een onderscheid gemaakt wordt
tussen grarnmaticale, tekstuele, strategische en sociolinguistische competentie. Door aan
dit model, dat primair voor mondelinge taal uitgewerkt is, decodeercompetentie toe te
voegen, kan het ook als leidraad dienen voor een operationalisering van functionele
geletterdheid. In tabel 1.1 worden de competenties weergegeven waaruit functionele
geletterdheid volgens dit model bestaat.
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I competentie I aspecten I
grammaticale competentie fonologie, woordenschat en syntaxis

tekstuele competentie cohesie, coherentie

(de)codeercompetentie codeconventies, automatisering

strategische competentie planning, uitvoering, evaluatie

sociolingurstische competentie geletterdheidsconventies, culturele achtergrondketmis

Tabel 1.1 Operationalisering van functionele geletterdheid. Ontleend aan Verhoeven (l994a)

Bij grammaticale competentie gaat het om taalvaardigheden op klank-, woord- en zins-
niveau. Tekstuele competentie omvat kennis en vaardigheden die samenhangen met de
opbouw van geschreven teksten. Het gaat hier om het hanteren (begrijpen en produceren)
van teksten, zowel fictie als non-fictie, Begrippen als cohesie (samenhang in vorm) en
coherentie (samenhang in betekenis) treden daarbij op de voorgrond. De (dejcodeer-
competentie is vaardigheid in technisch lezen; het inzicht in en het kunnen hanteren van
het alfabetisch principe. Deze competentie vormt in feite de hoeksteen van het construct
functionele geletterdheid. De grammaticale, tekstuele en (de)codeercompetentie zijn
typisch schoolse taalvaardigheden, dus vaardigheden die expliciet worden onderwezen in
de school. De volgende vaardigheden, strategische en sociolinguistische vaardigheden,
komen in het onderwijs minder expliciet aan bod. Strategische competentie refereert aan
mentale processen die het lees- en schrijfproces reguleren, zoals planning, uitvoering en
evaluatie. Deze competentie wordt ook wei metacognitieve competentie genoemd.
Sociolingurstische competentie tenslotte stelt een individu in staat om in het leven van
alledag met geletterdheidstaken om te gaan. De domeinen van inzet van geletterdheid
staan hier centraal. Sociolinguistische competentie bestaat uit kennis van de conventies wat
betreft geletterdheid, zoals de typen documenten die in verschillende sociale instituties
gebruikt worden (brieven, formulieren, naslagwerken enz.) en kennis van de culturele
achtergrond en normen en waarden in de samenleving.
Functionele geletterdheid zoals weergegeven in dit model is een breed, veelomvattend
concept waaronder zowel structurele aspecten (grammatic ale competentie, codering,
tekstuele competentie), metacognitieve aspecten (strategische competentie) als functionele
aspecten (strategische en sociolinguistische competentie) vallen. De relaties tussen de
verschillende competenties worden echter in dit model niet duidelijk. Het model is in feite
een taxonomie, een opsomming van aspecten die deel uitrnaken van functionele geletterd-
heid. Uitspraken over de hierarchie, de ontwikkelingsvolgorde van de vaardigheden en hun
onderlinge relaties kunnen aan de hand van dit model niet gedaan worden.

1.2.2 Verwerving van geletterdheid in een monolinguale context

Stadia in de verwerving van functionele geletterdheid
Onderzoek naar de verwerving van geletterdheid heeft zich vooral geconcentreerd op het
leren lezen en schrijven van kinderen, met name in de geindustrialiseerde wereld. De
resultaten van het onderzoek rechtvaardigen de aanname van universele stadia die men
moet doorlopen om geletterd te worden (Wagner, 1987). Deze stadia zouden zowel door
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kinderen als door volwassenen doorlopen worden bij het leren lezen.' De stadia worden
door onder andere Chall (1987) geformuleerd. Zij tekent daarbij aan dat er sprake kan zijn
van overlap tussen de fasen en van individuele variatie in beginsituatie en leertempo.
Tabel 1.2 geeft een overzicht van de stadia in de verwerving van geletterdheid.

0 pre-reading onenterend lezen en schrijven

1 decoding aanvankelijk lezen en schrijven

2 fluency efficient lezen en schrijven

3 learning the new studerend lezen en schrijven

4 multiple viewpoints kritisch lezen en schrijven

5 (re)construction functioneel lezen en schrijven

Tabel 1.2 Stadia in de velWerving van geletterdheid naar Chall (1987)

De eerste periode is de fase van pre-reading, ofwei orienterend lezen en schrijven. Bij
kinderen speelt deze fase zich af in de kleuterperiode. Deze fase wordt ook wel aangeduid
als die van 'emergent literacy'. Kinderen vormen zich in deze periode een beeld van de
aard en functie van geschreven materiaal. Soms bootst het kind in deze periode lees- en
schrijfgedrag na. Meestal leert het ook enkele letters en/of woorden en de eigen naam
herkennen.
Daarna begint de periode van decoding, ofwei het aanvankelijk lezen en schrijven. In deze
fase wordt inzicht in het alfabetisch principe bijgebracht. Zo ontwikkelt het kind een
fonemisch bewustzijn en leert het via de relatie tussen letters en klanken woorden lezen
en spellen. Op het eind van dit stadium heeft het kind kennis van en vaardigheid in het
alfabetisch principe, kan het een aantal veel voorkomende woorden herkennen en kan het
eenvoudige teksten lezen.
Nadat kinderen de schriftelijke code hebben leren hanteren en deze steeds automatischer
gaan toepassen, treedt de fase in van fluency, oftewel het efficient lezen en schrijven.
Chall (1987) ziet deze fase als een integratie van de kennis en vaardigheden uit stadium
o en stadium 1. Bij het lezen gebruikt het kind nu zowel context en betekenis als de
decodeervaardigheid. Doordat het kind de ge1eerde(de)codeervaardigheden in een steeds
hoger tempo leert toepassen, kan het met toenemend gemak eenvoudige teksten lezen en
schrijven.
De volgende fase is de fase van learning the new, oftewe1 het studerend lezen en
schrijven. In deze fase ondergaat het lees- en schrijfproces onder invloed van veelvuldig
deelnemen aan schriftelijke taalgebruikssituaties enkele kwalitatieve veranderingen.
Doordat de woordherkenning inmiddels min of meer automatisch verloopt, kan de
aandacht van kinderen bij het lezen grotendeels gericht worden op het begrijpen en
formuleren van grotere eenheden, zoals woordgroepen, zinnen en zinsverbanden. Ook de
ontwikkeling van achtergrondkennis, woordenschat en cognitieve vaardigheden zorgt
ervoor dat het kind steeds beter teksten kan lezen en schrijven. In deze fase worden de
schriftelijke vaardigheden steeds meer een instrument met behulp waarvan kennis wordt

2 Kurvers & van der Zouw (1990) stellen inderdaad vast dat er in het stadium van aanvankelijk lezen en
schrijven sterke overeenkomsten zijn tussen het leerproces van kindereo en dat van volwassenen.
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verworven en nieuwe gevoelens worden ervaren. Kinderen gaan lezen om informatie te
verzamelen, om aanwijzingen te ontvangen of voor hun genoegen.
In de volgende fase, de periode van multiple viewpoints of het kritisch lezen en schrijven,
leren kinderen in hun schriftelijk taalgebruik vanuit een kritische houding verschillende
standpunten in te nemen. Ook kunnen ze in deze fase zelfstandig uiteenlopende lees-
strategieen toepassen, afhankelijk van het leesdoel (bijvoorbeeld orienterend, globaal of
gedetailleerd lezen).
De laatste fase is die van construction, ofweI het functioneel lezen en schrijven. In deze
fase vormt schriftgebruik een instrument voor het bevredigen van zowel persoonlijke
behoeften (verrijking en integratie van kennis en gevoelens) aIs maatschappelijke
behoeften (kennisoverdracht in onderwijs, communicatie binnen bedrijven en met
overheidsinstanties). Daarbij is het doelmatig kunnen hanteren van verschillende
tekstgenres, media en informatiesystemen van groot belang.
ChaIl (1987) komt op grond van deze stadia tot een definiering van volledige en
functionele ongeletterdheid. Daarnaast onderscheidt ze een categorie van zogenaamde
'nieuwe' ongeletterdheid. Volledig ongeletterden hebben stadium 1, het aanvankelijk lezen
en schrijven, niet bereikt. Functioneel ongeletterden zijn niet toegekomen aan stadium 3,
het studerend lezen; zij zijn niet in staat lezen en schrijven te gebruiken aIs middel om te
leren. De 'nieuwe' ongeletterden tenslotte hebben stadium 4, het kritisch lezen en
schrijven, niet bereikt; zij kunnen niet voldoen aan de eisen die de moderne, technolo-
gische maatschappij stelt ten aanzien van geletterdheid.

Onderzoek naar functionele geletterdheid in een monolinguale context
Het merendeel van de gegevens over functionele geletterdheid is gebaseerd op globaIe
maten, zoals de scholingsgraad van de bevolking. Vaak worden als functioneel anaIfabeet
aangeduid die mensen die geen enkele vorm van voortgezet onderwijs hebben genoten.
Veel westerse landen noemen een percentage van 20 a 25 procent functioneel anaIfabete
volwassenen (Kurvers & van der Zouw, 1990). Chall (1987) geeft voor de Verenigde
Staten het cijfer van een rniljoen volledig ongeletterden, 22 tot 26 miljoen functioneel
ongeletterden en meer dan 50 rniljoen 'nieuwe' ongeletterden. De Castell e.a. (1986) geven
schattingen voor Canada; 20 procent van de Canadezen zou functioneel ongeletterd zijn.
In enkele onderzoeken zijn meer specifieke meetinstrumenten gehanteerd om de mate van
functionele geletterdheid vast te stellen. Een voorbeeld hiervan is de Household Literacy
Assessment van Spratt e.a. (1991) (zie voor een beschrijving van deze toets paragraaf
3.4.2). Zij hebben deze toets gehanteerd in een onderzoek naar functionele geletterdheid
in Marokko.' Er blijkt een sterke positieve correlatie te bestaan tussen de resultaten van
kinderen op de Household Literacy Assessment en die op schoolse taken. De resultaten
op zowel de functionele aIs de schoolse taken werden voorspeld door het cognitieve
niveau van het kind (vastgesteld met behulp van toetsen) en de mate waarin kinderen
buiten de school met geschreven materiaal bezig zijn (vastgesteld met behulp van
zelfrapportage). De onderzoekers concluderen dat schoolse en functionele geletterdheid
door in essentie dezelfde\cognitieve processen worden verworven. Deze conclusie past
binnen het eerder gepresenteerde model waarin de typisch schoolse vaardigheden een

3 Hoewel in Marokko meerdere talen een rol spelen (Berbers, Marokkaans-Arabisch, Standaard Arabisch,
Frans), bespreken we het onderzoek van Spratt e.a. (1991) onder de paragraaf die over monolinguale contexten
handelt. De toets van Spratt e.a richt zich op het Standaard Arabisch, de officiele geschreven taa1 in Marokko.
De thuistalen Berbers en Marokkaans Arabisch worden niet in geschreven taalgebruik gehanteerd. Het Frans
speelt in bepaalde gebieden, zoals bestuur en hoger onderwijs een rol. (Otten & De Ruiter, 1993).
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onderdeel zijn van het construct functionele geletterdheid. Uit het onderzoek van Spratt
e.a. (1991) komt naar voren dat veel kinderen in Marokko geen hoog niveau van geletterd-
heid bereiken. Zij maken slechts beperkt gebruik van lezen als middel tot informatie-
verwerving over de wereld. Scholing alleen blijkt niet voldoende voor het succesvol
kunnen uitvoeren van functionele geletterdheidstaken. De auteurs bevelen dan ook expli-
ciete scholing in functionele taken aan, vooral voor hen die weinig gelegenheid hebben
tot het oefenen van geletterdheid buiten de school.
In Nederland is in de laatste jaren in toenemende mate onderzoek naar functionele
geletterdheid op gang gekomen. Kurvers & van der Zouw (1990), Leseman (1990) en
Doets (1992) hebben onderzoek uitgevoerd onder volwassenen. In het kader van de
Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) is onderzoek naar functione1e
vaardigheden van kinderen uitgevoerd, waarover gerapporteerd wordt door onder andere
van den Bergh & Hoeksma (1984), Wesdorp (1985), Wesdorp & Hoeksma (1985),
Triesscheijn e.a. (1985) en Zwarts (1990). Daarnaast wordt in Leseman e.a. (1992) ook
verslag gedaan van onderzoek naar functionele geletterdheid onder kinderen. In deze
onderzoeken participeerden zowel autochtonen als allochtonen. De onderzoeken waren in
alle gevallen gericht op de functionele geletterdheid in het Nederlands. In deze paragraaf
bespreken we ofwei de resultaten van de totale onderzoeksgroepen (die voor het merendeel
bestonden uit autochtonen), ofwel de resultaten van de autochtone participanten; in
paragraaf 2.1.3 komen de resultaten van allochtone participanten aan bod.
Van den Bergh & Hoeksma (1984) onderzochten de wenselijkheid en haalbaarheid van
functionele taaldoelen in het basisonderwijs. Aan de hand van een lijst van diverse spreek-
, schrijf-, lees- en luistersituaties werd aan ouders, leerkrachten en specialisten ("mensen
die beroepshalve bij het moedertaalonderwijs op de basis school betrokken zijn, maar zelf
geen les geven") gevraagd welke taaldoelen men gewenst en haalbaar acht voor leerlingen
aan het einde van de basisschool. Aan de hand van de resultaten werden functionele
taaltaken geconstrueerd die vervolgens in een grootschalig onderzoek zijn afgenomen. Als
functionele lees taken zijn onder meer aangemerkt het invullen van formulieren, het lezen
van informatieve bladen, het raadplegen van een radio- en tv-gids en een telefoongids.
Functionele schrijftaken zijn onder meer het schrijven van een forme1e brief, een instructie
en een routebeschrijving alsmede het beschrijven van een concrete zaak (bijvoorbeeld: "het
beschrijven van verschillen tussen twee fietsen waaruit je moet kiezen, en daarbij duidelijk
maken welke je het liefste wilt hebben"). Wesdorp (1985), Wesdorp & Hoeksma (1985)
en Zwarts (1990) beschrijven de resultaten op de functionele lees- en schrijftaken van
leerlingen aan het einde van de basis school. Tenminste 7 procent van de leerlingen
presteert op bijna alle leestaken op minimaal niveau. De leesvaardigheid van deze
leerlingen is zo gering dat ze als functioneel analfabeet aangemerkt worden. Daarnaast
presteert 9 procent van de leerlingen op bijna alle schrijftaken op minimaal niveau. Deze
leerlingen zijn niet in staat effectief te communiceren in de meeste functionele schrijf-
situaties. Verhoeven & van der Leij (1992) concluderen dat de effectiviteit van het
onderwijs in schriftelijke vaardigheden te wensen overlaat.
Leseman e.a. (1992) voerden een onderzoek uit onder ruim 2600 leerlingen in de eerste
en de derde klas van het LBO en MAVO. Op een tekstbegriptaak scoorde bijna een kwart
van de leerlingen onvoldoende. Een schrifte1ijk ooggetuigeverslag werd door 14 procent
van de totale groep onvoldoende gemaakt en een formele brief door bijna 30 procent.
Kurvers & van der Zouw (1990) onderzochten de verwerving van geletterdheid in het
Nederlands als tweede taal door allochtone volwassenen. Dezen blijken in grote lijnen
dezelfde stadia te doorlopen als kinderen die in hun moedertaalleren lezen en schrijven.
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Het aanvankelijk leren lezen en schrijven in de tweede taal wordt vooral bemvloed door
lexicale en fonologische vaardigheden in die taal.
De mate van functionele geletterdheid onder volwassenen is het onderwerp van een studie
in Rotterdam (Leseman 1990, 1994). Vijfhonderd personen van 18 tot 70 jaar (waarvan
13 procent allochtonen) kregen een enquete voorgelegd, waarin hen werd gevraagd een
oordeel te geven over hun lees- en schrijfvaardigheid in alledaagse, functionele situaties.
Die situaties zijn gedefinieerd als algemeen bekend en deel uitmakend van het normale,
volwassen leven. Ze zijn functioneel omdat ze sociaal of persoonlijk van nut zijn.
Leseman maakt een onderscheid in de rnoeilijkheidsgraad van de voorgelegde situaties;
bij de eenvoudige of elementaire taken gaat het om korte teksten die bij iedereen bekend
zijn, een eenvoudige syntaxis hebben en waarvan de betekenis is gegeven in de directe
situatie (bijvoorbeeld: het lezen en schrijven van eigen naam, adres, een boodschappen-
lijst). De complexe taken vereisen complexe redeneerprocessen en/of gespecialiseerde
kennis van tekstconventies (bijvoorbeeld: het lezen en schrijven van officiele brieven, een
sollicitatie, een rapport). Van de onderzoeksgroep geeft 4 procent aan op elementair niveau
niet te kunnen lezen en schrijven; dit zijn de 'echte' of volledige analfabeten. Bijna 25
proeent geeft aan onvoldoende in staat te zijn tot eomplexe, alledaagse lees- en schrijf-
taken; de onderzoeker noemt dit 'eulturele' of semi-analfabeten.
Ook Doets (1992) onderzoeht de mate van funetionele geletterdheid onder volwassenen.
Hij selecteerde voor zijn onderzoek alledaagse taken, dat wil zeggen zeer frequente taken
(die elke dag kunnen voorkomen) en zeer gewone taken (waarvoor iedereen zieh gesteld
kan zien). De taken bestonden uit lezen, schrijven en tabellenlformulieren. Binnen deze
onderdelen onderseheidde Doets elementaire, eenvoudige en eomplexe taken. In het
onderzoek participeerden ruim 900 autoehtone Nederlanders, die middels een enquete om
een zelfbeoordeling van hun competentie met betrekking tot de verschillende taken
gevraagd werden. Doets onderseheidt aan de hand van zijn taken verschillende niveaus
van functionele ongeletterdheid. Wanneer de elementaire geletterdheidstaken (zoals het
lezen en schrijven van woorden en getallen) niet of matig beheerst worden, noemt hij dit
een "emstige" vorm van ongeletterdheid. "lets rninder emstig" noemt Doets het wanneer
de eenvoudige taken (zoals het lezen en sehrijven van een kort verslag of instructie) niet
volledig en de complexe, taken helemaal niet beheerst worden. "Minder emstig" is de
ongeletterdheid wanneer slechts een of twee van de complexe taken niet beheerst worden.
Het gaat hier om het invullen van ingewikkelde formulieren en het sehrijven van langere
brieven. Volgens deze classificatie komt Doets tot een percentage van 1 procent "emstig
ongeletterden",5 procent van "iets minder emstig ongeletterden" en ruim 18 procent van
"rninder emstig ongeletterden". Deze laatste groep bevindt zich volgens Doets in een
grensgebied tussen geletterdheid en ongeletterdheid.

Determinanten van functionele geletterdheid in een monolinguale context
Voor de verwerving van functionele geletterdheid zijn persoonskenmerken en omgevings-
kenmerken van belang. Zo is onder andere de cognitieve capaciteit van de leerder een
persoonskenmerk dat een rol speelt. Als omgevingskenmerken kunnen gezinskenmerken
en schoolkenmerken genoemd worden. Gezinskenmerken die in de literatuur als
deterrninanten van functionele geletterdheid genoemd worden zijn de sociaal-eeonornische
en culturele achtergrond, de opleiding van de ouders, culturele gewoontes en het taal-
gebruik in het gezin (Snow e.a., 1991). Aard en mate van lees- en schrijfinstructie
(Driessen, 1990; Verhoeven, 1991b) en de varieteit aan geschreven materiaal (Snow e.a.,
1991) zijn schoolkenmerken die een rol spelen bij geletterdheid. Daarnaast is de congruen-
tie tussen de twee contexten (gezin en school) van groot belang. Congruentie tussen de
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taalervaring thuis en de taaleisen in de klas (Wells, 1985), overeenstemming in
communicatiegewoontes tussen kinderen en leerkrachten (Trueba, 1989), en ook de
contacten tussen ouders en leerkrachten (Snow e.a., 1991) worden in het algemeen als
belangrijke factoren gezien. Op enkele belangrijke onderzoeken omtrent de determinanten
van functionele geletterdheid wordt bier nader ingegaan.
Heath (1986) noemt twee factoren die cruciaal zijn voor de verwerving en het behoud van
geletterdheid. Ten eerste moet men taal leren zien als een object en moet men leren taal
te analyseren. Daarvoor zijn activiteiten als voorlezen en praten over taal van groot belang.
Ten tweede moeten er mogelijkheden zijn om schriftelijk materiaal te bespreken en te
bediscussieren buiten de eigen familiekring. Daarvoor moet een institutionele omgeving
aanwezig zijn waarin dit kan. Heath onderzoekt het taalgebruik van twee gemeenschappen
in het Zuidoosten van de Verenigde Staten, Roadville, een witte arbeidersgemeenschap,
en Trackton, een zwarte arbeidersgemeenschap. In Roadville worden jonge kinderen
voorgelezen, maar daamaast zien de kinderen hun ouders en de gemeenschap slechts in
beperkte mate bezig met geschreven materiaal. In Trackton worden kinderen niet
voorgelezen, maar wordt weI geschreven materiaal gebruikt in contacten met de
gemeenschap (met name in de kerk). Schriftgebruik is bier een sterk sociale activiteit. De
kinderen in Roadville hebben weinig problemen met het leren lezen op school, maar weI
later in het onderwijs bij tekstinterpretatie en het koppelen van teksten aan de eigen
ervaring. De kinderen in Trackton hebben daarentegen vaker vroeg op school problemen
met het leren lezen. Heath's conclusie is dat de voorwaarden voor geletterdheid cultuur-
gebonden zijn. Ze hebben te maken met de wijze waarop een gemeenschap geschreven
taal ziet en gebruikt.
Ook Wells (1985) ziet bepaalde factoren in het thuismilieu als belangrijke voorspellers van
het latere leren op school. Allereerst de kwaliteit en kwantiteit van de communicatie thuis,
waarbij vooral de aard en mate van 'negotiation of meaning' een rol speelt. Daamaast de
mate waarin thuis geletterdheidsactiviteiten gestimuleerd worden. Het gaat daarbij vooral
om de omgang met taal irl een context-gereduceerde omgeving (bijvoorbeeld voorlezen).
De eerste factor (kwaliteit en kwantiteit van de communicatie) blijkt niet gerelateerd te
zijn aan de sociaal-economische status van het gezin, de tweede factor (stimuleren van
geletterdheidsactiviteiten) weI.
Ook Wagner & Spratt (1988), die onderzoek doen in Marokko, stellen vast dat de thuis-
situatie van groot belang is voor geletterdheid. De leesvaardigheid van 6- en 7-jarige
kinderen blijkt samen te hangen met de geletterdheid van de ouders en hun attitude ten
opzichte van lezen en schrijven. Een andere voorspeller van leesvaardigheid (met name
in een relatief ongeletterde omgeving) is de attitude van kinderen zelf tegenover lezen en
leren. Ook voor iets oudere kinderen (11 tot 14 jaar) in Marokko is vastgesteld dat de
omgeving waarin zij opgroeien een sterke voorspeller van geletterdheid is (Spratt e.a.,
1991). Het opgroeien in een stads- dan wei plattelandsomgeving en de taalactiviteiten thuis
hangen samen met de mate van geletterdheid. Daarnaast correleren individuele
karakteristieken van het kind met geletterdheid, namelijk het geslacht (in Marokko hebben
meisjes meer kans op functionele ongeletterdheid dan jongens) en de cognitieve
vaardigheden en feitenkennis van het kind. Bovendien stellen Spratt e.a. (1991) vast dat
naarrnate kinderen langer op school blijven zij meer functionele taalvaardigheden
verwerven.
Leseman (1994) probeert in zijn eerder genoemde onderzoek onder volwassenen in
Rotterdam de relatieve waarde van de thuissituatie en van scholing vast te stellen. Hij
onderscheidt in zijn onderzoek geletterden, semi-geletterden en ongeletterden. Deze
groepen blijken op een aantal sociaal-culturele kenmerken van elkaar te verschillen.
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Kenmerkend is in de eerste plaats de omgeving waarin men opgroeide. De sociaal-
economische positie van de ouders en de mate van lezen en schrijven in de thuisomgeving
zijn daarbij de belangrijkste factoren. Naast de omgeving waarin men opgegroeid is, speelt
ook de eigen sociaal-economische positie een rol. De mate van geletterdheid hangt sarnen
met de prestaties aan het eind van de basisschool, het bereikte onderwijsniveau en de mate
waarin geletterdheid in het werk en in de vrije tijd een rol speelt.
Een toetsing van het relatieve belang van sociaal-culturele factoren enerzijds en school-
factoren anderzijds wijst uit dat sociaal-culturele factoren 40 procent van de variantie in
geletterdheid bepalen en schoolfactoren 10 procent. Het effect van scholing op de
beheersing van complexe geletterdheidstaken blijkt relatief klein vergeleken met het effect
van sociaal-culturele factoren. Scholing heeft daarbij vooral invloed op de beheersing van
elementaire taken, minder op de beheersing van complexe taken. Leseman (1994)
concludeert dat functionele geletterdheid (vol gens de standaard van de moderne,
ontwikkelde samenleving) sterk wordt bemvloed door sociaal-culturele factoren,
voornamelijk direct door socialisatie van een culturele habitus, gedeeltelijk indirect door
invloed van sociaal-culturele factoren op de schoolcarriere, De invloed van informele,
voor- en buitenschoolse socialisatie is sterker dan de invloed van formele scholing. De
school is niet in staat de reproduktie van culturele gewoontes van sociale klassen over
generaties heen te doorbreken.
In een onderzoek van Leseman e.a. (1992) onder LBO- en MAVO-leerlingen werd
nagegaan welke schoolkenmerken van belang zijn voor functionele geletterdheid.
Belangrijke kenmerken zijn de mate waarin sprake is van een intellectueel stimulerend
klimaat, de mate van verbale uitwisseling tussen leerling en leerkracht, de inhoud van het
curriculum Nederlands en de aanwezigheid van deskundigen op school. Deze school-
kenmerken verklaren samen echter slechts 2 procent van de varian tie in de mate van
functionele geletterdheid. De conclusie uit dit onderzoek is echter niet dat onderwijs er
weinig toe doet. De functionele geletterdheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs
blijkt narnelijk met de jaren waarin onderwijs genoten wordt, te groeien. Onderwijs lijkt
dus een vrij globale invloed op de ontwikkeling van functionele geletterdheid te hebben,
waarbij kwaliteitsverschillen tussen onderwijstypen en scholen van veel minder belang
lijken.

1.2.3 Verwerving van geietterdheid in een bilinguaie context

Tweetalige geletterdheid
Zowel op het gebied van tweetaligheid als op het gebied van functionele geletterdheid is
het nodige gepubliceerd. Deze twee onderzoeksgebieden zijn echter nog slechts sporadisch
met elkaar in verb and gebracht. Hornberger (1989, 1994) destilleert vanuit de literatuur
aandachtspunten in de studie van biliteracy, De term biliteracy zal in het vervolg worden
aangeduid als tweetalige geletterdheid. De relatie tussen tweetaligheid en geletterdheid is
veelvoudig en complex. Hornberger gebruikt de notie van continua, die samenhangende
dimensies van het concept van tweetalige geletterdheid vormen. De continua hebben
betrekking op de context, het individu en de media of middelen van tweetalige geletterd-
heid. In tabel 1.3 worden de continua van tweetalige geletterdheid genoemd.
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Context micro - macro

monolinguaal - multilinguaal

oraaI - geletterd

Individu receptief - produktief

mondeling - schriftelijk

eerste taal - tweede taal

Medial simultaan - successief
middelen

gelijke structuren - ongelijke structuren

convergent schrift - divergent schrift

TabeJ 1.3 Continua van tweetalige geletterdheid. Ontleend aan Hornberger (1989).

De context komt alseerste belangrijke factor naar voren. Etnografische studies
benadrukken het belang van de context (onder andere Heath, 1980, 1986; Scribner & Cole,
1981). Wil men de context van tweetalige geletterdheid bestuderen, dan moet minstens aan
drie aspecten aandacht besteed worden. Deze aspecten beinvloeden namelijk de mate van
tweetalige geletterdheid. Een eerste aandachtspunt is het continuum van micro- tot macro-
niveau van analyse. Contexten waarbinnen men tweetalige geletterdheid bestudeert kunnen
varieren van micro (bijvoorbeeld een bepaald onderdeel van taalin een bepaald stuk tekst)
tot macro (bijvoorbeeld patronen van taalgebruik tussen gemeenschappen). Het tweede
continuum binnen de context is dat van mono- naar multilinguaal. Een bepaalde context
kan een beroep doen op het gebruik van een of meer talen. In een bilinguale context
kunnen de verschillende talen verschillende functies en waarderingen hebben. Oit alles
bemvloedt het gebruik en de ontwikkeling van tweetalige geletterdheid. Het derde
continuum is dat van oraal naar geletterd. Dit continuum maakt duidelijk dat de manier
waarop een bepaalde context mondeling en schriftelijk taalgebruik combineert invloed
heeft op het gebruik en de ontwikkeling van tweetalige geletterdheid. Met behulp van deze
drie continua kan een bepaalde context van tweetalige geletterdheid gedefinieerd worden,
door deze te plaatsen op een intersectie van de drie genoemde continua.
De tweede factor die Hornberger onderscheidt is het individu, oftewel de ontwikkeling van
tweetalige geletterdheid in het individu. Een tweetalig individu ontwikkelt een
communicatief repertoire en in een bepaalde context worden ook bepaalde delen van dat
repertoire gebruikt. De ontwikkeling van dit communicatieve repertoire wordt door
minstens drie kenmerken bepaald, die wederom in de vorm van continua weergegeven
kunnen worden. Dit zijn het continuum van receptief naar produktief, het continuum van
mondeling naar schriftelijk en het continuum van eerste naar tweede taal. Uit onderzoek
naar tweetalige geletterdheid is gebleken dat de verwerving niet altijd in een richting gaat,
van receptief (luisteren, lezen) naar produktief (spreken, schrijven) en van mondeling
(luisteren, spreken) naar schriftelijk (lezen, schrijven). Het continuum van eerste naar
tweede taal geeft aan dat de ontwikkeling van de eerste taal van invloed is op het leren
van de tweede taal. Toch hoeft ook deze transfer niet altijd in een richting plaats te
vinden. Narain & Verhoeven (1992) stelden vast dat bij allochtone kinderen in Nederland
aan het eind van de kleuterperiode transfer optreedt van de tweede naar de eerste taal.
Evenals de context kan ook de ontwikkeling van tweetalige geletterdheid van een individu
geplaatst worden op een intersectie van de drie continua.
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Wat betreft de derde factor, de media ofweI de middelen van tweetalige geletterdheid lean
er onderscheid gemaakt worden tussen een simultane of successieve verwerving van de
twee talen. Dit continuum heeft te maken met het moment waarop de tweede taal
geintroduceerd wordt, tegelijk met de eerste taal (simultaan) of later in het taal-
verwervingsproces (successief). Onderzoek geeft geen uitsluitsel over het beste moment
van introductie van de tweede taal. WeI wordt gesteld dat een zekere beheersingsgraad van
mondelinge vaardigheden in de eerste taal een belangrijke voorwaarde is voor het te
bereiken vaardigheidsniveau in de tweede taal (de zogenaamde drempelhypothese van
Cummins, 1983). Het tweede continuum wat betreft de media is dat van gelijke naar
ongelijke structuren. De talen die in een bilinguale context een rol spe1en kunnen qua
grammaticale structuren in meerdere of mindere mate uiteenlopen. Het derde continuum
betreft het schriftsysteem van de talen. Ook het schriftsysteem kan in meerdere of mindere
mate uiteenlopen (bijvoorbeeld: het schriftsysteem van het Engels en het Nederlands is
convergent, dat van het Arabisch en het Nederlands is divergent). De rol van deze
verschillen dan wel overeenkomsten tussen de talen in de ontwikkeling van tweetalige
geletterdheid is echter nog niet duide1ijk.
Voor een beschrijving van het onderzoeksveld omtrent tweetalige geletterdheid aan de
hand van deze continua, verwijzen we naar Hornberger (1989). Het belang van de
continua is gelegen in het feit dat ze inzicht bieden in de complexe aard van tweetalige
geletterdheid. De continua maken duidelijk dat de context waarin en de middelen waarmee
tweetaligheid zich ontwikkelt binnen een individu van groot belang zijn. Zo wordt
bijvoorbeeld duidelijk dat er mogelijkheden bestaan voor positieve transfer tussen talen,
maar dat er tevens vele contextuele, individuele en mediagebonden factoren zijn die de
transfer kunnen bevorderen danwel belemmeren.

Onderzoek naar functionele geletterdheid in een bilinguale context
In een tweetalige omgeving kunnen de geschreven codes voor uiteenlopende etnische
groepen verschillende specifieke functies dienen. In een samenleving waarin sprake is van
een dominante meerderheidstaal (zoals in Nederland) ligt de eerste functie van de
meerderheidstaal in de interactie tussen groepen. De belangrijkste functie van minder-
heidstalen ligt in communicatie binnen de eigen groep en in de beleving van de eigen
etnische identiteit (Verhoeven, 1994b).
Het belang van geletterdheid in de meerderheidstaal wordt algemeen onderkend. Er is dan
ook het nodige onderzoek gedaan naar de geletterdheid van allochtone groepen in de
tweede taal. In Nederland is onderzoek gedaan door Triesscheijn e.a. (1985), Kurvers &
van der Zouw (1990), Leseman e.a. (1992) en Doets (1992) (zie voor een beschrijving van
deze onderzoeken paragraaf 1.2.2). Uit deze onderzoeken komt naar voren dat zowel
allochtone kinderen als volwassenen meer problemen hebben met geletterdheidstaken in
het Nederlands dan autochtone groepen. Triesscheijn e.a. (1985) geven aan dat allochtone
leerlingen aan het einde van de basisschool met name moeilijkheden ondervinden bij het
lezen van informatieve bladen, het raadplegen van een telefoongids, het schrijven van een
instructie en het beschrijven van een concrete zaak (zie paragraaf 1.2.2).
Over de mate van functionele geletterdheid in de eigen taal van allochtone kinderen is veel
minder bekend. Vergelijkend onderzoek naar geletterdheid in de eerste en de tweede taal
van allochtone kinderen is slechts in beperkte mate uitgevoerd. Verhoeven (1994b) stelt
in een onderzoek naar het leren lezen van allochtone en autochtone leerlingen vast dat
allochtone leerlingen minder profijt hebben van woordbekendheid en minder gebruik
maken van de context bij het decoderen. Maar in het algemeen blijken structure1e
kenmerken bij het leren lezen (decoderen en tekstbegrip) sterk vergelijkbaar te zijn voor
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eerste- en tweede-taalleerders. De leerstrategieen zijn in beide gevallen gebaseerd op de
structuur van de doeltaal.
Tekstbegrip in de eerste en tweede taal van allochtone leerlingen is het onderwerp van een
aantal onderzoeken (Litjens, 1990; Hacquebord, 1989; Bossers, 1992). Litjens (1990) stelt
vast dat Turkse leerlingen aan het eind van de basisscbool vooral moeite hebben met het
in eigen woorden formuleren van antwoorden bij tekstbegrip in het Nederlands. Ze zijn
daarbij niet in staat los te komen van de letterlijke tekst. Deze vaardigheid blijken zij in
hun eerste taal wel te bebben. Hacquebord (1989) volgde de tekstbegripontwikkeling van
Turkse leerlingen van: bet einde van de basisschool tot bet vierde leerjaar van het
voortgezet onderwijs. Zij stelt vast dat allochtone leerlingen op LBO en MA VO in
vergelijking met autochtone leerlingen een sterke acbterstand in woordkennis in het
Nederlands hebben. Toch behalen ze een redelijk niveau van tekstbegrip in het Neder-
lands, omdat ze hun geringere kennis op microniveau (woordenschat) compenseren met
het hanteren van efficiente leesstrategieen, zoals 'macrolezen'. Ben verontrustend resultaat
uit haar onderzoek is echter dat de tekstbegripvaardigheid van allochtone leerlingen op het
LBO in zowel de eerste als de tweede taal in de loop der jaren acbteruitgaat (longitudinaal
effect). Hacquebord wijt dit aan het ontbreken van een leescultuur op dit schooltype (zie
ook paragraaf 2.2.3.3). Bossers (1992) deed een onderzoek naar het tekstbegrip van
volwassen Turken in Nederland. Tekstbegrip in de tweede taal blijkt met name samen te
hangen met de woordenschat en de grammaticakennis in de tweede taal. Daarnaast is er
ook sprake van een samenhang tussen tekstbegrip in de eerste en de tweede taal.

Determinanten van functionele geletterdheid in een bilinguale context
Naast de determinanten van functionele geletterdheid in een monolinguale context, kunnen
in een bilinguale context nog andere factoren een rol spelen. We hebben gezien dat in een
monolinguale setting karakteristieken van het individu en de omgeving (gezin, school) een
rol spelen. In een bilinguale setting zijn deze karakteristieken moeilijker te interpreteren
en is er sprake van extra variatie doordat verscbillende normen en waarden meespelen.
Het bereiken van functionele geletterdheid in een bilinguale context lijkt drempels op te
werpen voor allochtone leerlingen. Een van die drempels heeft te maken met het gebrek
aan congruentie tussen het taalgebruik in het thuismilieu en dat in het schoolmilieu. De
mate waarin in de thuissituatie gedecontextualiseerd taalgebruik ofwel de epistemologisch-
educatieve dimensie van taalgebruik voorkomt, blijkt een sterke voorspeller van school-
succes en van het niveau van geletterdheid (Wells, 1985; Heath, 1986; Leseman, 1990).
Het feit dat in het sociaal milieu van veel allochtone leerlingen en van autochtone
leerlingen uit lagere sociale klassen andere functies van taalgebruik dan de epistemolo-
gisch-educatieve functie domineren, werpt een drempel op ten aanzien van functionele
geletterdheid. Een tweede drempel voor het bereiken van een hoog niveau van functionele
geletterdheid is het feit dat allochtone leerlingen niet alleen geletterdheid moeten
verwerven, maar ook (meestal tegelijkertijd) een tweede taal moeten leren (Leseman,
1990; Verhoeven, 1994b). De meeste onderzoekers pleiten dan ook voor het leren van het
alfabetisch principe in de taal die de kinderen het meest vertrouwd is (het zogenaamde
'moedertaalprincipe'). Op die manier kan het kind gebruik maken van de kennis en regels
zoals het die al kent vanuit mondeling taalgebruik (met name woordenschat speelt een
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grote rol). Bovendien rnaakt het feit dat het klanksysteem van de taal al bekend is bet
leren lezen in die taa1 gemakkelijker. 4

Instructiemodellen in een bilinguale context
Het leren van twee talen kan in het onderwijs in verschillende instructiemodellen vorm
gegeven worden. Verhoeven (1987) beschrijft zes instructiemodellen, die verschillen in de
mate waarin ze mono- dan wei bilinguaal zijn en in de functies die de eerste en de tweede
taal vervullen.

instructietaal doeltaal

monolinguaal TI TI

monolinguaal 1'2 1'2

bilinguaal TI, overgang naar 1'2 1'2

bilinguaal simuitaan TI en 1'2 TI en 1'2

bilinguaal TI, overgang naar 1'2 TI en 1'2

bilinguaal 1'2, overgang naar TI Tl en 1'2

TabeJ 1.4 Instructiemodellen voor het taalonderwijs aan allochtone leerlingen (ontleend aan
Verhoeven, 1987), Tl= eerste taal, 12= tweede taal

Het eerste model is een monolinguaal model, waarin de eerste taal zowel instructie- als
doeltaal is. Ook het tweede model is monolinguaal, nu echter met de tweede taal als
instructie- en doeltaal. Dit model wordt ook wei het immersiemodel genoemd; de leerling
wordt 'ondergedompeld' in de tweede taal en de eerste taal komt niet aan bod. Naast deze
monolinguale modellen zijn er vier bilinguale modellen denkbaar. In het eerste model start
men met instructie in de eerste taal, maar al snel wordt overgegaan naar instructie in de
tweede taa1 en stopt de instructie in de eerste taal. Dit model is transitioneel: de eerste en
tweede taal dienen beide als instructietaal, maar de tweede taal is de doeltaal. Het tweede
bilinguale model gaat uit van simultane instructie in de eerste en de tweede taal. Beide
talen zijn zowel instructie- als doeltaal. In het derde model is de instructietaal aanvankelijk
de eerste, maar later de tweede taal. Beide talen zijn ecbter doeltaal. In bet laatste model
is dit andersom: de instructietaal is eerst de tweede, maar later de eerste taal. Beide talen
zijn opnieuw doeltaal.
Het instructiemodel waarvoor gekozen wordt in een samenleving beeft te maken met de
taalpolitiek die de samenleving hanteert met betrekking tot geletterdbeid. Verhoeven
(1994b) onderscheidt drie typen van politiek ten aanzien van geletterdheid. Het eerste type
richt zich op taalsegregatie; er is dan alleen aandacht voor de minderheidstaal. Een
instructiemodel dat hierbij past is het eerste, monolinguale model. Het tweede type is
gericht op taalassimilatie. Er is dan alleen aandacht voor de meerderheidstaal.
Instructiemodellen die bierbij passen zijn het monolinguale model, waarin enkel aandacht
is voor de tweede taal, en het transitionele model, waarin de eerste taal slechts dient ter

4 Ook voor volwassenen die leren lezen en schrijven is lexicale en fonologische kennis van de betreffende
taa1 van groot belang. Vandaar dat ook voor volwassenen gepleit wordt voor het alfabetiseren in de moedertaa1
(Kurvers & van der Zouw, 1990).
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ondersteuning van de' tweede taal. Het derde type taalpolitiek richt zich op taalbehoud.
Doelstelling van deze politiek is minderheden hun eigen taal en cultuur te laten behouden,
naast deelname in de meerderheidstaal en -cultuur. Bij dit model passen de laatste drie
bilinguale modellen, waarin eerste en tweede taal beide doeltaal zijn. Deze modellen
rich ten zich op het bereiken van functionele tweetaligheid.
De vormen van tweetalige instructie staan volop ter discussie. Onderzoeksresultaten over
de effecten van de verschillende modellen zijn niet eenduidig te interpreteren. De
onderzoeken laten verschillende resultaten zien in verschillende contexten. Zoals ook de
continua van Hornberger (1989, 1994) laten zien, zijn veel meer factoren dan aileen het
instructiemodel van belang voor de mate van functionele tweetaligheid. Individuele en
contextuele kenmerken spelen een rol naast taalkenmerken.
Verhoeven (1994b ) heeft in een kleinschalig experiment de geletterdheid van Turkse
kinderen in een onderdompelingsmodel en in een transitioneel model vergeleken. De
kinderen in het transitionele model behaalden betere resultaten op taken in de eerste taal
en gelijke of betere resultaten op taken in de tweede taal dan de kinderen in het
onderdompelingsmodel. Bovendien leidde het transitionele model tot een meer positieve
orientatie ten aanzien van geletterdheid in beide talen. De bevindingen van Verhoeven zijn
in lijn met de atbankelijkbeidshypothese van Cummins (1983) die een common underlying
proficiency veronderstelt, waardoor transfer van vaardigheden tussen tal en optreedt. Met
name de zogenaamde cognitive academic language proficiency (= CALP) zou overdraag-
baar zijn tussen talen. Cummins legt in zijn latere werk meer de nadruk op 'context-
reduced' taalgebruik dan op CALP. Taalvaardigheden die weinig ingebed zijn in de
context zijn sterk atbankelijk van individuele kenmerken. Deze zogenaamde 'attribute-
based proficiency' is gebaseerd op kenmerken van het individu (o.a. cognitieve capaciteit)
en daarmee overdraagbaar tussen talen. Daarnaast onderscheidt Cummins de 'input-based
proficiency' die meer gebaseerd is op in de context ingebed taalgebruik. Deze taalvaardig-
heid is sterk atbankelijk van het taalaanbod en is daarmee minder sterk overdraagbaar
tussen talen (Cummins & Swain, 1986).
Al zijn de onderzoeksresultaten niet eenduidig wat betreft de effecten van tweetalig
onderwijs, wei is inmiddels voldoende aangetoond dat tweetalig onderwijs geen
belemmering vormt voor de verwerving van de tweede taal. Daarnaast heeft het positieve
effecten op de beheersing van de eerste taal. Bovendien gaat er van tweetalig onderwijs,
waarin blijkt dat de eigen taal en cultuur van allochtone kinderen geaccepteerd en
gewaardeerd wordt, een po stief effect uit op de sociale en emotionele ontwikkeling van
deze kinderen (vgl. Extra e.a., 1992).

1.2.4 Samenvatting

De definitie van functionele geletterdheid plaatst het concept in zijn sociale context. Dit
houdt tevens in dat er geen universeel geldige operationele definitie van dit concept te
geven is. Functionele geletterdheid wordt opgevat als een brede, veelomvattende
competentie. Deze bevat zowel typisch schoolse als meer functionele vaardigheden. In de
literatuur wordt aangenomen dat er universele stadia bestaan die individuen doorlopen in
het proces van geletterd worden. Functionele geletterdheid kan aan de hand van deze
ontwikkelingsstadia gedefinieerd worden. In ontwikkelde industrielanden is ongeveer 20
procent van de bevolking functioneel ongeletterd. In Nederland blijkt een aanzienlijk deel
van de leerlingen aan het einde van de basisschool op functionele schrijftaken laag te
presteren. In het voortgezet onderwijs geldt dat vooral leerlingen op het LBO moeite
hebben met functionele lees- en schrijftaken. Als belangrijkste determinant van functionele
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geletterdheid komt uit onderzoek de thuissituatie, en wei in sociaal-economisch en sociaal-
cultureel opzicht, naar voren. Kenmerken van de thuissituatie, zoals de mate van lezen en
schrijven, de attitude ten opzichte van lezen en schrijven en de geletterdheid van de ouders
blijken sterk samen te hangen met functionele geletterdheid. Daarnaast heeft ook scholing
een vrij globale invloed op de ontwikkeling van functionele geletterdheid. Naarmate
kinderen langer op school blijven, verwerven zij ook meer functionele vaardigheden.
De ontwikkeling van tweetalige geletterdheid kan weergegeven worden aan de hand van
drie continua: die van de context, het individu en de rniddelen. In een tweetalige omgeving
kunnen de verschillende talen elk specifieke functies dienen. Studies naar functionele
gelenerdheid in een bilinguale context hebben zich vooral gericht op de geletterdheid in
de tweede taal. Over functionele geletterdheid in de eerste taal van allochtone leerlingen
in Nederland is nagenoeg niets bekend. Ongeveer de helft van de allochtone leerlingen in
Nederland aan het eind van de basisschool heeft moeite met functionele lees- enlof schrijf-
taken in het Nederlands. Enquetes onder allochtone volwassenen wijzen uit dat ongeveer
40 procent problemen heeft met functionele lees- en schrijftaken in het Nederlands.
Met name op het gebied van tekstbegrip in het Nederlands blijken allochtone leerlingen
problemen te ondervinden, waarbij hun beperkte woordenschat in het Nederlands een
belangrijke factor is. Het bereiken van functionele geletterdheid in een bilinguale context
werpt twee belangrijke drempels op voor allochtone leerlingen. Ten eerste het verschil
tussen thuistaal en schooltaal; de taaltradities in de gezinnen van allochtone leerlingen
wijken sterk af van de taaltradities op de Nederlandse school. Ten tweede vormt het feit
dat allochtone leerlingen naast geletterdheid ook een onbekende taal moeten verwerven
een extra drempel voor het bereiken van een hoog niveau van functionele geletterdheid.
In een bilinguale context kunnen de talen in het onderwijs verschillende functies krijgen
en daarbij horen ook verschillende instructiemodellen. Tweetalig onderwijs blijkt geen
negatief effect te hebben op de verwerving van de tweede taal. Daarentegen kan het wei
positieve effecten hebben op de cognitieve vaardigheden en het zelfconcept van allochtone
leerlingen.

1.3 Profiel van de onderzoeksgroepen

In dit proefschrift rich ten we onze aandacht op Turkse kinderen aan het einde van de
lagere school in Turkije en Turkse kinderen bij de overgang van basisschool naar
voortgezet onderwijs in Nederland. We geven hier eerst een korte schets van deze
kinderen en hun achtergronden.
Turkije is een republiek die zich bevindt op de grens van Europa en Azie. Het land telt
ongeveer 56 rniljoen inwoners, waarvan de meerderheid islarnitisch is. De grootste
rninderheidsgroep is de Koerdische populatie. Turkije bevindt zich in een stadium van
econornische en sociale ontwikkeling. De bevolking groeit jaarlijks met tweeeneenhalf
procent, wat een sterke druk op het onderwijs en de arbeidsmarkt legt. De econornische
en demografische ontwikkeling heeft geleid tot rnigratie, in eerste instantie van het
platteland naar de stad, later ook naar het buitenland.
Nederland sloot in 1964 een contract met Turkije voor de werving van arbeiders. De
meerderheid van de Turkse rnigranten is afkomstig van het Anatolisch platteland.
Aanvankelijk kwamen alleen mannen als arbeidsrnigranten naar Nederland, vanaf 1970
volgden ook vrouwen en kinderen. Veel Turkse volwassenen in Nederland orienteren zich
nog altijd sterk op Turkije. Het merendeel van de Turkse kinderen dat zich momenteel in
het basisonderwijs bevindt is onderinstromer. De thuistaal in Turkse gezinnen (met name
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tussen ouders en kinderen) is veelal het Turks. Een groot deel van de Turkse kinderen
voIgt het Onderwijs in Eigen Taal. In het algemeen gesteld is het schoolsucces van Turkse
kinderen in het Nederlandse onderwijs vooralsnog gering in vergelijking met dat van
autochtone kinderen.

1.4 Opzet van het proefschrift

In hoofdstuk 2 wordt de monolinguale context waarop we ons in dit proefschrift richten,
namelijk Turkije, beschreven. De historische, sociale en economische context alsmede het
onderwijs en de mate van geletterdheid in Turkije worden beschreven. Vervolgens komt
de situatie van het Turks in bilinguale contexten in Noord-West-Europa aan bod, namelijk
in Duitsland, Zweden en Nederland. De meeste aandacht gaat uit naar Nederland, omdat
het onderzoek zich op deze context richt.
In hoofdstuk 3 komt de opzet van het onderzoek aan bod. Achtereenvolgens worden de
onderzoeksvragen, het design van het onderzoek in Turkije en in Nederland, de steekproef-
trekking in beide contexten, de onderzoeksinstrumenten, de dataverzameling en de data-
analyse beschreven.
Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de karakteristieken van de onderzoeksgroepen. Eerst
worden de kenmerken besproken van de leerlingen in Turkije en de gezinnen waaruit zij
afkomstig zijn. Daarna komen de kenmerken van de Turkse leerlingen in Nederland, de
gezinnen waaruit zij afkomstig zijn en het onderwijsaanbod dat zij genoten hebben aan
bod. Tenslotte worden karakteristieken besproken van de scholen in Nederland die
deelnemen aan het onderzoek.
In hoofdstuk 5 wordt vervolgens ingegaan op de resultaten van het onderzoek in Turkije.
De schoolse en de functionele geletterdheid van de leerlingen in Turkije wordt besproken.
Daarna wordt nader ingegaan op de relatie tussen schoolse en functionele geletterdheid en
de verklaring van individuele verschillen in geletterdheid.
In hoofdstuk 6 staat het schoolsucces van Turkse leerlingen in Nederland centraal. Eerst
worden de schoolse vaardigheden in het Turks van de leerlingen in Nederland besproken
en vergeleken met die van de leerlingen in Turkije. Vervolgens komen schoolse vaardig-
heden in het Nederlands aan bod. Daarbij worden twee momenten onderscheiden, namelijk
het einde van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Ook de
samenhang tussen schoolse vaardigheden in de twee talen komt aan bod. Tenslotte wordt
in dit hoofdstuk nader ingegaan op de verklaring van individuele verschillen in schoolse
vaardigheden in de twee talen.
Hoofdstuk 7 schetst een beeld van de functionele geletterdheid van Turkse leerlingen in
Nederland. Ook hier gaat het weer om de geletterdheid in zowel het Nederlands als het
Turks, alsmede om de samenhang tussen beiden. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt een
algemeen beeld geschetst waarin de samenhang tussen achtergrondkenmerken, schoolse
geletterdheid en functionele geletterdheid weergegeven wordt.
In hoofdstuk 8 tens lotte worden conclusies en aanbevelingen geforrnuleerd.
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Hoofdstuk 2 Functionele geletterdheid in mono- en bilinguale context

Nadat in hoofdstuk 1 theoretische noties omtrent functionele geletterdheid verkend zijn,
gaan we in dit hoofdstuk nader in op de geletterdheid van Turkse kinderen in mono- en
bilinguale context. Allereerst wordt in paragraaf 2.1 de aandacht gericht op de
monolinguale context, Turkije. Vooraf wordt een aantal historische, sociale en
econornische achtergrondgegevens kort geschetst. Dan komt de onderwijssituatie in Turkije
aan bod, waarbij het zwaartepunt ligt op het basisonderwijs. Vervolgens bespreken we
gegevens betreffende de mate van geletterdheid van de bevolking in Turkije.
In paragraaf 2.2 wordt aandacht besteed aan de functionele geletterdheid van de Turkse
bevolking in bilinguale context, en wel in Noord-West Europa. Achtereenvolgens wordt
de Turkse populatie, het onderwijsbeleid en onderzoek naar geletterdheid in het Turks
beschreven voor Duitsland, Zweden en Nederland. De situatie in Nederland komt
uitgebreid aan bod. Daarbij wordt behalve aan de geletterdheid in het Turks, ook aandacht
besteed aan de relatie tussen tweetaligheid en schoolsucces van Turkse leerlingen. In
paragraaf 2.3 wordt een samenvatting van het hoofdstuk gegeven.

2.1 Functionele geletterdheid in Turkije

2.1.1 Historische, sociale en economische context

Land en bevolking
De republiek Turkije is gesticht in 1923. De voorloper ervan was het Osmaanse Rijk, dat
gedurende zijn bloeitijd in de zestiende eeuw een omvangrijk gebied omvatte. Na de
stichting van de republiek volgde een aantal hervorrningen van de staat naar Westeuropees
model. Secularisme was een van de pijlers: godsdienst en staat werden gescheiden. Turkije
werd een republiek met een naar Westeuropees model opgestelde grondwet. Mustafa
Kemal Atattirk, de leider tijdens de bevrijdingsoorlog die de bijnaam Atatiirk (vader der
Turken) kreeg, werd de eerste president.
De republiek Turkije is verdeeld over twee werelddelen: Europa en Azie. Het Europese
gedeelte heet Thracie, het Aziatische gedeelte Anatolie. Turkije is een groot land (22,5 x
Nederland) met grote regionale verschillen. Omdat de omstandigheden voor ontwikkeling
in het oosten van Turkije aanzienlijk slechter zijn (hard klimaat, ontoegankelijk gebied),
is het oosten wat betreft industrialisering en modemisering sterk achtergebleven bij het
westen.
Turkije had in 1990 56 rniljoen inwoners. De bevolking neemt jaarlijks met 2,5 procent
toe. Behalve de grootste bevolkingsgroep, de Turken, leven met name in het oosten van
Turkije (in de grensgebieden met Iran, Irak en Syrie) de Koerden. Zij maken ongeveer 20
procent van de bevolking uit. Daarnaast zijn er Arabisch-sprekenden en Lazen, die
oorspronkelijk aan de Zwarte Zeekust woonden. De drie genoemde groepen spreken elk
een eigen taa1 (respectievelijk Koerdisch, Arabisch en Lazisch). Geen van die drie talen
wordt in Turkije officieel erkend. Kleinere rninderheidsgroepen in Turkije zijn de Grieken,
de Armeniers en de Sefardische joden. De culturele rechten van deze groepen worden weI
erkend.
Bijna 99 procent van de Turken is moslim. Daamaast is er een rninderheid van christenen
en joden. De meerderheid van de moslims in Turkije is soenniet, een rninderheid is aleviet
(een stroming binnen de sjiieten, die een meer vrije geloofsbeleving voorstaat).
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Economie en arbeidsmarkt
Turkije is geassocieerd met de EEG en heeft in 1987 het volledige lidmaatschap aange-
vraagd. Turkije wordt door de Wereldbank gerekend tot de "half-gemdustrialiseerde
ontwikkelingslanden met gemiddeld inkomen". Het land bevindt zich in een proces van
economische en sociale verandering.
In 1985 werkte 59 procent van de Turkse bevolking in de agrarische sector, 13 procent
in de industrie en 28 procent in de dienstensector. Toch draagt de agrarische sector niet
evenredig bij aan het nationaal produkt, namelijk 18 procent in 1984 (industrie 32 procent,
diensten en constructie 50 procent). Ben van de redenen is de verborgen werkloosheid in
de agrarische sector. Turkije heeft te kampen met grote economische problemen, waarvan
de werkloosheid en de hoge inflatie getuigen. Officieel staan er ongeveer 1 miljoen
werklozen geregistreerd, maar het totale aantal werkzoekenden wordt geschat op 3,1
miljoen (1985), wat neerkomt op 16 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid
neemt nog verder toe; de werkgelegenheid stijgt per jaar ongeveer met 1 procent, maar
de beroepsbevolking neemt jaarlijks met 3 procent toe. De werkloosheid treft vooral de
jongeren: 53 procent van de werklozen is jonger dan 25 jaar (23 procent jonger dan 19
jaar). Dit heeft ook te maken met het feit dat 45 procent van de leerlingen na de lagere
school geen onderwijs meer volgt en dus op ongeveer l l-jarige leeftijd op de arbeidsmarkt
is aangewezen. Ondanks de hoge werkloosheid is er echter ook een tekort aan geschoolde
arbeidskrachten. De deelname aan het arbeidsproces van de bevolking tussen 15 en 65 jaar
is aanzienlijk gedaald vanaf het midden van de jaren zeventig (74 procent in 1955, 64
procent in 1984). Vooral het aandeel van vrouwen is gedaald. Hun participatie is 41
procent (mannen: 86 procent).
Vanaf 1980 is er sprake van een nieuwe economische politiek. De oude politiek van
protectionisme is verlaten en Turkije is overgegaan naar een vrije markteconomie. De
Turkse markt is opengemaakt voor intemationale competitie. De regering doet allange tijd
pogingen om de inflatie te bestrijden. Men past daarbij een politiek van bestedings-
beperking toe. Gevolg van deze politiek is de verl aging van besteedbare inkomens.
Daartegenover staat een verbetering van de internationale concurrentiepositie van Turkije.
De economische groei heeft zich gestabiliseerd op 4 a 5 procent per jaar. De export is
sterk gegroeid, met name naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De toeristenbranche
wordt systernatisch ontwikkeld. De werkgelegenheidssituatie verslechtert echter nog steeds.
(OEeD, 1989)

Migratie
Door de toenemende werkloosheid op het platteland kwam de trek naar de steden op gang.
In 1982 woonde 52 procent van de bevolking in de steden. Er zijn verschillende fases in
de migratie te onderscheiden. Eerst vond er voomamelijk migratie van het platteland naar
de regionale centra plaats. Daama nam de migratie naar de grote industriele gebieden rond
Istanbul, Ankara en Izmir, aan de Zwarte Zee en in het Zuid-Oosten toe (bij de grens met
Syrie). Een gevolg van de migratie is dat er in de grote industriele centra en hun
sloppenwijken (de zogenaamde gecekonduse in een nacht gebouwd) een tekort is aan
noodzake1ijke voorzieningen, waaronder scholen.
Er is ook sprake van een grootschalige migratie van Turken naar het buitenland. In 1985
woonden 2,28 miljoen Turken in het buitenland, waarvan ruim 1 miljoen arbeidsmigranten.
Het merendeel van de Turkse arbeidsmigranten werkt in West-Europa, de overigen
voomamelijk in Arabische landen (OEeD, 1989).
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2.1.2 De onderwijssituatie in Turkije

2.1.2.1 Het onderwijssysteem

In bij1age 1 wordt een overzicht van het onderwijssysteem in Turkije gegeven (ont1eend
aan: Ministry of National Education, Youth and Sports 1989).

Schooltypen
Ret nieuwe systeem van basisonderwijs, dat momentee1 ingevoerd wordt en in 2005
voltooid moet zijn, bestaat uit een verplichte periode van vijf jaar op de 1agere school (ilk
okul) en een periode van drie jaar op de middenschoo1 (orta okul). Deze 1aatste periode
van drie jaar zal binnenkort verplicht gesteld worden. Ret lager onderwijs is al vanaf 1924
verplicht en gratis in staatsscholen. De ingangsleeftijd voor de lagere school is 6 jaar
(hoewel op het platteland de meeste kinderen op 7-jarige 1eeftijd naar school gaan).
Ret curriculum van het basisonderwijs is nog niet geconsolideerd. Vooral voor klas 6 tot
en met 8 moet veel veranderd worden, omdat deze fase vroeger als secundair niveau
gezien werd en nu onderdeel uit moet gaan maken van het basisonderwijs. Taalonderwijs
in het Turks krijgt veel nadruk: in klas 1 tot en met 3 beslaat dit onderwijs 40 procent van
de lestijd (10 uur per week), in klas 4 en 5 25 procent en in klas 6 tim 8 18,3 procent.
Doe! van het taalonderwijs is niet aIleen het leren lezen, spreken en schrijven van de
Turkse taal, maar ook het overbrengen van de nationale cultuur op de jonge generatie
(Gogus, 1984). In klas 6 tot en met 8 bevat het curriculum 14 tot 16 vakken, waaronder
een vreemde taal en op werk georienteerde activiteiten. Ret curriculum en de lesmiddelen
worden gedetaiIleerd vanuit het Ministerie van Onderwijs in Ankara voorgeschreven. Zo
stelt het Ministerie ook een 1esboek met teksten samen voor het taalonderwijs. De teksten
worden niet alleen geselecteerd op hun educatieve waarde en correct taalgebruik, maar ook
op de inhoudelijke kant, waarbij met name liefde voor het vader land en voor de nationale
cultuur voorop staat (GogUs, 1984).
Ret einde van het achtjarige basisonderwijs betekent voor een groot aantal leerlingen het
einde van hun schoolcarriere. Voor hen die verder willen studeren staan verschillende
keuzes open. Een groot aantal leerlingen kiest voor het algemeen lyceum, een opleiding
van drie jaar waarbij de nadruk ligt op wetenschap en literatuur. Daarnaast is er het
beroepslyceum, dat eveneens drie jaar duurt en opleidt voor een baan in de industrie,
handel, landbouw, religie of toerisme. Een andere variant is het technisch lyceum, een
op1eiding die vier jaar duurt en opleidt voor hogere technische beroepen.
Ret curriculum van het algemeen lyceum is in hoge mate gericht op het toelatingsexamen
voor de universiteit. De nadruk in het algemeen lyceum ligt sterk op memoriseren. Er is
veel kritiek op de algemene lycea, waardoor steeds meer prive-lycea opkomen, die door
hun betere financiele situatie ook betere leraren kunnen aannemen. Prive-lycea romen de
openbare lycea af, met als gevaar dat deze een soort tweede-rangs scholen worden.' Een
speciale vorm van het prive-lyceum is het zogenaamde Anadolu lyceum, dat zowel een
algemeen, als een beroeps- of technisch lyceum kan zijn. Deze onderwijsvorm is opgezet
om het leren van vreemde talen te intensiveren. 70 Procent van de lessen (met name
exacte vakken) wordt gegeven in een vreemde taal (meestal Engels). Leerlingen kunnen
op deze scholen toegelaten worden na het afleggen van een nationaal examen, waarbij

I Prive lycea hebben wettelijk de verplichting 7 procent van hun plaatsen te reserveren voor leerlingen uit
lagere sociaal-economische milieus, die gratis kunnen studeren.
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sprake is van sterke competitie. Het aantal Anadolu lycea is sinds de oprichting sterk
toegenomen; in het schooljaar 1993/1994 zijn er landelijk 260 Anadolu lycea.
Toe1ating tot de universiteit wordt verschaft na het afleggen van een nationaal toelatings-
examen. Dit examen bestaat uit het toetsen van algemene kennis en vaardigheden en uit
op de gekozen studie gerichte vragen (multiple choice). Hierbij is ook sprake van een
sterke competitie. Slechts een gedeelte van de aanvragers kan geplaatst worden in de
studie van eerste keuze. De rest van de aanvragers wordt in een andere studierichting
geplaatst of wordt in het geheel niet toegelaten tot de universiteit.
Het schoolsysteem in Turkije wordt dus sterk gedomineerd door concurrentie en selectie.
Scholen worden op nationaal niveau gerangschikt naar de prestaties van hun leerlingen.
In het totale basisonderwijs (met in het schooljaar 1993/1994 in totaal 9,5 miljoen
leerlingen) zijn er jaarlijks ongeveer 1,1 rniljoen doubleurs en drop-outs; in de lagere
school doubleert 10 procent van de leerlingen, in de rniddenschool 20 procent.

Structuur van het onderwijsbeleid en budgettering
Het Ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport is verantwoordelijk voor de uitvoering,
supervisie en controle van alle onderwijsvoorzieningenvan de staat. Als uitgangspunt voor
het onderwijsbeleid hanteert het Ministerie een aantal artikelen en principes, zoals
universaliteit, gelijkheid, individualiteit, continuiteit, de principes van Atatiirk, democratie
en secularisme. Het Ministerie heeft de absolute controle over het curriculum, de selectie
en evaluatie van leraren', de bouw van scholen, boeken en materialen. Er zijn twee
advieslichamen: de Onderwijscommissie en de Comrnissie van Ministeriele Inspecteurs.
Per provincie wordt door het Ministerie een directeur educatie aangesteld, die werkt onder
de provinciale gouverneur.
De structuur van het Ministerie is complex en log. De meeste ambtenaren op het Ministe-
rie zijn voormalige leerkrachten. Bij een politieke machtswisseling wordt ook het
merendeel van de hogere ambtenaren vervangen. De OECD (1989) concludeert dat er
sprake is van een zeer gecentraliseerd bestuur, waarbij scholen en leerkrachten zich aan
beperkende regels moeten houden.
In tabel 2.1 worden enkele gegevens met betrekking tot het onderwijs in verschillende
Meditterane landen naast elkaar geplaatst. We zien dat Turkije in vergelijking met andere,
qua ontwikkelingsniveau vergelijkbare landen, een relatief klein deel van het nationale
inkomen besteedt aan onderwijs.

2 Het Ministerie van Onderwijs banteert de regel dat 60 procent van de pas afgestudeerde leraren minstens
gedurende de eerste drie jaar van hun carriere in een van de oostelijke provincies moet lesgeven. Inspecteurs van
het Ministerie evalueren de leerkrachten regelmatig en systematisch. Er zijn geen vakbonden voor Ieerkrachten,
omdat leerkrachten ambtenaren zonder stakingsrecht zijn.
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BNP BNP bevol- aIfa- deelname aan onderwijs-
(US $) groei- kings- betisme onderwijs uitgaven
(1983) cijfer groei volwas- (1982) • (1982)

% 1973- senen
1973- 1982 % lager mid- hoger % %
1982 (1976) del- totale BNP

baar uitga-
yen

Algerije 2400 5,6 3,1 35 94 36 5 - 3,8

Egypte 700 9,4 2,6 44 76 54 15 9,2 3,1

Jordanie 1710 11,5 3,4 70 103 77 32 10,4 4,9

Marokko 750 4,7 2,6 28 57 28 6 16,2 6,3

Syri~ 1680 8,6 3,5 58 101 51 16 7,1 4,4

Tunesie 1290 6,6 2,4 62 106 32 5 14,2 7,0

Thrkije 1230 3,6 2,2 73 102 39 6 8,6 3,1

Tabe1 2.1 Onderwijsstatistieken van Turkije en andere Mediterrane landen. [x bevat ook te oude
leerlingen en doubleurs) Ontleend aan: DECD, 1989. Bronnen: World Development Report 1985;
World Bank Atlas 1985; Comparative Education Indicators 1984

Tabel 2.2 laat zien hoe de uitgaven voor onderwijs in Turkije zich ontwikkeld hebben in
de peri ode van 1983 tot 1986.

% totale budget % bruto nationaal product

1983 11,2 2,5

1984 10,6 1,9

1985 8,6 2,0

1986 8,7 2,1

TabeJ 2.2 Budgettoewijting aan onderwijs in Turkije. Ontleend aan: DECD, 1989. Bron: Ministry oj
National Education, Youth and Sports, Ankara

Uit beide tabellen blijkt dat er sprake is van een lage prioriteit voor onderwijsfinanciering .
.Zelfs als andere fmancieringsbronnen meegeteld worden (bijdragen van andere ministeries
en van prive verenigingen), bedraagt het onderwijsbudget niet meer dan 3 procent van bet
bruto nationaal product. In 1986 werd aan defensie twee keer zoveel geld besteed als aan
onderwijs. Uit tabel 2.2 komt naar voren dat de uitgaven aan onderwijs gerelateerd aan
het totale regeringsbudget afgenomen zijn in de periode van 1983 tot 1986. Daar staat
tegenover dat in dezelfde periode de uitgaven aan prive-onderwijs sterk toegenomen zijn
en dat fondsen van elders geworven zijn (onder andere door middel van lokale
programma's voor fondswerving). Het grootste deel van het onderwijsbudget, 57 procent,
gaat naar het basisonderwijs (lagere en middenschool). (OEeD, 1989)
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2.1.2.2 Onderwijsdeelname

Tabel 2.3 geeft een overzicht van het aantal scholen, leerkrachten en leerlingen in het
schooljaar 1993/1994. De ontwikkeling van het aantal aanmeldingen voor het lager
onderwijs in de periode van 1970 tot 1993 wordt weergegeven in tabel 2.4.

schooltype I scholen I leerkrachten I leerlingen I
Voorschools (5-6 jaar) 6.067 8.870 145.973

Lagere school (6/7-11 jaar) 49.531 246.609 6.943.976

Middenschool 8.421 58.820' 2.629.981

Lyceum 4.708 128.066 1.954.750

Tabel 2.3 Aantal scholen, leraren en leerlingen, schooljaar 199311994. Bron: Ministerie van
Onderwijs, Ankara. x bij scholen die een combinatie van middenschool en lyceum zijn, zijn de
leerkrachten vermeld bij het lyceum

inschrijvingen % gemiddelde jaar- % meisjes
(in miljoenen) lijkse toename

1970 5,0

1978 5,6 1,43 42

1986 6,6 2,07 45

1993 6,9

Tabel 2.41nschrijvingen voor het lager onderwijs, 1970-1993; percentage van toename in het aantal
inschrijvingen, percentage aanmeldingen van meisjes. Ontleend aan: OECD, 1989. Bron: OECD.
Educational Data Bank; Ministerie van Onderwijs, Ankara

Tabel 2.4 laat zien dat het Turkse onderwijssysteem zich in een proces van kwantitatieve
uitbreiding bevindt. De druk van de bevolkingsgroei is groot. Leerling-leerkracht ratio's
liggen in het algemeen tussen 30:1 en 23:1. Dit is een gemiddelde en er is sprake van
grote onderlinge verschillen: in kleine dorpen ligt de ratio lager, in steden hoger. In de
steden (met name in de buitenwijken waar veel migranten van het platteland terecht
gekomen zijn) zijn er onvoldoende scholen. Daarom wordt er een ploegensysteem
gehanteerd. De leerling-leerkracht ratio is bier in praktijk 60: I tot 80:1. In dorpen is de
situatie omgekeerd. Hier worden scholen gesloten wegens gebrek aan leerlingen. In 2.000
dorpen zijn op het moment helemaal geen scholen. Ook zijn er veel combinatieklassen:
een kwart van de leerkrachten geeft les aan combinatieklassen.
Tabel 2.5 geeft de ontwikkeling van de onderwijsdeelname aan de verschillende
onderwijstypen weer.
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lagere school middenschool lyceum hogeschool

1960-1961 70,0 20,S 18,0 3,3

1965-1966 77,6 23,7 23,2 4,9

1970-1971 83,S 35,2 35,4 6,8

1983-1984 100,0 47,4 30,7 6,8

Tabel 2.5 Onderwijsdeelname in de verschillende stadia van onderwijs in percentages van het totale
aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ontleend aan: OEeD, 1989. Bron: Devlet Plan lama
Teskilau 1964, 1973, 1974, 1984

Vo1gens deze officiele bron is de deelname aan de lagere school 100 procent. De
deelnarne moet officieel 100 procent zijn, omdat er een leerplicht is. We kunnen ervan
uitgaan dat dit cijfer enigszins geflatteerd is. In tabel 2.5 werd een cijfer van deelname aan
het lager onderwijs van 102 procent voor 1982 genoemd (cijfers van de Wereldbank). Dit
cijfer kan meer dan 100 procent zijn, omdat hierbij ook te oude leer1ingen en leerlingen
die gedoub1eerd hebben meegerekend zijn. De OECD (1989) noemt een cijfer van 98
procent deelname aan de lagere school in 1985/1986.
De deelnarne aan de vijfjarige lagere school is hoog. De deelname aan de middenschool
ligt veel lager (54 procent in 198511986). Een groot aantal leerlingen valt dus uit het
onderwijssysteem na de lagere school. Van de leerlingen tussen 12 en 14 jaar gaat
ongeveer de helft nog naar school; 30 procent van de 15- tot 17-jarigen volgt nog formeel
onderwijs. Jongens participeren meer in het onderwijs dan meisjes en in de steden is de
onderwijsdeelname hoger dan in plattelandsgebieden. Het gemiddeld aantal jaren
doorgebracht op school is 5,1 (OECD, 1989). Er is dus nog het nodige te doen, voordat
de invoering van acht jaar verplicht basisonderwijs in praktijk gerealiseerd za1 zijn.
De schoo1verlaters tussen 12 en 15 jaar vinden vee1al seizoens- of onbetaa1de arbeid in de
1andbouw of tijdelijk werk als ongeschoo1d arbeider in de industrie of dienstverlening.
Ve1en gaan a1s leerling bij kleine bedrijfjes werken. Het merendeel van deze vroege
schoo1verlaters is slecht toegerust voor deelnarne aan de arbeidsmarkt.
90 Procent van de leerlingen die de middenschool afgesloten hebben gaat naar het lyceum
(de overige 10 procent gaat naar het leerlingwezen of de arbeidsmarkt). Op dit moment
gaat het merendeel van deze leerlingen nog naar een algemeen lyceum, maar de beroeps-
en technische lycea worden steeds populairder (perspectieven op werk zijn beter). Na het
algemeen lyceum doen velen toelatingsexarnen voor het hoger onderwijs. In 1966 me1dden
41.000 personen zich aan, in 1975 271.000 en in 1984437.000. Dit terwijl slechts 100.000
studenten, dus een kwart van de aanmeldingen, toegelaten konden worden (Kongar, 1992).
Onder degenen die niet toegelaten worden tot de universiteit, is het werkloosheids-
percentage hoog: 20-22 procent. Dit is een grote groep van zeer algemeen opgeleide
mensen die geen werk kunnen vinden, terwijl een industrialiserende samenleving als
Turkije juist behoefte heeft aan technisch geschoold personeel.

2.1.2.3 Het onderwijsbeleid

De OECD (1989) concludeert uit zijn onderzoek naar het functioneren van het Turkse
onderwijssysteem dat er sprake is van een aantal sterke en een aantal zwakke kanten van
het systeem. Als sterke punten komen onder andere naar voren het professionalisme en
de toewijding van docenten, de motivatie van leerlingen, de betrokkenheid van ouders en
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gemeenschap bij de school en tenslotte de hoge standaard van schoolfaciliteiten (met name
schoolconstructie). Er komen ecbter ook zeer duidelijke zwakke kanten van het systeem
naar voren, namelijk een dalende kwaliteitsstandaard (doelen worden niet bereikt,
instructie in vreemde talen schiet tekort, het curriculum richt zich niet op kernzaken en
de ontwikkeling van basisvaardigheden, overbevolktheid van de scholen), over-centralisatie
(een hierarchisch model met het Ministerie van Onderwijs aan het hoofd), de tekort
schietende publieke uitgaven aan onderwijs, beperkingen in de opleiding van leerkrachten
en tenslotte regionale ongelijkbeden (een tekort aan leerkrachten in het oosten en een
overschot aan leerkrachten in het westen van het land).
Het Ministerie van Onderwijs legt in zijn Ontwikkelingsplannen de nadruk op de noodzaak
om voor een toenemend leerlingenaantal basisonderwijs te verschaffen (in 1985/86 voor
7,8 miljoen leerlingen, in 1988/89 voor 8,6 miljoen leerlingen, in 1993/1994 voor 9,6
miljoen leerlingen). Het doel daarbij is algemene toegang verschaffen tot een kwalitatief
goed basisonderwijs. Plattelandsgebieden en meisjes krijgen extra aandacht. Met het dalen
van de onderwijsuitgaven (als percentage van het totale budget) en het stijgen van het
leerlingenaantallijkt dit doel echter moeilijk te bereiken. (OECD, 1989)
Daamaast is de geleidelijke implementatie van het basisonderwijs, die voltooid moet zijn
in 2005, in gang gezet. Basisonderwijs is verplicht voor alle kinderen van 6 tot 14 jaar
(een uitbreiding van de duur van de leerplicht van vijf tot acht jaar en een verlaging van
de beginleeftijd van 7 naar 6 jaar). Het doel van een achtjarige basisschool wordt in stadia
nagestreefd: het eerste stadium is een volledige deelname aan de lagere school. Het tweede
stadium bestaat uit een geleidelijk verdere uitbreiding van het deelnamepercentage aan klas
6 tot en met 8 met als doel volledige participatie in 2005. De hervormingen houden in dat
de middenscholen worden gemtegreerd in lagere scholen. In het schooljaar 1993/1994 zijn
er ruim 4.000 gemtegreerde scholen voor basisonderwijs. Daamaast moeten nieuwe
materialen worden ontwikkeld en wordt er evaluatie-onderzoek gedaan in samenwerking
met Unesco. (Ministry of National Education, Youth and Sports, 1989)
Een andere onderwijsbeleiddoelstelling is uitbreiding van de voorschoolse educatie, met
name voor kinderen die niet goed Turks spreken, voor arbeiderskinderen en voor kinderen
in achterbuurten. Van 1985 tot 1993 is het aantal voorschoolse voorzieningen verdubbeld
van 3.000 tot 6.000. Het aantal kinderen dat deelneemt in de voorschoolse educatie blijft
echter vooralsnog gering (145.000 kinderen in 1993/1994).
Wat betreft bet secundair onderwijs wordt in het beleid de nadruk gelegd op het beter
afstemmen van onderwijs op de sociale en economische behoeften van het land. Binnen
deze doelstelling past de uitbreiding van het technisch- en beroepsonderwijs en het
afremmen van de deelname aan het algemeen vormend onderwijs. Binnen deze doel-
stelling past ook de hervorming van het leerlingwezen, waarin een praktijktraining (bij
kleine handarbeids- of industriele firma's) gecombineerd wordt met 8 tot 10 uur
theoretische instructie per week in speciale trainingscentra. Dit nieuwe systeem komt
tegemoet aan de groeiende vraag van de Turkse economie naar geschoolde arbeidskrachten
die de arbeidsmarkt binnenkomen met een beroepskwalificatie. Dit project wordt gesteund
door de Wereldbank. Daarnaast is in 1986 een wet aangenomen die firma's met 50 of
meer personeelsleden verplicht stelt training te geven aan studenten van Beroepslycea. In
feite is dit een methode om een gedeelte van de druk op het onderwijs te verleggen naar
het bedrijfsleven door dit als een tweede onderwijssetting te gaan gebruiken. (OECD,
1989)
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2.1.3 Verwerving van geletterdheid in Turkije

2.1.3.1 Mate van geletterdheid

De Turkse taal
Het Turks zoals dat in Turkije gesproken wordt, behoort tot de zuidwestelijke of Oghur-
groep van de Turkse talen. Naast het Turkije-Turks vallen onder deze groep van Turkse
talen onder andere ook de Turkse dialecten op de Balkan, het Azeri (gesproken in het
GOS en Iran), het Oezbeeks (GOS, Afganistan) en het Oeigoers (China, GOS). Doorgaans
worden de Turkse talen gerekend tot de familie van Altaische talen, hoewel niet aIle
taalkundigen het daarmee eens zijn. Het Turkije-Turks wordt behalve in Turkije ook
gesproken op Cyprus, in verschillende landen op de Balkan (als overblijfsel van de
Osmaanse overheersing van deze gebieden) en in verschillende landen in West-Europa.
In Turkije wordt in het onderwijs en in de media alleen het Standaard Turks gebruikt.
Daarnaast is er sprake van een geografisch bepaalde taalvariatie in de vorm van regionale
dialecten. Binnen de dialecten kunnen we twee hoofdgroepen onderscheiden, het Balkan-
Turks en het Anatolisch. Er bestaan verschillen tussen de dialecten op het terrein van
fonologie en morfosyntaxis, maar de dialecten zijn weI onderling verstaanbaar.

(An)alfabetisme in Turkije
Een van de belangrijkste problemen sinds de stichting van de republiek Turkije is het lage
alfabetisme-cijfer (Kongar, 1992). Tijdens het Osmaanse regime kon slechts 10 procent
van de bevolking lezen en schrijven. Er was sprake van een culturele tweespalt in de
Turkse samenleving (Altan, 1981). De spreektaal, de taal van het volk, was niet dezelfde
als de schrijftaal, de taal van het bestuur en de literatuur. De schrijftaal, het Osmaans, had
een sterke invloed ondergaan van allerlei niet-Turkse elementen, met name uit het
Arabisch en het Perzisch. Hierdoor was de officiele taal voor velen onbegrijpelijk
geworden. Kennis van het Osmaans bleef tot een kleine elite beperkt. Velen hadden geen
toegang tot allerlei culturele en bestuurlijke inforrnatie, omdat zij het Osmaans niet
beheersten.
In de negentiende eeuw ontstond een beweging met als doel taalhervorming. Voor een
modernisering van het Osmaanse Rijk werd de verbreiding van het alfabetisme van groot
belang geacht (Boeschoten, 1991).Daartoe moest de schrijftaal van niet-Turkse elementen
gezuiverd worden. Na de stichting van de Republiek in 1923 zette Atatiirk de taal-
hervormingen voort. Er werd systematisch aandacht besteed aan scholing. Religieuze
scholen werden gesloten en een openbaar systeem van lagere en middelbare scholen werd
opgericht. In 1924 werd het volgen van lager onderwijs verplicht gesteld. In 1928 werd
het Arabisch schrift vervangen door Latijns schrift (aangepast aan het Turks). Daarnaast
werd de verturksing van de woordenschat ter hand genomen. Een speciale commissie
(Turk Dil Kurumu) werd ingesteld met de taak om alle niet-Turkse elementen te
inventariseren en te vervangen door woorden van Turkse oorsprong. De taalhervormings-
politiek heeft zich in feite tot op de dag van vandaag voortgezet, maar heeft in de loop
der tijd een sterk ideologische lading gekregen. Linguistische argumenten spelen
nauwelijks nog een rol in het voortdurende debat (Boeschoten, 1991).
De resultaten van de onderwijs- en taalhervormingspolitiek werden al snel zichtbaar. In
1935 is het alfabetisme ~ gestegen tot 18,7 procent (Kongar, 1992). Dat deze stijging zich
in de jaren daarna doorzet kunnen we zien in tabel 2.6. In deze tabel wordt de
ontwikkeling van het alfabetisme in Turkije van 1935 tot 1980 weergegeven.

27



I jaar II mannen I vrouwen I totaal I
1935 28,3 9,6 18,7

1965 64,1 32,8 48,7

1970 68,9 40,0 54,6

1975 74,8 48,9 61,6

1980 80,0 54,7 67,5

Tabel 2.6 Alfabetisme in Turldje in percentage van de gehele bevolking van 5 jaar en ouder (1935),
dan wei van 6 jaar en ouder (volgende jaren). Ontleend aan: Kongar, 1992. Bron: istatik Umum
MUdiirliigii 1941, Devlet istatik Enstuusu 1974, 1977, 1984

Tabel 2.7 geeft de cijfers van analfabetisme voor de jaren 1960 tot en met 1985 weer,
zoals die gepubliceerd zijn door Unesco (1990).3

absolute aantallen (in miljoenen) percentage

iaar totaa1 mannen vrouwen totaal mannen vrouwen

1960 10,1 3,7 6,4 61,9 45,2 78,9

1965 9,9 3,2 6,6 54,0 35,5 72,6

1970 10,1 3,2 6,9 48,7 30,9 66,4

1975 9,5 2,8 6,8 39,8 22,8 56,9

1980 9,4 2,6 6,8 34,4 18,7 50,2

1985 7,6 2,0 5,6 24,0 12,4 35,7

Tabel 2.7 Analfabeten in de leeftijdsgroep van 15 jaar en ouder; 1960-1985. Bron: Compendium of
statistics on illiteracy, Unesco, 1990

Er is sprake van een geleidelijke afname in bet percentage analfabeten over de jaren 1960
tot 1985. In absolute aantallen is er slecbts een kleine afname te zien in bet cijfer van de
mannen tussen 1960 en 1980; voor de vrouwen is bet aantal analfabeten in 1980 zelfs
boger dan dat in 1960. Door de bevolkingstoename blijft bet absolute aantal analfabeten
dus ongeveer gelijk (vgl. Kongar, 1992). Tussen 1980 en 1985 zien we echter een breuk
in deze trend; vanaf 1980 nemen ook de absolute aantallen aft zowel voor mannen als
voor vrouwen.
Tabel 2.8 geeft het analfabetisme per leeftijdsgroep in 1985 weer.

3 De analfabetisme-cijfers die Kongar (1992) ontleent aan otficiele statistische broonen (Staatsbureau voor
de Statistiek) en die van Unesco (1990) voor de jaren 1965-1980 komen (ondanks de verschillende leeftijdsgrens,
namelijk vanaf 6 respectievelijk 15 jaar) vrij sterk overeen. Een lichte afwijking zien we aIleen bij de cijfers voor
vrouwen; Unesco noemt in het algemeen een iets hoger aandeel analfabete vrouwen. Vermoedelijk baseren zowel
Kongar als Unesco zich op officiele Turkse cijfers over het opleidingsniveau van de bevolking.
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absolute aantallen (in duizenden) percentage

leeftiid totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen

10-14 484 168 317 7,8 5,2 10,6

15-19 446 118 328 8,2 4,3 12,3

20-24 480 105 375 10,0 4,3 16,0

25-34 1.008 168 841 13,6 4,4 23,1

35-44 1.187 225 961 23,8 9,0 38,7

45-54 1.581 422 1.159 39,0 20,8 57,4

55-64 1.408 431 977 50,7 31,2 69,8

65+ 1.469 491 978 69,1 51,4 83,6

Tabel 2.8 Analfabetisme in 1985 in verschillende leeftijdscategorieen. Bron: Compendium oj statistics
on illiteracy, Unesco, 1990

Analfabetisme blijkt met name te vinden te zijn in de hogere leeftijdsgroepen en bij
vrouwen. Het percentage analfabeten is onder vrouwen veel hoger dan onder mannen. Dit
geldt voor alle leeftijdscategorieen. In de jongste leeftijdscategorie (10 tot 14 jaar) en in
de oudere groepen (boven 55 jaar) is het percentage analfabeten onder vrouwen ongeveer
twee keer zo hoog als onder mannen. In de leeftijdsgroepen daartussenin is het verschil
nog groter. Het verschil is het grootst in de leeftijdsgroep tussen 25 en 34 jaar; hier is het
percentage analfabeten onder vrouwen vijf keer zo hoog als onder mannen.
Tabel 2.9 geeft de spreiding van analfabetisme voor verschillende regio's in Turkije weer.

I II totaal I mannen I vrouwen I
Turkije 22,6 13,5 31,8

Zuidoost Anatolie 43,8 28,0 60,3

Marmara-regio 14,1 8,1 20,6

Middellandse Zee-regio 22,0 13,1 31,2

Egei'sche regio 18,6 10,9 26,5

Centraal Anatolie 18,3 10,4 26,2

Oost Anatolie 35,4 21,9 49,4

Zwarte Zee-regio 24,6 14,8 33,8

Tabel 2.9 Regionale spreiding van analfabetisme (in percentages) in de leejtijdsgroep van 6 jaar en
ouder in 1985. Ontleend aan: Baloglu, 1990. Bran: GNS, 1985

Het hoogste percentage analfabeten vinden we in Zuidoost- en Oost-Anatolie; het laagste
in de Marmara-regio (rond Istanbul). Het percentage analfabete vrouwen is in aIle regio's
minstens twee keer zo hoog als het percentage analfabete mannen.
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Leescultuur
In samenbang met de stijgmg van bet alfabetisme is geletterdbeid in de Turkse
samenleving ook steeds meer de norm geworden. Allerlei onderdelen van de samenleving
verwacbten geletterdbeid van de bevolking. Voorlicbting van de overbeid vindt
bijvoorbeeld voor een groot gedeelte plaats in geschreven vorm. Ook de mate waarin
gelezen wordt is toegenomen ten gevolge van bet gestegen alfabetisme. Ret aantal kranten
en tijdschriften steeg tussen 1960 en 1982 van 290 naar 933, daarna trad een licbte daling
in. De oplages van kranten en tijdschriften stegen met name sterk tussen 1960 en 1970,
daama was de stijging minder sterk. De gemiddelde oplage van de 13 grootste kranten in
Turkije was in 1990 bij elkaar opgeteld 3,5 miljoen (Ozcelebi e.& Cebecioglu, 1990). Ook
in bet buitenland worden Turkse kranten gedrukt en verspreid, met name in Duitsland.
Voor Duitsland ligt bet percentage Turken dat een krant in de eigen taal leest tussen de
54 en 84; voor Nederland ligt dit percentage voor mannen op 95 procent (Scbakenbos &
Marsman, 1988).
Boeken worden daarentegen door bet merendeel van de bevolking weinig tot niet gelezen.
Een kleine minderbeid leest veel boeken. De boekenproduktie in Turkije is dan ook gering
in vergelijking met die in andere landen. In 1987 bad Turkije een bevolking van 53
miljoen en een boekenproduktie van 6,5 miljoen. Dat betekent een boek op acbt personen.
Ter vergelijking de cijfers van enkele andere landen: voor Italie is de verbouding ongeveer
een boek op drie personen, voor Griekenland een boek op twee personen, voor Portugal
en Frankrijk iets minder dan een boek per persoon en voor Duitsland en Spanje is de
verbouding ongeveer een op een. (Ozcelebi & Cebecioglu, 1990)
Tabel 2.10 laat de ontwikkelingen in de bibliotbeken zien in de peri ode van 1960 tot 1987.
Uit deze gegevens blijkt dat bet bibliotbeekgebruik in Turkije sterk toegenomen is.

I I 1960 1970 1980 1987

aantal bibliotheken 160 318 517 726

aantal boeken 1.776.508 3.039.381 4.466.156 6.878.000

aantal leden 1.416.609 4.085.076 8.944.172 17.133.000

Tabe12.10 Bibliotheken, aantal boeken en aantal bibliotheekleden in Turkije. Ontleend aan: (jz~elebi
e.a., 1990. Bron: Devlft 1statik Bnstitusu, 1963, 1973, 1981, 1988

Alfabetiseringscampagnes
Alfabetiseringscampagnes voor volwassenen vallen onder de niet-formele educatie. In
Turkije zijn er 652 centra en 20.000 associaties die zicb biermee bezigbouden (OECD,
1989). Financien voor de volwasseneneducatie komen niet alleen van bet Ministerie van
Onderwijs, maar bijvoorbeeld ook van bet Ministerie van Landbouw en van bet leger,"
Zoals hiervoor reeds ter sprake gekomen is, worden er al vanaf 1928 pogingen
ondemomen om bet alfabetisme te bevorderen. Over bet land verspreid zijn zogenaamde
Yolksscholen opgericbt. Hoewel bet alfabetisme sterk toenam, bleek in de jaren tachtig dat
bet probleem van analfabetisme nog steeds bestond. Ret Ministerie van Onderwijs is in
1981 met een nieuwe campagne gestart volgens de richtlijnen van de National Security
Council. De doelstelling van deze nieuwe, spectaculaire alfabetiseringscampagne werd als

4 Het Ieger beeft in Turlcije een grote rol gespeeld in de beslrijding van bet analfabetisme onder dienstplich-
tige militairen (OECD. 1989).
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volgt geformuleerd: "de continuiteit van geletterdheid bevorderen en individuen tot de top
van hun mogelijkbeden brengen". Het gaat hierbij niet alleen om alfabetisering, maar ook
om het aanmoedigen tot lezen van gealfabetiseerde mensen. Prioriteiten in de
alfabetisering zijn in volgorde van belangrijkbeid:
1. geslacht: vrouwen
2. economische sectoren: landbouwsector
3. regio's: onderontwikkelde regio's
4. leeftijd: de economisch actieve bevolking tussen 14 en 44 jaar
5. algemeen alle analfabete burgers zonder lagere schoolopleiding.
Er worden onderwijsprogramma's op twee niveaus aangeboden aan volwassenen. Het
eerste niveau betreft een alfabetiseringscursus voor volwassenen. Deze cursus beslaat in
totaal 90 uur en is gericht op problemen die volwassenen in het dagelijkse leven
tegenkomen. Het programma is flexibel; de inhoud kan aangepast worden aan de
behoeften en interesses van de deelnemers en aan speciale karakteristieken van de regio.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere rekenen, hygiene, gezondheid,
gezinsplanning, voeding, hervormingen en de principes van Atattirk. Het onderwijs-
programma op het tweede niveau beslaat in totaal 180 uur en heeft als doel continuiteit
in de alfabetisering aan te brengen en het alfabetiseringsprogramma functioneler te maken.
Cursisten die de cursus met goed gevolg afsluiten krijgen een lagere-schooldiploma.
De in 1981 gestarte alfabetiseringscampagne bevatte verschillende activiteiten om
alfabetisering te propageren onder de bevolking en de mensen te motiveren om de
cursussen te gaan volgen. Promotiematerialen, zoals schooltassen, kalenders, kaarten,
posters en dergelijke werden gratis verspreid. Er werden kaarten met slogans en een
speciale alfabetisme-postzegel gedrukt. Deelnemers aan de cursussen kregen een aantal
aanbiedingen, zoals gratis material en, een studentenkaart, gratis medische zorg, voorrang
voor hun kinderen bij het verkrijgen van een beurs voor de hogeschool, voorrang voor hun
kinderen in creches en peuterspeelzalen. Bij sollicitaties werd voorrang gegeven aan
geletterde sollicitanten. Succesvolle deelnemers kregen gratis vakanties en prioriteit bij het
verkrijgen van bankkredieten (te gebruiken bij cooperaties en om kunstmest te kopen).
Daarnaast werd in ~983 een wet op de alfabetisering aangenomen, die niet-formele basis-
educatie verplicht stelt voor analfabete burgers tussen 15 en 45 jaar (Ministry of National
Education, Youth and Sports, 1989).
In een rapport van de OECD (1989) wordt een aantal problemen van de volwassenen-
educatie in Turkije gesignaleerd, namelijk een tekort aan accommodatie, aan materialen
en aan goed opgeleide leraren en tenslotte een gebrek aap coordinatie. Ook is er weinig
inzicht in het bereik van de volwasseneneducatie. Daarom hebben de Turkse autoriteiten,
met de hulp van Unesco. een Onderwijsinstituut voor Volwassenen opgericht, wiens taak
het is onderzoek te verrichten en programma's te ontwikkelen gericht op 'levenslange
educatie'. (OECD, 1989)

2.1.3.2 Onderzoek naar geletterdheid

Een overzicht van in Turkije uitgevoerd onderzoek naar taalverwerving in het Turks wordt
gegeven door Verhoeven (1991a) en Schaufeli (1991). In het algemeen kunnen we stellen
dat het onderzoek naar verwerving van het Turks pas laat op gang gekomen is en nog
beperkt in omvang is. Onderzoekers die zich richten op de verwerving van het Turks in
een monolinguale setting zijn onder andere Ekmekci (1987), Aksu-Koc (1988), Aksu-Koc
& Slobin (1985) en Capan (1988). Het taalverwervingsonderzoek in Turkije bestaat
voornamelijk uit longitudinaal onderzoek onder een beperkt aantal kinderen uit de
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middenklasse. Het merendeel van de onderzoeken is gericht op de vroege stadia van
taa1verwerving. Een aantal onderzoeken wordt uitgevoerd in het kader van het Berkeley
Cross-Linguistic Acquisition Project dat in verschillende landen plaatsvindt. In dit cross-
linguistisch onderzoek wordt de taalverwerving in het Turks vergeleken met de taal-
verwerving in onder andere het Engels, Italiaans, Duits en Hebreeuws. Uit deze
vergelijkingen komt naar voren dat Turkse kinderen bepaalde aspecten van de taal vroeg
verwerven in vergelijking met de andere taalgroepen. Als reden hiervoor wordt genoemd
de extreme regelmatigheid van het morfologisch systeem. Het Turks is een relatief
transparante taal. De relatie tussen vorm en betekenis is meestal een op een: grammaticale
elementen hebben beperkte semantische functies en dit systeem is consistent; de basis voor
de woordvolgorde in samengestelde zinnen is meestal semantisch. Om deze reden
verwerven Turkse kinderen op jonge leeftijd onder andere de verbuigingsmorfologie,
plaatsbepalingen en de causatief, en worden er relatief weinig afwijkingen van de norm
geproduceerd tijdens de taalverwerving. Daar staat tegenover dat relatieve zinnen en
voegwoorden in het Turks in vergelijking met andere talen (bijvoorbeeld het Spaans dat
een relatief eenvoudige structuur voor relatieve zinnen kent) laat verworven worden.
(Aksu-Koc & Slobin, 1985)
De onderzoeken geven een beeld van taalverwerving dat gebaseerd is op een beperkt
aantal kinderen uit de midden- dan wel hogere kIassen (Verhoeven, 1991a; Boeschoten,
1990). Het verloop van taalverwerving in een monolinguale setting kan echter sterk
varieren. Die variatie heeft in de eerste plaats te maken met individuele verschillen tussen
kinderen. Taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling zijn wederzijds afhankelijk van
elkaar. Behalve deze interne factoren, speelt ook de omgeving een rol. Het taalaanbod dat
het kind krijgt is van invloed op de taalverwerving. Dit aanbod kan sterk varieren naar
gelang de sociaal-economische status van het gezin en de regionale omgeving waarin het
kind opgroeit. De rol van de omgeving en de sociaal-economische status bij de taal-
verwerving is in Turkije echter nog nauwelijks of niet onderzacht (Verhoeven, 1991a).
Imer (1987) onderzocht het gebruik van Standaard Turks in een schrijfopdracht voor
leerlingen in de laatste kIas van de lagere school (op vier scholen in Ankara). Zij stelde
vast dat leerlingen met een hoge sociaal-economische status meer schrijven met gebruik-
making van de grammatic ale regels van het Standaard Turks dan leerlingen met een lage
sociaal-economische status.

2.2 Functionele geletterdheid onder Turken in Neord-West Europa

In aIle landen van de Europese Gemeenschap is in de laatste decennia het immigratiecijfer
toegenomen. Het merendeel van de immigranten komt van buiten de Europese
Gemeenschap. De hoogste immigratiecijfers gelden voor Frankrijk en Duitsland
(respectievelijk 8 en 6 procent van de totale populatie in 1989). Turken vormen de
grootste immigrantengroepering in Europa. Tabel 2.11 geeft het geschatte aantal Turkse
immigranten in een aantallanden van de Europese Gemeenschap en in Scandinavie weer.
Landen met minder dan 1000 Turkse inwoners (Portugal, Spanje, Finland) zijn niet
opgenomen in de tabel.
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land aantal Turkse inwoners

Belgie 79.500

Denemarken 26.100

Frankrijk 123.500

West-Duitsland 1.612.600

Groot-Brittanie 18.000

Griekenland 3.200

Italie 1.800

Nederland 191.500

Noorwegen 5.300

Zweden 24.200

Tabel 2.11 Geschat aantal Turkse inwoners in Westeuropese landen. Ontleend aan: Extra &
Verhoeven, 1993. Bron: EuroStat 1991, Muus 1991, Nordic Statistical Secretariat, 1991

We gaan hierna verder in op de onderwijs- en taalsituatie van Turkse inwoners in
Duitsland, Zweden en Nederland. We kiezen voor Duitsland, omdat dit land van de
Europese landen de meest omvangrijke Turkse populatie herbergt. Wat de Scandinavische
landen betreft, is Zweden het land met de grootste groep Turken. Bovendien kenmerkt
Zweden zich door een politiek die in vergelijking met andere landen in West-Europa
relatief veel ruimte geeft aan minderheidstalen. De situatie in Nederland is van belang,
omdat dit de context van ons onderzoek is. Op de situatie van het Turks in Nederland
wordt dan ook uitgebreid ingegaan in paragraaf 2.2.3. I

Het zwaartepunt in het onderzoek omtrent de taalsituatie van migranten heeft tot nu toe
op de verwerving van de dominante taal gelegen. Pas sinds kort wordt aandacht gegeven
aan een breder spectrum van sociolingurstische en psycholingurstische dimensies van
meertaligheid. Daarbij komt de sociaal-politieke context van meertaligheid aan bod en
worden taalattitudes en taalvaardigheid in de minderheidstaIen onderzocht (Extra &
Verhoeven, 1993). Ook naar de situatie van het Turks in verschillende Europese landen
zijn enkele studies verricht. In de volgende paragrafen (2.2.1 en 2.2.2) beschrijven we de
taalsituatie en functionele geletterdheid onder Turken in Duitsland en Zweden.

2.2.1 Duitsland

Turkse populatie in Duitsland
In Duitsland reguleerde een speciaal wervingsbureau (BundesanstaIt fur Arbeit) de werving
en selectie van arbeidsmigranten uit de Mediterrane landen. Met Turkije werden in 1961
en 1964 overeenkomsten met betrekking tot de recrutering van Turkse arbeidskrachten
gesloten. Het aantaI arbeidsmigranten in de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland steeg
sterk in de jaren zestig en zeventig: in 1956 waren er 95.000 arbeidsmigranten. in 1973
was hun aantal gestegen tot 2.600.000 (12 procent van de arbeidskrachten in de
Bondsrepubliek). Het beleid was erop gericht een flexibel arbeidspotentieel van
buitenlandse arbeiders te handhaven. Begin jaren zeventig kwam de gezinshereniging op
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gang. Vrouwen van buitenlandse arbeiders kwamen in eerste instantie ook vaak als
arbeidskracht naar Duitsland. In 1973 werd een stop op de immigratie van arbeiders uit
niet-EG-Ianden afgekondigd. Toch werd het doel om het aantal buitenlandse arbeids-
krachten te verminderen niet bereikt. In 1979 telde de Bondsrepubliek een allochtone
bevolking van 4 miljoen, in 1982 van 4,7 miljoen. Turken vormen verreweg de grootste
groep allochtonen. Daarna volgen (ex- )Joegoslaven en ltalianen, welke groepen elk qua
omvang ongeveer een derde is van de Turkse groep (Castles, 1984).
De ontwikkeling van de Turkse migratie naar de Bondsrepubliek wordt weergegeven in
tabel 2.12.

aantal % van allochtonen

1970 469.000 15,8

1974 1.028.000 25,0

1982 i.ssrooo 33,9

TabeJ 2.12 Turkse l?opulatie in West-Duitsland, 1970, 1974 en 1982. Ontleend aan: Castles, 1984.
Bron: Wirtschaft untJ Statistik; no. 5, 1971; no. 1, 1983.

Migranten met de Turkse nationaliteit hebben zowe1 uit linguistiscb als uit sociaal oogpunt
sterk uiteenlopende achtergronden. De groep bevat leden uit etnische minderheden, met
name Koerden. Ook uit sociaal-economisch oogpunt is het geen homogene groep. De
meerderheid wordt gevormd door arbeidsmigranten, die met name in de jaren zestig om
economische redenen naar Duitsland kwamen. Daarnaast is er ook een groot aantal
politiek gemotiveerde migranten, die in het algemeen hoog opgeleid zijn. Deze groep
kwam eind jaren zeventig naar Duitsland, toen er in Turkije sprake was van politieke
onderdrukking, en na de staatsgreep van 1980.
Een groot deel van de Turken in Duitsland woont in de grote steden. In West-Berlijn
vormen de Turken 5,5 procent van de totale bevolking. In het district Kreuzberg maken
ze 18,8 procent van de bevolking uit. Voor kinderen en adolescenten liggen deze
proporties hoger; in bepaalde wijken in het district Kreuzberg kan het aandeel oplopen tot
50 procent (pfaff, 1991).

Beleid ten aanzien van minderheden en eigen taal
De wetgeving en regels ten aanzien van minderheden waren aanvankelijk zeer vaag,
waardoor plaatselijke bureaus (AusliinderbehOrde, Ausliinderpolizei) veel macht hadden.
In 1965 werd het zogenaamde Ausldndergesetz: vastgesteld, maar dat bracht niet veel
verbetering. In feite werden discriminatoire maatregelen geinstitutionaliseerd: allerlei
rechten werden aan buitenlanders ontzegd. De wet was weer vaag; een verblijfsvergunning
kon bijvoorbeeld gegeven worden "indien het de belangen van de Bondsrepubliek niet
schaadt", Vanaf het begin van de jaren zeventig zijn allerlei maatregelen genomen om de
immigratie te beperken en remigratie te bevorderen. In 1977 formuleert de Bund-Lander-
Kommission als uitgangspunt dat de Bondsrepubliek geen immigratieland is. Men gaat
door met het ontmoedigingsbeleid voor immigratie (bijvoorbeeld de maximale leeftijd
waarop kinderen naar Duitsland gehaald kunnen worden, wordt verlaagd van 20 naar 17
jaar, en later naar 15 jaar). Daarnaast worden echter ook maatregelen genomen om de
integratie van migranten die willen blijven en van de tweede generatie te bevorderen. De
wettelijke positie van de allochtone bevolking blijft echter zwak, waardoor zij de status
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van vreemdeling houden en in een onzekere positie blijven verkeren. De mogelijkbeden
tot naturalisatie zijn zeer beperkt, waardoor het weinig voorkomt. In 1980 kregen slechts
387 Turken toestemming om tot naturalisatie over te gaan (Castles, 1984).
Fase (1994) kenschetst het Duitse onderwijsbeleid ten aanzien van etnische groepen (de
zogenaamde Ausldnderpedagogiky - in vergelijking met het onderwijsbeleid in vier andere
Westeuropese landen - als polyvalent. Het beleidssysteem gaat uit van veel aparte
beleidskaders voor verschillende doelgroepen om verschillende redenen. Er is sprake van
een vergaande gescheiden behandeling van rnigranten, soms zelfs neigend tot isolement.
Daarnaast is echter ook sprake van een zeer sterke assirnilatiepolitiek.
Onder de Auslanderpedagogik vallen bijvoorbeeld de quota-regelingen: afspraken over het
maximale aandeel buitenlandse leerlingen in reguliere klassen. De rationale hiervoor is dat
Duitse leerlingen niet in de rninderheid mogen zijn in hun klas. Daarom wordt de
proportie buitenlandse leerlingen in de reguliere klassen beperkt tot 30 of 50 procent (30
procent wanneer de buitenlandse kinderen duidelijke problemen hebben om de instructie
in het Duits te volgen, 50 procent wanneer dit niet het geval is). Onder andere in Berlijn
zijn daarom zogenaamde Ausliinderklassen toegestaan. Dit zijn algemene klassen alleen
voor buitenlandse leerlingen, waarin in het schooljaar 1987/1988 in Berlijn - met name
in de districten Wedding en Kreuzberg - ruim 5000 buitenlandse leerlingen zaten. In deze
klassen is het merendeel van de leerlingen Turks en zijn ook sommige leraren Turken. De
instructietaal is echter Duits. (Pfaff, 1991)
Met betrekking tot het onderwijsbeleid ten aanzien van rnigranten zijn er grote verschillen
tussen de deelstaten. Deelstaten kiezen in het algemeen tussen twee strorningen: of ze
leggen een sterk accent op Duitse taalvaardigheid en inpassing in het reguliere onderwijs
(onderwijspolitiek gericht op taalassirnilatie, zie paragraaf 1.2.3) of ze leggen een sterk
accent op handhaving van de moedertaal en een bijpassende zelfstandige onderwijsvorm
(politiek van taalbehoud of taalsegregatie, zie paragraaf 1.2.3.). Een poging tot combinatie
van de twee strorningen komt zelden voor. (Fase, 1987, 1994)
De Berlijnse onderwijspolitiek is een voorbeeld van de op assirnilatie gerichte strorning.
Onderwijs in Eigen Taal wordt in Berlijn slechts beperkt verzorgd, tot voor kort aileen in
zogenaamde Vorbereitungsklassen. Deze klassen zijn bedoeld voor oudere leerlingen en
adolescenten die het Duitse schoolsysteem binnenkomen zonder kennis van het Duits, en
voor de jongere leerlingen die onvoldoende Duits beheersen om de instructie in de
reguliere klas te kunnen volgen. In deze klassen bieden Turkse leerkrachten ondersteuning
in het Turks. Pas sinds het begin van de jaren tachtig is het Turks gemtroduceerd in het
reguliere curriculum. Eerst op het niveau van het voortgezet onderwijs, waar Turks
gekozen kan worden in plaats van een andere vreemde taal (meestal Engels of Frans).
Later werd het ook op de basisschool gemtroduceerd, maar pas vanaf groep 5. Het aanbod
en de deelname is echter gering: 16 procent van de Turkse leerlingen in klas 5 tot en met
10 nam deel aan lessen Turks in het schooljaar 1987/1988.5 Daarnaast is er nog sprake
van kleinschalige experimenten, waarbij het Turks een rol speelt, zoals een experiment met
alfabetisering in de moedertaal en een experiment met tweetalig onderwijs. In de praktijk
worden deze klassen nu met name door die leerlingen bezocht die een beperkte kennis van
het Duits hebben bij de aanvang van de basisschool (Pfaff, 1991).

5 Daartegenover staat dat bet aantaI Turkse leerlingen dat een vorm van buitenscbools onderwijs in eigen
taal volgt waarscbijnlijk veel boger is. Van de Turkse leerlingen in de lagere scboolleeftijd voigt vermoedelijk
ongeveer de belft enigerlei vorm van buitenscbools eigen taal- en cultuuronderwijs. (Fase, 1987)
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Het verschil met de deelstaat Beieren is zeer groot. In Beieren wordt vanaf 1974 juist
gekozen voor moedertaalklassen," AIle leerlingen die het Duits in onvoldoende mate
beheersen krijgen instructie in hun eerste taal (doorgaans het Turks), aangevuld met
daamaast hooguit acht uur Duits als vreemde taal. Het curriculum is niet helemaal te
vergelijken met dat van het reguliere onderwijs en er wordt nogal wat leer- en
instructiemateriaal uit de landen van herkomst gebruikt. In dit zogenaamde Bavaria-Model
is bijna de helft van de buitenlandse leerlingen ondergebracht. Aangezien de filosofie is
dat leerlingen pas bij voldoende beheersing van het Duits in reguliere klassen kunnen
worden opgenomen, ontvangen buitenlandse leerlingen langdurig apart onderwijs. Deze
langdurige segregatie kan de Duitse taalvaardigheid en een normale schoolloopbaan in het
Duitse onderwijs ip de weg staan (Fase, 1987).1
Een poging tot integratie van de twee modellen wordt uitgevoerd in de stad Krefeld en
wordt dan ook het Krefeld-Model genoemd. In deze onderwijsvorm met tweetalige
instructie worden sommige vakken gezamenlijk (autochtone en allochtone leerlingen) in
de zogenaamde stamgroep gegeven (wiskunde, muziek, handvaardigheid). Andere vakken
worden in de eerste leerjaren afzonderlijk in de eigen taal gegeven en later gezamenlijk
met Duits als instructietaal (talen, aardrijkskunde). Het gaat hier echter nog om experimen-
ten op beperkte schaal. (Fase, 1987)

Onderzoek naar geletterdheid in het Turks
Pfaff (1991, 1993) en Pfaff & Savas (1988) rapporteren de bevindingen van twee
onderzoeken naar de taalverwerving in het Turks en Duits van Turkse kinderen in Berlijn.
De eerste studie, Ekmaus, is een cross-sectioneel opgezet onderzoek naar de
taalverwerving van tweetalige kinderen van 5 tot 12 jaar in vergelijking met de
taalverwerving van eentalige kinderen. In de tweede studie, KITA, gaat het om een
longitudinaal onderzoek bij jongere kinderen (1 tot 6 jaar), die in een tweetalige
voorschoolse opvang participeren. Beide onderzoeken richten zich met name op
mondeling, semi-spontaan taalgebruik.
Pfaff stelt vast dat er duidelijk sprake is van taalverschuiving bij de Turkse kinderen in
Berlijn. Die taalveranderingsprocessen zijn deels gebaseerd op taalinteme oorzaken (de
regelmatige verbuigingsmorfologie van het Turks blijft behouden, meer complexe
structuren worden niet verworven), als ook op de invloed van het Duits (elementen van
het Duits worden opgenomen in het Turks). Pfaff (1991) stelt dat de ontwikkeling van het
Turks in Duitsland in hoge mate wordt bepaald door sociaal-interactionele factoren. Ten
gevolge van de demografische achtergrond (concentratie van Turken in bepaalde wijken
in de grote steden) en de onderwijspolitiek wordt het behoud van het gesproken Turks
bevorderd in die wijken waar hoge concentraties Turken wonen. Daartegenover maakt de
afwezigheid van formele instructie in het Turks (in Berlijn) de taal zeer vatbaar voor
processen van taalverandering.
Aytemiz (1990) heeft een onderzoek uitgevoerd onder 40 bilinguale Turkse leerlingen
tussen 13 en 16 jaar in de plaatsen Butzbach en Russelsbeim (bij Mainz). De leerlingen
in Butzbach zijn zij-instromers, die een groot deel van hun schoolcarriere in Turkije
hebben doorlopen, terwijl die in Riisselsheim voomamelijk in Duitsland naar school

6 Een andere term is natiooaliteitsschool. Beierse autoriteiteo spreken over 'Zweisprachige Klassen', een
term die gezien de geringe inbreog van het Duits oiet helemaal de lading dekt.

7 Westduitse firma's zouden zelfs minder geneigd zijn mensen aan te nemen met diploma's uit moedertaal-
ldassen. (Fase, 1987)
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gegaan zijn. Daarnaast werd een vergelijkingsgroep van 20 monolinguale Turkse leerlingen
en een groep van 20 monolinguale Duitse leerlingen in het onderzoek opgenomen. Als
onderzoeksinstrumenten werden teksten in het Turks en het Duits gehanteerd, waarvan de
leerlingen een schriftelijke reproduktie moesten geven. Uit het onderzoek kwam naar voren
dat leerlingen die ongeveer in gelijke mate met Turkse en Duitse leeftijdsgenoten omgaan,
hogere scores behalen op beide toetsen (zowel in het Turks als in het Duits) dan leerlingen
die voomamelijk met Turkse leeftijdsgenoten omgaan. Voor leerlingen die zowel in het
Duits als in het Turks lezen geldt hetzelfde: zij presteren beter dan leerlingen die
voomamelijk in het Turks lezen. Tenslotte werd enige bevestiging gevonden voor de
hypothese dat een hoge taalvaardigheid in de eerste taal ook een hoge taalvaardigheid in
de tweede taal tot gevolg heeft. De leerlingen in Butzbach die door hun onderwijservaring
in Turkije het Turks goed beheersten, bleken ook in het Duits een hogere taalvaardigheid
te hebben bereikt dan de leerlingen in Riisselsheim. Aytemiz (1990) spreekt met
betrekking tot deze laatste leerlingen van semi-lingualisme: ze beheersen beide talen
gebrekkig ten gevolge van de overgang naar de tweede taal op het moment dat de eerste
taal nog onvoldoende tot ontwikkeling gekomen is.
Schwenk (1988) voerde een onderzoek uit naar de tekstproduktie van Turkse leerlingen.
De onderzoeksgroep bestond uit tweetalige Turkse leerlingen in Duitsland en vergelij-
kingsgroepen van monolinguale Turkse en Duitse leerlingen. Er werden grote individuele
verschillen in de tekstproduktie van tweetalige Turkse leerlingen vastgesteld. Sommige
leerlingen zijn duidelijk dominant in het Turks, anderen in het Duits; sommige leerlingen
behalen goede resultaten in beide talen, anderen behalen slechte resultaten in beide talen.
Schwenk stelt vast dat er in de tekstproduktie van tweetalige Turkse leerlingen vaak
sprake is van invloed van het Duits op de Turkse zinsbouw.
Uit de resultaten van de besproken onderzoeken kunnen we een aantal globale conclusies
trekken omtrent de verwerving van het Turks in Duitsland. Turkse kinderen in Duitsland
verwerven de basisstructuren van het Turks, maar complexe structuren worden slechts in
beperkte mate verworven (pfaff, 1988, 1991). Er is sprake van invloed van de tweede taal,
het Duits, op de verwerving van het Turks: elementen van het Duits worden opgenomen
in het Turks (Pfaff, 1991; Schwenk, 1988). Aytemiz (1990) stelt ook een afhankelijkheid
tussen de twee talen vast: een hoge taalvaardigheid in het Turks gaat samen met een hoge
taalvaardigheid in het Duits. Als belangrijkste verklarende factor voor de vaardigheid in
het Turks komt taalcontact naar voren. Pfaff (1991) heeft het dan over taalcontact in het
Turks; Aytemiz (1990) stelt daarentegen vast dat een gelijkmatig taalcontact in beide talen
de taalvaardigheid in het Turks positief beinvloed.

2.2.2 Zweden

Turkse populatie in Zweden
De na-oorlogse migratie naar Zweden wordt bepaald door vluchtelingen en arbeids-
migranten. De arbeidsmigratie heeft plaatsgevonden vanaf het einde van de jaren vijftig
tot in de jaren zeventig, in een periode van sterke economise he groei. In de jaren zestig
werden er met name arbeiders geworven in voormalig Joegoslavie, Griekenland en
Turkije. Vanaf 1967 werden er beperkingen gesteld aan de migratie uit niet-
Scandinavische landen en in 1973 werd de gehele niet-Scandinavische arbeidsmigratie naar
Zweden stopgezet. Gedurende de jaren zeventig was er echter sprake van een sterke
migratie ten gevolge van gezinshereniging. Het aandeel van Turken in de to tale migratie
steeg toen van 1 tot 4 procent. Toen steeds meer duidelijk werd dat een groot deel van de
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migranten permanent in Zweden zou blijven, werd dit land gedwongen het beleid hierop
aan te passen. (Boyd, 1993; Castles, 1984)
Zweden heeft momenteel een hoog percentage migranten; ongeveer 12 procent van de
totale bevolking van Zweden is geboren in het buitenland (ongeveer 750.000 personen).
Samen met de tweede generatie migranten (ongeveer 400.000 personen) telt Zweden meer
dan een miljoen allochtone inwoners. Het merendeel van deze groep is afkomstig uit
andere Scandinavische landen, met name uit Finland. Daarnaast zijn er groepen
Joegoslaven, Duitsers, Polen, Iranezen, Turken en nog een aantal kleinere groepen in het
land. De Turken maken met een aantal van ongeveer 36.000 personen 4 procent van de
immigranten uit (Boyd, 1993). Een deel van de Turken in Zweden zijn Assyriers, een
christelijke minderheidsgroep in Turkije (Castles, 1984). Boyd (1985) kenschetst de
Turken (evenals de Grieken) in Zweden als een groep die in nauw onderling contact
samenleeft, in het algemeen slecht betaalde banen en een lage status heeft en te maken
krijgt met negatieve attitudes van de autochtone bevolking. De ontwikkeling van de Turkse
migratie naar Zweden wordt weergegeven in tabel 2.13.

aantal % van alloch-
tone bevolldng

1970 4.000 1,0

1980 18.000 4,3

1993 36.000 4

Tabel 2.13 Turkse populatie in Zweden, 1970, 1980 en 1993. Ontleend aan: Castles, 1984; Boyd,
1993. Bran: Statistical Yearbook, 1981; Nordic Statistical Secretariat, 1991

Beleid ten aanzien van minderheden en eigen taal
De officiele politiek van Zweden tegenover migranten wordt vanaf 1975 gekenmerkt door
drie begrippen: gelijkheid, keuzevrijheid en deelgenootschap. Een migrant die een
verblijfsvergunning heeft en in Zweden mag werken (na een jaar met een tijdelijke
werkvergunning krijgt men een permanente verblijfsvergunning), moet in principe dezelfde
rechten hebben als de autochtone populatie. Daarnaast moet de staat ervoor zorgen dat die
persoon een bepaalde lingurstische en culturele vrijheid heeft, Het moet mogelijk zijn de
eigen taal te behouden en de eigen cultuur te beleven, maar ook om de Zweedse taal en
cultuur over te nemen. Tenslotte heeft de legale allochtoon het recht om in politieke
activiteiten te participeren. Castles (1984) noemt het beleid van Zweden ten aanzien van
minderheden het meest liberale van alle landen in West-Europa. Boyd (1985) signaleert
echter een probleem bij het migrantenbeleid in Zweden, namelijk het feit dat gelijkheid
te zeer opgevat wordt als uniforrniteit. Dit principe komt dan in conflict met het tweede
principe, dat van culturele en lingulstische keuzevrijheid. Het idee van uniformiteit staat
speciale voorzieningen voor migranten, onder ander op het gebied van onderwijs, in de
weg.
De taalpolitiek tegenover allochtonen is in Zweden al vanaf 1967 vorm gegeven, in eerste
instantie naar aanleiding van de grote imrnigratie van Finnen. Twee sleutelbegrippen
hebben in de taalpolitiek achtereenvolgens centraal gestaan, namelijk semi-lingualisme en
actieve tweetaligheid. Aanvankelijk was de taalpolitiek gericht op het tegengaan van semi-

38



lingualisme of halftaligheid," In het verplichte onderwijs zijn er speciale voorzieningen
voor kinderen, die thuis regelmatig een andere taal dan het Zweeds gebruiken (deze
leerlingen worden hier aangeduid als al!ochtone leerlingen; eind jaren tachtig bedroeg het
aantal al!ochtone !eerlingen l00.()()(), 11 procent van de totale schoolpopulatie). De
voorzieningen bestaan uit voorbereidingsklassen, waar leerlingen een korte, intensieve
instructie in hun eigen taal en in Zweeds als tweede taal krijgen. Dit ter voorbereiding op
het volgen van de reguliere Zweedse klassen. Een tweede voorziening zijn de moedertaal-
klassen, die lopen tot de zesde klas. Leerlingen met dezelfde taalachtergrond ontvangen
in deze klassen instructie in de eigen taal. In de eerste klas is de instructie bijna geheel
in de eerste taal met daarnaast een aantal uren per week les in Zweeds als tweede taal.
Verderop neemt het aandeel instructie in de eigen taal af en dat in het Zweeds toe.
Ongeveer 9 procent van aIle allochtone leerlingen bezoekt deze moedertaalklassen. Een
derde voorziening is de geintegreerde klas, waarin ongeveer de helft van de leerlingen van
Zweedse afkomst is en de rest een andere taalachtergrond heeft. Er wordt enige instructie
in de eerste taal gegeven, enige instructie in Zweeds als tweede taal en daarnaast is de
instructie in het Zweeds. Ongeveer 2 procent van de allochtone leerlingen bezoekt deze
gerntegreerde klassen. De meeste allochtone leerlingen maken echter gebruik van de vierde
voorziening, het onderwijs in eigen taal, terwijl ze daarnaast reguliere Zweedse klassen
bezoeken. Het onderwijs in eigen taal wordt in totaal in 50 talen gegeven (Castles. 1984).
gedurende twee lessen per week en het wordt door de helft van het totale aantal allochtone
leerlingen gevolgd. De Turkse groep maakt veel gebruik van de voorzieningen voor eigen-
taalonderwijs; in 1981 namen 1.500 Turkse leerlingen (82 procent van de doelgroep) dee!
aan deze voorzieningen (ontleend aan Fase, 1987. bron: Sweden Statistics. 1983).
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat het tweetalige onderwijs in Zweden in menig
opzicht wordt gegeven volgens het transitionele model (zie paragraaf 1.2.3). De eerste taal
van de leerling maakt gedurende de gehele schoolloopbaan slechts een beperkt dee! van
de lessen uit (gemtegreerde klas en onderwijs in eigen taal) of dit aandeel neemt
gedurende de schoolloopbaan af (voorbereidingsklas en moedertaalklas). Het voornaamste
argument voor instructie in de eigen taal is dan ook de veronderstelde bijdrage aan het
leren van de dominante taal, het Zweeds. De angst voor semi-linguale allochtone
leerlingen is veelal aangegrepen om scholen en politici te overtuigen van het belang van
instructie in de eigen taal. Het concept van semi-lingualisme is echter in wetenschappelijke
kringen omstreden geraakt en heeft aan invloed verloren. Het overheidsbeleid is zich in
toenemende mate gaan richten op actieve tweetaligheid, waarbij betrekkelijk veel aandacht
uitgaat naar de verbindingslijnen tussen eerste en tweede taal (Fase, 1987; Siren, 1991).
Boyd (1993) verwacht echter, na het wegvaIlen van het schrikbeeld van semi-lingualisme,
tendensen tot afbraak van de voorzieningen voor onderwijs in eigen taal. Een aantal
problemen waar dit onderwijs mee kampt zijn hier debet aan. Het onderwijs wordt zo
georganiseerd alsof het een vorm van remediering betreft. Leerlingen worden uit de klas
gehaald en missen andere lessen. waardoor dit onderwijs de kritiek krijgt inefficient te
zijn. Suggesties om de lessen te geven buiten schooltijd of in de pauzes doen daarom
opgeld. Een tweede probleem is het tekort aan goed opgeleide leerkrachten. Verder is de
grote diversiteit van minderheidsgroepen in Zweden problematisch bij het organiseren van
kwalitatief goed onderwijs in de verschillende talen. Een andere bedreiging voor het

8 Semi-Iingualisme, gebrekkige competentie of vaardigheid in de eerste en tweede taal, is een term die voor
het eerst in de Scandinavische landen gehanteerd werd. Als schuJdige werd bet onderwijssysteem aangewezen,
dat het beJangrijkste medium zou zijn voor taalverschuiving bij kinderen met een andere moedertaal dan de
schooJtaal (Fase. 1987).
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onderwijs in eigen taal is volgens Boyd (1993) tenslotte de decentralisatie van het bestuur,
waardoor plaatselijke autoriteiten het beleid rondom het onderwijs in minderheidstalen
gaan bepalen.

Onderzoek naar geletterdheid in het Turks
Het onderzoek naar minderheidstalen in Zweden heeft zich met name toegespitst op de
grootste minderheidstaal, het Fins. Daarnaast zijn enige algemene studies naar het effect
van het onderwijsbeleid voor minderheden en het eigen-taalonderwijs uitgevoerd. Studies
waarin het gebruik en de verwerving van het Turks onderzocht worden, zijn in beperkte
mate voorhanden. Boyd (1985) onderzocht het taalgebruik van tweede generatie-jongeren,
maar in dit onderzoek participeerden slechts drie jongeren met een Turkse achtergrond.
Actieve tweetaligheid wordt volgens de onderzoeker meer bepaald door sociale dan door
etnische factoren. Bij jongeren van tweede generatie-migranten in Zweden is er sprake van
taalverschuiving; de jongeren gebruikten hun moedertaal voornamelijk in contact met
eerste generatie-migranten, veel minder in contact met leeftijdsgenoten. Deze taal-
verschuiving zou te maken hebben met het feit dat het onderwijs in eigen taal in dienst
staat van het leren van de dominante taal, het Zweeds. De sterke druk van de Zweedse
samenleving op integratie van migranten draagt bij aan het verlies van de minderheidstalen
(Boyd, 1993).
Siren (1991) voerde een survey-onderzoek uit in Stockholm. Aan ouders van kinderen van
o tot 4 jaar werd gevraagd welke taal zij spreken met hun kinderen. De Turkse groep die
participeerde in het onderzoek bestond bijna geheel uit homogene paren (beide ouders
waren van Turkse afkomst) en woonde in wijken met een hoog percentage allochtonen.
Meer dan 90 procent van de Turkse ouders (die gemiddeld negen jaar in Zweden
verblijven) spreekt de eigen taal met hun kinderen, slechts enkele ouders spreken daarnaast
ook Zweeds met hen. In vergelijking met de andere groepen in het onderzoek is de Turkse
groep het sterkst op de eigen taal gericht. Siren (1991) stelt vast dat het Turks - samen
met het Grieks, lraans en Arabisch - tot de groep van talen behoort die het best behouden
blijft. Zij koppelt het taalbehoud aan de sociale afstand tot de Zweedse samenleving;
etnische groepen die vooral uit in linguistisch opzicht homogene gezinnen bestaan en
wonen in wijken met veel allochtonen, hebben het beste vooruitzicht op behoud van de
eigen taal. Daartegenover staat het feit dat allochtone kinderen al op vroege leeftijd naar
de Zweedse kinderdagverblijven gaan (78 procent van de 4-jarige Turkse kinderen in het
onderzoek van Siren gaat naar het kinderdagverblijf). In de kinderdagverblijven wordt
hoegenaamd geen ondersteuning gegeven aan de eigen-taalontwikkeling, wat een
belemmering is voor taalbehoud. Siren pleit dan ook voor meer aandacht voor de eigen
taal van allochtone kinderen in de voorschoolse periode.
Fase (1987) bespreekt evaluatiestudies van het onderwijsbeleid voor allochtone groepen
in Zweden. De leerresultaten van kinderen in moedertaalklassen en in reguliere klassen
lijken Diet ver uiteen te lopeno Niet zozeer de vorm van het onderwijs, maar andere
maatschappelijke factoren lijken invloed op schoolsucces te hebben. Onderzoekers in
Zweden gaan er daarom steeds meer toe over de invloed van de onderwijsvorm Diet
zelfstandig te bezien, maar in relatie tot maatschappelijke factoren (vgl. paragraaf 1.2.3).
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2.2.3 Nederland

In deze paragraaf staat de geletterdheid van Turkse leerlingen in Nederland centraal. De
nadruk wordt gelegd op de geletterdheid in de eigen taal en de onderwijspositie van deze
leerlingen. Allereerst wordt de Turkse populatie in Nederland kort beschreven. Daarna
komt bet onderwijsbeleid ten aanzien van minderheidstalen aan bod. waarbij ook aandacht
geschonken wordt aan het Onderwijs in Eigen Taal. Vervolgens worden onderzoeken naar
de eerste-taalvaardigheid van Turkse kinderen in Nederland besproken. Tenslotte rich ten
we de aandacht op het schoolsucces van Turkse leerlingen in het Nederlandse onderwijs
en de rol van de eigen taal daarbij.

2.2.3.1 Turkse populatie in Nederland

De migratie van Turken naar Nederland begon halverwege de jaren zestig, toen in
Nederland en andere Westeuropese landen een tekort aan arbeidskrachten was ontstaan.
Om de vacatures op de arbeidsmarkt te vullen sloot Nederland in 1964 een wervings-
contract met Turkije. De meerderheid van de Turkse migranten was afk.omstig van het
Anatolische platteland. De Nederlandse overheid en ook de migranten zelf bescbouwden
de migratie oorspronkelijk als een tijdelijk verschijnsel. Door verslechterende economische
omstandigheden in de jaren zeventig, zowel in Nederland als in Turkije, kwam van
remigratie niet veel terecht. In de tweede helft van de jaren zeventig gingen vele
migranten over tot gezinshereniging. Pas in de Minderbedennota van 1983 erkende de
Nederlandse overheid dat Nederland een immigratieland was. Tegelijk werd het toelatings-
beleid restrictiever. Tabel 2.14 geeft een overzicht van de Turkse bevolkingsgroep in
Nederland per 1-1-1990.

eerste generatie tweede generatie totaal

beide ouders in een ouder in
Turkije geboren Turkije geboren

n % n % n %

mannen 78.759 70 30.797 28 2.229 2 111.785

vrouwen 63.347 67 28.745 31 2.021 2 94.113

I totaal 142.106 69 59.542 29 4.250 2 205.898

Tabel 2.14 Turkse bevolkingsgroep in Nederland naar genera tie en geslacht, 1 januari 1990. Bron:
CBS-Statistiek van de Autochtone en Allochtone Bevolking in Nederland. ontleend aan: Roelandt e.a .•
1993

Op 1 januari 1990 had Nederland 205.898 ingezetenen die tot de Turkse bevolkingsgroep
gerekend kunnen worden," Het aantal personen met de Turkse nationaliteit was iets

9 VerschilJende identificatiecriteria worden gehanteerd om allocbtone groepen in Nederland te identificeren.
Het nationaliteitscriterium blijkt een zeer gebrekkig identificatiecriterium te vormen. Een betrouwbaarder
criterium is een combinatie van bet land van geboorte van de persoon, land van geboorte van vader en land van
geboorte van moeder. Het geboorteland van vader leidt bij een groot deel van de herkomstgroeperingen ook tot
een goede identificatie van de bevolkingsgroep (Roelandt e.a., 1993).
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kleiner, namelijk 191.455. In de peri ode van 1986 tot 1990 is het aantal ingezeten met de
Turkse nationaliteit met 22 procent toegenomen. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt
door een toenemend geboortesaldo en migratiesaldo, waarbij het migratiesaldo nog steeds
het grootste gewicht in de schaallegt (Roelandt e.a., 1993). De huidige Turkse migranten
zijn voor het grootste deel huwelijkspartners uit Turkije. De blijvende instroom van
Turken versterkt de banden van de Turkse gemeenschap in Nederland met Turkije en heeft
ongetwijfeld ook invloed op de ontwikkeling van het Turks in Nederland (Boeschoten e.a.,
1993). Zowel in Nederlandse als in Turkse statistieken wordt geen onderscheid gemaakt
tussen Turken en Koerden. Er is dan ook geen duidelijk inzicht in het aantal Koerden dat
in Nederland verblijft. Schattingen lopen uiteen van 14.000 tot 35.000 Koerden. Zij maken
daarmee 8 tot 20 procent van de totale Turkse bevolking in Nederland uit (Boeschoten
e.a., 1993).

2.2.3.2 Onderwijsbeleid en Onderwijs in Eigen Taal

Tot de eerste helft van de jaren tachtig was er naast een algemene politiek van
onderwijsstimulering sprake van een afzonderlijk onderwijsbeleid voor leerlingen uit de
culturele minderheden. Het in 1985 uitgekomen Onderwijsvoorrangsplan werd de leidraad
voor een nieuwe onderwijspolitiek. Het beleid voor allochtone leerlingen werd
gemtegreerd in het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB). De doelstelling van het Onder-
wijsvoorrangsbeleid was het opheffen of verrninderen van onderwijsachterstanden van
leerlingen ten gevolge van sociale, economische en culturele omstandigheden. Een
belangrijk onderdeel van het Onderwijsvoorrangsbeleid is het formatie- en gebiedenbeleid.
Scholen krijgen via de gewichtenregeling extra formatie voor de aanwezigheid van
leerlingen uit etnische minderheidsgroepen (daarnaast ook voor kinderen van
woonwagenbewoners en zigeuners, voor schipperskinderen en voor kinderen van
autochtone ouders met een gering opleidings- of beroepsniveau). Binnen het gebieden-
beleid krijgen samenwerkingsverbanden van scholen en welzijnsinstellingen extra
faciliteiten voor gecoordineerde activiteiten. Daarnaast worden financiele middelen
beschikbaar gesteld voor de eerste opvang van zij-instromers (de zogenaamde 'nieuw-
komers') en voor het onderwijs in het Nederlands als tweede taal (NT2).
De positie van allochtone groepen in het Nederlandse onderwijs wordt meestal in termen
van achterstand gedefinieerd. Het feit dat in achterstandsbeleid allochtone leerlingen op
grond van etniciteit als afzonderlijke 'zware' categorie getypeerd worden, wekt de
suggestie dat allochtone leerlingen door hun etniciteit achterstandsleerlingen zijn (CALO,
1992). De regering voert verschillende oorzaken aan ter verklaring van de 'onderwijs-
achterstand' van allochtone groepen, zoals de re1atiefkorte verblijfsduur van de betrokken
leerlingen in Nederland (hoewel het merendeel van de allochtone leerlingen onder-
instromer is), de gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal, het lage opleidingsniveau
van de ouders en ook het gedrag van de ouders. Het kabinet volgt drie wegen om de
onderwijspositie van etnische groepen te verbeteren: verbetering van het algemene
onderwijsbeleid, waar nodig aangevuld met specifieke maatregelen en tenslotte het
onderwijsvernieuwingsbeleid. In het algemeen onderwijsbeleid richt de regering zich op
kwaliteitsverbetering van het onderwijs ten behoeve van achterstandsgroepen. Daarbij
krijgen de onderwijsinstellingen zelf een grotere eigen verantwoordelijkheid. Instrumenten
om tot kwaliteitsverbetering te komen zijn onder andere het vaststellen van kerndoelen,
het periodiek peilingsonderzoek en het hanteren van een leerlingvolgsysteem. Daarnaast
worden financiele middelen beschikbaar gesteld in het kader van het Onderwijsvoorrangs-
beleid. Een landelijke projectgroep is sinds 1989 belast met de ontwikkeling van het

42



onderwijs in Nederlands als tweede taal. Sinds het begin van de jaren negentig is naast
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (dat vooral een faciliteitenbeleid met een
algemeen, voorwaardenscheppend karakter hanteert) ook het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur actief op het gebied van beleid voor allochtone leerlingen.
Laatstgenoemd ministerie richt zich vooral op het ontwikkelen en aanbieden van kant en
klare programmapakketten in de voor- en buitenschoolse sfeer. (Tesser, 1993; Roelandt
e.a., 1993)
Een externe commissie Allochtone leerlingen in het onderwijs onder leiding van prof. dr.
J.A. van Kemenade is gevraagd aanbevelingen te doen omtrent de effectiviteit van
bestaande en nieuwe beleidsinstrumenten. In 1992 heeft deze comrnissie het rapport
Ceders in de Tuin (CALO, 1992) aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris van
Onderwijs. De comrnissie brengt een duidelijk onderscheid aan tussen een beleid gericht
op bestrijding van achterstand (gemdiceerd door sociaal-econornische positie) en een
beleid geent op taal- en cultuurverschillen (gemdiceerd door gegevens over thuistaal-
gebruik). Vertaald naar beleid houdt dit in:
- toekenning van faciliteiten aan urgentiegebieden ten behoeve van bestrijding van
onderwijsachterstand op sociaal-econornische indicatie (niet langer op etnische indicatie);
- facilitering van specifieke voorzieningen voor NT2-onderwijs;
- beschikbaarstelling van middelen ten behoeve van eigenstandig onderwijs in allochtone
levende talen. (CALO, 1992)
Uit de Kabinetsreactie op dit advies (Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, 1993)
blijkt dat de regering de meeste uitgangspunten van het advies onderschrijft, maar soms
kiest voor een andere dan de voorgestelde organisatie en vormgeving. Het belangrijkste
uitgangspunt van het advies, namelijk dat van het onderscheiden van achterstands- en
cultuurbeleid, wordt overgenomen.

Onderwijs in Eigen Taal
Turkse leerlingen vormen in Nederland de grootste groep die op dit moment aan het
onderwijs in eigen taa1 (OET) deelneemt. Het aantal Turkse leerlingen dat aan OET op
de basisschool deelneemt was in 1991 ongeveer 32.000 (80 procent van de totale groep)
(Lucassen & Kobben, 1992; Tesser, 1993).10
Het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) begon in Nederland als een op eigen
initiatief georganiseerde vorm van onderwijs in de late jaren zestig. Dit onderwijs was
aanvankelijk gericht op behoud van de eigen taal en cultuur met het oog op mogelijke
remigratie. In het begin van de jaren zeventig begon de overheid zich te bemoeien met het
OETC. Vanaf 1974 kon op Nederlandse basisscholen gedurende maximaal vijf uur per
week onderwijs in eigen taa1 gegeven worden. In de eerste helft van de jaren tachtig kwam
als doelstelling van het OETC steeds meer de bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van
allochtone leerlingen (pedagogische functie: overbruggen van de kIoof tussen de school
en het thuismilieu) centraal te staan. De Wet op het Basisonderwijs (1985) voorziet erin
dat elke curni-Ieerling (cumi=culturele minderheden) recht heeft op tweeeneenhalf uur
OETC onder schooltijd. Eind jaren tachtig kwam taal meer centraal te staan en begon men

10 Sinds kort wordt ook in het voortgezet onderwijs Turks gegeven. Liever dan van Onderwijs in Eigen Taal
spreekt men hier van onderwijs in Turks aIs modeme vreemde taal. In principe kunnen ook niet-Turkse
leerlingen dit yak kiezen, maar dit gebeurt in de praktijk nog niet. Geschat word! dat in bet schooljaar 199111992
ongeveer 3.300 Turkse leerlingen in bet voortgezet onderwijs Turks volgden. Een Eindexamenpro-
grammacommissie is bezig met de voorbereidingen voor het eindexamen in dit Yak.
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te spreken van OET. In toenemende mate werd de nadruk gelegd op een afbankelijke
doelstelling van OET, namelijk het ondersteunen van de ontwikkeling van het Nederlands
(transferfunctie). (vgl. Lucassen & Kobben, 1992)
Het adviesrapport van de Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs (CALO,
1992) wil OET Diet langer bezien vanuit een achterstandsperspectief, maar vanuit een
cultuurperspectief. De Commissie bepleit de handhaving van eigen-taalonderwijs vanuit
cultuurpolitieke (culturele verscheidenheid van de samenleving, het recht op beleving van
de eigen taal en cultuur) en economische overwegingen (meertaligheid als pluspunt voor
de economische positie van de samenleving). Liever dan van Onderwijs in Eigen Taal
spreekt de Commissie van Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT). Zij kent aan
het OAL T een autonome doelstelling toe, namelijk een bijdrage leveren aan eerste-
taalverwerving. De regering (Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, 1993) ziet
vooralsnog geen reden om deze aanbeveling over te nemen. Zij kiest voor wisselende
accenten in het Onderwijs in Eigen Taal gedurende de schoolloopbaan (bijvoorbeeld: in
de onderbouw een meer instrumentele functie, in de bovenbouw van het basisonderwijs
en in het voortgezet onderwijs een meer intrinsieke functie.)
De praktijk van het Onderwijs in Eigen Taal is in 1981 en 1988 onderzocht door de
onderwijsinspectie. Er werden nogal wat knelpunten aangewezen (lnspectie van het
Onderwijs, 1988; Demirbas, 1990). Een van de grootste knelpunten is het feit dat tot
dusver aan de inrichting van het OET slechts in beperkte mate kwaliteitseisen gesteld zijn.
Eenduidige eindtermen, een gestructureerd leerplan, alsmede adequate leermiddelen en
toetsen zijn nog in onvoldoende mate beschikbaar. Ook de afstemming van het Onderwijs
in Eigen Taal en het onderwijs in het Nederlands laat te wensen over. Een ander probleem
is de doeltaal van het OET; in het algemeen is dat de officiele taal van het land van
herkomst. Wanneer thuistaal en officiele landstaal niet samenvallen, is het echter moeilijk
de pedagogische functie (het vormen van een brug tussen thuis en school) tot gelding te
brengen. In dat geval wordt ook weI gepleit voor het onderwijzen van de thuistaal in
plaats van de officiele landstaal (bijvoorbeeld het Koerdisch voor de kinderen van
Koerdische afkomst uit Turkije). Dit brengt echter weer andere problemen met zich mee,
zoals de soms beperkte mate waarin thuistalen geschreven talen zijn, de beschikbaarheid
van leermiddelen in die talen en de status van de talen. De Commissie Allochtone
Leerlingen in het Onderwijs (CALO, 1992) doet de aanbeveling om aan ouders in beginsel
een keuzerecht inzake de doeltaal van OET toe te kennen. AIle talen van buitenlandse
herkomst die nu in Nederland in levend gebruik zijn, zouden in principe onderwezen
kunnen worden. De regering noemt dit een loffelijk streven, maar acht het organisatorisch
en fmancieel Diet haalbaar (Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, 1993). Zij kiest
voor het handhaven van het recht op OET voor de huidige doelgroepen plus een beperkte
uitbreiding voor Chinese, Surinaamse en Antilliaanse leerlingen. Daarnaast wil het kabinet
de aandacht vestigen op kwaliteitsverbetering van het OET. Er wordt voorgesteld een
landelijke projectgroep in te stellen (in de lijn van de bestaande projectgroep Nederlands
als tweede taal). Deze projectgroep zou voorstellen moeten doen voor zaken als program-
ma-ontwikkeling en scholing van leerkrachten (Ministerie van Onderwijs & Weten-
schappen, 1993).

2.2.3.3 Onderzoek naar geietterdbeid in bet Turks

Tot op heden is de grootste aandacht van onderzoekers gericht op het meten van vaardig-
heden in het Nederlands van allochtone leerlingen en het relateren van deze vaardigheden
aan achtergrondkenmerken en schoolsucces. De eerste taal wordt daardoor miskend als
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opbrengst van het onderwijs. Er wordt weinig aandacht besteed aan vaardigheden in de
eerste taal en de relaties die deze hebben met achtergrondkenmerken van de betrokken
groepen en hun schoolsueces. Niettemin is er enig onderzoek verrieht naar vaardigheden
in minderheidstalen. In deze paragraaf zullen een aantal studies besproken worden die zieh
gericht hebben op de meting van taalvaardigheden in het Turks. De studies worden
ingedeeld volgens de leeftijdsgroep waarop ze zieh gericht hebben: onder- en middenbouw
(groep 1 tim 6), bovenbouw van het basisonderwijs (groep 7 en 8) en voortgezet
onderwijs.

Onder- en middenbouw van het basisonderwijs
Boeschoten (1990) doet verslag van een onderzoek naar de verwerving van het Turks door
kinderen van 4 tot 6 jaar in Nederland. Hij constateert dat het Turks van kinderen in
Nederland vergeleken met dat van kinderen in Turkije stagneert in zijn ontwikkeling. Deze
stagnatie is met name te constateren op het gebied van woordenschat en syntaxis.
Bepaalde syntactisch complexe construe ties worden door Turkse kinderen in Nederland
niet beheerst. Daarnaast worden bepaalde dialectvormen overgegeneraliseerd ten koste van
vormen van het Standaard Turks. Dit lijken de eerste symptomen van een nieuwe variant
van bet Turks, die zich in Nederland ontwikkelt. De taalpatronen zoals die optreden in
Nederland worden niet gevonden bij kinderen in Anatolie en zijn onafhankelijk van de
regio van herkomst van de kinderen. Boeschoten relateert de stagnatie in de verwerving
van het Turks aan het beperkte aanbod Turks dat de kinderen in Nederland ontvangen.
Narain & Verhoeven (1992) hebben onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van
tweetaligheid bij allochtone kleuters. Zij stellen vast dat Turkse kinderen in de leeftijd van
4 tot 8 jaar dominant zijn in de Turkse taal. Factoren die de vaardigheid in bet Turks
bepalen, zijn de verblijfsduur van het kind en het taaleontact. De onderzoekers stellen ook
een afhankelijkheid vast tussen het Turks en het Nederlands. Bij Turkse kleuters in groep
1 van de basisschool is er sprake van een invloed van het Turks op de verwerving van het
Nederlands. Aan het eind van groep 2 is deze relatie omgekeerd: de taalverwerving in het
Turks wordt dan versterkt via het aanbod in het Nederlands.
Huls & van de Mond (1992) eonstateren in een kleinschalig onderzoek bij twee Turkse
kleuters het gebruik van zeer 'on-Turkse' syntaxis. De kleuters tonen in hun taalgebruik
een voorkeur voor het apart en transparant aangeven van betekenissen en ze gebruiken
geen complexe zinspatronen. Dit type taalgebruik komt het meest voor bij de kleuter van
wie de ouders al 15 jaar in Nederland verblijven, minder bij de kleuter van wie de ouders
slechts 5 jaar in Nederland verblijven. Huls & van de Mond eoncluderen dat er sprake is
van 'taalafbrokkeling' bij Turkse kinderen van de tweede generatie in gezinnen met een
lange verblijfsduur in Nederland.
Teunissen (1986) heeft de effecten van een tweetalig-bicultureel onderwijsprogramma voor
Marokkaanse en Turkse leerlingen op basisscholen onderzocht. Binnen dit project zijn ook
vaardigheden - spreekvaardigheid en leesvaardigheid - in de moedertalen van de leerlingen
getoetst. De projectleerlingen volgden de eerste twee jaar een experimenteel tweetalig
programma en gingen daarna over naar het reguliere onderwijsmodel. Daarnaast werd een
vergelijkingsgroep van leerlingen die bet reguliere onderwijs volgden, in het onderzoek
opgenomen. Om de taalvaardigheid in het Turks en het Nederlands te meten werden de
leerlingen onderworpen aan het 'Radiospel'(een toets die gericht is op communicatieve
taalvaardigheid), een receptieve en produktieve woordensehattaak, een leesvaardigheidstaak
en een taak voor begrijpend lezen. De kinderen in de experimentele groep seoorden op de
mondelinge taken in bet Turks even boog als de vergelijkingsgroep; op de Nederlandse
mondelinge taken kwam de experimentele groep boger uit. Op de schriftelijke taken bleek
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er sprake van een positieve transfer van de leerresultaten in het Turks naar die in het
Nederlands; kinderen die in het Turks goede lees- en schrijfresultaten behaalden, leerden
sneller en beter lezen en schrijven in het Nederlands. Na een periode van twee jaar
scoorde de experimentele groep beter dan de vergelijkingsgroep op een test voor
begrijpend lezen. Teunissen constateert dat deelname aan moedertaalklassen een positief
effect kan hebben op de beheersing van de eerste taal. Daarnaast is de conclusie
gerechtvaardigd dat aandacht voor de eerste taal in ieder geval niet ten koste gaat van de
ontwikkeling van de tweede taal en op dit leerproces zelfs een positief effect kan hebben.
Verhoeven & Boeschoten (1986) doen verslag van een onderzoek naar de vaardigheid in
het Turks van Turkse kinderen in Nederland van 4 tot 8 jaar. In het onderzoek is ook een
vergelijkingsgroep van kinderen in Turkije opgenomen. Het onderzoeksmateriaal bestaat
uit spontane spraak van de kinderen, alsmede de resultaten op een woordenschattest en een
zinsimitatietest. De onderzoekers rapporteren dat de taalontwikkeling van de kinderen in
Nederland langzamer verloopt dan die van de kinderen in Turkije. Op 5-jarige leeftijd zijn
de verschillen in taalvaardigheid tussen de leerlingen in Nederland en die in Turkije nog
gering, op 7-jarige leeftijd zijn de verschillen groot. Op 7-jarige leeftijd is er sprake van
een stagnatie in de taalverwerving Turks bij de kinderen in Nederland. Daarentegen stijgen
de scores op de Turkse toetsen weer bij de kinderen van 8 jaar. Het Onderwijs in de Eigen
Taal lijkt bieraan bij te dragen.
Verhoeven (1987) heeft 75 Turkse kinderen in hun tweetalige ontwikkeling vanaf
jaargroep 3 over een periode van twee jaar gevolgd. Daarbij zijn toetsen voor auditieve
discriminatie, passieve en actieve woordenschat en zinsbouw in zowel het Turks als het
Nederlands afgenomen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de vaardigheid van de
kinderen in de eigen taal gedurende de hele looptijd van het onderzoek sterker is
ontwikkeld dan de Nederlandse taalvaardigheid. Dit resultaat kan opmerkelijk genoemd .
worden gezien het feit dat de kinderen een peri ode van vier jaar basisonderwijs achter de
rug hebben waarin zij van meet af aan in het Nederlands waren ondergedompeld. Aan het
eind van jaargroep 4 kregen de kinderen eveneens Turkse en Nederlandse leestaken
voorgelegd. Zowel op technisch lezen als op begrijpend lezen zijn de resultaten in beide
talen nagenoeg vergelijkbaar. De scores op de Nederlandse taak voor begrijpend lezen
liggen echter onder die van Nederlandstalige leeftijdsgenoten. In een nadere analyse van
zijn data signaleert Verhoeven (1989) significante correlaties tussen de vaardigheid in het
Turks en de attitude van de leerling en de ouders. Het culturele gedrag van de ouders, de
attitude van de kinderen ten opzichte van het dagelijks leven in Turkije en de houding van
het gezin tegenover onderwijs in het Turks verklaren samen 17 procent van de variantie
in de taalvaardigheid Turks.
In een onderzoek van Verhoeven (1991 b) onder 72 Turkse kinderen aan het eind van
groep 2 wordt het onderscheid tussen dagelijkse algemene taalvaardigheid (BICS =basic
interpersonal communicative skills) en cognitief abstracte taalvaardigheid (CALP
=cognitive academic language proficiency) gehanteerd (zie paragraaf 1.2.3). Als resultaat
komt naar voren dat de dagelijkse algemene taalvaardigheid in het Turks voorspeld wordt
door de orientatie van het kind op Turkse leefgewoonten, de aanwezigheid van Turks-
sprekende leeftijdsgenoten en de betrokkenheid van de ouders bij school. De cognitieve
taalvaardigheid in het Turks wordt eveneens door de orientatie op Turkse leefgewoonten
voorspeld, maar daamaast ook door bet cultureel gedrag van de ouders en de mate van
interactie in het Turks met de leerkracht. Ook stelt Verhoeven vast dat vaardigheden in
het Nederlands mede te voorspellen zijn uit vaardigheden in bet Turks.
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Bovenbouw van het basisonderwijs
Driessen (1990) heeft onderzoek verricht naar de effectiviteit van het onderwijs in eigen
taal en cultuur. Hij richtte zich daarbij op leerlingen van Marokkaanse, Spaanse en Turkse
afkomst in het laatste leerjaar (groep 8) van de basis school. Aan het onderzoek deden 120
scholen mee met daarop 368 Turkse leerlingen. Binnen het kader van dit onderzoek werd
ook de vaardigheid in het Turks gemeten. De directe toetsing beperkte zich tot de
schrijfvaardigheid en daamaast werd op indirecte wijze de mondelinge vaardigheid
gemeten. In de toetsen werden receptieve en produktieve vaardigheden onderscheiden. Ook
werd er informatie via de leerkrachten ingewonnen en werden aan de leerlingen vragen-
lijsten voorgelegd met betrekking tot de beheersing van de eigen taal, zowel mondeling
als schriftelijk. Daarnaast werd de kennis van de Turkse cultuur getoetst. Zowel de
leerlingen zelf als de leerkrachten gaven aan dat de beheersing van het Turks door de
leerlingen in het algemeen goed is. De scores op de taaltoets waren daarmee in
overeenstemming; de leerlingen behaalden gemiddeld een score van 73 procent goed. De
hoogste scores op de toetsen Turks werden gehaald door leerlingen die gemiddeld
tweeeneenhalf uur binnenschools OETC volgden. Driessen concludeert dat met bet
toenemen van bet gevolgde OETC, de scores van de leerlingen op de Turkse toetsen
stijgen. De vaardigheid in het Turks blijkt daamaast te correleren met de beheersing van
de Nederlandse taal door de ouders. Het ondersteunend thuisklimaat zoals beoordeeld door
de groepsleerkracbt, verklaart 9 procent van de variantie in bet oordeel van de OETC-
leerkracbt over de taalvaardigheid en 2,5 procent van de varian tie in de taaltoetsscores
zelf. Zitten er meer Turkse leerlingen in de klas dan nemen ook de scores op de Turkse
toetsen toe. Driessen kon geen relevante samenbang vaststellen tussen de taalvaardigheid
van de leerlingen in het Turks en die in het Nederlands.
Schaufeli (1991) rapporteert over een onderzoek naar de vaardigheid in het Turks van
achttien leerlingen van 11 en 12 jaar in Nederland. Een eentalige controlegroep van
eveneens achttien leerlingen in Turkije werd in het onderzoek betrokken. De verzamelde
taaldata zijn zowel mondeling (semi-spontaan: bet vertellen van verbaaltjes naar aanleiding
van een serie plaatjes) als schriftelijk (een schrijfopdracht). Daarnaast werd een
mondelinge en een schriftelijke woordenschattoets en een woordassociatietaak afgenomen.
De Turkse woordenschat van tweetalige kinderen in Nederland blijkt zeer beperkt in
vergelijking met de woordenschat van eentalige kinderen in Turkije. De leerlingen in
Nederland hebben met name een beperkte woordenschat in het school-domein en daaraan
gerelateerde domeinen (domeinen waarin het Nederlands dornineert). Uit de mondelinge
taak komt bovendien naar voren dat het taalgebruik van de tweetaligen wat woordgebruik
betreft rninder gevarieerd is dan dat van de eentaligen. Daarnaast signaleert Scbaufeli een
tendens tot rninder complexe en meer analytiscbe morfosyntaxis bij Turkse leerlingen in
Nederland. Er werden geen significante verscbillen vastgesteld op bet gebied van
woordvolgorde in de zin en op bet gebied van tekstvaardigbeid. Schaufeli concludeert dat
de Turkse leerlingen in Nederland het Turks Diet voUedig verwerven. Het Turks in
Nederland lijkt de eerste verschijnselen te vertonen van 'taalerosie' (taalverlies binnen een
generatie en een incomplete verwerving van dit gereduceerde systeem door de volgende).
Deze taalerosie lijkt ecbter slechts in een langzaam tempo plaats te vinden.

Yoortgezet onderwijs
Hacquebord (1989) heeft tekstbegrip bij Turkse leerlingen in het voortgezet onderwijs
gevolgd. Twee jaargroepen zijn gedurende drie jaar enkele malen getoetst. Bij de eerste
toetsafname in de brugklas stelt Hacquebord een samenbang vast tussen het niveau van
de beheersing van het Turks en dat van bet Nederlands. Na tweeeneenhalf jaar is die
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samenhang niet meer aanwezig. Het tekstbegrip van MAVO-Ieerlingen blijkt in de loop
der jaren van het voortgezet onderwijs nauwelijks te groeien, dat van LBO-leerlingen gaat
zelfs achteruit. De achteruitgang in tekstbegrip is bij Turkse leerlingen nog sterker dan bij
Nederlandse leerlingen, terwijl de non-verbale intelligentie van de Turkse leerlingen in
dezelfde periode weI sterk toeneemt. De stagnatie van het tekstbegrip in het Nederlands
vertoont samenhang met eenzelfde stagnatie in het Turks. Daarnaast speelt ook een
langzame groei van de Nederlandse woordenschat een grote ro1. Hacquebord komt tot de
conclusie dat "de Turkse tekstbegripontwikkeling gezien moet worden als een weliswaar
belangrijke, maar op zich niet voldoende voorwaarde voor de tekstbegripontwikkeling in
het Nederlands".

Conclusie
Uit de gepresenteerde onderzoeken kunnen we een aantallijnen in de verwerving van het
Turks door Turkse kinderen in Nederland afleiden. Turkse kleuters zijn dominant in het
Turks (Narain & Verhoeven, 1992; Verhoeven, 1987). Hun taalverwerving in het Turks
verloopt echter in het algemeen langzamer dan bij kinderen in Turkije (Verhoeven &
Boeschoten, 1986). Rond de leeftijd van 7 jaar is er sprake van een stagnatie in de
taalontwikkeling, die zich vooral doet gelden op het gebied van woordenschat en syntaxis
(Boeschoten, 1990; Verhoeven & Boeschoten, 1986). De meeste Turkse kinderen in
Nederland beheersen de basisstructuur van het Turks, maar ze lijken complexe constructies
in het Turks slechts beperkt of niet te verwerven (Boeschoten, 1990; Schaufeli, 1991; Huls
& van de Mond, 1992). Er is sprake van afbankelijkheid tussen de taalvaardigheid in de
twee talen; een hoge vaardigheid in het Turks gaat samen met een hoge vaardigheid in het
Nederlands (Teunissen, 1986; Hacquebord, 1989; Verhoeven, 1991b; Narain & Verhoeven,
1992). In het onderzoek van Driessen (1990) werd dit verband echter niet vastgesteld.
Uit de onderzoeken komen verschillende factoren naar voren, die de vaardigheid in het
Turks beinvloeden. In de meeste onderzoeken wordt het taalaanbod in het Turks of het
taalcontact als belangrijke factor genoemd (Boeschoten, 1990; Verhoeven, 1991b; Narain
& Verhoeven, 1992). Een tweede belangrijke factor is verblijfsduur (Narain & Verhoeven,
1992; Huls & van de Mond, 1992). Het Onderwijs in Eigen Taal blijkt ook van invloed
op de vaardigheid in het Turks (Verhoeven & Boeschoten, 1986; Driessen, 1990).
Verhoeven (1989, 1991b) vindt aanwijzingen voor het belang van de attitudes van kind
en ouders. Driessen (1990) stelt daarnaast vast dat de beheersing van het Nederlands door
de ouders, het ondersteunend thuisklimaat en het percentage Turkse leerlingen in de klas
samenhangen met de vaardigheid in het Turks.

2.2.3.4 Tweetaligheid en schoolsucces van Turkse kinderen

Tabel 2.15 geeft een overzicht van de verdeling van de totale groep Turkse en
Nederlandse leerlingen en van de groep 12-jarige Turkse en Nederlandse leerlingen over
de diverse vormen van basis- en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 1990/1991.11

11 Deze label is ontieend aan de Statistiek van Buitenlandse Leerlingen van het CBS en heeft als nadeel
dat aIlochtone leerlingen worden geldentificeerd met het nationaliteitscriterium, waardoor hier aileen leerlingen
met de Turkse nationaliteit opgenomen zijn. Voor de Turkse bevolkingsgroep loopt de identificatie op grond van
nationaliteit en de identificatie op grond van geboorteland van vader echter niet zover uiteen. (Roelandt e.a.,
1993)
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I I BO I so I AVO I LBO I MBO I
Turken (totaal) 68 5 12 12 3

Ned. (totaal) 51 4 25 8 11

Turken (12 jaar) 63 7 21 9

Ned. (12 jaar) 36 7 49 8

Tabe12.1S Deelnamepercentages van Turkse en Nederlandse leerlingen aan het basisonderwijs (BO),
speciaal onderwijs (SO), algemeen voortgezet onderwijs (AVO), lager beroepsonderwijs (LBO) en
middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in het schooljaar 199011991. Ontleend aan: Roelandt e.a., 1993.
Bron: Min. O&WICBS 1993

Turkse leerlingen bevinden zich in vergelijking met Nederlandse leerlingen minder in bet
algemeen voortgezet onderwijs en meer in het lager beroepsonderwijs. Een veel groter
percentage van de 12-jarige Turkse leerlingen dan van de Nederlandse leerlingen bevindt
zicb nog in bet basisonderwijs. De onderwijsparticipatie van Turkse 12-jarigen in bet
basisonderwijs en in bet lager beroepsonderwijs is in de periode van 1985 tot 1990 licht
afgenomen, terwijl de participatie in het speciaal onderwijs en in het algemeen voortgezet
onderwijs iets is toegenomen (Roelandt e.a., 1993).
Bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs stromen Turkse leerlingen veelal
door naar een laag type van voortgezet onderwijs. Uit een onderzoek in bet kader van de
Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (Mulder, 1991) komt naar voren
dat ongeveer de helft van de Turkse leerlingen een vervolgadvies krijgt dat gelijk is aan
of lager dan LBO; slechts 7 procent krijgt een HA VO- of VWO-advies. Tesser (1993)
vergelijkt de cijfers van Mulder met die uit een eerder onderzoek van van Esch (1983).
In 1982 kreeg 70 a 75 procent van de Turkse en Marokkaanse leerlingen een mOILBO-
advies, in 1989 was dat 55 a 60 procent. Er is sprake van een relatieve afname van het
aantal mOILBO-adviezen voor Turkse en Marokkaanse leerlingen.
Veel Turkse leerlingen komen op LBO- of MAVO-niveau terecht en ook binnen deze
schooltypen behalen deze leerlingen prestaties die onder het gemiddelde van de klas
liggen. De 'afstroom' van Turkse leerlingen is dan ook hoger dan die van autochtone
leerlingen. Uiterwijk (1990) stelt vast dat allochtone leerlingen twee tot drie keer zoveel
blijven zitten dan wei doorstromen naar schooltypen met een lager gerniddeld prestatie-
niveau in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Mulder & Pijl (1992) constateren
dat 9,3 procent van de Turkse leerlingen blijft zitten in de eerste klas van het voortgezet
onderwijs. In de tweede klas van het LBO halen Turkse leerlingen gerniddeld lagere cijfers
voor Nederlands dan autochtone leerlingen. In AVO-klassen daarentegen wijken de
rapportcijfers voor Nederlands van Turkse leerlingen nauwelijks af van het gerniddelde
(Mulder & Pijl, 1992). Tesser (1993) geeft cijfers met betrekking tot het bezit van een
diploma voortgezet onderwijs van verschillende groepen. Vande Turken die in Nederland
bebben deelgenomen aan het voortgezet onderwijs behaalt ongeveer 60 procent een
diploma van het voortgezet onderwijs (vgl. autochtonen 80 procent).
Ret achterblijvende schoolsucces van Turkse leerlingen in Nederland wordt doorgaans aan
twee oorzaken geweten: de taalproblematiek en de sociaal-econornische status (SES). Met
het toenemen van de verblijfsduur van de leerlingen, neemt ook de beheersing van bet
Nederlands toe. De jongere generatie Turken bereikt dan ook een hoger onderwijsniveau
in Nederland dan de oudere generatie. Ondanks deze gunstige ontwikkeling, blijven Turkse
leerlingen echter achter bij hun autochtone leeftijdsgenoten (Tesser, 1993). De verbetering
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van de maatschappelijke positie van de Turkse groep is niet evenredig aan de verbetering
van het Nederlands. In de volgende alinea's zullen studies besproken worden die
uitspraken doen over het schoolsucces van Turkse leerlingen.
In het onderzoek van Kerkhoff (1988) naar de relatie tussen taalvaardigheid en school-
succes zijn, gedurende twee jaar, de schoolprestaties en de doorstroming naar het
voortgezet onderwijs onderzocht van 179 leerlingen, waaronder zestien Turkse leerlingen.
De taalvaardigheid Nederlands blijkt een minder grote invloed te hebben op het
doorstroomadvies dan de sociaal-economische status. Kerkhoff & Dronkers (1990) hebben
nadere analyses uitgevoerd op de data van Kerkhoff. Ze stellen vast dat de geringe
beheersing van het Nederlands door alIochtone leerlingen voor het overgrote deel
verklaard wordt door hun lage sociaal-economische status. Daarmee blijft echter een deel
onverklaard. Run conclusie luidt als volgt: "de onderwijsachterstand van allochtone
leerlingen is geen nieuw soort ongelijkheid maar de oude sociaal-economische ongelijk-
heid, zoals die ook bij autochtonen bestaat, maar nu zichtbaarder en gekoppeld aan
nationaliteit, etnische groep en thuistaal".
Van Langen & Jungbluth (1990) hebben de verschillen in onderwijspositie bij leerlingen
in de derde klas van het voortgezet onderwijs onderzocht. Aan het onderzoek namen 107
scholen deel waarop ruim 1000 allochtone en ruim 1000 autochtone leerlingen zaten.
Onder de allochtone leerlingen bevonden zich 122 Turken, van wie ongeveer drie kwart
in Turkije geboren is. De variantie in onderwijspositie in de gehele onderzoeksgroep wordt
vooral verklaard door de sociaal-economische status van het gezin (deze verklaarde 17,4
procent van de variantie). De onderzoekers concluderen dat de sociaal-economische positie
typerender is voor de onderwijspositie van allochtonen dan etniciteit. Echter, in nadere
analyses per allochtone groep, blijkt dat taalfactoren voor bepaalde allochtone groepen
toch een rol spelen. Voor de Turkse groep wordt vastgesteld dat de factor 'moeilijkheid
van het Nederlands' 11,6 procent van de variantie verklaart.
Ook in de in paragraaf 2.2.3.3 reeds besproken studie van Driessen (1990) komt de relatie
tussen de onderwijspositie van allochtone leerlingen en een aantal leerling-, gezins- en
schoolkenmerken aan bod. Voor de Turkse leerlingen blijkt het meest relevante leerling-
kenmerk de onderwijservaring in Nederland te zijn; er wordt een sterk effect van
onderwijservaring in Nederland op het doorstroornniveau vastgesteld. Ret effect van de
verblijfsduur in Nederland is daarentegen slechts gering. Wat gezinskenrnerken betreft
komt het sociaal milieu als de belangrijkste factor naar voren. Wanneer rekening wordt
gehouden met het sociale herkomstmilieu, blijkt het effect van etnische herkomst afwezig
bij de resultaten voor rekenen en bij het niveau van doorstroming naar het voortgezet
onderwijs. Aileen bij de resultaten voor taal wordt een klein effect van etniciteit gevonden.
Er wordt ook een samenhang geconstateerd tussen Nederlandse taalbeheersing van de
ouders en prestaties van de leerlingen. Daarnaast speelt het onderwijsondersteunend
thuisklimaat een rol. Ret prestatieniveau van de klas hangt samen met de taal- en reken-
prestaties van allochtone leerlingen, maar niet met de doorstroom. Ook wordt er een relatie
tussen prestatieniveau-differentiatie van de leerkrachten en de feitelijke doorstroming
geconstateerd. Tenslotte blijken Turkse leerlingen die gemiste lessen Nederlands inhalen,
significant hoger te scoren op de taaltoetsen.
In een tweetal onderzoeken in het kader van de Landelijke Evaluatie van het Onderwijs-
voorrangsbeleid zijn effecten van etniciteit op schoolprestaties vastgesteld. Tesser &
Mulder (1990) gebruiken toetsscores als indicatoren voor schoolprestaties. Ook bij gelijke
sociale positie blijken de reken- en taalscores van alIochtone leerlingen lager te zijn dan
die van autochtone leerlingen. Daarbij is er een sterk effect van verblijfsduur en thuistaal
te constateren. Ze concluderen dat: "de achterstand van allochtone leerlingen niet zonder
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meer gereduceerd kan worden tot een vraagstuk van maatschappelijke positie, vergelijk-
baar met de achterstandsproblematiek van Nederlandse arbeiderskinderen", In een latere
publicatie (Mulder & Tesser, 1992) wordt het effect van sociale kenmerken en het effect
van etniciteit op schoolprestaties aan het einde van de basisschool, vervolgadvies en
schoolkeuze nader gespecificeerd. Bij prestaties blijft er na controle voor sociale-
achtergrondkenmerken nog een vrij groot effect van etniciteit over. Bij de adviezen en de
schoolkeuze daarentegen is het resterende effect van etniciteit na controle voor de sociale-
achtergrondkenmerken geheel verdwenen. Mulder & Tesser (1992) concluderen dat
"allochtone leerlingen dezelfde adviezen krijgen als autochtone leerlingen met dezelfde
sociale-achtergrondkenmerken en ook op dezelfde brugklastypes terchtkomen, hoewel ze
lagere prestaties halen."
Ook van 't Hof & Dronkers (1992) analyseren de deterrninanten van schoolsucces van
allochtone leerlingen. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen de tussen-generatie
en de tweede generatie, en tussen etnisch homogene en etnisch gemengde gezinnen. De
onderzoeksgroep bestond uit leerlingen die in 1989 de basisschool verlaten hebben
(waaronder 247 Turkse leerlingen). Schoolsucces werd vastgesteld middels een taaltoets,
een rekentoets, een toets informatieverwerking, het vervolgadvies van de basisschool en
het bereikte onderwijstype in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. De onderzoekers
rapporteren dat verschillen in SES geheel de verschillen in rekenscores tussen de
verschillende groepen verklaren. De combinatie van SES en andere gezins- en leerling-
kenmerken verklaart de verschillen in taalscores. Bij de informatiescore, het advies en de
onderwijspositie blijft ook na controle voor de andere factoren het effect van de etnische
factor aanwezig. Deze etnische factor heeft echter een zeer verschillend effect voor de
onderscheiden groepen. Voor Turkse leerlingen van de tussen-generatie werkt die nadelig,
zij hebben een lagere onderwijspositie dan autochtone leerlingen met vergelijkbare
prestaties, SES en andere leerling- en gezinskenmerken. Turkse leerlingen van de tweede
generatie daarentegen bereiken na controle voor deze kenmerken een hogere onderwijs-
positie. De auteurs concluderen dat de schoolloopbanen van de tweede generatie
allochtone leerlingen, althans in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs, zeker niet
slechter zijn dan die van autochtone Nederlandse leerlingen met eenzelfde sociaal-
econornische achtergrond.
Uit een studie die uitgevoerd is in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Hofman,
1993) komt naar voren dat de etnische herkomst, althans in deze fase van de onderwijs-
loopbaan, een belangrijke verklarende factor voor het schoolsucces van allochtone
leerlingen is. Ook Pase (1994) is van mening dat bij de verklaring van de verschillen in
onderwijspositie tussen allochtone en autochtone leerlingen de etnische factor niet
verwaarloosd mag worden. In een vergelijkende studie naar het onderwijs aan etnische
groepen in vijf Westeuropese landen stelt hij vast dat naast de sociaal-economische status
en het migratieverschijnsel zelf (inpassingsproblemen die van korte duur zijn) ook etnisch
gebonden hindemissen een rol spelen bij de verklaring van het schoolsucces van
verschillende etnische groepen."
Het uiteenlopen van de resultaten van de diverse onderzoeken, heeft mogelijk te maken
met de moeilijkheden die kleven aan het vaststellen van onafhankelijke effecten van
etnische herkomst en sociaal-econornische status op het schoolsucces van leerlingen.

12 Fase (1994) verklaart de etnisch gebonden hindemissen van etnische groepen aan de hand van het begrip
'marktwaarde', De marktwaarde van een groep bepaalt de relaties tussen de groep en de relevante omgeving,
Drie terreinen zijn bierbij van belang, namelijk raciale verhoudingen in bet maalSChappelijk verkeer, etnische
vooringenomenheid in het onderwijs en de mate van congruentie in opvoedingswaarden tussen gezin en school.
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Tesser (1993) noemt als bezwaar de onvergelijkbaarheid van bepaalde opleidings-
categorieen bij allochtonen en autochtonen en de onderlinge atbankelijkheid van de
verdelingen van opleiding van de ouders en etnische herkomstgroepering. Naast de
onafbankelijke factoren (SES, etniciteit) kunnen ook de atbankelijke factoren op
verschillende manieren vastgesteld worden (prestaties, rapportcijfers, doorstroom
enzovoort). Bovendien is het van belang onderscheid te maken tussen etnische groepen
en tussen generaties, omdat de verbanden voor deze groepen zeer verschillend kunnen zijn.
Ret is daarom niet mogelijk algemene conc1usies te trekken omtrent het effect van
etnische herkomst en sociaal-economische status op bet schoolsucces van allochtone
leerlingen.
In verschillende onderzoeken wordt vastgesteld dat allochtone leerlingen doorgaans een
hoger doorstroomadvies krijgen dan op grond van hun prestaties verwacht mag worden
(onder andere Uiterwijk, 1990; Driessen, 1990; Mulder, 1991). Dit verschijnsel wordt weI
aangeduid als overadvisering, Mogelijk is er sprake van twee soorten van overadvisering.
De eerste is binnenschools; binnen een school worden aan allochtone leerlingen hogere
adviezen gegeven dan aan autochtone leerlingen met dezelfde prestaties. Leerkrachten
maken een inschatting van het onderwijsniveau dat een allochtone leerling aankan wanneer
deze de Nederlandse taal beter zou beheersen. De leerkracht gaat er dan vanuit dat de
taalachterstand in de loop van de tijd wel ingebaald zal worden. De overadvisering kan
echter ook tussen scbolen liggen. A1lochtone leerlingen zitten vaak op scholen waar sprake
is van een algeheel lager gemiddeld prestatieniveau. Ret advies van de leerkracht is
grotendeels gebaseerd op een vergelijking tussen de leerlingen onderling, zodat de hele
'adviseringsschaal' als het ware opschuift. Een betere leerling op zo'n school is mogelijk
slechts een middelmatige leerling op een school met een hoger gemiddeld prestatieniveau.
Zo ontstaan er tussen scholen verschillen in de gemiddelde scores per doorstroomadvies.
Uit onderzoek in het kader van de Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid
(Mulder & Tesser, 1992) blijkt dat de verklaring van de relatief hoge adviezen aan
allochtone leerlingen zowel tussen als binnen scholen moet worden gezocht. De tussen-
en binnenschoolse effecten op de adviezen aan individuele leerlingen zijn ongeveer even
sterk.
Naast overadvisering wordt ook weI melding gemaakt van overpositionering. Allochtone
leerlingen zouden doorgaans naar een hoger type van voortgezet onderwijs doorstromen
dan autochtone leerlingen met hetzelfde prestatieniveau op de Eindtoets Basisonderwijs.
Dit geldt met name voor Turkse leerlingen (Uiterwijk, 1990). Mulder (1991) stelt vast dat
van de Turkse leerlingen 9 procent naar een schooltype gaat dat meer dan een niveau
hoger ligt dan het geadviseerde schooltype. In het onderzoek van Mulder & Tesser (1992)
is onderzocht welke factoren een rol spelen bij de 'overpositionering' van allochtone
leerlingen. Ret beroep van de vader en de taal- en rekenprestaties van de leerlingen blijken
een significant effect te hebben op de schoolkeuze. Bij de Turkse en Marokkaanse
leerlingen blijft er, ook na controle voor deze variabelen, een positief effect van
herkomstland op schoolkeuze bestaan. Mulder & Tesser (1992) conc1uderen dat
overpositionering bij allochtone leerlingen be staat. Zij hebben echter geen antwoord
gevonden op de vraag hoe het komt dat allochtone leerlingen vaker van het vervolgadvies
afwijken dan allochtone leerlingen met hetzelfde prestatieniveau en dezelfde sociale
achtergrond.
Van 't Hof & Dronkers (1992) plaatsen kanttekeningen bij het hanteren van de termen
'overadvisering' en 'overpositionering'. Zij voeren nadere analyses op gegevens van
schoolverlaters in 1989 uit, waarbij ze het etnische effect zowel bij advies als bij
onderwijspositie tweemaal onderzoeken; eenmaal met en eenmaal zonder controle op
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milieu-, gezins- en leerlingkenmerken. Slechts als in beide gevallen het verschil met
autochtone leerlingen significant is, accepteren ze de stelling dat er voor de betreffende
groep sprake is van overadvisering en/of overpositionering. Onder deze condities blijkt er
bij Turkse leerlingen geen sprake te zijn van overadvisering en evenmin van over-
positionering. Er is dus geen sprake van een systematische bevoordeling van Turkse
leerlingen en van een systematisch te hoog kiezen door ouders van Turkse leerlingen.

Conclusie
De onderwijspositie van Turkse leerlingen in het Nederlandse onderwijs is (ondanks een
stijgende tendens bij de jongere generatie) vooralsnog laag in vergelijking met die van
Nederlandse leerlingen. De sociaal-economische status van de Turkse gezinnen lijkt
daarbij een belangrijke rol te spelen, maar daarnaast spelen ook etnische en taalspecifieke
factoren een rol. Voor Turkse leerlingen komen de volgende factoren naar voren als zijnde
van invloed op hun schoolsucces: verblijfsduur en onderwijservaring in Nederland,
thuistaal, onderwijsondersteunend thuisklimaat, prestatieniveau van de klas en prestatie-
niveaudifferentiatie door de leerkracht. In enkele onderzoeken wordt ook het verschijnsel
van 'overadvisering' en 'overpositionering' van Turkse leerlingen gesignaleerd, in andere
onderzoeken wordt dit weerlegd. Door verschillen in de onderzoeken (het vaststellen van
variabelen) en door verschillen tussen groepen en generaties, is het niet mogelijk om
algemene concIusies omtrent de effecten van sociaal-economische status en etniciteit op
het schoolsucces van allochtone leerlingen te trekken.

2.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk is allereerst de aandacht gericht op Turkije. In ons onderzoek wordt
Turkije als monolinguale context vergeleken met Nederland als bilinguale context voor de
verwerving van het Turks. De basale geletterdheid in Turkije is in de loop van deze eeuw
sterk gestegen en ligt momenteel op ongeveer 80 a 85 procent. Analfabetisme manifesteert
zich het sterkst in plattelandsgebieden in het oosten van Turkije; het komt meer voor bij
vrouwen dan bij mannen en meer bij ouderen dan bij jongeren. Er zijn grootscheepse
campagnes gevoerd om het analfabetisme te bestrijden. Het onderwijs in Turkije heeft te
maken met een sterke groei van het aantalleerlingen, terwijl het zich tegelijkertijd in een
overgangsfase bevindt, Het verplichte basisonderwijs wordt uitgebreid van een periode van
vijf tot een periode van acht jaar, een hervorming die in het jaar 2005 gerealiseerd moet
zijn. Deze hervorming legt samen met het groeiende leerlingenaantal een grote druk op
uitbreiding van de onderwijsvoorzieningen. Het onderwijsbudget lijkt ontoereikend om
deze uitbreiding te kunnen realiseren. De statistieken laten zien dat de onderwijsdeelname
stijgende is. Nagenoeg alle Turkse kinderen bezoeken de vijfjarige lagere school, daarna
verlaat echter bijna de helft van de leerlingen het onderwijs. Onderzoek naar taal-
verwerving in het Turks is vrij beperkt. Het meeste onderzoek richt zich op de vroege
taalverwerving onder een beperkt aantal kinderen uit met name midden en hogere milieus.
Als voorbeelden voor de verwerving van het Turks in bilinguale context is voor Duitsland
en Zweden gekozen. Duitsland bevat de meest omvangrijke Turkse populatie in West-
Europa. Het Duitse beleid ten aanzien van minderheidstalen kenmerkt zich door dualisme:
enerzijds streeft men assimilatie na, anderzijds is er sprake van een sterk gescheiden
behandeling van migranten. Dit weerspiegelt zich in de onderwijspolitiek van de
verschillende deelstaten. Onderzoek naar de verwerving van het Turks in Duitsland laat
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zien dat er sprake is van taalverschuiving en taalverandering, waarbij als belangrijkste
verklarende factor de aard en mate van taalcontact naar voren komt.
Zweden kenmerkt zich door een beleid dat relatief veel ruimte geeft aan minderheidstalen.
Het onderwijsbeleid ten aanzien van allochtone leerlingen heeft zich achtereenvolgens
gericht op het voorkomen van semi-lingualisme en op actieve tweetaligheid. Instructie in
de eigen taal komt in verschillende vormen voor in het onderwijs: onder andere in
moedertaalklassen en onderwijs in eigen taal. Er is weinig specifieke informatie
voorhanden met betrekking tot de taalverwerving in het Turks.
Tenslotte is de mate van geletterdheid onder Turken in Nederland aan bod gekomen. Een
hoog percentage Turkse leerlingen volgt het Onderwijs in Eigen Taal. Uit onderzoeken die
in Nederland (en in Duitsland) uitgevoerd zijn naar de verwerving van het Turks komt het
volgende beeld naar voren. Jonge kinderen zijn dominant in het Turks tot ongeveer de
leeftijd van 7 jaar. Hun taalverwerving verloopt echter langzamer dan die van kinderen
in Turkije. Er treedt een stagnatie op rond de leeftijd van 7 jaar, die met name de
woordenschat en syntaxis betreft. De basisstructuren van het Turks worden wel geleerd,
maar meer complexe constructies komen beperkt of niet tot ontwikkeling. Enkele
onderzoeken stellen een afhankelijkheid tussen de taalvaardigheid in het Turks en het
Nederlands vast. Factoren die de verwerving van bet Turks in een bilinguale context
verklaren zijn: het taalcontact, de verblijfsduur, bet Onderwijs in Eigen Taal, de attitudes
van kind en ouders, de bebeersing van het Nederlands door de ouders, het ondersteunend
thuisklimaat en het percentage Turkse leerlingen in de klas.
Het schoolsucces van Turkse leerlingen in het Nederlandse onderwijs blijkt vooralsnog
relatief laag te zijn. Cijfers over onderwijsdeelname, doorstroming naar het voortgezet
onderwijs en afstroom tonen dit aan. Een aantal onderzoeken beeft zich toegespitst op de
vraag of de onderwijsachterstand van allochtone leerlingen door de sociaal-econornische
status van de groepen danwel door de etniciteit (ofwel meer specifiek: de taal-
problematiek) verklaard kan worden. De sociaal-economische status lijkt het meest
invloedrijk te zijn, maar etniscb-specifieke factoren kunnen ook een rol spelen. Er worden
echter verschillende effecten vastgesteld in verscbillende studies en bij verschillende
groepen, waardoor algemene conclusies niet gerecbtvaardigd zijn. Als factoren die het
schoolsucces van Turkse leerlingen beinvloeden worden onder andere genoemd:
verblijfsduur, onderwijservaring in Nederland, taalcontact, beheersing van het Nederlands
door de ouders, onderwijsondersteunend thuisklimaat, prestatieniveau van de klas en
prestatieniveau-differentiatie door de leerkracht. Sommige onderzoekers stellen vast dat
Turkse leerlingen een boger vervolgadvies krijgen en doorstromen naar een hoger type van
vervolgonderwijs dan op grond van hun prestaties verwacbt zou worden. In andere
onderzoeken wordt echter geen overadvisering en overpositionering van Turkse leerlingen
gevonden. Het blijkt van belang te zijn om onderscheid te maken tussen etnische groepen,
tussen de tussengeneratie en de tweede generatie leerlingen (danwel tussen zij-instromers
en onderinstromers), omdat de verbanden voor deze groepen zeer verschillend kunnen zijn.
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Hoofdstuk 3 Opzet van het onderzoek

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek besproken. In paragraaf 3.1 komen de
onderzoeksvragen en het globale design van het onderzoek aan bod. Vervolgens gaan we
in paragraaf 3.2 en 3.3 in op de steekproeftrekkingen in Turkije en in Nederland. Daarna
worden in paragraaf 3.4 de data-verzameling en de gebruikte instrumenten besproken. In
paragraaf 3.5 wordt weergegeven hoe de data-analyse in zijn werk gaat. Tot slot wordt in
paragraaf 3.6 een samenvatting gegeven.

3.1 Design van het onderzoek

3.1.1 Onderzoeksvragen

Ret onderzoek heeft betrekking op de geletterdheid van Turkse kinderen die opgroeien in
een monolinguale context en die van Turkse kinderen die opgroeien in een bilinguale
context. Zoals we in paragraaf 1.2.1 gezien hebben, kunnen we functionele geletterdheid
opvatten als een breed begrip, dat zowel schoolse als functionele vaardigheden omvat. Om
verwarring te voorkomen, worden de begrippen in het vervolg steeds als volgt
gedefinieerd: geletterdheid als het brede concept, dat zowel uit schoolse als uit functionele
vaardigheden bestaat. Als schoolse geletterdheid worden die vaardigheden aangeduid die
expliciet op school aangeleerd worden. Hieronder vallen onder meer decodeercompetentie,
grarnmaticale competentie en tekstuele competentie. Alsjunctionele geletterdheid worden
in het vervolg meer specifiek de functionele aspecten van geletterdheid aangeduid.
De onderzoeksvragen spitsen zich toe op de twee contexten waarin de taalverwerving
plaatsvindt. De eerste context is de monolinguale: die van kinderen in Turkije. Ret
onderzoek vindt daar plaats aan het einde van de lagere school (ilkokul). De tweede
context is bilinguaal: de context van Turkse kinderen in Nederland. In deze context is
sprake van twee meetrnomenten: aan het einde van de basisschool en in de eerste klas van
het voortgezet onderwijs. We kiezen voor deze periode in de schoolcarriere van kinderen,
omdat het een kritisch moment is. Ret schoolsucces aan het einde van de basisschool
speelt een grote rol bij de keuze voor een vorm van voortgezet onderwijs. Deze keuze is
van groot belang voor het verdere verloop van de schoolloopbaan en de latere beroeps-
perspectieven. Bovendien hebben kinderen op dit moment het algemene basisonderwijs
achter de rug, waardoor dan een beeld verkregen kan worden van de opbrengst van dit
onderwijs.
In de bilinguale context worden de termen eerste taal en tweede taal gebruikt. Onder
eerste taal (Tl) verstaan we de eerst geleerde taal, In het geval van Turkse kinderen in
Nederland is dit bijna altijd het Turks. De tweede taal (T2) is de taal die later geleerd
wordt. Voor Turkse kinderen in Nederland is de tweede taal tevens de meerderheidstaal
in de samenleving, het Nederlands. Met het hanteren van de termen eerste en tweede taal
doen we geen uitspraak over taaldominantie: ze zeggen niets over welke taal het best
beheerst wordt.
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Onderzoeksvragen in de monolinguale context: Turkije

1. Wat is het niveau van schoolse en functionele geletterdheid van leerlingen
in Turkije aan het einde van de lagere school?

In paragraaf 2.1.3.2 hebben we kunnen vaststellen dat het in Turkije uitgevoerde
onderzoek naar geletterdheid in het Turks vrij beperkt is; het richt zich met name op
vroege taalverwerving van kinderen uit midden- en hogere milieus. Met betrekking tot
functionele geletterdheid zijn nauwelijks of geen gegevens voorhanden.

2. Welke factoren bepalen de individuele variatie in schoolse en functionele
geletterdheid?

In paragraaf 1.2.2 zijn onderzoeken besproken die uitspraken doen over de determinanten
van functionele geletterdheid in een monolinguale context. Daaruit komt naar voren dat
sociaal-economische en culturele factoren in het thuisrnilieu een rol spelen (Heath, 1986;
Wells, 1985; Spratt e.a., 1991; Leseman, 1994). Daarnaast zouden ook bepaalde school-
factoren van invloed zijn (Leseman e.a., 1992; Spratt e.a., 1991). Voor kinderen die
opgroeien in Turkije zijn echter nauwelijks of geen gegevens voorhanden omtrent de
determinanten van functionele geletterdheid. Er is wei enig onderzoek gedaan naar de
verwerving van geletterdheid in Turkije (zie paragraaf 2.1.3.2), maar dit onderzoek biedt
weinig inzicht in de determinanten van geletterdheid.

3. In welke mate is er sprake van samenhang tussen schoolse en functionele
geletterdheid?

In paragraaf 1.2.1 hebben we laten zien dat schoolse en functionele competentie
onderdelen zijn van een breed concept van geletterdheid. In paragraaf 1.2.2 is onderzoek
besproken waarin een samenhang tussen schoolse en functionele geletterdheid vastgesteld
werd (Spratt e.a., 1991). Daarnaast werd echter vastgesteld dat schoolse geletterdheid met
vanzelfsprekend functionele geletterdheid impliceert (Leseman, 1990; Spratt e.a., 1991).
In Turkije is nog geen onderzoek verricht dat deze relatie onderzoekt.
De beantwoording van de onderzoeksvragen die zich rich ten op de monolinguale context,
komt aan bod in hoofdstuk 5.

Onderzoeksvragen in de bilinguale context: Nederland

4. Wat is het niveau van schoolse vaardigheden in het Turks en in het Nederlands van
Turkse leerlingen aan het einde van basisschool?

In paragraaf 2.2.3.3 werd onderzoek naar de geletterdheid in het Turks van Turkse
leerlingen in Nederland besproken. Er is met name onderzoek verricht naar geletterdheid
in de tweede taal, het Nederlands, en in mindere mate naar geletterdheid in de eerste taal.
Onderzoek naar geletterdheid in het Turks als eerste taal is onder andere uitgevoerd in
Duitsland en in Nederland (zie paragraaf 2.2.1 en 2.2.3.3). Deze onderzoeken hebben zich
voomamelijk op schoolse taalvaardigheden gericht. Er blijkt weinig bekend te zijn over
de vaardigheden van Turkse leerlingen in hun eigen taal aan het einde van de basisschool
(er is meer onderzoek gedaan onder jongere leerlingen, o.a. Boeschoten, 1990; Narain &
Verhoeven, 1992; Verhoeven, 1987; Teunissen, 1986). De meeste gegevens met betrekking
tot de leerlingen in de bovenbouw van de basisschool komen uit het onderzoek van
Driessen (1990). De toets die Driessen hanteert om het taalvaardigheidsniveau in het Turks
vast te stellen is echter beperkt. Meer onderzoek heeft zich gericht op de vaardigheden van
Turkse leerlingen in het Nederlands. In paragraaf 2.2.3.4 werd het schoolsucces van
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Turkse leerlingen besproken. Het schoolsucces van Turkse leerlingen lijkt vooralsnog
relatief gering in vergelijking met dat van andere groepen in het Nederlandse onderwijs
(Roelandt e.a., 1993; Mulder, 1991; Uiterwijk, 1990).

5. In hoeverre wijkt de mate van schoolse geletterdheid in het Turks van
Turkse kinderen in Nederland af van die van kinderen in Turkije?

De vergelijking van de mate van schoolse geletterdheid van kinderen die opgroeien in een
bilinguale context met die van kinderen in een monolinguale context maakt het mogelijk
de invloed van de talige context op de ontwikkeling van geletterdheid in te schatten. In
paragraaf 2.2.3.3 zijn enkele onderzoeken besproken die een vergelijking maken tussen
de taalverwerving in het Turks in een mono- en in een bilinguale context. Deze
vergelijking is met name voor de taalverwerving van jonge kinderen gemaakt (Verhoeven
& Boeschoten, 1986; Boeschoten, 1990), in mindere mate voor iets oudere kinderen
(Schaufeli, 1991). De grootste verschillen worden vastgesteld op het gebied van de
woordenschat.

6. Welke factoren bepalen de individuele variatie in schoolse geletterdheid in
de eerste en de tweede taal?

De vraag naar de determinanten van geletterdheid is in een bilinguale context
meeromvattend dan in een monolinguale context, omdat meerdere factoren een rol spelen.
Determinanten van schoolse vaardigheden in de tweede taal zijn aan bod gekomen in
paragraaf 2.2.3.4. Naast de sociaal-economische status van het thuismilieu, lijken factoren
als taalcontact en onderwijsondersteunend thuisklimaat een rol te spelen (o.a. Tesser &
Mulder, 1990; Driessen, 1990). Veel eenduidigheid is hierover echter niet te vinden in de
literatuur. Gegevens met betrekking tot de determinanten van schoolse geletterdheid in het
Turks als eerste taal in een bilinguale context werden besproken in paragraaf 2.2.1
(Duitsland) en 2.2.3.3 (Nederland).
De beantwoording van deze onderzoeksvragen, die zich rich ten op schoolse geletterdheid
in de bilinguale context, komt aan bod in hoofdstuk 6.

7. Wat is het niveau van functionele geletterdheid van Turkse kinderen in
Nederland in de eerste en de tweede taal?

Uit onderzoek dat besproken is in paragraaf 1.2.3 komt naar voren dat allochtone
leerlingen in Nederland een risicogroep voor functionele ongeletterdheid vormen. Voor
Turkse leerlingen in Nederland lijkt dit in vrij sterke mate te gelden (Triesscheijn e.a.,
1985; Hacquebord, 1989; Leseman e.a., 1992). Over functionele geletterdheid in het Turks
als eerste taal in een bilinguale context is nagenoeg niets bekend. In dat opzicht kan ook
nog weinig gezegd worden over de afbankelijkheid tussen functionele geletterdheid in de
eerste en in de tweede taal. In paragraaf 1.2.3 werden enkele, beperkte gegevens
hieromtrent gepresenteerd, die echter geen eenduidig beeld laten zien. In de literatuur
wordt wei gesproken van afhankelijkheden in de ontwikkeling van geletterdheid in de
eerste en de tweede taal (vgl. Cummins, 1983, 1991).

8. In hoeverre wijkt de mate van functionele geletterdheid in het Turks van
Turkse kinderen in Nederland af van die van kinderen in Turkije?

Door een vergelijking te trekken tussen de mate van functionele geletterdheid van kinderen
in Nederland en in Turkije kunnen we de invloed van de talige context op de ontwikkeling
van functionele geletterdheid inschatten. Er is nog geen onderzoek gedaan dat uitspraken
doet over deze kwestie.
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9. Welke factoren bepalen de individuele variatie in functionele geletterdbeid
in de eerste en de tweede taal?

In paragraaf 1.2.3 werden sociaal-economiscbe en cuIturele determinanten van de
functionele geletterdbeid in een bilinguale context besproken. Over de determinanten van
functionele geletterdbeid in bet Turks in een bilinguale context zijn geen gegevens
voorhanden.

10. In welke mate is er sprake van samenbang tussen scboolse en functionele
geletterdheid van Turkse kinderen in Nederland?

Deze vraag wordt in de bilinguale context gesteld zoals die ook in de monolinguale
context gesteld wordt. De relatie zou ecbter anders kunnen zijn, omdat in een bilinguale
context de eerste taal en de tweede taal elk verscbillende communicatieve functies kunnen
vervullen. (zie paragraaf 1.2.3)
In hoofdstuk 7 wordt een antwoord gezocbt op de onderzoeksvragen 7 tim 10.

3.1.2 Design van het onderzoek in Turkije

Ten einde gegevens te verkrijgen die relevant zijn voor de onderzoeksvragen moest zowel
in Nederland als in Turkije een representatieve groep Turkse leerlingen deelnemen aan bet
onderzoek. De minimaal noodzakelijke groepsgrootte werd voor beide contexten vast-
gesteld op 250 leerlingen.
Voor de samenstelling van de onderzoeksgroep in Turkije waren we afbankelijk van de
autoriteiten aldaar. Via de officiele kanalen werd een vergunning aangevraagd om
onderzoek te doen op een aantal basisscbolen in Turkije. Daarbij bebben we verzocht om
participatie mogelijk te maken van 250 leerlingen in het laatste jaar van de lagere school
(ilkokul) in twee verscbillende plaatsen in Turkije. De leerlingen moesten qua leeftijd en
onderwijservaring vergelijkbaar zijn met de leerlingen die in Nederland aan bet onderzoek
zouden deelnemen, dus leerlingen aan het einde van de basisscbool. De lagere school in
Turkije bestaat echter uit vijf scbooljaren (zie paragraaf 2.1.2.1). waardoor de leerlingen
in de laatste klas daar ongeveer een jaar jonger zijn dan die in Nederland. Tocb hebben
we ervoor gekozen het onderzoek in de laatste klas van de lagere school en niet in de
eerste klas van bet vervolgonderwijs (ortaokul) af te nemen. Als eerste argument daartoe
geldt dat de leerlingen in de vijfde klas een vergelijkbare onderwijservaring hebben als de
Turkse kinderen in Nederland. Ook wordt de lagere school in Turkije door de meeste
kinderen bezocht, maar is de schooluitval na de lagere scbool groot (zie paragraaf 2.2.2.2).
Na de lagere school is er dus al een selectie opgetreden en daarmee zijn de leerlingen in
de eerste klas van het vervolgonderwijs niet meer representatief voor de totale groep
Turkse leerlingen. Daarnaast moest rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat
de resultaten op de toetsen door leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs
plafondeffecten zouden kunnen vertonen, iets wat minder snel verwacht werd bij de
leerlingen uit de vijfde klas van de lagere school.
Bij de keuze van de scholen die zouden deelnemen in Turkije was het doel om zoveel
mogelijk spreiding. zowel qua ligging (binnenstad, buitenwijken) als sociaal milieu en
prestatieniveau van de leerlingen te realiseren. Daarnaast badden we een voorkeur om bet
onderzoek uit te voeren op scholen in Centraal-Anatolie, omdat bet merendeel van de
Turken in Nederland uit dit gedeeIte van Turkije afkomstig is.
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3.1.3 Design van het onderzoek in Nederland

Voor de samenstelling van de onderzoeksgroep in Nederland kon gebruik gemaakt worden
van scholenlijsten van het Cito. Deze lijsten bevatten alle scholen in Nederland die zich
opgegeven hadden voor de Eindtoets Basisonderwijs in het voorjaar van 1991. Op die lijst
was ook aangegeven welke scholen informatiebladen over de Eindtoets in het Turks
aanvroegen. Hieruit konden we afleiden op welke scholen Turkse leerlingen in groep acht
zaten. Tot deze scholen hebben we ons gericht met het verzoek deel te nemen aan het
onderzoek. Het onderzoek op de basisscbolen behelsde een groepsgewijze afname van de
Toets Turkse Taal en bet laten invullen van vragenlijsten door de leerlingen, de
leerkracbten en de directie.
am bet scboolsucces van de leerlingen in het voortgezet onderwijs vast te stellen werden
ze gevolgd in bet eerste jaar van bet voortgezet onderwijs. Tevens lag bet in de bedoeling
in deze fase van het onderzoek de toetsen voor functionele geletterdheid af te nemen. De
directies van de basisscbolen is gevraagd op te geven op welke scbolen voor voortgezet
onderwijs de betreffende leerlingen terecht gekomen zijn. Deze scbolen zijn allen
aangeschreven met bet verzoek mee te werken aan bet onderzoek, dat zou plaatsvinden
in bet voorjaar van 1992.
am de mate van functionele geletterdbeid van de Turkse leerlingen in het Nederlands te
kunnen vergelijken met die van Nederlandse leerlingen, moest een qua onderwijservaring
vergelijkbare groep van Nederlandse leerlingen in het onderzoek participeren.
Onderstaand scbema geeft de opzet van het onderzoek in Nederland en Turkije weer.

Nederland voorjaar 1991 voorjaar 1992 voorjaar 1993

populatie Turkse leerlingen, Turkse leerlingen, Ned. leerlingen,
groep 8 BO eerste kIas VO eerste kIas VO

instrumenten Eindtoets Basisonderwijs Toets Funct.Geletterdh.Turks Toets Funct.
Toets Turkse Taal Toets Funct.Geletterdh. Ned. Geletterdh. Ned.
vragenlijsten vragenlijsten

Turkije najaar 1991

populatie Turkse leerliugen, laatste kIas lagere school

instrumenten Toets Turkse Taal
Toets Functionele Geletterdheid Turks
vragenlijsten

Tabel 3.1 Opzet van het onderzaek in Nederland en Turkije

3.2 Steekproeftrekking in Turkije

De landelijke en plaatselijke autoriteiten in Turkije zijn zoveel mogelijk aan onze wensen
tegemoet gekomen, waardoor een onderzoeksgroep van 276leerlingen op zes verschillende
lagere scbolen in de plaatsen Adana en Kayseri werd vastgesteld. Deze scholen werden
in oktober 1991 bezocht. am de representativiteit van de onderzoeksgroepen vast te stellen
worden in deze paragraaf enige gegevens gepresenteerd omtrent de informantengroepen
en de scholen, die deelgenomen hebben aan het onderzoek.
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3.2.1 Leerlingen

Gegevens die voor de representativiteit van de informantengroep een rol spelen zijn de
grootte van de groep, het geslacht en de leeftijd van de leerling. Aan de eis van 250
leerlingen is voldaan; er namen 276leerlingen deel. AIle leerlingen zaten in de vijfde klas
van de lagere school. Er namen 144 jongens (52 procent) en 132 meisjes (48 procent) deel
aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen was 10;06 jaar. De leeftijden
varieerden van 8;10 jaar tot 12;0 jaar.
De leerlingen in Turkije is ook gevraagd naar de gezinsgrootte, specifiek het aantal broers
en zussen van de leerlingen. Het gemiddelde aantal broers/zussen was 2,8. De gezins-
groottes varieerden van geen tot acht broerslzussen.

3.2.2 Scholen

Voor de representativiteit van de scholen is de geografische spreiding van belang. In tabel
3.2 worden de plaatsen waar de scholen zich bevinden en het aantalleerlingen per school
weergegeven.

I Scholen in Turkije I plaats I nil I
School 1 Kayseri 30

School 2 Kayseri 30

School 3 Kayseri 65

School 4 Adana 50

School 5 Adana 52

School 6 Adana 49

Tabel 3.2 Geografische spreiding van de deelnemende scholen in Turkije met per school aantal leer-
lingen (n ll)

De Turkse autoriteiten maakten het ons mogelijk het onderzoek uit te voeren op zes
scholen in twee plaatsen in Turkije. Beide plaatsen bevinden zich in Centraal-Anatolie.
Adana is een grote stad (de vierde in Turkije) die ligt aan de zuidkust en Kayseri is een
provinciestad in het binnenland. Binnen deze plaatsen is de nodige spreiding gezocht door
zowel scholen in het centrum van de plaats als scholen in de buitenwijken (de zogenaamde
'gecekondu', zie paragraaf 2.1.1) op te nemen. In het algemeen kan men stellen dat zich
op de scholen in het centrum kinderen uit gezinnen met een hogere sociaal-economische
status en met een hoger prestatieniveau bevinden dan op de scholen in de buitenwijken.
De klassen zijn in het algemeen groot; in 66n klas bevonden zich 30 tot 40 leerlingen. We
hebben de toetsen echter steeds met een groep van 25 A 30 leerlingen afgenomen. Op
school 3 tot en met 6 werden twee afnames gedaan, op school I en 2 slechts 66n afname.

3.3 Steekproeftrekking in Nederland

Aan de hand van een scholenlijst van het Cito zijn scholen aangeschreven. Van de scholen
die positief reageerden op ons verzoek om mee te werken aan het onderzoek, zijn de
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scholen waar drie of meer Turkse leerlingen in groep 8 zaten in het onderzoek
opgenomen. Zo kwam een onderzoeksgroep van in totaal 263 Turkse leerlingen op basis-
scholen verspreid over het land tot stand. Deze scholen zijn in het voorjaar van 1991
bezocht door onderzoeksassistenten, die allen native speakers van het Turks zijn. Het
onderzoek behelsde de groepsgewijze afname van de Toets Turkse Taal en het laten
invullen van vragenlijsten door de leerlingen. De vragenlijsten voor de groepsleerkracht
en OET-leerkracht zijn in de meeste gevallen achtergelaten en later teruggestuurd.
Van de basisscholen zijn gegevens verkregen omtrent de doorstroming van de Turkse
leerlingen uit de onderzoeksgroep. De Turkse leerlingen bleken naar 135 scholen in het
voortgezet onderwijs doorgestroomd te zijn. AI deze scholen zijn aangeschreven met het
verzoek aan het vervolgonderzoek mee te werken. Een groot deel van de scholen, namelijk
112 scholen, reageerde positief op dit verzoek. Dit betekende dat van de oorspronkelijke
onderzoeksgroep van 263 Turkse leerlingen er nog 188 leerlingen overbleven, die ook in
de tweede fase van het onderzoek participeerden. De scholen voor voortgezet onderwijs
waarop een redelijk aantal leerlingen uit de onderzoeksgroep zat, zijn door een toets-
assistent bezocht. Aan de overige scholen zijn de toetsen en vragenlijsten opgestuurd met
de vraag deze te laten maken respectievelijk invullen en vervolgens te retoumeren.
Voor de onderzoeksgroep in Nederland spelen behalve de algemene factoren zoals die
voor de groep in Turkije beschreven zijn ook informatie over geboorteland, verblijfsduur
en aantal jaren gevolgd Nederlands onderwijs een rol. Daamaast moet de sociaal-
economische status van de leerlingen trend houden met de sociaal-economische status van
de Turkse bevolkingsgroep in Nederland.
Voor de representativiteit van de scholen is van belang dat er sprake is van een goede
geografische spreiding; de scholen moeten zich bevinden in verschillende gedeelten van
het land met een wisselende urbanisatiegraad. Daarnaast is de schoolpopulatie een factor
die bepaalt of de deelnemende scholen representatief zijn voor de scholen die Turkse
leerlingen in Nederland in het algemeen bezoeken.

3.3.1 Leerlingen

Aantal, geslacht en leeftijd
Ook in Nederland is aan de eis van 250 leerlingen voldaan. Er namen 263leerlingen deel,
allen zaten in groep acht van de basisschool. De onderzoeksgroep bestond uit 143 jongens
(54 procent) en 120 meisjes (46 procent). De gemiddelde leeftijd van de leerlingen was
12;08 jaar. De jongste deelnemer was 11;07 jaar, de oudste 14;07 jaar. De leerlingen in
Nederland zijn dus gemiddeld ruim twee jaar ouder dan de groep in Turkije. Dit heeft te
maken met het feit dat de lagere school in Turkije een jaar korter is dan de basisschool
(minus kleuteronderwijs) in Nederland. Daarnaast is de mate van doubleren bij de Turkse
kinderen in Nederland vrij hoog.
Zoals hierboven al gezegd bestond de onderzoeksgroep in het voortgezet onderwijs uit 188
Turkse leerlingen. Daarnaast werd een vergelijkingsgroep van 140 Nederlandse leerlingen
samengesteld. Deze leerlingen zaten op drie scholen voor voortgezet onderwijs die al
meededen aan het onderzoek. Het ging hierbij om een school voor VBO, een school voor
MAVO en een school met een experiment basisvorming in het eerste jaar.

Sociaal-economische status
Wat de sociaal-economische status van de onderzoeksgroep betreft zijn in de vragenlijsten
voor de leerkrachten vragen opgenomen over het opleidings- en beroepsniveau van de
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vaders en moeders van de leerlingen. De sociaal-economische status is over het algemeen
laag (zie paragraaf 4.2.2.1) en daarmee representatief voor de Turkse groep in Nederland.

Overige variabelen
De leerlingen is gevraagd naar de gezinsgrootte, specifiek het aantal broers en zussen van
de leerlingen. De Turkse groep in Nederland heeft gemiddeld 3,2 broerslzussen. De
gezinsgroottes varieren van geen tot negen broers/zussen. De gezinnen van de onderzoeks-
groep in Nederland zijn dus in het algemeen iets groter dan die in Turkije.
Daarnaast is de mate van doubleren van de leerlingen bevraagd. Tabel 3.3 geeft een
overzicht.

aantal doublures 0 1 2 3 1:

n 189 70 3 0 262

% 72,1 26,7 1,1 0,0 100

Tabel 3.3 Aantal doublures (0 =geen doublures, 1 =een doublure etc.) van de Turkse leerlingen in
Nederland. in absolute aantallen (n) en percentage van de totale groep (%)

Het merendeel van de leerlingen heeft niet gedoubleerd. Een vrij grote groep, namelijk een
kwart van de onderzoeksgroep heeft een klas over moeten doen.
Tenslotte gelden voor de leerlingen in Nederland een aantal gegevens die specifiek zijn
voor kinderen van rnigranten, zoals het land van geboorte, verblijfsduur in Nederland,
aantal jaren gevolgd onderwijs in Turkije en aantal jaren gevolgd onderwijs in Nederland.
Tabel 3.4 geeft de waarden weer.

n %

Geboren in Turkije 68 26,0

Schoolgegaan in Turkije 51 19,4

gem. sd

Verblijfsduur in Ned. 10:09 3;02

Onderwijs in Ned. 7;00 2;00

Tabel 3.4 Aantal (n) en percentage (%) leerlingen dat geboren en naar school gegaan is in Turkije;
verblijfsduur en gevolgd onderwijs in Nederland. gemiddelden (gem.) en standaarddeviaties (sd) in
jaren en maanden

Ruim een kwart van de groep is in Turkije geboren. lets minder leerlingen, bijna twintig
procent, is in Turkije naar school gegaan. De verblijfsduur van de Turkse leerlingen is
gerniddeld tien jaar en negen maanden. De leerlingen hebben gemiddeld zeven jaar
Nederlands onderwijs gevolgd. Meer dan driekwart van de leerlingen (201 van de 263)
heeft de gehele basisschoolperiode van acht jaar in Nederland gevolgd.
Concluderend kan gesteld worden dat de onderzoeksgroep representatief is voor de totale
groep van Turkse leerlingen in Nederland.

62



3.3.2 Scholen

3.3.2.1. De basisscholen

Geograjische spreiding
Om de deelname van leerlingen uit het hele land te verzekeren is een groot aantal scholen
in het hele land aangeschreven. Uiteindelijk deden 45 basisscholen aan het onderzoek mee.
De basisscholen en leerlingen waren als volgt over de verschillende regio's in het land
verspreid. In het Noorden (Groningen, Friesland, Drente en Overijssel) deden vijf scholen
met in totaal 36 leerlingen mee. In het Oosten (Gelderland) waren dat Degen scholen met
in totaal zeventig leerlingen. In het Midden en Westen (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland)
deden zeventien scholen met in totaal 87 leerlingen mee. In het Zuiden (Zeeland, Noord-
Brabant en Limburg) waren dat veertien scholen met in totaal zeventig leerlingen.
In bijlage 2 wordt aangegeven in welke plaatsen de scholen zich bevinden Daarbij is de
urbanisatiegraad aangegeven, namelijk of de plaats in kwestie een plattelandgemeente,
verstedelijkte plattelandgemeente of gemeente met een stedelijk karakter is. In bijlage 2
is tevens per plaats het aantal scholen met het aantal Turkse informanten aangegeven. Van
de plaatsen kunnen er 14 gekenmerkt worden als stad, tien als verstedelijkte platteland-
gemeente en zeven als plattelandgemeente. De geografische spreiding van de onderzoeks-
groep vormt een redelijke weerspiegeling van de geografische spreiding van de Turkse
bevolkingsgroep in Nederland. De Turkse groep concentreert zich met name in de grote
steden in het midden en westen van het land (vgl. Roelandt e.a., 1991).

Populatie
De percentages allochtone leerlingen op school en in de klas staan in tabel 3.5.

% all. 11 op school in de klas

n % n %

0-20% 6 14 7 16

20-40% 6 14 9 21

40-60% 10 24 11 26

60-80% 6 14 6 14

80-100% 14 34 10 23

Tabel 3.5 Percentage allochtone leerlingen (% all. ll) op school en in de klas

De scholen met een zeer hoog percentage allochtone leerlingen (80 tot 100 procent) zijn
oververtegenwoordigd in de onderzoeksgroep. De spreiding van het percentage allochtone
leerlingen op school en in de klas ontloopt elkaar niet veel.
Tabel 3.6 geeft een overzicht van het percentage leerlingen op school die een leerling-
gewicht van 1.25 in het kader van het Onderwijsvoorrangsbeleid hebben. Dit zijn
autochtone kinderen van ouders met een gering opleidings- of beroepsniveau.
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I % autocht. 11.1.25 I n I % I
0-20 % 10 24

20-40 % 6 14

40-60 % 6 14

60-80 % 5 12

80-100 % 15 36

Tabel 3.6 Percentage autochtone kinderen met leerlinggewicht 1.25 (% autocht. IL 1.25)

De spreiding is redelijk, zij het dat er een oververtegenwoordiging van scholen is waar 80
tot 100 procent van de leerlingen een leerlinggewicht van 1.25 hebben. Gegeven het feit
dat veruit de meeste scholen zich in onderwijsvoorrangsgebieden bevinden is dit niet
vreemd. De helft van de deelnemende basisscholen blijkt een stimuleringsschool te zijn.

3.3.2.2 De scholen voor voortgezet onderwijs

In deze paragraaf wordt een aantal algemene kenmerken gepresenteerd van de 112 scholen
voor voortgezet onderwijs die participeerden in het onderzoek. Deze kenmerken hebben
wederom met de representativiteit van de scholen te maken. De geografische spreiding
ontloopt die van de basisscholen natuurlijk niet veel, omdat het om dezelfde leerlingen
gaat. De deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs zijn als volgt over de
verschillende regio's in het land verspreid. In het Noorden deden vijftien scholen mee, in
het Oosten 24 scholen, in het Midden en Westen 42 scholen en in het Zuiden 31 scholen.
Naast de geografische spreiding is ook van belang wat voor typen voortgezet onderwijs
in het onderzoek participeren. In onderstaande tabel wordt dit aangegeven.

I I n I % I
rno 1 1.0

rnOILBO 22 23.2

LBO 7 7.4

LBOIMAVO 17 17.9

MAVO 22 23.2

MAVOIHAVO 2 2.1

MA VOIHAVONWO 17 17.9

HAVONWO 2 2.1

VWO 1 1.0

anders 4 4.2

I n scholen I 95 I 100 I
Tabel 3.7 Schooltypen van de scholen voor voortgezet onderwijs
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Er is sprake van een groot aantal scholen met een gemengde brugklas (IBOILBO,
LBOIMA VO en MA VO/HA VONWO). Daarnaast zijn er vrij veel scholen voor MA VO
bij het onderzoek betrokken.

Populatie
De scholen is gevraagd naar het gemiddelde percentage allochtone leerlingen op hun
school en in de eerste klas. Tabel 3.8 geeft dit weer.

% allocht. II. op school % in klas 1 %

0-10 % 44 35

10-20 % 20 24

20-30 % 17 16

30-40 % 9 9

40-50 % 2 7

50-60 % 1 1

60-70 % 4 2

70-80 % 1 3

80-90 % 1 1

90-100 % 1 2

Tabel 3.8 Gemiddeld percentage allochtone leerlingen op school en in de klas (% van scholen)

De overgrote meerderheid van de scholen heeft een gering percentage allochtone
leerlingen. Van het verschijnsel van zwarte scholen zoals we dat in het basisonderwijs
kennen, lijkt in het voortgezet onderwijs vooralsnog slechts in beperkte mate sprake te
zijn, Nog geen 10 procent van de scholen in dit onderzoek heeft een schoolpopulatie die
voor de helft of meer uit allochtone leerlingen bestaat. Ret gemiddeld percentage
allochtone leerlingen in de eerste klas ligt iets hoger dan dat op de gehele school, namelijk
een gemiddelde van 21,7 procent. Dit geeft aan dat scholen voor voortgezet onderwijs in
de nabije toekomst te maken zullen krijgen met een groeiende populatie van allochtone
leerlingen.

3.4 Instrumenten en dataverzameling

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen moeten verschillende
variabelen vastgesteld worden. Daartoe zijn bestaande instrumenten gebruikt en nieuwe
instrumenten ontwikkeld. In deze paragraaf wordt de opzet, inhoud en betrouwbaarheid
van de instrumenten besproken. In bijlage 3 wordt (een gedeelte van) het instrumentarium
weergegeven.
De variabelen vallen in twee types uiteen: de afhankelijke en de onafhankelijke. De afhan-
kelijke variabelen in deze stu die zijn de functionele geletterdheid in het Turks en in het
Nederlands, schoolse vaardigheden in beide talen en het schoolsucces in het Nederlandse
onderwijs. De onafhankelijke variabelen zijn de determinanten van geletterdheid en
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schoolsucces, te weten leerling-, gezins- en schoolkenmerken. In Turkije zijn minder
gegevens verzameld dan in Nederland, omdat in een monolinguale context minder varia-
belen een rol spelen. In de Turkse context zijn derhaIve aileen de Toets Turkse Taal, de
Toets Functionele Geletterdheid Turks en een vragenlijst met betrekking tot leerling- en
gezinskenmerken afgenomen. Hieronder wordt het gehele instrumentarium besproken zoaIs
dat in de Nederlandse context afgenomen is. Allereerst worden de instrumenten om
schoolse vaardigbeden en scboolsucces in kaart te brengen gepresenteerd.

3.4.1 Het meten van scbooJse taalvaardigbeden en scbooJsucces

De scboolse taalvaardigbeden en bet schoolsucces van Turkse leerlingen moeten
vastgesteld worden. Het moment van onderzoek ligt rond de overgang van basisonderwijs
naar voortgezet onderwijs. Op dit moment is de keuze voor een type van voortgezet
onderwijs aan de orde. In verband hiermee bestaan er aan bet einde van de basisonderwijs
een aantal instrumenten om het maken van die keuze te vergemakkelijken. Een belangrijke
rol speelt de Eindtoets Basisonderwijs van bet Cito en bet vervolgadvies van de leerkracht
van de basisscbool. Een leerprestatie die tot nu toe niet bij die keuze betrokken wordt, is
de vaardigbeid in de eigen taal. In het adviesrapport van de Commissie Allocbtone
Leerlingen in het Onderwijs (CALO, 1992) wordt ervoor gepleit om ook de vaardigbeid
in de eigen taal (de resultaten van het Onderwijs in Eigen Taal) als een onderwijsprestatie
te zien. In lijn met deze aanbeveling wordt de vaardigheid in bet Turks in dit onderzoek
expliciet aIs een onderdeel van schoolsucces benoemd.
Naast de schoolse vaardigheden en het vervolgadvies aan het einde van de basis school,
worden in dit onderzoek ook de doorstroming naar bet voortgezet onderwijs en de
onderwijsprestaties in het voortgezet onderwijs onderzocbt om de mate van scboolsucces
te bepaIen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de variabelen en instrumenten waarmee
scboolse vaardigheden en schoolsucces in dit onderzoek vastgesteld worden.

I variabele I instrument I
schoolsucces in BO:
schoolse vaardigheden in het Turks Toets Turkse Taal
schoolse vaardigheden in het Nederlands Cito Eindtoets BO

vervolgadvies basisschool vragenlijst groepsleerkracht

schoolsucces in YO:
schooltype klas 1, rapportcijfers vragenli jst mentor

doorstrorning in YO:
schooltype ldas 2 vragenlijst mentor

Tabel 3.9 Variabelen met betrekking tat schaolse vaardigheden en schoolsucces en de instrumenten

In de volgende paragrafen bespreken we aIlereerst bet instrument waarmee de schoolse
taaIvaardigheid in bet Turks vastgesteld wordt. Daarna komen de verscbillende
instrumenten aan de orde, waarmee schoolse vaardigheden in het Nederlands en school-
succes gemeten worden.
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3.4.1.1 Schoolse taalvaardigheden in het Turks

Schoolse taalvaardigheden in het Turks worden vastgesteld met behu1p van de Toets
Turkse Taal. Deze toets is in het kader van het project 'Toetsing Turks en Arabisch aan
het eind van de basisschool' ontwikkeld door het werkverband Taal en Minderheden van
de KUB in samenwerking met het Cito. De Toets Turkse Taal is met ingang van het
schooljaar 199211993 een facultatief onderdeel van de Eindtoets Basisonderwijs van het
Cito. Voor een uitgebreid verslag van de opzet en validering van deze toets wordt
verwezen naar Aarssen e.a. (1992). Hier wordt slechts een korte schets van de toets
gegeven.
Een viertal argumenten liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van de toets. Ten eerste
kan er het schoolsucces van Turkse leerlingen in de etnische groepstaal mee worden
bepaald. De ouders zullen hierin zeker geinteresseerd zijn. Ten tweede bestaat de kans dat
het vaardigheidsniveau van Turkse kinderen in de eigen taal de voorspeIling van later
schoolsucces kan verbeteren. De door onderzoek gesteunde 'afhankelijkheidshypothese'
(zie paragraaf 1.2.3), die aangeeft dat vaardigheden van de ene naar de andere taal
overdraagbaar zijn, vormt hiervoor een aanwijzing. Ten derde kan met de toets de
opbrengst van het Onderwijs in de Eigen Taal bepaald worden. Tenslotte is het voor OET-
leraren in het voortgezet onderwijs van belang om inzicht te hebben in het vaardigheids-
niveau in de eigen taal van hun aankomende leerlingen. In dit opzicht kan de toets dienen
als entreetoets voor het OET in het voortgezet onderwijs.
De Toets Turkse Taal is zodanig opgebouwd dat hij een adequaat summatief beeld kan
geven van de opbrengst van het OET op de basisschool en tevens een diagnostisch profiel
ten behoeve van OET-leraren in het voortgezet onderwijs. Bij afname wordt een indirecte-
discrete procedure gevolgd. Dat wil zeggen dat op indirecte wijze taalmateriaal verzameld
wordt en dat de toets uit verschillende deeltaken bestaat die elk een component van
taalvaardigheid meten. De toetsonderdelen zijn relatief eenvoudig af te nemen en te scoren
zijn, zodat de toets op een groot aantal scholen in Nederland door de leerkracht zelf
afgenomen kan worden. Bij de opzet van de toets is uitgegaan van het psycholingurstisch
model van Levelt & Kempen (1976). Volgens dit model zijn er vier hierarchisch
geordende soorten vaardigheden, die samen de grammatic ale vaardigheden worden
genoemd. Het gaat hier om tekstuele, syntactische, lexicale en fonologische vaardigheden.
Op grond van dit model zijn de taaltoetsen ontwikkeld. Daarnaast is onderscheid gemaakt
tussen mondelinge en schriftelijke vaardigheden. In tabel 3.10 worden de toetsonderdelen
weergegeven.

mondeling woordniveau woordenschat mondeling (WS-M)

tekstniveau instructie (INS)

schriftelijk foneem/grafeemniveau technisch lezen (lL)

woordniveau woordenschat schriftelijk: (WS-S)

spelling (SPEL)

zlnsniveau zlnsbouw (ZIN)

tekstniveau begrijpend lezen (BL)

Tabel 3.10 Onderdelen van de Toets Turkse Taal
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Bij de Mondelinge Woordenschattaak gaat het om het toetsen van de receptieve woorden-
schat. Met deze toets kan een maximale woordvoorraad van 7000 woorden geschat
worden. Als basis voor deze taak heeft de receptieve woordenschattaak van de Taaltoets
voor Allochtone Kinderen (Verhoeven & Vermeer, 1987) gediend. Het gaat bier om de
klassikale versie waarbij de proefleider een woord voorleest en het kind het bijbehorende
plaatje omcirkelt.
Bij de lnstructietaak gaat het om het kunnen opvolgen van aanwijzingen. De toets bestaat
uit vijf tekeningen die gaan over een fantasieland, de vlag ervan, de klederdracht etcetera.
De proefleider geeft bij elke tekening opdrachten, die het kind moet uitvoeren. Centraal
in deze opdrachten staan ruirntelijke termen, kleuren en vormen.
De taak Technisch Lezen bestaat uit een klassikale variant van een decodeertest. Een item
van deze taak bestaat uit vier naast elkaar geschreven woorden die sterk op elkaar lijken
wat klank enlof scbrijfwijze betreft. De proefleider leest een van de vier woorden voor.
De leerlingen moeten vervolgens dat woord omcirkelen. De moeilijkheidsgraad van de
woorden loopt op van enkellettergrepige naar meerlettergrepige woorden.
De opzet van het onderdeel Spelling is gebaseerd op de spellingtaken van de Eindtoets
Basisonderwijs van het Cito. Er worden drie zinnen aangeboden. In elke zin is een woord
onderstreept. Van de onderstreepte woorden kan er een foutief gespeld zijn, en anders is
er een vierde mogelijkheid: geen fout. De leerlingen moeten de zin met het eventueel
foutief gespelde woord omcirkelen.
De opzet van de Schriftelijke Woordenschattaak komt overeen met die van de Taaltoets
voor Al1ochtone Kinderen Bovenbouw (Verhoeven & Vermeer, 1993) waarin een woord-
voorraad van maximaal 25.000 woorden wordt getoetst. Uit het basiswoordenboek voor
de Nederlandse taal zijn steekproefsgewijs woorden genomen en vertaald in het Turks.
Deze woorden worden in een zin aangeboden met daaronder vier keuzemogelijkheden: het
synoniem en drie afleiders. De leerling moet hieruit het synoniem kiezen.
Bij de Zinsbouwtaak gaat het om de kennis van Turkse zinsstructuren. In een zin is
opzettelijk een fout gezet in de zinsstructuur. Elke zin heeft twee afleiders en een vierde
mogelijkheid: geen fout. De leerling moet aangeven welke zinsstructuur fout is of dat er
geen enkele foute zinsstructuur voorkomt. Voor de taak Begrijpend Lezen zijn vier teksten
van wisselende lengte geselecteerd en zo nodig ingekort en geredigeerd. Bij de teksten zijn
vragen gemaakt, die expliciete informatie, impliciete informatie, anafora of de hoofd-
gedachte van de tekst betreffen. De leerling moet uit de vier keuzemogelijkheden het juiste
antwoord op de vraag selecteren.
Om de betrouwbaarheid van de toetsen vast te stellen is een vooronderzoek uitgevoerd.
De toets is in het voorjaar van 1990 aan 69 Turkse kinderen op 10 scholen voorgelegd.
Na de toetsafname zijn de betrouwbaarheden van de taken berekend. Daarna is overgegaan
tot het verwijderen van items met een te lage p-waarde of een plafondscore of juist een
zeer lage score. Vande aldus overgebleven taak is wederom de betrouwbaarheid berekend.
Daarna zijn de taken gecontroleerd met het eenparameter itemresponsmodel van Verhelst
& Eggen (1989) waarbij de fit voor zowel de afzonderlijke items als die van de totale taak
is gecontroleerd (wanneer de waarde van X2 niet significant was, behoefden de aannames
van het itemresponsmodel niet verworpen te worden). In tabel 3.11 worden gegevens met
betrekking tot de betrouwbaarheid van de taken vermeld. Voor elke taak wordt achtereen-
volgens weergegeven: de percentage correct-score, het aantaI items in de eerste versie met
de daarop gebaseerde p-waarde, het aantal items in de tweede versie met de daarbij
horende p-waarde, de waarde van X2 en het al of niet verworpen zijn van de aannames van
het itemrespons-model.
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WS-M INS TI- WS-S SPEL ZIN BL
% correct 80,73 87,06 93,41 57,40 52,00 59,00 64,00

n items (VI) 60 30 46 54 42 42 20

P (VI) .71 .57 .92 .78 .90 .80 .74

n items (V2) 36 20 35 38 35 30 25

P (V2) .75 .67 .93 .82 .91 .86 nvt

'l 23.32 17.30 19.45 21.85 19.45 19.95 15.65

+/- - - - - - - -

Tabel 3.11 Toets Turkse Taal, percentages correct (%) voor eerste en tweede versie (Vl, V2) met
aantal items (n items) per taak en p-waarde (p); de waarde van 'i en de fit ( - = niet verwerpen)

Uit de tabel komt naar voren dat voor alle toetsonderdelen behalve voor instructie de
betrouwbaarheid bevredigend te noemen is. Ook de scores op de toetsonderdelen zijn
redelijk tot goed of zeer goed te noemen. AIle taken zijn in meerdere of rnindere mate
ingekort. Met deze verkleining kwam de instructietaak echter op een beperkt aantal items
(20).
De aldus bijgestelde toets is afgenomen in het onderzoek in het voorjaar van 1991 in
Nederland en in het voorjaar van 1992 in Turkije. Naar aanleiding van de resultaten
daarop is wederom de interne consistentie van de taken onderzocht door berekening van
Cronbach's alpha. De volgende tabel geeft de resultaten weer.

EJ Turkije Nederland

alpha N alpha N

WS-M .66 276 .69 262

INS - - .65 261

TI- .91 276 .87 263

SPEL .88 276 .88 263

ZIN .81 276 .83 262

WS-S .82 275 .80 262

BL .78 275 .77 261

Tabel 3.12 Betrouwbaarheden van de Toets Turkse Taal in het onderzoek

De betrouwbaarheden van de Toets Turkse Taal verschillen nauwelijks voor de twee
onderzoeksgroepen. De taken 'technisch lezen', 'spelling', 'zinsbouw' en 'woordenschat
schriftelijk' zijn zonder meer betrouwbaar te noemen. De betrouwbaarheid van de taak
'begrijpend lezen' zit net onder de kritische waarde van .80. De taken 'woordenschat
mondeling' en 'instructie' geven vrij lage betrouwbaarheden te zien. Op deze taken zijn
de gerniddelde scores per item zeer hoog waardoor de kans op 'toevallige' fouten groter
is. Voordat de resultaten op deze toetsen in analyses werden betrokken, zijn nog enkele
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items verwijderd. Het gaat bier om items met een lage p-waarde en items met een lage
item-totaalcorrelatie. De 'zinsbouw'taak die na het vooronderzoek uit 30 items bestond is
daama toch nog vergroot tot 34. Uit die versie zijn na het onderzoek echter weer drie
items verwijderd. De taak bestaat nu uit 31 items en heeft een betrouwbaarheid van .84.
Uit de taak 'woordenschat mondeling' zijn vijf items verwijderd. De taak bestaat nu uit
31 items, maar de betrouwbaarheid ging niet omhoog. Uit de taak 'woordenschat schrifte-
lijk' zijn twee items verwijderd. De taak bestaat nu uit 36 items en heeft een betrouwbaar-
heid van .81. De 'instructie'taak bleek ook na verwijdering van items niet in betrouwbaar-
heid te stijgen en is uit de uiteindelijke Toets Turkse Taal verwijderd. In Turkije is de
'instructie'taak niet afgenomen, in verband met te verwachten plafond-effecten. De taak
'begrijpend lezen' moest voor afname in Turkije ingekort worden, zodat deze bier nog
slechts 19 items bevatte.'

3.4.1.2 Schoolse vaardigheden in het Nederlands en schoolsucces

Eindtoets Basisonderwijs
De Cito Eindtoets Basisonderwijs is bij uitstek geschikt voor de beantwoording van de
vraag naar de mate van schoolsucces aan het einde van het Nederlandse basisonderwijs.
De functie van de Cito Eindtoets Basisonderwijs is tweeledig (zie Eindtoets Basisonder-
wijs Handleiding, 1990 en Eindtoets Basisonderwijs Doelenboek, 1990): enerzijds
verschaft hij informatie omtrent individuele leerlingen in verband met de overgang naar
het voortgezet onderwijs en anderzijds levert de toets informatie op ten behoeve van de
evaluatie van het onderwijsprograrnma van de school. De toets is gebaseerd op algemeen
aanvaarde doelstellingen die voor alle leerlingen in het hoogste leerjaar van het
basisonderwijs geldig worden geacht, de zogenaamde communale doelstellingen. Deze
doelstellingen betreffen cognitieve vaardigheden. Door het communale karakter van de
doelstellingen moeten de betreffende vakgebieden bestreken worden door een voldoende
aantal opgaven. Voor sommige vakgebieden is dit niet mogelijk: die worden dan ook
buiten beschouwing gelaten. Een tweede beperking in de eindtoets is de verwerkbaarheid
van de data: derhalve wordt er alleen met meerkeuzevragen gewerkt. De Eindtoets bestaat
uit drie onderdelen van ieder zestig opgaven: 'Taal', 'Rekenen' en 'Informatieverwerking'.
Deze onderdelen bestaan ieder voor zich weer uit een aantal rubrieken en subrubrieken.
Bij het onderdeel Taal gaat het voomamelijk om het leren schrijven van teksten. Er komen
dan ook twee aspecten aan bod, namelijk taalgebruik en inhoud. Taalgebruik omvat zaken
als: correctheid, interpreteerbaarheid, doelgerichtheid en geschiktheid van de tekst voor de
lezers ofwei de publieksgerichtheid. Voor de inhoud van de tekst gelden de eisen: juistheid
en doel- en publieksgerichtheid. Hieronder wordt een globaal overzicht gegeven van de
onderscheiden rubrieken en het aantal items daarbinnen.

I De taak 'begrijpend lezen' moest voor afname in Turkije aangepast worden, omdat een van de teksten
door het Ministerie van Onderwijs in Ankara Diet geschikt geacht werd voor de leerlingen in Turkije.
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Rubriek Subrubriek N items

1 Taalgebruik Correct taalgebruik 31

Interpreteerbaartaalgebruik 21

Passend taalgebruik 2

2 Inhoud Juistheidladequaatheidvan de inforrnatie 6

Tabel 3.13 Verdeling van de opgaven over de rubrieken en subrubrieken van het onderdeel Taal van
de Eindtoets Basisonderwijs 1991

In de subrubriek 'Correct taalgebruik' betreffen de opgaven vooral de vorm van
taaluitingen, dat wil zeggen woorden, combinaties van woorden, zinnen, alinea's en de
tekst als geheel. Bij 'Interpreteerbaar taalgebruik' gaat het vooral om de betekenis van
taaluitingen. In de opgaven van de subrubriek 'Passend taalgebruik' gaat het om de vraag
of een correct gevormde en qua betekenis juist gebruikte taaluiting ook beantwoordt aan
het doel van de schrijver en geschikt is voor de lezers van zijn tekst. In de subrubriek
,Juistheid van de informatie' gaat het om de logische samenhang in een tekst en de
subrubriek ' Adequaatheid van de informatie' heeft te maken met de doelgericbtheid van
de tekst. (Eindtoets Basisonderwijs Doelenboek, 1990)
We kunnen uit de tabel afleiden dat binnen bet onderdeel 'Taal' een sterke nadruk ligt op
de subrubriek 'Correct taalgebruik'. Meer dan de helft van de items valt binnen deze
subrubriek. Daarvan heeft weer bet merendeel betrekking op spelling; 10 items betreffen
de spelling van werkwoorden, 10 items de spelling van niet-werkwoorden. (Eindtoets
Basisonderwijs Handleiding, 1990)
Het onderdeel Rekenen gaat uit van doelen voor rekenenlwiskunde in vijf domeinen. Tabel
3.14 geeft een overzicbt van de verdeling van de opgaven over de verscbillende rubrieken
waaruit bet onderdeel Rekenen bestaat.

Rubriek N items

1 Basiskennis van getallen 7

2 Hoofdrekenen 20

3 Bewerkingen 9

4 Breuken, procenten en verhoudingen 15

5 Meten, tijd en geld 9

Tabel 3.14 Verdeling van de opgaven over de rubrieken in het onderdeel Rekenen van de Eindtoets
Basisonderwijs 1991

Tenslotte het onderdeellnformatieverwerking van de Eindtoets Basisonderwijs. Centraal
staat hier de vaardigbeid van bet opsporen en verwerken van informatie. Het gaat zowel
om tecbniscbe vaardigbeden die nodig zijn om op efficiente wijze toegang tot informatie
te krijgen, als om bet identificeren van gegevens en bet trekken van conc1usies uit
inforrnatie.
Tabel 3.15 laat de rubrieken van bet onderdeel 'Informatieverwerking' zien.
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I Rubriek I Subrubriek I N items I
1 Hanteren van inforrnatiebronnen 7

2 Kaartlezen 7

3 Lezen van tabellen en grafieken 6

4 Lezen van teksten identificeren 18

afleiden 22

Tabel 3.15 Verdeling van de opgaven over de rubrieken in het onderdeel Informatieverwerking van
de Eindtoets Basisonderwijs 1991

Bij het 'Hanteren van inforrnatiebronnen' gaat het om het gebruiken van woordenboeken,
encyclopedie, register, telefoongids e.d. Bij de rubrieken 'Kaartlezen' en het 'Lezen van
tabellen en grafieken' gaat het om de aspecten: identificeren van kaartgegevens en trekken
van conclusies. De opgaven in de rubriek 'Lezen van teksten' betreffen het identificeren
en afleiden van informatie uit teksten. Bij 'Identificeren' gaat het om een herhaling van
expliciet in de tekst gegeven informatie. Opgaven in de subrubriek 'Afleiden' vragen in
de tekst opgesloten gegevens te expliciteren. Ze vragen bijvoorbeeld naar de bedoeling en
uitgangspunten van de schrijver, een passende titel en de betekenis van woorden en
woordgroepen (Eindtoets Basisonderwijs Doelenboek, 1990). Uit de tabel kunnen we
afleiden dat binnen het onderdeel 'Informatieverwerking' een sterke nadruk ligt op het
lezen van teksten.

In dit onderzoek operationaliseren we schoolse vaardigheden in het Nederlands aan het
einde van de basisschool met behulp van de totaalscore en de scores op de onderdelen
'Taal', 'Rekenen' en 'Informatieverwerking' van de Eindtoets Basisonderwijs. De score
op de Eindtoets is voor veelleerlingen een belangrijke maat voor schoolsucces. De score
weegt namelijk sterk mee in de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Deze
keuze is van cruciaal belang in de schoolcarriere van de leerling.
De Eindtoets Basisonderwijs wordt door het Cito tweemaal op zijn psychometrische
kwaliteit beoordeeld. In eerste instantie door rniddel van de proeftoets en na de definitieve
toetsafname volgt nog een kwaliteitscontrole. Deze controles garanderen een voldoende
betrouwbaarheid van de toets. Een onderdeel van de kwaliteitscontrole vorrnt ook het
onderzoek naar mogelijke itembias in de Eindtoets Basisonderwijs. Er is sprake van
itembias wanneer de kans op een goed antwoord van leerlingen met gelijke kennis en
vaardigbeden, maar behorend tot onderscheiden subgroepen, verscbillend is (Uiterwijk,
1990). De bronnen van bias voor allochtone leerlingen lijken voornamelijk talig van aard
te zijn en betreffen met name woordgebruik, impliciete zins- en tekstverbanden en item-
complexiteit (Coenen & Vallen, 1991), Deze bronnen van bias worden onderzocht en
geanalyseerd en op basis van de resultaten tracht men bij elke nieuwe toets deze zoveel
mogelijk te verrnijden.

Vervolgadvies na de basisschool
In een vragenlijst aan de groepsleerkracht wordt de volgende vraag aan de leerkracht
gesteld: 'Voor welk type vervolgonderwijs acht u deze leerling het meest geschikt?' Ook
het advies van de leerkracht van de basisschool is een factor die meeweegt in de keuze
voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs.
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Schoolsucces en doorstroming in het voortgezet onderwijs
Om de doorstroming van de leerlingen in het vervolgonderwijs vast te stellen wordt
nagegaan in welk type vervolgonderwijs zij terecht gekomen zijn. Tevens wordt de mentor
gevraagd naar de verwachtingen voor de tweede klas: in welk type onderwijs zal de
leerling zich dan bevinden, is er sprake van doubleren of afstroom? Ook wordt gevraagd
naar de cijfers die de leerling behaald heeft voor de vakken Nederlands en wiskunde.
Nederlands en wiskunde zijn de vakken die het best te vergelijken zijn met de vakken taal
en rekenen in het basisonderwijs. Daarbij wordt ook naar het gemiddelde rapportcijfer van
de klas voor die vakken gevraagd om het cijfer van de leerling tegen af te kunnen zetten.
Een rapportcijfer is geen objectieve beoordelingsmaat. Leerlingen hebben namelijk een
verschillend lesaanbod gehad en zijn op verschillende manieren en door verschillende
personen beoordeeld. Een argument v66r het gebruik van rapportcijfers is dat ze in de
praktijk de basis vormen voor beslissingen als zitten blijven en afstromen naar een lager
schooltype (vgl. CALO, 1992). Een methode om een meer objectieve maat van het
prestatieniveau van de leerling te verlcrijgen, is het afzetten van de prestaties van de
leerling tegen die van zijn klasgenoten. Op die manier lcrijgen we een zuiverder maat, die
aangeeft hoe de leerling presteert ten opzichte van leerlingen in hetzelfde schooltype, die
hetzelfde lesaanbod en dezelfde beoordeling hebben gehad (vgl. Mulder, 1991).
Tenslotte wordt gevraagd naar het cijfer voor het yak Turks. Omdat we geinteresseerd zijn
in de taalvaardigheid van de leerlingen in het Turks is deze vraag van belang. De
taalvaardigheid in het Turks van de leerlingen aan het eind van de basisschool stellen we
vast met behulp van de Toets Turkse Taal. Het is van belang na te gaan hoe de
vaardigheid in het Turks zich ontwikkelt in het voortgezet onderwijs en hoe het cijfer voor
Turks zich verhoudt tot dat voor andere vakken. Onderwijs in het Turks wordt echter op
dit moment slechts op een beperkt aantal scholen voor voortgezet onderwijs gegeven,
zodat we deze gegevens slechts voor een klein aantal leerlingen kunnen verzamelen.

3.4.2 Het meten van functionele geletterdheid

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te meten vaardigheden op het gebied van
functionele geletterdheid in de twee talen en de gebruikte instrumenten.

afhankelijke variabelen instrument

functionele geletterdheid T1 Toets Functionele Geletterdheid Turks

functionele geletterdheid 12 Toets Functionele Geletterdheid Nederlands

inschatting geletterdheid 12 vragenlijst mentor

Tabe13.16 Vaardigheden met be trekking tot functionele geletterdheid in de twee talen en de gebruikte
instrumenten

In de Toets Turkse Taal worden typisch schoolse vaardigheden gemeten. Daarnaast is de
Toets Functionele Geletterdheid ontwikkeld om een beeld te lcrijgen van de vaardigheden
van de leerlingen wat betreft functionele geletterdheid. Het gaat hier om de vaardigheid
om functioneel gebruik te maken van de geschreven communicatie die in de omgeving
aanwezig is. Deze functionele vaardigheid wordt zowel in het Turks als in het Nederlands
getoetst.
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Spratt e.a. (1991) hebben in Marokko onderzoek gedaan naar de functionele geletterdheid
van kinderen in de leeftijd van 11 tot 14 jaar (zie paragraaf 1.2.2). Zij hebben daarvoor
de zogenaamde Household Literacy Assessment ontwikkeld. Het instrument is
samengesteld uit een serie van taken die het type geletterdheidsactiviteiten representeren
die algemeen voorkomen. Het richt zich op de kenmerken van geschreven taal die
leerlingen in Marokko in hun alledaagse leven tegenkomen. Kinderen moeten vragen
beantwoorden over een brief, de voorpagina van een krant, een electriciteitsrekening en
een medicijndoosje.
Naar analogie van deze test hebben we de Toets Functionele Geletterdheid in het Turks
en in het Nederlands ontwikkeld. Tabel 3.17 geeft de onderdelen en de gevraagde taken
van de beide toetsversies weer. (zie voor een weergave van de toetsen bijlage 3)

I Nederlands I Turks I
brief 1. afzender 1. afzender

2. geadresseerde 2. geadresseerde
3. plaats van afzender 3. plaats van afzender
4. plaats van geadresseerde 4. plaats van geadresseerde
5. datum 5. datum
6. kosten 6. kosten

tv-gids 7. - 7. datum
8. aantal zenders 8. aantal zenders
9. programma op welke zender 9. programma op welke zender
to. tijd van programma 10. tijd van programma
11. eerste programma 11. eerste programma
12. tijd van programma 12. tijd van programma
13. laatste programma 13. laatste programma
14. sluitingstijd 14. sluitingstijd
15. actualiteiten op welke zender 15. actualiteiten op welke zender

krant 16. naam 16. naam
17. dag- of weekblad 17. dag- of weekblad
18. datum 18. datum
19. schrijver 19. schrijver
20. wie is (letterlijk in tekst) 20. wat is (letterlijk in tekst)
21. onderwerp artikel 21. onderwerp artikel
22. onderwerp artikel 22. onderwerp artikel
23. functie van persoon 23. naam van persoon

(naam genoemd) (june tie genoemd)
24. pagina van vervolg 24. pagina van vervolg

formulier 25. doel 25. doel
26. geslacht aanvrager 26. wie stuurt geld
27. roepnaam aanvrager 27. wie ontvangt geld
28. plaats van ondertekening 28. bedrag

plattegrond 29. tim 32. - 29. tim 32. vormen tekenen
33. tim 36. routes volgen 33. tim 36. routes volgen
37. tim 40. - 37. tim 40. objecten in ruimte plaatsen

Tabel 3.17 Onderdelen en taken van de Toets Functionele Geletterdheid Nederlands en Turks
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In de Toets Functionele Geletterdheid wordt van vijf hulpmiddelen gebruik gemaakt,
namelijk een envelop, de voorpagina van een krant, een pagina uit een tv-gids, een
formulier en tekeningen met instructies. Dit zijn zowel in Turkije als in Nederland
algemeen bekende artikelen, waarmee ook leerlingen in de betreffende leeftijdsgroep in
het dagelijkse leven te maken hebben. Voor de toets werd zowel in Turkije als in
Nederland authentiek materiaal verzameld. Dit brengt met zich mee dat de taken in de
twee talen niet identiek zijn. Er kon geen sprake zijn van het verta1en van materiaal,
omdat de toets zich richt op in de betreffende taal (en cultuur) veel voorkomend, bekend
taalmateriaal. De taken zijn echter weI parallel ontwikkeld in de twee talen, zodat we van
equivalentie van de taken kunnen spreken. Daarmee zijn de resultaten op de twee taken
ook in hoge mate vergelijkbaar. De Turkse toets bevat een aantal extra items naast die van
de Nederlandse toets. Deze extra items zullen bij een vergelijking tussen de twee toetsen
buiten beschouwing gelaten worden.
Spratt e.a. (1991) onderscheiden verschillende basisvaardigheden, waarop hun toets een
beroep doet. Dit zijn kennis van ruimtelijke drukconventies (wat hoort waar in een brief,
op een formulier?), kennis van financiele drukconventies (hoe worden bedragen
weergegeven op een rekening?), contextuele kennis (relateren van geschreven materiaal
aan de wereld buiten de tekst) en kennis van gespecialiseerd vocabulaire. Kennis van
gespecialiseerd vocabulaire wordt door Spratt e.a. (1991) met name uitgelegd als de
vaardigbeid van de leerling om termen in Standaard Arabisch in eigen woorden, dus in
bet Marokkaans-Arabisch, uit te leggen. Dit speelt in onze toetsen geen rol, omdat
standaardtaal en thuistaal niet zover uiteenlopen. De andere vaardigbeden die Spratt e.a.
(1991) noemen, kunnen ook in onze toetsen onderscheiden worden. De items bij de
onderdelen 'brief', 'tv-gids', en 'formulier' doen met name een beroep op kennis van
ruimtelijke drukconventies en op kennis van financiele drukconventies. Ret onderdeel
'krant' doet, naast een beroep op kennis van drukconventies, ook een beroep op
contextuele kennis. In de vorm van het onderdeel 'plattegrond' werd nog een andere
basisvaardigbeid toegevoegd, namelijk het kunnen opvolgen van schriftelijke instructies.
Dit is een vaardigbeid die in het dagelijkse leven zeker van belang is (routebeschrijving,
gebruiksaanwijzing, toelichting bij het invullen van formulieren).

Naast de Toets Functionele Geletterdbeid wordt aan de leerkracht gevraagd om de
functionele geletterdheid van de leerling in te scbatten. We banteren hiervoor de indeling
die Leseman (1990, 1994) maakt aan de band van moeilijkheidsgraad en functie van
geletterdbeidsactiviteiten. Hij onderscheidt elementair-instrumenteel lezen, elementair-
instrumenteel schrijven, complex-informatief Iezen en complex-informatief/formeel
schrijven. Over elk onderdeel worden vragen opgenomen in de vragenlijst. Tabel 3.18
geeft een overzicht van de onderwerpen in de vragenlijst voor functionele geletterdheid.
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elementair -instrumenteel lezen suaauruunen, borden

voorlicbtingsfolders

scbrijven eigen naam en adres

persoonlijke brief

complex-informatief lezen krant of tijdscbrift

verbaal of eenvoudig hoek

literair hoek

scbrijven officit9.e brief

Tabel 3.18 Onderdelen van de vragenlijst naar functionele geleuerdheid in het Nederlands

De betrouwbaarheid van de toetsen voor functionele geletterdheid is zowel voor de
onderzoeksgroep in Turkije als die in Nederland vastgesteld. Tabel 3.19 geeft de resultaten
weer.

I I n Items I
Turkije

I
Nederland

Ialpha I N alpha I N

FG Turks 40 .74 209 .75 155
FG NederJands 31 - - .76 175
vragenlijst FL 8 - - .84 155

Tabel 3.19 Betrouwbaarheden van de instrumenten voor functionele geletterdheid (FG). n items=
aantal items. Neaantal deelnemers

Uit de tabel wordt duidelijk dat de vragenlijst voor functionele geletterdheid betrouwbaar
te noemen is. De toetsen voor functionele geletterdheid zitten iets onder de kritische
waarde van .80, maar zijn toch redelijk betrouwbaar te noemen.

3.4.3 Het vaststellen van, de determinanten

De te verzamelen achtergrondgegevens dienen om te kunnen vaststellen hoe verschillen
in de afhankelijke variabelen (functionele en schoolse geletterdheid en schoolsucces)
tussen leerlingen kunnen worden verklaard. In hoofdstuk 1 en 2 is een aantal
determinanten van geletterdheid en schoolsucces aan bod gekomen. Het is op grond van
bestaande onderzoeken echter Diet mogelijk een duidelijk en eenduidig beeld te geven van
de determinanten van geletterdheid en schoolsucces in een bilinguale context. Om een zo
compleet mogelijk overzicht van determinanten te verkrijgen, hanteren we in dit onderzoek
het onderscheid tussen leerling-, gezins- en schoolkenmerken (vgl. Driessen, 1990).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de betreffende variabelen en het instrument
waarmee ze vastgesteld zijn.
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I variabelen I instrument I
leerling- algemeen vragenlijst groepsleerkracht
kenmerken vragenlijst leerlingsociaal-culturele orientatie

lees- en schrijfgedrag vragenlijst leerllng

attitude t.o.v. school, schoolkeuze vragenlijst leerling

zelfwaardering vragenlijst leerling

gezins- sociaal-economische status vragenlijst groepsleerkracht
kenmerken

sociaal-culturele orientatie vragenlijst leerling

lees- en schrijfgedrag vragenlijst leerling

gezinscultuur vragenlijst OET-leerkracht,
groepsleerkracht en leerling

taalcontact vragenlijst groepsleerkracht

school- algemeen vragenlijst groepsleerkracht BO,
kenmerken directie VO

onderwijsaanbod, mate van OET vragenlijst OET-leerkracht

faciliteiten VO vragenlijst directie VO

leerkrachtverwachtingen vragenlijst groepsleerkracht

TabeJ 3.20 Onafhankelijke variabelen en gebruikte instrumenten

In de hiema volgende paragrafen worden de onafhankelijke variabelen kort besproken. Er
wordt vooral aandacht besteed aan de te verwachten rol die de variabelen spelen in de
beantwoording van de onderzoeksvragen. Eerst bespreken we hoe in eerder onderzoek de
genoemde factoren aan bod gekomen zijn. Vervolgens wordt aangegeven wat voor
invulling wij aan de factoren geven en hoe de factoren in het onderzoek aan bod komen.
Daama worden gegevens over de betrouwbaarheid van de instrumenten gepresenteerd.

3.4.3.1 Kenmerken van de leerling

Algemene kenmerken van de leerling
Hierbij komen factoren als leeftijd, geslacht en verblijfsduur van de leerling aan de orde.
In de meeste onderzoeken op dit gebied komen deze factoren aan de orde en worden
verbanden met schoolse vaardigheden, taalvaardigheid in het Nederlands en vervolgadvies
vastgesteld (de Jong, 1985; Kruger-Nagelkerken, 1985a, 1985b; Schouten, 1990; Driessen
e.a., 1989; Tesser & Mulder, 1990).

Sociaal-culturele orientatie van de leerling
Sociaal-culturele orientatie wordt in diverse onderzoeken op verschillende wijze gemeten
en er worden dan ook zeer verschillende resultaten gevonden. We sluiten wat de dejinitie
betreft aan bij de Bot e.a. (1985) die sociaal-culturele orientatie definieren als: "de
attitudes die tweetaligen hebben ontwikkeld tegenover hun eigen taallcultuur en hun
tweede taal/cultuur. Attitudes zijn evaluatieve reacties, gevoelens en emoties tegenover een
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bepaald attitude-object die het gedrag tegenover dit attitude-object ook zullen
bemvloeden." Deze attitudes zouden dan "de mate van identificatie met de twee culturen
bepalen" (Verhoeven, 1989).
We hebben sociaal-culturele orientatie gedefinieerd als attitudes die gedrag beinvloeden.
De vraag is nu of we deze attitudes direct kunnen meten of via het gedrag. Vermeer
(1988) ziet sociaal-culturele factoren niet aIleen als persoonskenmerken, maar hij
benadrukt de vorming ervan op basis van interactie met de omgeving. Deze sociaal-
culturele factoren kunnen het beste gevonden worden door het gedrag van de leerling in
interactiesituaties met de meerderheidscultuur te observeren. Vermeer doet dit in zijn
onderzoek door de OET -leerkracht te vragen naar gedrag van de leerling. De Jong &
Verkuyten (1989, 1991) zien culturele orientatie als een houding. Aan een bepaald gedrag
kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen. Inzicht in die motieven is van belang
om gedrag te kunnen stimulerenlveranderen. In de meeste onderzoeken wordt sociaal-
culturele orientatie opgevat als een houding/attitude en wordt geprobeerd die attitude te
meten. Bij sommige onderzoeken wordt er echter ook naar gedrag gevraagd. Slechts in
enkele onderzoeken worden deze twee zaken duidelijk van elkaar onderscheiden. De Jong
& van Batenburg (1985) hanteren een schaal voor subjectieve integratie. Deze bestaat uit
veertien vragen die bijna allemaal naar de attitude van de leerling vragen, niet naar gedrag.
Verkuyten & De Jong (1987) gebruiken een vragenlijst die samengesteld is aan de hand
van een schema van Kobben. In de vragenlijst gaat het om de culturele aspecten van
culturele orientatie, die verschillende dimensies beslaan (cognitieve, normatieve, affectieve,
esthetische en een gedragsdimensie). De vragenlijst richt zich dus voomamelijk op de
attitude van de respondenten, minder op het gedrag.
Ook de Culturele Attitude Schalen (de Bot e.a., 1985) richten zich op attitudes, niet op
gedrag. Boers e.a. (1987) hanteren in hun onderzoek een lijst met vragen die betrekking
hebben op vrienden, kleding, verjaardagen vieren, muziek, vakantie enzovoort. Er wordt
gevraagd naar het gedrag van de leerling (althans naar de observatie van de leerkracht
ervan) en naar de attitude van de leerling (bijvoorbeeld: "Heb je het liefst Turks eten of
Nederlands eten?"). I

Verhoeven (1989, 1991b) gebruikt vragenlijsten en interviews in zijn onderzoek. Hierin
worden culturele attitudes (houding tegenover de school, tegenover het dagelijks leven)
en cultureel gedrag (taalgebruik, eten, feestdagen vieren, mediagebruik) duidelijk van
elkaar onderscheiden. Kerkhoff e.a. (1988) hanteren een vragenlijst die vraagt naar
attitudes van de leerling. Zij onderscheiden hierbij verschillende factoren: waardering van
de taal, zelfvertrouwen in de taal, voorkeur voor een bepaalde taal in verschillende situa-
ties en schaamte voor de taal. Van Hout e.a. (1989) gebruiken een vragenlijst, die
gedeeltelijk gebaseerd is op een lijst van Gardner (1985) en van Kerkhoff e.a. (1988).
Deze lijst vraagt voomamelijk naar attitudes ten opzichte van taal. Zij onderscheiden de
volgende factoren: evaluatieve oordelen (waardering), orientatie op de taal (instrumenteel
en integratief), zelfvertrouwen in de taal en stimulering van de ouders. Alleen deze laatste
factor vraagt naar gedrag (van de ouders), de rest vraagt naar attitudes. Vermeer (1988)
gebruikt een vragenlijst die vraagt naar het gedrag van kind en ouders. Bij de leerling gaat
het om de taalkeuze, contact met Nederlanders en motivatie. Bij de ouders gaat het om
de kennis van het Nederlands, contact met Nederlanders en de motivatie. Of schoon deze
lijst vraagt naar gedrag, wordt er een achterliggende attitude uit afgeleid. Zo wordt naar
schoolbezoek van de ouders gevraagd en hieruit wordt het al dan niet gemotiveerd zijn
van de ouders voor de Nederlandse school afgeleid. Vermeer zegt dat hij gedrag meet en
daarbij open laat of de oorzaak van het gedrag in de persoon of in de omgeving ligt, maar
toch leidt hij uit gedrag attitudes (persoonskenmerken) af.
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Samenvattend kunnen we zeggen dat de meeste studies attitudes meten. Dit is ook waar
we in dit onderzoek in geinteresseerd zijn en wat aanknopingspunten voor handelen kan
bieden. Daarnaast is het echter interessant er ook gedrag bij te betrekken en de relatie
tussen attitude en gedrag te onderzoeken. In ieder geval moeten deze twee aspecten goed
van elkaar onderscheiden worden. Het construct sociaal-culturele orientatie moet niet
globaal omschreven worden, maar de verschillende factoren ervan moeten onderscheiden
worden (Verhoeven, 1989; van Hout e.a., 1989). Kerkhoff e.a. (1988) geven een
theoretisch onderbouwde operationalisatie aan de hand van Gardner (1985). Deze is
bruikbaar voor dit onderzoek.
Naast het onderscheid tussen attitude en gedrag, moet onderscheid worden gemaakt tussen
attitude ten opzichte van taal en attitude ten opzichte van landlcultuur. In de onderzoeken
van Kerkhoff e.a. (1988), van Van Hout e.a. (1989) en van Vermeer (1988) gaat het alleen
om de attitude ten opzichte van taal. In het onderzoek van de long & Verkuyten (1989)
gaat het alleen om de attitude ten opzichte van landlcultuur. In het onderzoek van Boers
e.a. (1987) en Verhoeven (1989) gaat het om beide factoren, maar ze worden niet duidelijk
van elkaar onderscheiden.
Samenvattend wordt onze invulling van het begrip sociaal-culturele orientatie van de
leerling vierdimensionaal:
- ten aanzien van de taal:

- ten aanzien van land en cultuur:

- gedrag
- attitude
- gedrag
- attitude

Wat betreft de meting van de sociaal-culturele orientatie zijn er twee basis-methoden te
onderscheiden: directe en indirecte meting. In de meeste onderzoeken wordt gebruik
gemaakt van een directe meting, soms aangevuld met een indirecte meting (Verhoeven,
1989; Kerkhoff e.a., 1988). Een directe meting houdt in dat men de proefpersoon in een
interview of vragenlijst rechtstreeks vraagt naar zijnlhaar sociaal-culturele orientatie. Een
probleem van deze methode kan zijn dat de respondent sociaal wenselijke antwoorden
geeft. Bij een indirecte meetmethode is het voor de respondent niet duidelijk welke
attitude men wil afleiden.'
Indirecte meetmethoden die in Nederland gebruikt zijn om sociaal-culturele orientatie te
meten zijn de matched-guise procedure (Kerkhoff e.a., 1988) en de Cultural Attitude
Scales (de Bot e.a., 1985). Een probleem bij deze indirecte meetmethode is de vraag wat
men nu eigenlijk meet. Meet men bij de CAS de evaluatie van een plaatje of van de
elementen die horen bij de wereldlcultuur erachter? (Vermeer, 1988) Ook bij de matched-
guise procedure worden zowel de interne als de externe validiteit bekritiseerd (Kerkhoff
e.a., 1988). Er wordt dan ook aangeraden indirecte instrumenten als de CAS samen met
andere, directe meetrnethoden te gebruiken (de Bot e.a., 1985). Ook Kerkhoff e.a. (1988)
geven aan dat de directe methode, de matched-guise procedure, bij hun onderzoek
aanvullende informatie geeft bij de indirecte methode. Er wordt daarom aangeraden beide
methoden naast elkaar te gebruiken.
In dit onderzoek is het praktisch niet haalbaar beide methoden te gebruiken. Voor de
betreffende leeftijdsgroep (11-12 jaar) is de CAS ook minder geschikt. Bovendien zijn

2 Vormen van indirecte meetrnetboden zijn de 'disguised' metbode, waarbij bet doel van de meting
verborgen is voor de respondent en de 'unobtrusive' metbode, waarbij de respondent niet weet dat bijlzij
geobserveerd wordt.
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deze leerlingen op een leeftijd waarop zij kunnen reflecteren op hun houding ten opzichte
van de twee culturen. Daarom kiezen we voor een directe meting via vragenlijsten.
De vragen over de sociaal-culturele orientatie worden zodanig gesteld dat de leerling kan
antwoorden op een vijfpuntsschaal. Binnen de uitersten van orientatie op 6en van beide
culturen zijn voldoende nuanceringen mogelijk voor orientatie wat meer op 6en van beide
talen/culturen dan weI een gelijk georienteerd zijn op beide culturen.
Deze vragen worden gesteld aan de leerling, naar analogie van de Jong & Verkuyten
(1989), Kerkhoff e.a. (1988) en van Hout e.a. (1989). Anderen stellen deze vragen alleen
aan de leerkracht (Vermeer. 1988). In sommige onderzoeken wordt gebruik gemaakt van
meerdere informatiebronnen. Boers e.a. (1987) bevragen kind en leerkracht. Verhoeven
(1989) stelt vragen aan ouders, leerkracht en kind. Sommige onderzoekers pleiten ervoor
verschillende informatiebronnen te gebruiken om een zo breed mogelijk raster van
informatie te krijgen (Boers e.a., 1987). Anderen stellen juist voor alleen informatie van
de leerling zelf in te winnen, omdat een combinatie van reacties van verschillende
informatiebronnen zeer verwarrend werkt (van Hout e.a., 1989). Ze voegen hier wel aan
toe dat dit alleen bij oudere leerlingen mogelijk is. Bij jongere leerlingen moet men wel
van verschillende informatiebronnen gebruik maken. Omdat het in dit onderzoek om
leerlingen van 11-12 jaar gaat kan de informatie over hun sociaal-culturele orientatie bij
henzelf ingewonnen worden.

Lees- en schrijfgedrag van de leerling
Hier gaat het om het vaststellen van de rol die geschreven taal speelt in het dagelijks leven
van de kinderen. De taaltradities in het milieu van herkomst, in termen van de lees- en
schrijfactiviteiten thuis, blijken een grote invloed te hebben op het niveau van
geletterdheid (Spratt e.a., 1991; Leseman, 1990). Lezen lijkt in de vrijetijdsbesteding van
allochtone leerlingen een grotere rol te spelen dan scbrijverrt'Triesscheijn e.a., 1985). We
stellen de leerlingen vragen over de mate waarin ze thuis Iezen en schrijven in het
Nederlands en in het Turks.

Attitude ten opzichte van de school, schoolkeuze
Aan de leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs worden vragen gesteid
omtrent hun attitude ten opzichte van de school. In de onderzoeksliteratuur komt meestaI
naar voren dat allochtone Ieerlingen zeker niet minder gemotiveerd zijn dan autochtone
leerlingen. Toch zijn hun schoolprestaties meestal lager. Een samengaan van een hoge
motivatie met een hoge mate van welbevinden op schoollijkt weI een positieve invioed
te hebben op de schoolprestaties (de Groot & Kole, 1987; de Jong & Verkuyten, 1991).
We stellen de leerlingen vragen over hun motieven bij de schoolkeuze, hun belevenis van
de school (weibevinden), het belang dat ze aan presteren hechten en het eventueel
verzuimen van lessen.

Zelfwaardering
In een aantal onderzoeken (de Jong & Verkuyten, 1989; Verkuyten & de Jong, 1987)
wordt een verband gelegd tussen zelfwaardering van allochtone leerlingen en schoolsucces
in Nederland. Voor de meting van zelfwaardering gebruiken zij de Piers-Harris Self-
Concept Scale. Deze onderscheidt ~n globale component en zes specifieke componenten
aan zelfwaardering. De zes specifieke componenten zijn angst, geluklsatisfactie, popula-
riteit en zelfwaardering op het gebied van gedrag, intellectuele/schoolse vaardigheden en
fysiek/ uiterlijk. Het voert voor dit onderzoek te ver de hele toets af te nemen. We
beperken ons tot de zelfwaardering op het gebied van schoolse vaardigheden, omdat deze
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factor voor ons onderzoek het meest relevant is. We gebruiken vragen uit de Piers-Harris
Self-Concept Scale zoals ze vertaald zijn door Dirksen (1983).

3.4.3.2 Kenmerken van het gezin

Sociaal-economische status
De sociaal-economische status van het gezin waaruit de leerling afkomstig is wordt over
het algemeen gezien als Un van de belangrijkste factoren die schoolsucces bepalen.
Volgens Dronkers (1990) is het onvoldoende alleen naar het beroep van de vader te
vragen en hieruit het milieu af te leiden. Opleiding van vader en moeder en beroep van
moeder moeten erbij betrokken worden. We stellen vragen over beroep en opleiding van
beide ouders aan de groepsleerkracht.

Sociaal-culturele orientatie van de ouders
Naast de sociaal-culturele orientatie van de leerling wordt ook de sociaal-culturele
orientatie van de ouders in het onderzoek betrokken. In verschillende onderzoeken wordt
zowel naar de orientatie van de leerling als naar die van de ouders gevraagd (Vermeer,
1988; Verhoeven, 1987). Soms gebeurt dit echter impliciet. In het onderzoek van Boers
e.a. (1987) worden aan leerlingen van 5 tot 9 jaar vragen gesteld over eetgewoonten en
kleding. Dit geeft waarschijnlijk meer de orientatie van de ouders dan die van de leerling
weer. Vermeer (1988) geeft aan dat de invloed van de sociaal-culturele orientatie van de
ouders op de leerling afneemt met leeftijd. Bij wat oudere leerlingen wordt de invloed van
de leeftijdsgroep groter. Omdat wij onderzoek doen bij wat oudere leerlingen, is te ver-
wachten dat de invloed van de attitude van de ouders niet zo groot meer is. Om praktische
redenen worden aan de leerlingen vragen gesteld met betrekking tot de attitude van de
ouders. Het is niet haalbaar interviews met 263 ouderparen te houden en bovendien zijn
de leerlingen op een leeftijd waarop ze zicht kunnen hebben op de houding van hun
ouders. We hanteren hier eenzelfde vierdimensionale invulling van het begrip sociaal-
culturele orientatie als bij die van de leerling:
- ten aanzien van de taal: - gedrag

- attitude
- ten aanzien van land en cultuur: - gedrag

- attitude

Lees- en schrijfgedrag van de ouders
Naast de tijdsbesteding van de leerling aan lezen en schrijven willen we ook die van de
ouders onderzoeken. De taaltradities in het gezin worden in eerste instantie door de ouders
bepaald. Attitudes van de ouders ten aanzien van lezen en scbrijven blijken van belang
voor de geletterdheid van de kinderen (Wagner & Spratt, 1988). De vragen over het lees-
en schrijfgedrag van de ouders worden gesteld aan de leerling.

Gezinscultuur
Deze factor wordt weI als intermediaire factor tussen sociaal milieu en schoolloopbaan
gezien (van der Hoeven e.a., 1990; Dronkers, 1990). Ook wordt wei gezegd dat sociaal
milieu en etniciteit beide via de gezinscultuur werken (Kloprogge, 1990). In verschillende
onderzoeken is deze factor echter zeer verschillend ingevuld en geoperationaliseerd.
Meijnen (1977) maakt een indeling in algemene factoren, namelijk gezagsrelatie ouder-
kind, opvoedingswaarden, taalmodellen en intellectueel klimaat. Daarnaast noemt hij
specifieke factoren, namelijk mobiliteitsorientatie, onderwijsorientatie, cultuurpedagogisch

81



niveau en onderwijsondersteunend gedrag. De Jong & van Batenburg (1985) en Tesser
(1986) leggen de nadruk op het intellectuele thuisklimaat. Ze onderscheiden factoren als
boekenbezit, praten met de leerling en het geven van uitleg. Ook van Langen & Jungbluth
(1990) hebben het over het intellectuele, dan wel onderwijsondersteunend thuisklimaat (zie
paragraaf 2.3.3.4). Ze definieren dit begrip als volgt: "klimaat waarin een leerling meer
of minder wordt gestimuleerd en gesteund in het deelnemen aan het onderwijs en het
leveren van schoolprestaties, meer of minder vertrouwd wordt gemaakt met het lezen van
boeken en kranten, en waarin de leerling meer of minder de kans krijgt een mondelinge
taal- en uitdrukkingsvaardigheid te ontwikkelen door te praten over allerlei ervaringen."
Driessen & de Bot (1990) en Weide & van der Werf (1990) spitsen het begrip meer toe
op de relatie tot schoolprestaties. De laatste auteurs definieren onderwijsondersteunend
thuisklimaat als: "gedragsvormen waarbij de ouders, via directe of indirecte aanmoediging
van de leerling met betrekking tot zijn schoolgedrag, een klimaat scheppen dat stimulerend
kan werken op het leveren van zo goed mogelijke leerprestaties." Het gaat hier om de
steun en stimulering die de leerlingen thuis ontvangen als het gaat om onderwijs.
In dit onderzoek wordt het begrip gezinscultuur ook toegespitst op het onderwijs-
ondersteunend thuisklimaat. We gaan dan uit van de laatst genoemde definitie van dit
begrip, waarbij zowel algemene stimulering een rol speelt als specifiek op school-
prestaties toegespitste stimulering. We onderscheiden de volgende factoren:

- algemene stimulering door de ouders;
- specifieke stimulering door de ouders;
- relatie tussen ouders en kind;
- schoolmotivatie van de ouders;
- het vermogen van de ouders om de leerling te stimuleren.

Deze laatste factor wordt toegevoegd om onderscheid te kunnen maken tussen de
motivatie en de mogelijkheden van de ouders. Men kan graag willen dat de leerling het
goed doet op school, maar niet helpen met het huiswerk omdat men daartoe niet in staat
is. Vragen over de gezinscultuur worden opgenomen in de vragenlijst voor de leerling en
in die voor de groeps- en OET -leerkracht.

Taalcontact en taalaanbod
De invloed van taalcontact op taalvaardigheid lijkt vanzelfsprekend. Taalverwerving is
immers het resultaat van het interactieproces tussen taalleerder en omgeving. Het
taalaanbod in het gezin zal daarbij voor jonge leerlingen de meeste invloed hebben, bij
oudere leerlingen gaat taalaanbod in de leeftijdsgroep een steeds grotere rol spelen. Er
worden dan ook vragen gesteld over omgangstaal thuis en op school. Een belangrijke
factor bij de omgangstaal thuis is de beheersing van het Nederlands door vader en moeder.
Dit is een vraag die de groepsleerkracht het beste kan beantwoorden. Daarom zijn de
vragen over het taalaanbod opgenomen in de vragenlijst voor de groepsleerkracht.

3.4.3.3 Kenmerken van de school

Algemene factoren van de school
Dronkers (1990) geeft aan dat er in het algemeen in onderzoek weinig verbanden zijn
gevonden tussen de schoolorganisatie en de schoolloopbaan van leerlingen. Bovendien zijn
de schoolkenmerken moeilijk te meten en te interpreteren vanwege instabiliteit, contextge-
bondenheid en onduidelijke processen. WeI wordt in enkele onderzoeken de invloed van
de samenstelling van de schoolpopulatie op schoolresultaten vastgesteld (Tesser e.a., 1990;
Tesser & Mulder, 1990). Het gaat dan meestal om het percentage allochtone leerlingen en
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het percentage autochtone leerlingen met een lage sociaal-economische status op de
school. In dit onderzoek worden in de vragenlijst voor de groepsleerkracht vragen gesteld
over de schoolpopulatie en daarnaast ook over de inpassing van OET in de school.

Onderwijsaanbod. OET
We besteden in dit onderzoek veel aandacht aan het Onderwijs in de Eigen Taal. De mate
en aard van het OET dat de Turkse leerlingen gedurende hun schoolloopbaan hebben
genoten worden vastgesteld. Hierover stellen we vragen aan de OET-leerkracht. De mate
van gevolgd OET wordt vastgesteld aan de hand van het aantal jaren en het aantal uren
per week dat de leerling OET heeft gevolgd. De aard van het gevolgde onderwijs wordt
vastgesteld door de OET-leerkracht te vragen naar de inhoud van de lessen en de
nagestreefde doelen.

Faciliteiten voortgezet onderwijs
Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen faciliteiten krijgen voor de begeleiding van
allochtone leerlingen. De scholen kunnen deze faciliteiten op verschillende rnanieren
inzetten. We hebben een vragenlijst voor de directie opgesteld om een inventarisatie te
maken van de inzet van de extra faciliteiten op de scholen die deelnemen aan het
onderzoek. Hiertoe werd een selectie gemaakt uit de vragenlijsten die in het onderzoek
van de Groot & Kole (1987) gebruikt zijn. Factoren die aan bod komen zijn: leerling-
begeleiding, studielessen, huiswerkhulp, contacten met de ouders, extra lessen Nederlands
en Onderwijs in de Eigen Taal.

Leerkrachtverwachtingen / prestatieniveaudifferentiatie
Binnenschoolse processen worden ook wel genoemd als intermediaire factoren tussen
sociaal milieu en schoolloopbaan. Van der Hoeven e.a. (1990) en Driessen (1990) leggen
de nadruk op prestatieniveaudifferentiatie van de leerkracht. Leerkrachten hebben bepaalde
verwachtingen met betrekking tot het presteren van leerlingen. Deze leerkrachtverwachtin-
gen bemvloeden het prestatieniveau dat de leerkracht voor de leerlingen nastreeft en
daarmee het onderwijsaanbod. We stellen de invloed van deze leerkrachtverwachtingen
vast door de groepsleerkracht vragen voor te leggen over diens beeld van de prestatie-
geschiktheid van de leerling en het nagestreefd prestatieniveau.

3.4.3.4 Betrouwbaarheid van de achtergrondkenmerken

De betrouwbaarheid van de vragenlijsten naar de achtergrondkenmerken van leerling,
gezin en school is vastgesteld door het berekenen van Cronbach's alpha. Tabel 3.21 geeft
de betrouwbaarheden van de leerlingkenmerken weer, zoals die vastgesteld zijn voor de
onderzoeksgroep in Nederland. Wanneer een kenmerk ook in Turkije vastgesteld is, wordt
ook de daar gevonden betrouwbaarheid vermeld.
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I I n items I alpha ~
sociaal-culturele onentatie 13 .82 253
zelfwaardering 15 .76 261
lezen Nederlands 7 .60 185,
lezen Turks 7 .59 186

Tabel 3.21 Betrouwbaarheden van de leerlingkenmerken, vastgesteld voor de onderzoeksgroep in
Nederland (n items= aantal items, n ll= aantal leerlingen)

De sociaal-culturele orientatie zoals die vastgesteld is aan de hand van dertien vragen aan
de leerling bleek voldoende betrouwbaar. Op de schaal voor zelfwaardering bleken item
3 en item 12 een lage item-totaalcorrelatie te hebben. Na verwijdering van deze items
heeft de schaal een redelijke betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van het leesgedrag van
de leerling is voor de leerlingen in Nederland aan de lage kant. Dit is mogelijk een gevolg
van het feit dat het bier om een beperkt aantal items per schaal gaat. In alle gevallen bleek
de item-totaalcorrelatie (Rit) groter dan .25. Dit geeft aan dat de schalen in voldoende
mate intern consistent zijn. Voor de onderzoeksgroep inTurkije is voor het leesgedrag een
zeer redelijke betrouwbaarheid vastgesteld, namelijk een alpha-waarde van .78 (N=262).
Tabel 3.22 geeft de betrouwbaarheden van de gezinskenmerken weer.

I I n items I alpha I nIl I
sociaal-economische status 4 .73 165
sociaal-culturele orientatie 12 .74 245
gezinscultuur 17 .88 179
taalcontact 4 .67 224
lezen vader Ned. 3 .81 183
lezen vader Turks 3 .68 183
lezen moeder Ned. 3 .89 185
lezen moeder Turks 3 .85 185

Tabel 3.22 Betrouwbaarheden van de gezinskenmetken, vastgesteld voor de onderzoeksgroep in
Nederland (n items= aantal items, n ll= aantal leerlingen)

De betrouwbaarheden van de factor gezinscultuur zijn goed, ook wanneer we de gezins-
cultuur opsplitsen in vier onderdelen. De 'algemene stimulering' heeft een alpha-
betrouwbaarheid van .94, de 'specifieke stimulering' .72, de 'motivatie' .83 en de
'capaciteit tot motiveren' .88. Voor de onderzoeksgroep in Turkije is de 'specifieke
stimulering' vastgesteld. De betrouwbaarheid van deze factor is aan de lange kant,
namelijk een alpha-waarde van .62 (N=262). De betrouwbaarheden van sociaal-
economische status, sociaal-culturele orientatie en taalcontact liggen wat lager dan die van
de gezinscultuur. De item-totaalcorrelaties zijn allen groter dan .25, dus er is sprake van
redelijk intern consistente schalen. De betrouwbaarheden van het leesgedrag van de ouders
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tenslotte zijn goed, met uitzondering van het leesgedrag in het Turks van vader. Voor de
onderzoeksgroep in Turkije kwam voor het leesgedrag van vader een betrouwbaarheid van
.59 (N=262) en voor moeder van .80 (N=264) naar voren.
De betrouwbaarheden van de schoolkenmerken, die alleen voor de leerlingen in Nederland
vastgesteld zijn, worden weergegeven in tabel 3.23. De betrouwbaarheden zijn hoog. Bij
de factor streefniveau is item 4 verwijderd, omdat het een lage item-totaalcorrelatie
had.

n items alpha nll

leerkrachtverwachtingen 9 .94 247
prestatiegeschiktheid 5 .93 249
streefniveau 4 .88 249

Tabel 3.23 Betrouwbaarheden van de schoolkenmerken, vastgesteld voor de onderzoeksgroep in
Nederland (n items= aantal items, n ll= aantal leerlingen)

3.5 Data-analyse

Karakteristieken van de onderzoeksgroepen
Karakteristieken van de onderzoeksgroepen van Turkse leerlingen in Turkije en in
Nederland worden vastgesteld door rniddel van analyses van de achtergrondgegevens zoals
die verzameld zijn met de vragenlijsten. Frequenties, gerniddelden en standaarddeviaties
van de scores op de leerling-, gezins- en schoolkenmerken geven een beeld van de
karakteristieken van de groepen. Dit beeld wordt geschetst in hoofdstuk 4.

Schoolse en functionele geletterdheid van de leerlingen in Turkije
Om het niveau van schoolse geletterdheid van de leerlingen in Turkije vast te stellen
worden hun scores op de Toets Turkse Taal geanalyseerd. Vervolgens worden de scores
van deze leerlingen op de toets voor functionele geletterdheid bekeken. Van beide toetsen
wordt met behulp van factoranalyse bepaald welke dimensies ten grondslag liggen aan de
scores op de toetstaken. De relatie tussen schoolse en functionele geletterdheid wordt
vastgesteld door het berekenen van correlaties tussen de scores op (onderdelen van) beide
toetsen. Ook de relatie tussen de achtergrondvariabelen onderling wordt vastgesteld.
Vervolgens worden de scores op de taken in verband gebracht met predictorvariabelen om
na te gaan welke variabelen de schoolse en functionele geletterdheid in het Turks het beste
voorspellen. Tenslotte wordt een hypothetisch model opgesteld waarin de relatie tussen
achtergrondkenmerken en functionele en schoolse geletterdheid van de leerlingen in
Turkije weergegeven wordt. Met behulp van LISREL-analyse wordt dit model getoetst.
De analyses van de data die verzameld zijn in de monolinguale context komen aan bod
in hoofdstuk 5.

Schoolse geletterdheid van de leerlingen in Nederland
Om het niveau van schoolse geletterdheid in het Turks van Turkse leerlingen in Nederland
(onder- en zij-instromers) te kunnen waarderen, worden hun scores op de onderscheiden
toetstaken vergeleken met die van de leerlingen in Turkije. Met behulp van variantie-
analyses worden de verschillen tussen leerlingen in de beide verwervingscontexten op
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significantie getoetst. Voorts wordt nagegaan in welke mate de scores op de verschillende
toetstaken onderling gecorreleerd zijn. Bovendien wordt met bebulp van factoranalyse
bepaald welke dimensies ten grondslag liggen aan de scores op die toetstaken. Vervolgens
worden de gegevens met betrekking tot scboolse vaardigbeden en scboolsucces in bet
Nederlandse onderwijs geanalyseerd. De samenbang tussen scboolse vaardigbeden in de
eerste en tweede taal van de Turkse leerlingen wordt onderzocbt door middel van bet
berekenen van correlaties. Met bet oog op bet onderzoek naar individuele verschillen in
de scboolse vaardigbeden worden de scores van leerlingen in verband gebracbt met
predictorvariabelen. Onderzocbt wordt vanuit welke leerling-, gezins- en scboolkenmerken
de individuele variatie in scboolse vaardigbeden en scboolsucces aan bet eind van de
basisscbool (de Toets Turkse Taal, de Eindtoets Basisonderwijs, bet vervolgadvies) en aan
bet begin van bet voortgezet onderwijs (doorstroming naar en schoolsucces in bet
voortgezet onderwijs) kan worden verklaard. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zowel
regressie-analyses als discriminantanalyses. Bij afhankelijke variabelen die niet op
intervalniveau liggen (zoals vervolgadvies en scbooltype) is regressie-analyse niet geschikt
en wordt daarom gebruik gemaakt van discriminantanalyse. Daarbij wordt ook nagegaan
in welke mate bet advies voor vervolgonderwijs van de klasseleerkracbt (mede) vanuit de
bebeersing van de etniscbe groepstaal kan worden voorspeld. Voorts wordt nagegaan in
boeverre de bebeersing van de eigen taal een additionele predictorvariabele vormt wanneer
de feitelijke doorstroming in bet voortgezet onderwijs als afhankelijke variabele wordt
gekozen. Tenslotte wordt een bypotbetiscb model opgesteld waarin de relaties tussen
acbtergrondkenmerken en scboolse vaardigbeden in beide talen weergegeven worden. Met
bebulp van LISREL-analyse wordt dit model getoetst. De analyses van de gegevens met
betrekking tot de scboolse geletterdbeid van Turkse leerlingen in Nederland worden
gepresenteerd in boofdstuk 6.

Functionele geletterdheid van de leerlingen in Nederland
Ook de scores op de taken voor functionele geletterdbeid van de Turkse leerlingen in
Nederland worden vergeleken met die van de leerlingen in Turkije. Met bebulp van
variantie-analyses worden de verscbillen tussen leerlingen in de beide verwervings-
contexten op significantie getoetst. Daarna wordt nagegaan in welke mate de scores op de
verscbillende toetstaken onderling gecorreleerd zijn. Bovendien wordt met bebulp van
factoranalyse bepaald welke dimensies ten grondslag liggen aan de scores op die toets-
taken. Vervolgens worden de gegevens met betrekking tot de functionele geletterdbeid in
bet Nederlands (toets en vragenlijst) geanalyseerd. De scores van de Turkse leerlingen op
de toets voor functionele geletterdbeid in bet Nederlands worden vergeleken met de scores
van de Nederlandse leerlingen op diezelfde toets. Met bebulp van variantie-analyses
worden de verscbillen in de scores van beide groepen leerlingen op significantie getoetst.
Voorts wordt nagegaan in welke mate de scores op de toetstaken en vragenlijst-items in
bet Nederlands onderling gecorreleerd zijn. Met bebulp van factoranalyse wordt ook voor
de Nederlandse toets en de vragenlijst bepaald welke dimensies ten grondslag liggen aan
de scores op de toetstaken en vragenlijst-onderdelen. Vervolgens wordt de functionele
geletterdheid van de Turkse leerlingen in Nederland in bet Turks en in bet Nederlands aan
elkaar gerelateerd. Correlaties tussen de taken van de Turkse en de Nederlandse toetsversie
worden berekend en met bebulp van variantie-analyse worden de verschillen in de scores
op beide taken op significantie getoetst. Door middel van bet berekenen van correlaties
wordt bet verband tussen acbtergrondkenmerken en functionele vaardigheden van de
Turkse leerlingen vastgesteld. Eveneens wordt het verband tussen schoolse en functionele
vaardigbeden onderzocht. Voor zowel de eerste als de tweede taal worden correlaties
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tussen de scores op de functionele en de schoolse taken en schoolsuccesmaten berekend.
Bovendien wordt voor beide talen een hypothetisch model opgesteld waarin de relaties
tussen functionele en schoolse geletterdheid en achtergrondkenmerken worden weer-
gegeven. Met behulp van LISREL-analyse worden deze modellen getoetst. Tenslotte wordt
een hypothetisch model opgesteld dat een totaalbeeld van de relatie tussen achtergrond-
kenmerken en functionele en schoolse geletterdheid in de eerste en tweede taal van Turkse
leerlingen in Nederland schetst. Ook dit model wordt met behulp van LISREL-analyse
getoetst. De analyses van de gegevens met betrekking tot de functionele geletterdheid van
Turkse leerlingen in Nederland worden gepresenteerd in hoofdstuk 7.

3.6 Samenvatting

Vanuit de theorie zijn eenaantal vraagstellingen opgekomen. De vraagstellingen hebben
betrekking op de twee onderzoekscontexten, narnelijk de monolinguale en de bilinguale
context. Voor de monolinguale context zijn vraagstellingen geformuleerd die be trekking
hebben op het niveau van functionele en schoolse geletterdheid, de factoren die de
individuele variatie in geletterdheid bepalen en de sarnenhang tussen schoolse en
functionele geletterdheid. De vraagstellingen van het onderzoek met betrekking tot de
bilinugale context zijn gedeeltelijk hetzelfde, namelijk de vraag naar het niveau van
functionele en schoolse geletterdheid, de factoren die de individuele variatie in
geletterdheid bepalen en de sarnenhang tussen schoolse en functionele geletterdheid. In de
bilinguale context spelen echter twee talen en meerdere factoren een rol. Daamaast is het
interessant het niveau van geletterdheid van de kinderen in Nederland te vergelijken met
dat van kinderen in Turkije.
Vervolgens is beschreven hoe het onderzoek een antwoord wil geven op deze vragen.
Allereerst is het design van het onderzoek in Turkije en dat van het onderzoek in
Nederland besproken. In beide contexten wilden we minimaal 250 leerlingen aan het
onderzoek laten deelnemen. In de Turkse context vond een toetsafnarne plaats van
leerlingen in de laatste klas van de lagere school. In Nederland waren er twee momenten
van toetsafnarnes: de eerste in groep acht van de basisschool, de tweede in de eerste klas
van het voortgezet onderwijs. Daamaast zou een controlegroep van Nederlandse leerlingen
in een onderdeel van het onderzoek participeren.
Daama is de steekproeftrekking aan bod gekomen. Aan het onderzoek in Turkije narnen
276 leerlingen van de laatste klas van de lagere school deel. De kinderen zaten op zes
scholen in twee plaatsen. De scholen waren verschillend qua ligging (centrum, buitenwijk)
en daarmee verschilde ook het prestatieniveau en de sociaal-economische achtergrond van
de leerlingen. In Nederland participeerden 263 Turkse leerlingen in de laatste klas van de
basisschool. Het merendeel van de groep was onderinstromer. De leerlingen zaten op <t5
scholen voor basisonderwijs. Van de onderzoeksgroep bleven 188 leerlingen over die
participeerden in het onderzoek in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Deze
leerlingen zaten op 112 scholen verspreid over het land. Aan de hand van gegevens als
sociaal-economische status van de ouders, verblijfsduur van de leerlingen, geografische
spreiding van de scholen en sarnenstelling van de schoolpopulatie kon vastgesteld worden
dat de onderzoeksgroep representatief is voor de totale groep van Turkse leerlingen in
Nederland. De controlegroep van Nederlandse leerlingen bestond uit 140 leerlingen op een
drietal scholen voor voortgezet onderwijs.
Instrumenten en dataverzarneling zijn daarna uitgebreid besproken. De afhankelijke
variabelen van het onderzoek zijn de functionele geletterdheid in het Turks en het
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Nederlands, de schoolse geletterdheid in het Turks en het schoolsucces in Nederland.
Instrumenten om deze variabelen te meten zijn de Toets Turkse Taal, de Toets Functionele
Geletterdheid in het Turks en in het Nederlands, de Eindtoets Basisonderwijs en een
vragenlijst aan de groepsleerkracht in het basisonderwijs en de mentor in het voortgezet
onderwijs. De opzet en inhoud van deze instrumenten is besproken. De betrouwbaarheid
van de instrumenten bleek in het algemeen voldoende. De onafhankelijke variabelen zijn
leerling-, gezins- en schoolkenmerken. Deze worden vastgesteld aan de hand van vragen-
lijsten aan leerling, groepsleerkracht en OET -leerkracht van de basis school en vragenlijsten
aan mentor en directie van het voortgezet onderwijs. Ook deze instrumenten zijn
besproken en beproefd op hun betrouwbaarheid. Met behulp van de vragenlijsten bleek
het merendeel van de kenmerken op een betrouwbare manier vastgesteld te kunnen
worden. Tenslotte is de data-analyse aan bod gekomen. De verschillende analyses die
uitgevoerd worden zijn kort besproken.
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Hoofdstuk 4 Karakteristiek van de onderzoeksgroep in Turkije en
Nederland

In dit hoofdstuk worden allereerst de kenmerken van de informantengroepen in Turkije
en in Nederland gepresenteerd. Daarna presenteren we de gegevens van de scholen in
Nederland die aan het onderzoek deelgenomen hebben. Dit geeft een beeld van het
onderwijsaanbod dat de leerlingen genoten hebben. Wat betreft de basisscholen wordt dit
toegespitst op het Onderwijs in Eigen Taal; wat betreft de scholen voor voortgezet
onderwijs op de faciliteiten die ze hebben voor allochtone leerlingen.
Bij het beeld dat we schetsen van de inforrnanten in het onderzoek gaat het om kenmerken
van de Turkse leerlingen, kenmerken van de gezinnen waaruit ze atkomstig zijn en
kenmerken van het onderwijsaanbod dat ze genieten. Deze gegevens zijn verkregen door
aan de leerlingen zelf, aan de leerkrachten en aan de directies van de scholen vragenlijsten
voor te leggen (zie paragraaf 3.4.3).
Het beeld dat uit deze vragenlijsten van de betreffende groepen naar voren komt, wordt
hier voomamelijk in tekst uitgedrukt. De bijbehorende tabellen waarin de antwoorden op
de diverse vragen in absolute aantallen en percentages gegeven worden zijn te vinden in
bijlage 4. Meestal gaat het om vragen waarbij de antwoorden gegeven moe ten worden op
vier- of vijfpunts-schalen, Daarbij worden van de 'scores' de gemiddelden en standaard-
deviaties gegeven.
We beginnen met de beschrijving van de informanten in Turkije. Daarna volgt de
beschrijving van de informantengroep in Nederland.
De achtergrondkenmerken van de groepen die achtereenvolgens aan bod zullen komen,
worden in onderstaande tabel aangegeven.'

leerlingkenmerken - sociaal-culturele orientatie
- lees- en schrijfgedrag
- zelfwaardering
- schoolkeuze
- attitude ten opzichte van school

gezinskenmerken - sociaal-econornische status
- sociaal-culturele orientatie
- lees- en schrijfgedrag
- gezinscultuur
- taalaanbodltaalcontact

schoolkenmerken - OET factoren
- leerkrachtverwachtingen

Tabel 4.1 Overzicht van de achtergrondkenmerken

1 Algemene kenmerken van de leerlingen (leeftijd, geslacht e.d.) en van de scholen (populatie) zijn reeds
weergegeven in paragraaf 3.2 (Turkije) en 3.3 (Nederland).
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4.1 Karakteristiek van de onderzoeksgroep in Turkije

In Turkije is door middel van een vragenlijst aan de leerlingen inzicht verkregen in de
achtergrondkenmerken van de leerlingen. Niet alle bovengenoemde factoren komen bier
aan bod, omdat ze niet allemaal relevant zijn voor de leerlingen in Turkije. Vandaar dat
in Turkije een kortere vragenlijst voorgelegd is aan de leerlingen dan in Nederland.

4.1.1 Leerlingkenmerken

Lees- en schrifgedrag
Het gaat bier om de mate waarin de leerlingen kranten en boeken/verhalen lezen en
brieven schrijven (zie bijlage 4, tabel 1). De overgrote meerderheid van de leerlingen (79
procent) leest elke dag of enkele malen per week een krant. Een klein groepje (8 procent)
leest nooit een krant. Ruim drie kwart van de leerlingen zegt elke week een boek te lezen.
21 Procent leest per maand een boek. Een vijftalleerlingen leest lhuis jaarlijks een boek
of leest helemaal niet thuis. lets meer dan de helft van de leerlingen schrijft zelden of
nooit een brief. 42 Procent schrijft ongeveer ren brief per maand en zes procent schrijft
een brief per week.
In onderstaande tabel worden de gemiddelde scores op de drie vragen met betrekking tot
het lees- en schrijfgedrag van de leerlingen weergegeven.

gem. sd

kranten 1ezen 3.13 .92

boeken 1ezen 3.74 .51

brieven schrijven 2.28 .92

Tabe14.2 Deelvariabelen van lees- en schrijfgedrag van de leerlingen in Turkije, gemiddelden (gem.)
en standaarddeviaties (sd) op een vierpuntsschaal lopend van 1 (nooit) naar 4 (vaak).

Samenvattend kunnen we zeggen dat de leerlingen in hun vrije tijd in hoge mate boeken
en/of verhalen lezen. Daarnaast wordt ook de krant vrij regelmatig gelezen. Het schrijven
van brieven komt veel minder frequent voor.

4.1.2 Gezinskenmerken

Lees- en schrijfgedrag
De resultaten op de vragen omtrent het lees- en schrijfgedrag van de ouders van de
leerlingen in Turkije worden weergegeven in bijlage 4, tabel 2 en 3. Een klein percentage
van de vaders (2,3 procent) en een groter percentage van de moeders (9,5 procent) blijkt
niet te kunnen lezen en schrijven. Bij de weergave van de resultaten omtrent de mate van
lezen en schrijven worden de analfabete ouders buiten beschouwing gelaten.
Een meerderheid van de alfabete vaders (66 procent) leest dagelijks de krant. Een vijfde
van de groep doet dit enkele malen per week, 9 procent eenmaal per week of minder en
5 procent leest geen krant. Een kwart van de vaders leest nooit boeken, 9 procent leest
jaarlijks een boek. Nog een kwart van de vaders leest maandelijks een boek en 39 procent
doet dit wekelijks. Bijna een kwart van vaders schrijft nooit een brief. Een kwart schrijft
per jaar een brief, 41 procent doet dit maandelijks en 10 procent doet dit wekelijks.
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Van de alfabete moeders leest 49 procent dagelijks en 28 procent enkele dagen per week
de krant. 11 Procent leest een keer per week de krant en 12 procent leest geen krant. Bijna
een kwart van de moeders leest nooit boeken en 16 procent leest Un boek per jaar. 29
Procent van moeders leest maandelijks en 3 procent leest wekelijks een boek. Ruim een
kwart van de moeders schrijft nooit brieven en 30 procent schrijft gerniddeld een brief per
jaar. Ruim een derde van de alfabete moeders schrijft maandelijks een brief en 9 procent
doet dat wekelijks.
In onderstaande tabel worden de gerniddelde scores op de vragen met betrekking tot het
lees- en schrijfgedrag van de ouders weergegeven.

gem. sd

vader: kranten lezen 3.40 .98

vader: boeken lezen 2.72 1.27

vader: brieven schrijven 2.34 1.01

moeder: kranten lezen 2.84 1.35

moeder: boeken lezen 2.45 1.35

moeder: brieven schrijven 2.05 1.12

TabeJ 4.3 Deelvariabelen van lees- en schrijfgedrag van de ouders van de leerlingen in Turkije
(analfabete ouders buiten beschouwing gelaten), gemiddelden (gem.) en standaarddeviaties (sd) op een
vierpuntsschaal lopend van 1 (nooit) naar 4 (vaak).

We zien dat de krant door de vaders van de Turkse leerlingen in hoge mate gelezen wordt.
De vaders lezen gerniddeld genomen iets rninder dan maandelijks een boek en schrijven
een paar brieven per jaar. Ook de moeders lezen in het algemeen vrij veel, een paar keer
per week, de krant. Ze lezen gerniddeld genomen een paar boeken per jaar en schrijven
een brief per jaar. In het algemeen lezen en schrijven de vaders van de leerlingen in
Turkije wat meer dan de moeders.

Gezinscultuur
Binnen deze variabele is gevraagd naar de mate waarin ouders de leerling stimuleren voor
school (zie bijlage 4, tabel 4). Een eerste vraag is of de ouders de leerling helpen bij het
maken van huiswerk. Een derde van de leerlingen wordt weinig of nooit door de ouders
geholpen. Bij de rest gebeurt dat soms of vaak. Daarna is gevraagd of de ouders wel eens
met een leraar van school gaan praten. De overgrote meerderheid van de ouders spreekt
soms (61 procent) of vaak (19 procent) met de leerkracht. Slechts een viertal ouderparen
doet dit nooit. Vragen naar de activiteiten op school doet een groot deel van de ouders
soms (28 procent) of vaak (63 procent). Een zevental ouderparen doet dit nooit. Naar de
resultaten van de leerling op school wordt door een meerderheid van de ouders (80
procent) vaak gevraagd. Slechts een viertal ouders vraagt bier nooit naar.
Daarnaast is een viertal vragen gesteld over de relatie tussen ouders en kind (zie bijlage
4, tabel 5). De meeste leerlingen praten met de ouders vaak (58 procent) of soms (35
procent) over school. Slechts twee leerlingen praten nooit met hun ouders over school.
Over de toekomst wordt iets rninder gepraat met de ouders; 29 procent doet dit vaak, 50
procent soms, 17 procent af en toe en 4 procent nooit. De meeste leerlingen praten met
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hun ouders over problemen waar ze mee zitten. 55 Procent doet dit vaak, 32 procent soms,
10 procent af en toe en 3 procent doet dit nooit.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de ouders in Turkije in het algemeen een grote
interesse voor schoolzaken tonen. Ook praten ze regelrnatig met hun kinderen over zaken
aangaande de school.

4.2 Karakteristiek van de onderzoeksgroep in Nederland

In het kader van het onderzoek in Nederland zijn vragenlijsten met betrekking tot
achtergrondkenmerken voorgelegd aan de leerlingen, de groepsleerkrachten en OET-
leerkrachten van de basisscholen en aan de directies van de scholen voor voortgezet
onderwijs. In deze paragraaf bespreken we achtereenvolgens de karakteristieken van de
leerlingen, de gezinnen en de scholen.

4.2.1 Leerlingkenmerken

4.2.1.1 Sociaal-culturele orUintatie

Binnen de sociaal-culturele orientatie hebben we de leerlingen gevraagd naar hun houding
enerzijds ten opzichte van 'taal' enerzijds en ten opzichte van 'land en cultuur' anderzijds.
Deze twee variabelen zijn verder uitgesplitst in de factoren 'gedrag' en 'attitude' . Binnen
deze indeling zijn de feitelijke vragen gesteld.
Binnen de variabele taalgedrag is de leerlingen een viertal vragen gesteld (zie bijlage 4,
tabel 6). Een eerste vraag luidt in welke taal de leerlingen thuis kranten en boeken lezen.
Ret merendeel van de leerlingen (62 procent) leest thuis overwegend in het Nederlands.
Een derde van de leerlingen leest thuis in beide talen evenveel. Slechts een kleine groep
(8 procent) leest thuis overwegend in het Turks.
Een volgende vraag is in welke taal de leerlingen schrijven. Een grote groep leerlingen
(42 procent) schrijft meer in het Nederlands dan in het Turks. Toch is er ook een
aanzienlijke groep (27 procent) die meer in het Turks schrijft. De spreiding is op deze
vraag vrij groot; flinke groepen leerlingen kiezen hier voor de uiteinden van de schaal en
schrijven aileen in het Turks. dan wei alleen in het Nederlands.
Een derde vraag binnen het taalgedrag betreft de taal die de leerlingen gebruiken in het
contact met broers en zussen. Bijna de helft van de leerlingen geeft aan dat ze met broers
en zussen evenveel Turks als Nederlands spreken. Ongeveer een derde van de leerlingen
spreekt meer Turks en een kleinere groep (21 procent) spreekt meer Nederlands met broers
en zussen.
Er is ook een vraag gesteld over het taalgebruik van de leerlingen met andere Turkse
kinderen. Ook op deze vraag kiest de helft van de leerlingen voor het antwoord: evenveel
Turks als Nederlands. Ongeveer een derde van de leerlingen spreekt met vrienden meer
Nederlands dan Turks. Een minder grote groep (20 procent) spreekt meer Turks dan
Nederlands met vrienden.
Nemen we het taalgedrag van de leerling als totaal, dan is er een lichte neiging naar
gebruik van het Nederlands, maar ook het Turks speelt in het taalgedrag van de leerlingen
een grote rol. Bij het lezen thuis blijkt het Nederlands te overheersen. Ret schrijven van
brieven doet men in het algemeen iets meer in het Nederlands dan in het Turks, maar het
verschil is niet zo groot. Binnen het gezin wordt met broers en zussen iets meer Turks dan
Nederlands gesproken. Met vrienden en vriendinnen wordt ongeveer evenveel Turks als
Nederlands gesproken.
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Ook binnen de variabele 'taalattitude' is een viertal vragen aan de leerlingen gesteId (zie
bijlage 4, tabel 7). Deze vragen hebben betrekking op hun houding ten opzichte van de
twee talen. Een eerste vraag is welke taa1 zij het belangrijkst vinden. De overgrote
meerderheid van de leerlingen is van mening dat beide talen even belangrijk zijn.
Ongeveer een derde van de leerlingen vindt het Nederlands beIangrijker dan het Turks.
Slechts een kleine groep (10 procent) vindt het Turks belangrijker dan het Nederlands.
Een volgende vraag is welke taa1 de leerlingen het mooiste vinden. Ongeveer de helft van
de leerlingen vindt beide talen even mooi. Bijna een derde van de leerlingen vindt het
Turks mooier dan het Nederlands. Een wat kleinere groep (20 procent) vindt het
Nederlands mooier.
De derde vraag over taalattitude is welke taal de leerlingen het liefst spreken. Bijna de
helft van de leerlingen zegt beide talen even graag te gebruiken. Ruim een derde van de
leerlingen spreekt liever Nederlands dan Turks. Een kleinere groep (20 procent) spreekt
liever Turks.
Tenslotte is gevraagd in welke taal de leerlingen zich het best kunnen uitdrukken.
Ongeveer 45 procent van de leerlingen zegt zich beter in het Nederlands dan in het Turks
te kunnen uitdrukken. Ruim een derde van de leerlingen (36 procent) kan zich beter
uitdrukken in het Turks. Een kleinere groep (19 procent) zegt zich in beide talen even
goed te kunnen uitdrukken. De spreiding is op deze vraag vrij groot; de helft van de
leerlingen kiest hier voor een van de uiteinden van de schaal. Zij kunnen zich duidelijk
het best in het Turks, dan wei in het Nederlands uitdrukken.
Nemen we de taalattitude van de leerling als totaal, dan zien we weer een lichte neiging
naar het Nederlands. De leerlingen hechten in het algemeen wat meer beIang aan het
Nederlands, praten wat liever Nederlands en kunnen zich ook iets beter in het Nederlands
uitdrukken. Het Turks wordt echter in het algemeen mooier gevonden dan het Nederlands.
Een volgende variabele binnen de sociaal-culturele orientatie van de leerling is het gedrag
ten opzichte van land en cultuur (zie bijlage 4, tabel 8). Drie vragen hebben betrekking
op deze variabele. Er is gevraagd of de leerlingen vooral Turkse of Nederlandse vrienden
en vriendinnen hebben. Bijna de helft van de leerlingen zegt evenveel Turkse als
Nederlandse vrienden te hebben. Een derde van de groep heeft meer Turkse dan
Nederlandse vrienden. Een kleiner deel (17 procent) heeft meer Nederlandse vrienden.
Een tweede vraag is of de leerlingen op school meer met Turkse of met Nederlandse
kinderen omgaan. Ruim de helft van de leerlingen zegt in gelijke mate met Turkse en
Nederlandse leerlingen om te gaan. Ongeveer een derde gaat meer met Turkse leerlingen
om. Een kleinere groep (16 procent) gaat meer met Nederlandse leerlingen om.
Tenslotte is de leerlingen gevraagd naar hun kijkgedrag op televisie: is er een voorkeur
voor Nederlandstalige dan weI Turkstalige programma's (of video'srf De meerderheid
van de leerlingen kijkt meer naar de Nederlandstalige dan naar Turkstalige programma's.
Een derde deel van de leerlingen zegt naar beide evenveel te kijken. Slechts een kleine
groep (8 procent) kijkt meer naar Turkstalige programma's. Nederlandstalige programma's
overheersen het kijkgedrag van de leerlingen. Deze programma's zijn natuurlijk ook goed
bereikbaar en er is een groot aanbod. Voor Turkstalige programma's was men ten tijde

2 Ten tijde van het onderzoek was het Turkstalige aanbod dat in Nederland op de televisie te ontvangen was
gering. Inmiddels is in honderd gemeenten in Nederland de intemationale Turkse televisiezender TRT-Int te
ontvangen via de kabelnetten. lRT-Int zendt vooral amusementsprogramma's uit, maar besteedt ook aandacht
aan culturele zaken. Uit het 'Media-onderzoek elDische groepen - 1992' van de NOS (Schothorst e.a. 1992) blijkl
dat de Turkse bevolkingsgroep in Nederland gemiddeld 23 uur per week televisie kijkt, waarvan 20 uur naar de
Turkse zender en 3 uur naar Nederlandse televisieprogramma's.
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van het onderzoek voomamelijk aangewezen op video's. Toch kijken bijna alle leerlingen
(90 procent) ook naar Turkse video's. Turkse video's zijn daarmee een belangrijk medium
voor cultuuroverdracht. Via de video komen de leerlingen in contact met diverse aspecten
van hun land van herkomst en de cultuur aldaar.
Nemen we het gedrag van de leerlingen ten opzichte van land en cultuur als geheel dan
blijkt dit gedrag gemiddeld genomen evenveel op beide culturen gericht. De leerlingen
gaan zowel op school als daarbuiten in het algemeen iets meer met Turkse dan met
Nederlandse kinderen om. Ze rich ten zich in hun kijkgedrag echter meer op Nederlands-
talige dan op Turkstalige programma's.
Tenslotte is binnen de sociaal-culturele orientatie de variabele attitude ten opzichte van
land en cultuur aan bod gekomen (zie bijlage 4, tabel 9). Aan de leerlingen zijn twee
vragen voorgelegd over hun houding ten opzichte van Nederland en Turkije. De eerste
vraag is of de leerlingen liever in Turkije of in Nederland zouden willen wonen. Ruim een
derde van de leerlingen zegt liever in Nederland te wonen. Een derde wil in beide landen
even graag wonen en bijna een derde williever in Turkije wonen. De spreiding is op deze
vraag vrij groot; de helft van de leerlingen kiest hier voor een van de uiteinden van de
schaal. Zij spreken zich duidelijk uit voor wonen in Turkije dan wel in Nederland.
De tweede vraag luidt: "Over welk land wil je graag het meeste weten?" Bijna de helft
van de leerlingen wil over beide landen evenveel weten. Een grote groep (42 procent) is
meer geinteresseerd in Turkije dan in Nederland. Slechts een kleine groep (12 procent) wil
meer over Nederland weten.
Nemen we de attitude van de leerling ten opzichte van land en cultuur als geheel dan
blijken de leerlingen in hun houding ten opzichte van de twee landen/culturen iets meer
naar Turkije te neigen. Dit komt vooral tot uitdrukking in een grote interesse voor Turkije.
In tabel 4.4 worden de gemiddelden op de variabele 'sociaal-culturele orientatie' van de
leerling weergegeven.

I I gem. I sd I
taalgedrag 3.19 .77

taalattitude 3.12 .85

gedrag t.O.v.landlcultuur 3.07 .59

attitude t.O.V. land/cultuur 2.79 1.04

Tabel 4.4 Deelvariabelen van sociaal-culturele orienta tie van de Turkse leerlingen in Nederland,
gemiddelden (gem.) op een vijfpuntsschaallopend van 1 (aileen Turks) naar 5 (aileen Nederlands) en
standaarddeviaties (sd).

De Turkse leerlingen in Nederland zijn in hoge mate bicultureel georienteerd. Ze
orienteren zich ongeveer even sterk op de Turkse als op de Nederlandse taal en cultuur.
Er is slechts sprake van een zeer lichte neiging in de richting van de Nederlandse taal en
cultuur. Op het gebied van taal neigen de leerlingen zowel qua gedrag als qua attitude iets
meer richting Nederlands. Op het gebied van land en cultuur liggen gedrag en attitude iets
verder uit elkaar. In hun gedrag zijn de leerlingen iets meer op Nederland gericht, in hun
attitude daarentegen wat meer op Turkije. Bij dit laatste onderdeel vinden we ook de
grootste variatie in de antwoorden van de leerlingen.

94



4.2.1.2 Lees- en schrijfgedrag

Om een idee te krijgen van de rol van geschreven taal in de vrije tijd van de leerlingen
is hen gevraagd wat ze graag doen in hun vrije tijd (zie bijlage 4, tabel 10). Daartoe zijn
de leerlingen een aantal mogelijke tijdspasseringen voorgelegd, te weten een spel spelen,
praten, lezen, knutselen, schrijven en tv/video kijken. Aan de leerlingen is gevraagd of zij
deze tijdsbestedingen 'leuk' of 'niet leuk' vinden. Televisie en video kijken is de hoogst
gewaardeerde vorm van vrijetijdsbesteding, 91 procent van de Turkse leerlingen vindt dit
leuk. Daama volgen praten (79 procent) en het spelen van spelletjes (78 procent). 73
Procent van de leerlingen vindt het leuk om thuis te lezen. Schrijven wordt door minder
leerlingen (57 procent) leuk gevonden en knutselen wordt het minst gewaardeerd (48
procent). We zien hier eenzelfde beeld als dat wat Triesscheijn e.a. (1985) schetsen in een
onderzoek in het kader van de Voorstudie Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau. Zij
stellen vast dat voor leerlingen aan het eind van de basisschool lezen kan wedijveren met
andere vrijetijdsbestedingen, doch dat schrijven slechts door een minderheid graag wordt
gedaan.
Een zestal vragen is vervolgens aan de leerlingen gesteld over de mate waarin zij lezen,
schrijven en televisie kijken in hun vrije tijd (zie bijlage 4, tabel 11). Bij elke bezigheid
is gevraagd hoeveel tijd de leerlingen daar gemiddeld genomen aan besteden en hoeveel
tijd de leerlingen daar de vorige dag aan besteed hebben. Wat het lezen betreft komt naar
voren dat ruirn een derde van de Turkse leerlingen een a twee uur per week leest. 21
Procent leest drie uur of meer per week (vgl. Triesscheijn e.a., 1985: 35 procent); 23
procent leest minder dan een uur per week en 4 procent leest nooit thuis. Gemiddeld
genomen lezen de Turkse leerlingen in ons onderzoek een a twee uur per week. Op de
vraag hoeveel ze de vorige dag gelezen hebben, antwoordde echter 38 procent van de
leerlingen dat ze die dag niet gelezen hadden. Een kwart van de leerlingen heeft een half
uur gelezen en slechts enkele kinderen hebben meer dan een uur gelezen. Gemiddeld
genomen lezen de Turkse leerlingen een kwartier per dag.
Voor het schrijven zijn twee vergelijkbare vragen gesteld als voor het lezen. Uit de
antwoorden blijkt dat 54 procent van de Turkse leerlingen elke week of elke dag iets
schrijft (vgl. Triesscheijn e.a., 1985: 35 procent). 39 Procent schrijft slechts een keer per
maand of enkele malen per jaar iets in zijn vrije tijd en 7,5 procent geeft aan nooit iets
te schrijven in zijn vrije tijd. Op de vraag hoeveel de leerlingen de vorige dag geschreven
hebben, geeft 40 procent van de leerlingen aan een half uur tot een uur geschreven te
hebben. Een vijfde deel van de leerlingen heeft de vorige dag ongeveer een kwartier
geschreven en 32 procent heeft die dag helemaal niet geschreven. Gemiddeld schrijven de
Turkse leerlingen ongeveer een kwartier per dag.
Tenslotte is gevraagd in welke mate de leerlingen tv of video kijken. Slechts een enkeling
kijkt minder dan een uur. Een kwart van de leerlingen kijkt een a twee uur, 21 procent
kijkt twee a drie uur en 20 procent kijkt drie a vier uur per dag. Een groot aantal
leerlingen (31 procent) kijkt per dag meer dan vier uur tv. Gemiddeld genomen besteden
de Turkse leerlingen ongeveer drie uur per dag aan tv kijken. De vorige dag keken de
leerlingen gemiddeld genomen iets minder tv, namelijk tussen twee en drie uur. Dit komt
redelijk overeen met de uitkomsten van het 'Media-onderzoek etnische groepen'
(Schothorst e.a., 1992). Volgens dit onderzoek kijkt de Turkse bevolkingsgroep in
Nederland gemiddeld 23 uur per week naar de televisie.
Het is duidelijk dat tv kijken hoger gewaardeerd wordt dan lezen en schrijven. Televisie
kijken doen de Turkse leerlingen gemiddeld drie uur per dag, lezen en schrijven
daarentegen ongeveer een kwartier per dag. Voor een derde van de leerlingen gaan er
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zeker dagen voorbij zonder dat zij iets lezen of schrijven in bun vrije tijd. Triesscheijn e.a.
(1985) rapporteren dat de allochtone leerlingen in hun onderzoek meer tijd besteden aan
tv kijken dan de leerlingen in het hoofdonderzoek (een aselecte groep van leerlingen aan
het eind van de basisschool). Allochtone leerlingen zouden naar eigen zeggen ook meer
tijd besteden aan lezen en schrijven. Reden voor de auteurs om zich af te vragen waar ze
de tijd vandaan halen.
Om zicbt te krijgen op het lees- en schrijfgedrag van de leerlingen in de twee talen zijn
er vragen gesteld over de mate waarin zij Nederlandse en Turkse kranten en boeken lezen
en de mate waarin ze brieven in het Nederlands en bet Turks schrijven (zie bijlage 4, tabel
12). De eerste twee vragen betreffen de mate waarin de leerlingen Nederlandse of Turkse
kranten lezen. Een kleine 60 procent leest enkele malen per week of dagelijks een
Nederlandse krant en slechts 38 procent leest een Turkse krant met die frequentie. 30
Procent leest nooit een Turkse krant. Nederlandse kranten worden dus wat meer gelezen.
Twee vergelijkbare vragen zijn gesteld over het lezen van Nederlandse en Turkse boeken.
58 Procent leest minstens een Nederlands boek per week. Gemiddeld lezen de kinderen
een Nederlands boek per maand en een Turks boek per jaar. Er worden dus veel minder
Turkse dan Nederlandse boeken gelezen.
Tenslotte is de leerlingen gevraagd in welke mate ze Nederlandse of Turkse brieven
schrijven in hun vrije tijd. Ruim de helft schrijft minimaal een paar maal per maand een
brief, zowel in bet Turks als in het Nederlands.
In onderstaande tabel worden de gemiddelde scores op de vragen met betrekking tot het
lees- en schrijfgedrag van de leerlingen weergegeven.

gem. sd

Ned. kranten lezen 2.60 .82

Turkse kranten lezen 2.18 .98

Ned. boeken lezen 3.45 .77

Turkse boeken lezen 2.32 1.16

Ned. brieven schrijven 2.42 1.17

Turkse brieven schrijven 2.45 1.04

Tabel4.5 Deelvariabelen van lees- en schrijfgedrag van de Turkse leerlingen in Nederland, gemiddel-
den (gem.) en standaarddeviaties (sd) op een schaallopend van 1 (nooit) naar 4 (vaak).

In het algemeen zijn de Turkse leerlingen in hun lees- en schrijfgedrag wat meer op het
Nederlands dan op het Turks gericbt. Ze lezen meer Nederlandse dan Turkse kranten en
boeken. Ze schrijven in beide talen ongeveer evenveel brieven.
Vergelijken we dit met de referentiegroep van leerlingen in Turkije, dan zien we dat de
leerlingen in Turkije vaker kranten en boeken lezen dan de leerlingen in Nederland. De
leerlingen in Nederland schrijven daarentegen meer brieven dan de leerlingen in Turkije.

4.2.1.3 Schoolkeuze

In de eerste klas van het voortgezet onderwijs is aan de leerlingen gevraagd hoe ze tot hun
scboolkeuze gekomen zijn. Daarbij zijn verschillende mogelijkbeden gegeven, maar de
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leerlingen konden zelf ook andere motivaties geven. De gegeven motieven zijn in de
volgende categorieen ingedeeld:
1. op advies van de leerkracht van de basisschool ("omdat de leraar het zei");
2. de plaats van de school ("omdat deze school dicht bij huis was");
3. met het oog op de toekomst, beroepsperspectieven ("omdatje met het diploma van

deze school veel kan doen");
4. beslissing van de ouders ("omdat mijn ouders het wilden");
5. omdat broers, zussen of vrienden ook naar deze school gaan;
6. eigen beslissing ("omdat ik het zelf wilde");
7. op basis van rapportcijfers of resultaten Eindtoets;
8. kenmerken van de school ("omdat het een leuke school is").
182 Leerlingen hebben een motivering voor hun schoolkeuze gegeven. Vaak werden
meerdere motiveringen gegeven, waardoor we tot een totaal van 281 motiveringen komen.
Die zijn als voIgt over de antwoordmogelijkheden verdeeld.

n %

advies leerkracht 63 22

plaats school 23 8

toekomstmogelijkheden 64 23

beslissing ouders 32 11

broer/zus zelfde school 30 11

eigen beslissing 19 7

cijfers, resuItaat Eindtoets 14 5

kenrnerken school 34 12

overig 2 1

totaal 281 100

Tabel 4.6 Motieven voor de schoolkeuze van de Turkse leerlingen in Nederland, aantal antwoorden
(n) en percentages van het totaal aantal antwoorden (%)

De meest genoemde motivatie is toekomstperspeetief. Dit komt overeen met de resultaten
van het onderzoek van Ledoux e.a. (1992) onder ongeveer 100 Turkse leerlingen. De
leerlingen noemden in dit kader motivaties als: "ik wil rnisschien overstappen naar
HAVO", "ik wil reehter of piloot worden" en "ik wil sne1een diploma en werken". Bijna
evenveel antwoorden refereren aan het advies van de leerkracht van de basisschool. Een
leerling verwoordde het als volgt: "ik moest van de meester". Vervolgens gaan leerlingen
ook vrij veel af op kenmerken van de school. De leerlingen hebben het over "een leuke
school", "een nuttige school", "je krijgt meer aandacht op deze school" en "deze school
is huiswerkvrij". Een aantalleerlingen heeft een open dag van de school bezocht om een
indruk te krijgen van de school. Een volgende motivatie is de mening van de ouders.
Verder speelt het feit dat bekenden of familie de betreffende school bezoeken bij een
aantal leerlingen een rol. De geografische ligging van de school wordt iets minder vaak
genoemd. Een aantalleerlingen zegt stellig dat het een eigen beslissing betreft. Sleehts 5
procent van de antwoorden refereert aan rapportcijfers of de uitslag van de Eindtoets
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Basisonderwijs ("ik kon niet hoger", "mijn rapport was slecht"). Twee leerlingen geven
een motivatie die niet in een van de categorieen paste, namelijk "ik wist niet welke
school" en "de meester wil niet dat buitenlandse kinderen naar HAVONWO gaan".

4.2.1.4 Attitude ten opzichte van school

Vier vragen zijn de leerlingen gesteld over hun oordeel inzake de school voor voortgezet
onderwijs die ze bezoeken en ook is hen gevraagd of ze wei eens van school wegblijven
terwijl ze eigenlijk les hebben (zie bijlage 4, tabel 13 en 14).
70 Procent van de Turkse leerlingen vindt het leuk tot zeer leuk op school (vgl. Ledoux
e.a., 1992; van der Leij e.a., 1991). Slechts een zestalleerlingen laat zich negatief uit over
de school. Eveneens 70 procent van de leerlingen vindt dat ze nuttige dingen leert. 7
Procent van de leerlingen denkt dat het niet zo nuttig is wat ze leert. Nagenoeg alle
leerlingen (96 procent) vinden het belangrijk tot zeer belangrijk om goede cijfers te halen.
Slechts een leerling hecht hier geen belang aan. Het merendeel van de leerlingen (61
procent) vindt de leerstof noch moeilijk noch gemakkelijk. Een derde vindt de stof
gemakkelijk tot zeer gemakkelijk en 6 procent vindt het moeilijk tot zeer moeilijk.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde resultaten met betrekking tot
de attitude van de leerlingen ten opzichte van school.

gem. sd

beleving van school 4.01 .93

nut van het geleerde 3.95 1.00

belang van cijfers 4.75 .56

moeili jkheidsgraad 3.35 .73

Tabel 4.7 Deelvariabelen van de attitude ten opzichte van school van de Turkse leerlingen in
Nederland, gemiddelden (gem.) en standaarddeviaties (sd) op een vijJpuntsschaal lopend van 1
(helemaal niet van toepassing) naar 5 (volledig van toepassing).

Het halen van goede cijfers wordt in bet algemeen zeer belangrijk gevonden. De meeste
leerlingen vinden bet leuk op school en vinden bovendien dat ze nuttige dingen leren. De
meerderheid vindt de stof noch moeilijk noch makkelijk.
Een element dat ook met de attitude van de leerling ten opzicbte van de school te maken
heeft is het eventuele spijbelen. Uit de antwoorden van de leerlingen blijkt dat er in
beperkte mate sprake van spijbelen is. Het merendeel van de leerlingen (89 procent) zegt
nooit te spijbelen en 9 procent spijbelt een paar uur per rnaand. Slechts een viertal
leerlingen spijbelt regelmatig (een paar dagen per maand).

4.2.1.5 Zelfwaardering

De factor zelfwaardering hebben we geoperationaliseerd door de leerlingen een oordeel
te vragen over zeventien uitspraken (zie bijlage 3, tabel 15). Twee uitspraken zijn ecbter
bij de analyses buiten beschouwing gelaten, omdat ze niet consistent waren met de overige
items. De leerlingen hebben in het algemeen een hoge zelfwaardering (het totaal-
gemiddelde is 1.77 op een schaal van 1 tot 2). Op de uitspraken die het eigen beeld van
de leerling betreffen reageert de leerling doorgaans positief (bijvoorbeeld: "Op school
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gedraag ik me goed" en "Ik kan goed leren"}. Wanneer bet gaat om bet beeld dat de
leerling denkt te bebben bij andere leerlingen of de leerkracbt, dan is zijn zelfvertrouwen
lager. Ret gaat bier met name om de uitspraken: "Ik ben belangrijk in de klas" en "De
kinderen in mijn klas vinden dat ik goede ideeen beb".

4.2.2 Gezinskenmerken

4.2.2.1 Sociaal-economische status

Vier vragen zijn de groepsleerkracbt gesteld over bet opleidings- en beroepsniveau van de
ouders van de leerlingen (zie bijlage 3, tabel 16 en 17). Ret opleidingsniveau van de
ouders wordt door de leerkracbt laag ingescbat. 36 Procent van de vaders en 64 procent
van de moeders beeft geen opleiding dan wei aIleen lager onderwijs gevolgd. Volledig
lager onderwijs of onvolledig voortgezet onderwijs is gevolgd door 57 procent van de
vaders en 32 procent van de moeders. Van de vaders beeft 5 procent en van de moeders
3,5 procent bet voortgezet onderwijs afgemaakt. Een bogere opleiding aan een bogeschool
of universiteit is volgens de leerkrachten door een vijftal vaders en door geen van de
moeders gevolgd.
De leerkrachten scbatten ook het beroepsniveau van de ouders vrij laag in. Ongeveer een
kwart van de vaders en 83 procent van de moeders beeft geen beroep. Meer dan de helft
van de vaders en 13 procent van de moeders verricbt ongeschoolde handarbeid. Van de
vaders verricht 17,5 procent en van de moeders 3,6 procent geschoolde handarbeid of is
lagere employee. Acht vaders zijn kleine zelfstandige of middelbare employee en vijf
vaders hebben een hoger beroep.
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de sociaal-economische status van de
onderzoeksgroep.

gem. s.d.

opleidingsniveau vader 1.74 .67

opleidingsniveau moeder 1.39 .05

beroepsniveau vader 2.09 .87

beroepsniveau moeder 1.20 .49

Tabel 4.8 Deelvariabelen van de sociaal-economische status van de Turkse leerlingen in Nederland.
gemiddelden (gem.) en standaarddeviaties (sd) op een vierpuntsschaal (opleiding) ofvijfpuntsschaal
(beroep).

Ret gemiddelde opleidings- en beroepsniveau van de ouders ligt vrij laag. De lage
standaarddeviaties 'geven aan dat er weinig variatie is in sociaal-economische status. Ret
opleidings- en beroepsniveau van de moeders ligt lager en is nog minder gevarieerd dan
dat van de vaders. De grote meerderheid van de ouders heeft een lage sociaal-economische
status.
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4.2.2.2 Sociaal-culturele orientatie

Binnen de sociaal-culturele orientatie zijn de leerlingen een aantal vragen gesteld over het
'taalgedrag' en de 'taalattitude' van de ouders en het gedrag en de attitude van hun ouders
ten opzichte van 'land en cultuur'
Binnen de variabele 'taalgedrag' hebben we de leerlingen een viertal vragen gesteld (zie
bijlage 4, tabel 18). De vragen betreffen het lezen en schrijven van de ouders in de beide
talen. Een eerste vraag luidt in welke taal de ouders kranten en boeken lezen. Bijna de
helft van de vaders leest uitsluitend in het Turks. Bijna een kwart leest meer in het Turks
dan in het Nederlands. Ongeveer een vijfde deelleest in beide talen evenveel en slechts
4 procent leest meer in het Nederlands dan in het Turks. De meerderheid van de moeders
leest uitsluitend in het Turks. Slechts een enkele moeder leest meer Nederlands dan Turks.
Men leest dus voomamelijk in het Turks. Ongeveer de helft van de vaders en 30 procent
van de moeders leest ook wei eens Nederlandse kranten enlof boeken.
Een volgende vraag gaat over de taaI waarin de ouders schrijven. Een groot deel van de
vaders (58 procent) schrijft uitsluitend in het Turks. Een kwart schrijft meer in het Turks
dan in het Nederlands. Er is slechts een vader die meer in het Nederlands dan in het Turks
schrijft. Een groot deel van de moeders (62 procent) schrijft uitsluitend in het Turks. 16
Procent schrijft meer in het Turks dan in het Nederlands. Slechts een drietal moeders
schrijft meer in het Nederlands dan in het Turks.
Tenslotte is gevraagd naar de spreektaal van de ouders. 39 Procent van de vaders spreekt
uitsluitend Turks en 40 procent spreekt meer Turks dan Nederlands. Een vrij kleine groep
(17 procent) spreekt beide talen evenveel. Slechts negen vaders spreken meer Nederlands
dan Turks. Een groot deel van de moeders (69 procent) spreekt uitsluitend Turks. Een
kwart spreekt meer Turks dan Nederlands. Een kleine groep spreekt beide talen evenveel.
Slechts een vijftal moeders spreekt meer Nederlands dan Turks.
Wanneer we het taalgedrag van de ouders als geheel bekijken, zien we een sterk overwicht
van het Turks. De ouders lezen, schrijven en spreken voomamelijk Turks. Het taaIgedrag
van de moeders is nog iets sterker op het Turks gericht dan dat van de vaders. Van de
vaders is een klein percentage (2,5 procent) analfabeet, bij de moeders is dit percentage
groter (19 procent).
Een volgende variabele binnen de sociaal-culturele orientatie van de ouders is hun
taalattitude (zie bijlage 4, tabel 19). Ten aanzien van deze variabele is de leerlingen
gevraagd welke taal de ouders het meest belangrijk achten voor hun kinderen. Een grote
groep ouders (56 procent) vindt beide talen even belangrijk. Daarnaast is er een groep die
het Nederlands belangrijker acht (28 procent) en een groep die het Turks belangrijker acht
(16 procent).
Drie vragen zijn de leerlingen gesteld naar het gedrag van hun ouders ten opzlchte van
land en cultuur (zie bijlage 3, tabel 20). De eerste vraag betreft de omgang van de ouders
met Turken enlof Nederlanders. 29 Procent van Turkse ouders gaat alleen met Turken om
en 45 procent gaat meer met Turken dan met Nederlanders om. Ongeveer een kwart gaat
met beide nationaIiteiten evenveel om. Slechts een tweetal ouderparen gaat meer met
Nederlanders dan met Turken om.
De twee volgende vragen gaan om de informatievoorziening van de ouders; zijn zij
voomamelijk geinteresseerd in Turkse of Nederlandse informatie? In de eerste plaats is
gevraagd welke kranten zij lezen. 43 Procent van de ouders leest alleen Turkse kranten
en 34 procent leest meer Turkse dan Nederlandse kranten. Een vrij kleine groep (14
procent) leest evenveel Turkse als Nederlandse kranten. Een twintigtal ouderparen leest
meer Nederlandse dan Turkse kranten.
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Vervolgens is gevraagd welke nieuwsberichten de ouders volgen op radio en televisie. Een
grote groep ouders (45 procent) volgt zowel de Turkse als de Nederlandse nieuws-
berichten. Een bijna net zo grote groep luistert meer naar het Turkse nieuws dan naar het
Nederlandse nieuws. Een kleinere groep (13 procent) volgt het Nederlandse nieuws meer
dan het Turkse nieuws.
Ret gedrag van de ouders ten aanzien van land en cultuur samenvattend kunnen we
zeggen dat ze zich in het algemeen meer op Turkije dan op Nederland richten. Ze gaan
voomamelijk met Turken om en ze lezen vooral Turkse kranten. Daamaast luisteren ze
iets meer naar Turkse dan naar Nederlandse nieuwsberichten.
De vragen binnen de variabele attitude ten opzichte van land en cultuur richten zich op
de kennis van ·de ouders van Turkije en Nederland en de voorkeur van de ouders om in
een van beide landen te wonen (zie bijlage 4, tabel 21). De overgrote meerderheid van de
ouders (87 procent) is beter geinformeerd over Turkije dan over Nederland. 10 Procent
weet over beide landen evenveel. Slechts een zestal ouderparen weet meer over Nederland
dan over Turkije.
De meerderheid van de ouders (58 procent) wil naar de mening van de kinderen liever in
Turkije dan in Nederland wonen. Bijna een kwart wil in beide landen even graag wonen.
Een vijfde deel van de ouders woont liever in Nederland dan in Turkije.
Wat betreft de attitude van de ouders ten opzichte van land en cultuur zien we dat de
ouders in hun houding ten opzichte van de twee landen meer naar Turkije dan naar
Nederland neigen. Ze zijn het best gemformeerd over Turkije en de meerderheid zou 't
liefst in Turkije wonen.
In tabel 4.9 worden de gemiddelden op de onderdelen van de variabele 'sociaal-culturele
orientatie' van de ouders weergegeven.

gem. sd

taalgedrag 1.58 .50

taalattitude 3.22 1.06

gedrag t.o.v. landlcultuur 2.16 .66

attitude t.o.v. landlcultuur 1.87 .85

TabeJ 4.9 Deelvariabelen van de sociaal-culturele orienta tie van de ouders van de Turkse leerlingen
in Nederland, gemiddelden (gem.) en standaarddeviaties (sd) op een vijfpuntsschaal lopend van 1
(aileen Turks) naar 5 (aileen Nederlands).

De ouders van de Turkse leerlingen orienteren zich in het algemeen meer op de Turkse
dan op de Nederlandse cultuur. Ook is het Turks de meest gebruikte taal door de ouders.
Alleen wat betreft de taalattitude richten de ouders zichmeer op het Nederlands. Dit heeft
te maken met het belang dat zij voor hun kinderen hechten aan het Nederlands. Zoals we
konden verwachten zijn de ouders meer dan de kinderen gericht op de taal en de cultuur
van Turkije.

4.2.2.3 Lees- en schrijfgedrag

Aan de leerlingen zijn vragen gesteld over de mate van lezen en schrijven in de twee talen
door de ouders (zie bijlage 4, tabel 22 en 23). Er zijn vragen gesteld over de mate waarin
de ouders Nederlandse en Turkse kranten en boeken lezen en de mate waarin ze brieven
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in het Nederlands en het Turks schrijven. Van de vaders kan 23 procent geen Nederlands
Iezen en schrijven. Van hen die weI Nederlands kunnen Iezen leest de heIft dageIijks of
enkele malen per week een Nederlandse krant. 82 Procent van hen leest nooit een
Nederlands boek en 45 procent schrijft nooit een Nederlandse brief. Een viertal vaders kan
geen Turks lezen en schrijven. Van hen die weI Turks kunnen lezen leest twee derde
dagelijks of enkele malen per week een Turkse krant. De helft leest minstens een Turks
boek per maand en twee derde schrijft minimaal een Turkse brief per maand.
Van de moeders kan 60 procent geen Nederlands lezen en schrijven. Van de moeders die
weI Nederlands kunnen lezen leest de helft nooit een Nederlandse krant, terwijl 10 procent
dit dagelijks of enkele malen per week doet. Een Nederlands boek lezen doet ruim 80
procent nooit en ruim 70 procent schrijft nooit een Nederlandse brief. 21 Procent van de
moeders kan geen Turks lezen en schrijven. Van hen die wel Turks kunnen lezen, leest
een derde nooit een Turkse krant en een derde doet dit dagelijks of enkele malen per
week. Ook een derde van de groep leest nooit een Turks boek; 42 procent leest minimaal
een Turks boek per maand. Ruim de helft van de moeders die Turks kunnen schrijven,
schrijft een brief per maand of meer, een vijfde deel doet dit nooit.
In onderstaande tabel worden de gemiddeIde scores op de vragen met betrekking tot het
lees- en schrijfgedrag van de ouders weergegeven.

o..m ~rl

vader: lezen/schrijven Ned. 2.12 .69

vader: lezenlschrijven Turks 2.65 .78

moeder: lezenlschrijven Ned. 1.51 .57

moeder: lezen/schrijven Turks 2.30 .74

Tabel 4.10 Deelvariabelen van het lees- en schrifgedrag in de beide talen van de ouders van de
Turkse leerlingen in Nederland, gemiddelden (gem., zonder Ov analfabeet) en standaarddeviaties (sd)
op een vierpuntsschaallopend van 1 (nooit) naar 4 (vaak).

De ouders van de Turkse leerlingen in Nederland lezen en schrijven in het algemeen meer
in het Turks dan in het Nederlands. Het leesgedrag van vaders en moeders in het Turks
ontloopt elkaar niet veel; vaders lezen iets meer dan moeders. In het Nederlands is het
verschil veel groter; moeders lezen en schrijven een stuk minder in het Nederlands dan
vaders. Wellicht ten overvloede merken we nog eens op dat het hier alleen gaat om ouders
die Nederlands kunnen Iezen en schrijven.
60 Procent van de moeders leest en schrijft geen Nederlands. Voor het Turks is dat
percentage 21 procent. Voor de vaders liggen die percentages op 23 procent voor het
Nederlands en 2 procent voor het Turks.
Vergelijken we deze ouders met de ouders van de leerlingen in Turkije dan zien we dat
de referentiegroep in Turkije meer leest dan die in Nederland. Echter, de Turkse ouders
in Nederland schrijven meer brieven dan de ouders in Turkije. Het lijkt duidelijk dat dit
met de situatie van migratie te maken heeft. De Turkse ouders in Nederland zijn meer op
brieven aangewezen om contact te houden met de familie en vrienden in Turkije. Verder
valt op dat het percentage analfabeten onder de Turkse vaders in Nederland en in Turkije
ongeveer gelijk is (ongeveer 2.5 procent). Het percentage analfabeten onder de moeders
ligt in Nederland echter veel hoger (19 procent) dan in Turkije (10 procent).
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4.2.2.4 Gezinscultuur

Onder de noerner gezinscultuur verstaan we het onderwijsondersteunend thuisklimaat. We
onderscheiden hierbij de volgende factoren: algemene stimulering, specifiek op school-
prestaties gerichte stimulering, relatie tussen ouders en kind, motivatie van de leerlingen
door de ouders en de capaciteit tot motiveren (zie paragraaf 3.4.3.2).
De algemene stimulering van de kinderen door de ouders is door de groepsleerkrachten
beoordeeId op grond van een viertal uitspraken (zie bijlage 4, tabel 24). Het gaat om de
belangstelling thuis voor lezen en algemene ontwikkeling, belangstelling voor school-
vorderingen, ondersteuning door de ouders en de aansluiting tussen thuis- en school milieu.
Volgens de groepsleerkrachten is er in 45 procent van de gezinnen weinig of geen
belangstelling voor lezen en algemene ontwikkeling. In 41 procent van de gezinnen is die
belangstelling er weI. Bijna de helft van de ouders toont veel belangstelling voor de
schoolvorderingen van de leerlingen; 30 procent doet dit weinig of niet. In een derde van
de gezinnen krijgt de leerling veel ondersteuning en stimulanse'n. In 40 procent van de
gezinnen is hier weinig of geen sprake van. De aansluiting tussen thuis en school is voor
bijna de helft van de leerlingen slecht; voor 30 procent van de leerlingen is deze matig en
voor 23 procent is deze goed.
De leerkrachten schatten de algemene stimulering door de ouders vrij matig in. Daarbij
wordt de ouderlijke belangstelling voor schoolvorderingen, voor lezen en algernene
ontwikkeling iets hoger ingeschat, terwijl de ondersteuning en stimulans thuis en de
aansluiting tussen de omgang thuis en op school vrij laag ingeschat wordt.
De specijieke stimulering is geoperationaliseerd door het stellen van een viertal vragen aan
de leerling (zie bijlage 4, tabel 25). De eerste vraag is of de ouders de leerling helpen bij
het maken van huiswerk. De meeste ouders blijken hierbij geen grote rol te spelen; slechts
10 procent van de ouders helpt hun kinderen vaak met het huiswerk; 28 procent doet dit
nooit. Een volgende vraag is of de ouders wel eens met een leerkracht van school gaan
praten. Het merendeel van de ouders (74 procent) doet dit soms dan wel vaak. Ruirn een
kwart van de ouders doet dit slechts heel af en toe of nooit. Daarna is gevraagd of de
ouders weI eens informeren wat het kind gedaan heeft op school. Ongeveer 40 procent van
de ouders doet dit vaak. Een grote groep (36 procent) doet dit soms. Een klein percentage
van de ouders doet dit nooit. Een laatste vraag is of de ouders wel eens vragen naar de
resultaten van het kind op school. Het merendeel van de ouders (77 procent) doet dit soms
of vaak. 16 Procent van de ouders doet dit weinig en.7 procent van de ouders doet dit
nooit.
Over de relaties tussen ouders en kind is een viertal vragen gesteld aan de leerlingen (zie
bijlage 4, tabel 26). Er is gevraagd of de leerlingen wel eens met hun ouders over school,
over wat ze later willen gaan doen en over problemen praten. De meeste leerlingen (82
procent) praten soms dan weI vaak met hun ouders over school. Velen (76 procent) praten
ook regelmatig met hun ouders over wat ze na school willen gaan doen. Over problemen
van de leerlingen wordt minder vaak gepraat; 16 procent van de leerlingen praat hier nooit
met de ouders over, 24 procent doet dit slechts af en toe.
We kunnen concluderen dat de ouders in het algemeen een vrij grote interesse in school-
zaken tonen en regelmatig met hun kinderen praten over zaken aangaande school. De
stimulering door de ouders die specifiek gericht is op schoolprestaties wordt hoger
ingeschat dan de algemene stimulering door de ouders.
Ook in Turkije zijn aan de leerlingen vragen gesteld over 'specifieke stimulering' en
'relaties'. Een vergelijking tussen de antwoorden laat zien dat de leerlingen in Turkije
gemiddeld genomen meer gestimuleerd worden dan die in Nederland. De ouders in Turkije
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helpen meer met het huiswerk, vragen meer naar activiteiten en resultaten op school en
gaan iets meer met de leerkracht praten dan de Turkse ouders in Nederland. Ook wat
betreft de relaties scoren de ouders in Turkije op alle vragen hoger dan die in Nederland;
de ouders in Turkije praten meer met hun kinderen over school, de toekomst en over
problemen dan die in Nederland. Dit alles naar de beoordeling van de leerlingen.
De motivatie van de leerlingen door de ouders is door de leerkrachten op grond van een
drietal uitspraken beoordeeld (zie bijlage 4, tabel 27). De leerkrachten geven aan dat bijna
de helft van de ouders hun kinderen motiveert tot presteren op school. Een kwart van de
ouders doet dit slechts matig en de rest van de ouders motiveert hun kinderen weinig of
niet. Een meerderheid van de ouders (66 procent) hecht naar de mening van de
leerkrachten veel belang aan de schoolprestaties van hun kinderen. 15 Procent van de
ouders hecht hier weinig of geen belang aan volgens de leerkrachten. De helft van de
ouders wil dat hun kind het ver schopt in de maatschappij. Ongeveer een kwart hecht
slechts matig belang aan maatschappelijk succes voor hun kind en ook een kwart hecht
hier weinig of geen belang aan, naar de mening van de leerkracht. In het algemeen kunnen
we stellen dat de motivatie van de Turkse ouders voor de schoolcarriere van hun kinderen
redelijk hoog is.
De capaciteit tot motiveren van de ouders is door de OET -leerkrachten op grond van drie
uitspraken beoordeeld (zie bijlage 4, tabel 28). Het gaat hier allereerst om de geletterdheid
van de ouders en om de vraag in hoeverre ze op de hoogte zijn van de Nederlandse
samenleving en het Nederlandse onderwijs. Daarnaast wordt aan de leerkrachten gevraagd
of zij de ouders in staat achten het kind te ondersteunen bij schoolse zaken. De
leerkrachten geven aan dat het merendeel van de ouders weinig of niet leest (67 procent);
22 procent leest matig en 10 procent leest veel. Het merendeel van de ouders (55 ouders)
is slecht op de hoogte van de Nederlandse maatschappij en school. Een vijfde deel van
de ouders is vo'lgens de OET-Ieerkracht beter gemformeerd over de Nederlandse
maatschappij en school. De OET-leerkrachten achten het grootste deel van de ouders (66
procent) niet of slecht in staat hun kind te ondersteunen. Slechts 16 procent van de ouders
wordt hiertoe redelijk tot goed in staat geacht. De capaciteit van de ouders om hun kind
te motiveren wordt dus over het geheel genomen matig tot slecht ingeschat.
In tabel 4.11 worden de gemiddelden op de onderdelen van de variabele 'gezinscultuur'
weergegeven.

gem. sd

algemene stimulering 2.99 1.14

specifieke stimulering en relaties 3.60 .85

motivatie voor school 3.48 1.06

capaciteit tot motiveren 2.19 1.04

Tabe14.11 Gezinscultuur van de ouders van de Turkse leerlingen in Nederland, gemiddelden (gem.)
en standaarddeviaties (sd) op een viifpuntsschaallopend van 1 (beslist niet) naar 5 (beslist wei). De
vragen op een vierpuntsschaal -specifieke stimulering en relatie- zijn omgerekend naar een vijfpunts-
schaal

We kunnen concluderen dat de ouders van de Turkse leerlingen hun kinderen stimuleren
voor de school en gemotiveerd zijn voor de school. Hun vermogen om de kinderen te
stimuleren ligt echter een stuk lager. Ook uit een onderzoek waarin de ouders van
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ongeveer 100 Turkse leerlingen aan het eind van de basisschool geinterviewd zijn (Ledoux
e.a., 1992) komen de hoge aspiraties van Turkse ouders voor hun kinderen naar voren.
Daarnaast wordt echter duidelijk dat veel Turkse ouders de noodzakelijke achtergrond en
informatie missen om hun kinderen adequaat te kunnen ondersteunen.

4.2.2.5 Taalaanbod

Om vast te stellen uit welke taal het taalaanbod en taalcontact van de leerlingen vooral
bestaat, hebben we de groepsleerkrachten gevraagd in hoeverre de leerlingen omgaan met
Nederlandse leerlingen en in welke mate ze Nederlands of Turks gebruiken in contacten
met andere kinderen. Ook is de leerkrachten gevraagd de vaardigheid in het Nederlands
van de ouders in te schatten. (zie bijlage 4. tabel 29 en 30)
Volgens de leerkrachten gaat een groot deeI van de 1eerIingen (45 procent) evenveel met
Turkse als met Nederlandse leerlingen om. Daarnaast gaat een ongeveer even grote groep
(47 procent) meer met Turkse dan met Nederlandse leerlingen om. Slechts een twintigtal
kinderen gaat meer met Nederlandse leerlingen om. Naar het oordeel van de leerkracht
spreekt 41 procent van de leerlingen beide talen evenveel. Een grote groep (45 procent)
spreekt meer Turks dan Nederlands. Een veel kleinere groep (14 procent) spreekt meer
NederIands dan Turks. Verge1ijken we de twee Iaatste vragen met het oordeel dat de
Ieerling zelf over zijn omgang en spreektaal gaf (zie paragraaf 4.2.1.1). dan valt op dat de
leerlingen naar hun eigen oordeel meer met Nederlandse kinderen omgaan en meer
NederIands spreken met vrienden dan naar het oordeel van de leerkracht.
Een grote groep vaders (45 procent) beheerst het Nederlands volgens de leerkrachten op
een laag niveau. Een kwart van de vaders heeft een matige vaardigheid in het Nederlands.
30 Procent spreekt het NederIands goed tot zeer goed. De overgrote meerderheid van de
moeders heeft een laag vaardigheidsniveau in het Nederlands. Een vijfde deel beheerst het
Nederlands matig. Een kleine groep (11 procent) spreekt goed tot zeer goed Nederlands.
Samenvattend kunnen we over het taaicontact in het gezin en op school zeggen dat het
Turks overheerst. De Turkse leerlingen gaan meer met Turkse dan met Nederlandse
leerlingen om en spreken meer Turks. De beheersing van het Nederlands door de ouders
is gemiddeld genomen matig tot slecht te noemen.

4.2.3 Scboolkenmerken

4.2.3.1 Kenmerken van bet Onderwijs in Eigen Taal

Het gaat hier om de aard en mate van het Onderwijs in Eigen Taal dat de leerlingen
gevolgd hebben. Per leerling is onderzocht hoeveel OET hij/zij gevolgd heeft. Dit is
gedaan door te vragen naar het aantal jaren gevolgd OET en het aantal minuten OET per
week onder schooltijd en na schooltijd. De vragen aangaande de aard van het OET (de
inhoud, de doelen, de grootte van de OET -groep en de vraag of verschillende jaargroepen
in de OET lessen participeren) gelden voor de school als geheel en worden daarom
besproken in de volgende paragraaf over de kenmerken van de basisscholen in Nederland
(paragraaf 4.3.1).
De leerlingen hebben gemiddeld 5;1 jaar OET gevoIgd. 54 Procent van de leerlingen heeft
zes of meer jaar OET gevoIgd. Gemiddeld genomen krijgen de leerlingen 120 minuten per
week onderwijs in het Turks. Het merendeel van de kinderen (76 procent) voIgt twee tot
tweeeneenhalf uur OET per week. Van de onderinstromers heeft 64 procent zes jaar of
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meer OET gevolgd. Het gemiddelde was 5;7 jaar OET voor alle onderinstromers. 79
Procent van hen volgt twee of tweeeneenhalf uur per week OET (gemiddeld 125 minuten).
Geen van de Turkse leerlingen volgt buitenschools OET.

4.2.3.2 Leerkrachtverwachtingen

Om vast te stellen wat de verwachtingen zijn die de leerkrachten van de Turkse leerlingen
hebben, bebben we de leerkracbten een negental uitspraken voorgelegd. Deze uitspraken
hebben te maken met het beeld dat de leerkracht heeft van de prestatiegeschiktheid van
de leerling en bet prestatieniveau dat de leerkracht nastreeft voor de leerlingen.

Prestatiegeschiktheid
De prestatiegeschiktbeid van de leerlingen is door de groepsleerkrachten beoordeeld op
grond van vijf uitspraken (zie bijlage 4, tabel 31). Over bet gebeel genomen wordt de
prestatiegeschiktheid van de Turkse leerlingen iets beneden gemiddeld ingeschat. Daarbij
wordt vooral het abstractieniveau laag ingescbat en geven de leerkrachten aan dat de
leerlingen veel hulp nodig hebben. Het inzicht en taalgevoel van de leerlingen wordt
beneden gemiddeld ingeschat. Het doorzien van zaken wordt iets boger ingescbat.

Nagestreefd prestatieniveau
Ret nagestreefde prestatieniveau van de leerlingen is door de groepsleerkrachten
beoordeeld op grond van vier uitspraken (zie bijlage 4, tabe132). Voor een derde deel van
de leerlingen vinden de leerkrachten praktijk1essen belangrijker dan taal en rekenen. Voor
28 procent is dit ook nog min of meer het geval. Aan 31 procent van de leerlingen wordt
alleen stof aangeboden die de leerling straks nodig heeft. Voor nog eens 16 procent geldt
dit min of meer. De leerkrachten stellen aan 20 procent van de leerlingen slechts
bescheiden eisen en voor 18 procent geldt dit min of meer. Bij een meerderheid van de
leerlingen (58 procent) mikt men duidelijk niet op de aansluiting met HA VONWO. Voor
nog eens 15 procent geldt dit min of meer. Het streefniveau dat de leerkrachten hanteren
voor de Turkse leerlingen is in het algemeen redelijk hoog. Voor een minderbeid van de
Turkse leerlingen (ongeveer een derde) wordt een lager prestatieniveau nagestreefd.

4.3 Karakteristiek van de Nederlandse scholen

4.3.1 Basisscholen

Zoals al vermeld in boofdstuk 3 deden 45 basisscholen mee aan bet onderzoek. Enkele
gegevens over algemene kenmerken van deze scholen, zoals de geografiscbe spreiding en
de leerlingpopulatie, waren reeds te lezen in paragraaf 3.3.2.1. In deze paragraaf
presenteren we de kenmerken van het onderwijsaanbod van de deelnemende scholen.
Hierbij staat de mate en aard van het Onderwijs in de Eigen Taal centraal.

4.3.1.1 Onderwijs in Eigen Taal

Op 88 procent van de scholen wordt OET aan Turkse leerlingen gegeven. Op geen van
de scholen wordt OET buiten schooltijd gegeven. De gemiddelde lestijd van het OET is
127 minuten, een ruime twee uur per week dus. Op drie scholen wordt op het moment van
bet onderzoek geen OET (meer) gegeven. Op het merendeel van de scholen wordt echter
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twee of tweeeneenhalf uur per week OET gegeven. Op 25 van de 45 scholen wordt de
toegestane tweeeneenhalf uur OET per week gegeven.
Het OET is op 93 procent van de scholen opgenomen in het schoolwerkplan. Echter,
slechts op 41 procent van de scholen is het OET daadwerkelijk afgestemd op het regulier
onderwijs. Op 64 procent van de scholen worden in verband met OET-deelname gemiste
lessen ingehaald. Overleg tussen groepsleerkracht en OET-leerkracht vindt op 21 procent
van de scholen helemaal niet plaats, op 33 procent van de scholen soms en op 45 procent
van de scholen regelmatig.
Van de OET-Ieerkrachten op de deelnemende scholen hebben er 37 een vragenlijst over
het OET op hun school ingevuld. Hen is onder andere gevraagd naar de hoeveelheid
scholen waarop ze les geven en het aantal jaren dat zij les geven. De tabellen 4.12 en 4.13
geven de waarden weer.

n scholen n %

1 school 14 38

2 scholen 10 27

3 schoien 6 16

4 scholen 2 5,5

5 scholen 2 5,5

6 scholen 0 0

7 schoien 2 5,5

8 schoien i 2,5

TabeI4.12 Aantal scholen waarop de OEI'-Ieerkrachten lesgeven

I n jaar ~
1 tot 5 7 19

5 tot 10 13 35

10 of meer 17 46

Tabel 4.13 Aantal jaren (n jaar) dat de OEI'-leerkrachten lesgeven

Ruim een derde van de OET -leerkrachten geeft les op 6en school. De meerderheid geeft
echter les op meerdere scholen (tot 8 scholen). Gemiddeld geven de Turkse OET-
leerkrachten les op 2,2 scholen. Bijna de helft van de OET -leerkrachten geeft al meer dan
vijf jaar les (gemiddeld 8.7 jaar).
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Tabel 4.14 geeft een overzicht van de grootte van de OET-groepen.

grootte n %

tot 5 leerlingen 4 11

5 tot 10 leerlingen 22 61

10 tot 15 leerlingen 10 28

iTabe14.14 Groorre van de OEl-groepen

De meeste groepen bevatten vijf tot tien leerlingen. De gerniddelde omvang van de OET-
groepen is 7,9 leerlingen. Op 36 procent van de scholen is er sprake van OET -groepen
met leerlingen uit verschillende jaargroepen.

4.3.1.2 Inhoud en doelen van bet OET

De OET-leerkrachten is gevraagd op een glijdende schaal (van 1 tot 5) aan te geven
hoeveel tijd (in percentages) zij besteden aan achtereenvolgens lezen, spreken, schrijven,
geschiedenis, aardrijkskunde en godsdienst. Tabe14.l5 geeft de percentages weer en tabel
4.16 de gerniddelden.

lezen spreken schrijven geschied. aardrijk. gods.

1=0-10% - 6 6 25 22 64-

2=10-20% 8 19 25 69 72 33

3=20-30% 75 61 58 6 6 3

4=30-40% 11 11 11 - - -
5=40-50% 6 3 - - - -

Tabel 4.15 Inhoud van het OEl naar verschillende onderdelen in percentages (geschied. =
geschiedenis, aardrijk. = aardrijkskunde, gods.= godsdienst)

II gem. sd

lezen 3.14 .64-

spreken 2.86 .80

schrijven 2.75 .73

geschiedenis 1.81 .53

aardrijkskunde 1.83 .51

godsdienst 1.39 .55

Tabel 4.16 Inhoud van het OEl; gemiddelden op een schaal van vijf (tie voorafgaande label)
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De inhoud van het OET bestaat voor het overgrote deel uit taalactiviteiten, waarbij iets
meer tijd besteed wordt aan lezen dan aan schrijven en spreken. Aan geschiedenis en aard-
rijkskunde wordt veel minder tijd besteed; aan elk gemiddeld ongeveer 10 procent van de
totale OET -tijd. De minste tijd wordt besteed aan godsdienst-onderricht; op het merendeel
van de scholen minder dan 10 procent van de tijd.
De OET -leerkrachten is ook gevraagd in hoeverre zij een vijftiental mogelijke doelen van
het OET onderschrijven. Wij hebben een lijst van doelen opgesteld op grond van de vele
doelen die in de afgelopen jaren zijn geformuleerd voor het OET (vgl. Demirbas, 1990;
Lucassen & Kobben, 1992). We kunnen daarbij autonome en afhankelijke doelen onder-
scheiden. Bij autonome doelen gaat het om op zichzelf staande doelen. Deze doelen
passen binnen een model van OET, waarbij dit onderwijs een eigenstandige functie heeft.
Bij afhankelijke, ofwel transferdoelen wordt het OET in dienst gesteld van het overige
onderwijs. OET moet dan vooral een rol spelen bij de ontwikkeling van het Nederlands
(vgl. CALO, 1992). Daarnaast kunnen we verschillende categorieen van doelstellingen
onderscheiden, namelijk doelstellingen gericht op taalverwerving, doelstellingen gericht
op kennis van de Turkse cultuur en passend gedrag in die cultuur, doelstellingen gericht
op de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling en doelstellingen gericht op bemidde-
ling tussen de twee talen en culturen (Turks en Nederlands).
De OET -leerkrachten konden op een glijdende schaal voor elk van de doelen een oordeel
geven waarbij een 1 stond voor onbelangrijk en een 5 voor zeer belangrijk. In tabel 4.17
staan de doelen vermeld in volgorde van het belang dat de leerkachten eraan hechten.

I doel I gem. I sd I
1. persoonlijkheidsontwikkeling 4.38 .76

2. inpassing in de Ned. maatschappij 4.22 .71

3. identiteit 4.22 .75

4. cultuur 4.16 .76

5.lezen 4.16 .83

6. schrijven 4.11 .77

7. brug tussen culturen 4.05 1.00

8. spreken 4.03 .99

9. achtergrond ouders kennen 3.95 .94

10. ondersteunen Nederlands 3.92 1.01

11. bewustmaking positie migrant 3.62 1.14

12. kennis van de geschiedenis 3.35 .92

13. kennis van de islam 3.16 1.12

14. gedrag volgens wensen ouders 3.00 .97

15. gedrag volgens regels godsdienst 2.81 1.18

Tabe14.17 Beoordeling van mogelijke leerdoelen van het OET in gemiddelden (gem.) en standaard-
deviaties (sd), (1 «onbetangrijk en 5 =zeer belangrijk)
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Persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling komt als meest belangrijke doel van OET
naar voren. Daarna volgen inpassing in de Nederlandse maatschappij en school (een
brugfunctie van het OET) en vorming van de eigen identiteit Oak kennis van de eigen
cultuur wordt algemeen als belangrijk gezien. Vervolgens komen we bij de doelen met
betrekking tot de taal zelf: lezen en schrijven van de eigen taal..Dan volgt als doel een
brug tussen de culturen leggen. Daarna nog een specifiek talige doelstelling: het spreken
van de eigen taal. Dan volgen het kennen van de achtergrond van de ouders en het
ondersteunen van het Nederlands. Over de volgende doelstelling, het kind bewust maken
van zijn positie als migrant, bestaat geen grote overeenstemming tussen de OET-
leerkrachten. Als minst belangrijk geachte doelen komen twee kennisdoelen naar voren,
kennis van de geschiedenis van het herkomstland en kennis van de islam, en twee
gedragsdoelen, gedrag volgens de wensen van de ouders en volgens de regels van de
godsdienst. Over de twee doelen die met religie te maken hebben bestaan er grote
verschillen van mening tussen de OET-leerkrachten.
Opvallend is de plaats van het doel 'ondersteunen van het Nederlands', een afhankelijke
doelstelling van OET. Terwijl in regeringsnota's door beleidmakers zeer veel belang aan
deze doelstelling wordt gehecht, wordt die door de Turkse OET-leerkrachten minder
belangrijk geacht. Zij hechten in het algemeen veel belang aan pedagogische doelstellingen
(identiteitsontwikkeling) en aan autonome doelen van het OET.

4.3.2 Scholen voor voortgezet onderwijs

In hoofdstuk 3 was al te lezen dat de leerlingen die deelnamen aan het onderzoek in groep
8 van de basisschool ook gevolgd zijn in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. De
onderzoeksgroep stroomde door naar 135 scholen voor voortgezet onderwijs. Van deze
scholen namen er 112 deel aan ons onderzoek. Enkele gegevens betreffende algemene
kenmerken van deze scholen (geografische spreiding, type onderwijs en leerlingpopulatie)
zijn reeds beschreven in paragraaf 3.3.2.2. In deze paragraaf geven we meer specifieke
gegevens over de scholen weer. De directie van de scholen is gevraagd een vragenlijst in
te vullen met betrekking tot de faciliteiten die de school heeft, met name voor allochtone
leerlingen. Van de 112 scholen hebben 96 scholen deze vragenlijst ingevuld en
geretourneerd. De resultaten van deze 96 scholen vermelden we hieronder. In het eerste
gedeelte gaat het om algemene faciliteiten en activiteiten, voor alle leerlingen op school.
Het tweede gedeelte is toegespitst op de faciliteiten en activiteiten speciaal voor allochtone
leerlingen.

4.3.2.1 Aigemene faciliteiten

De directie is allereerst gevraagd naar de hoeveelheid reguliere taakuren en de wijze van
besteding van deze taakuren. De scholen bleken gemiddeld 52 taakuren per week te
hebben. Twee scholen geven aan geen taakuren te hebben en een school meldt 174 taak-
uren aan. De directies konden in de vragenlijst aangeven hoeveel procent van die taakuren
ze besteden aan verschillende activiteiten. Tabel 4.18 geeft een overzicht.
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activiteit ~ IIge

decanaat 22.54

begeleiding 28.66

huiswerkhulp 7.31

vaksectie 2.15

ontwikkelingswerk 8.07

jaarcoordinatie 11.57

overig 16.88

Tabel 4.18 Gebruik van de reguliere taakuren in gemiddelde percentages (gem. %)

De meeste taakuren worden besteed aan de begeleiding van de leerlingen, op de voet
gevolgd door werkzaamheden voor het decanaat. Onder overige activiteiten worden door
de scholen verschillende activiteiten genoemd, zoals begeleiding van nieuwe docenten,
examenadministratie, bibliotheekwerk en taakuren bij ziekte van een docent.
Een volgende vraag betreft de leerlingbegeleiding, Op alle scholen is hierin voorzien. Op
drie kwart van de scholen is er sprake van meerdere vormen van leerlingbegeleiding; op
6 procent van de scholen gebeurt dit per klas, in 5 procent per groep en in 12 procent op
individuele basis. Wanneer er sprake is van meerdere vormen gaat het op de meeste
scholen om een combinatie van de drie vormen of om een combinatie van begeleiding per
klas en individueel. Een volgende vraag is wie de begeleiding ter harte neemt. Op
nagenoeg de helft van de scholen is dat de vakdocent, op 21 procent een speciale
leerlingbegeleider of mentor, op 23 procent allebei en in 8 procent van de gevallen is er
een andere leerlingbegeleider. Hier worden genoemd: decaan, conrector, leerjaar-
coordinator en een (al dan niet exteme) psycholoog, pedagoog of maatschappelijk werker.
Sommige scholen spreken ook van een begeleidingsgroep of -platform.
De begeleidingstijd bestaat voor gemiddeld 58 procent uit studiebegeleiding en voor 42
procent uit sociaal-emotionele begeleiding. Een derde deel van de scholen besteedt aan
beide onderdelen evenveel tijd, maar het merendeel van de scholen besteedt iets meer tijd
aan studiebegeleiding dan aan sociaal-emotionele begeleiding.
In 89 procent van de gevallen houdt de leerlingbegeleider de vorderingen van zijnlhaar
pupillen bij. Meestal (58 procent) gebeurt dat maandelijks of wekelijks (41 procent).
Wanneer de vorderingen van een leerling te wensen overlaten, wordt op de meeste scholen
overgegaan tot meerdere acties. Een gesprek met de leerling maakt op bijna alle scholen
deel uit van deze acties. Daamaast gaat men vaak een gesprek aan met de ouders en wordt
er extra hulp gegeven aan de leerling. Enkele scholen noemen ook andere acties, zoals het
laten testen van de leerling, het opstellen van een handelingsplan en het inschakelen van
extemen zoals schoolarts en leerplichtambtenaar.
De leerlingbegeleider is op drie kwart van de scholen betrokken bij studielessen enlof
steunlessen. In de meeste gevallen (80 procent) geeft de leerlingbegeleider deze lessen;
sorns begeleidt bij/Zij de lessen. De betrokkenheid van de leerlingbegeleider wordt door
sommige scholen ornschreven in termen van organisatie en coordinatie.
Een volgende vraag betreft huiswerkhulp. Op 80 procent van de scholen is hierin voorzien.
Op 34 procent van de scholen wordt in alle leerjaren huiswerkhulp gegeven. Ook op 34
procent wordt alleen in klas 1 en 2 huiswerkhulp gegeven en op 13 procent in klas I, 2
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en 3. Ongebruikelijker is het om alleen in de hogere leerjaren huiswerkhulp te geven; dit
gebeurt op twee scholen. De frequentie van de huiswerkhulp is erg verschillend. Op een
kwart van de scholen wordt dagelijks huiswerkhulp gegeven; op 21 procent vier maal per
week, op 15 procent drie maal per week, op 25 procent twee maal per week en op 15
procent een maal per week.
Op 85 procent van de scholen is er sprake van steunlessen of remedial teaching. Op 24
procent van de scholen worden in alle leerjaren steunlessen gegeven. Op 20 procent van
de scholen in klas 1,2 en 3; op 44 procent van de scholen in klas 1 en 2 en op 12 procent
van de scholen aIleen in de eerste klas. Op de meeste scholen (78 procent) worden de
steunlessen dan weI remedial teaching een of twee keer per week gegeven.

4.3.2.2 Faciliteiten voor aUochtone leerlingen

In het tweede deel van de directievragenlijst komen vragen met betrekking tot de
begeleiding van allochtone leerlingen ter sprake. Daarbij is ook de vraag gesteld naar de
problematiek van allochtone leerlingen. De vraag luidt: "Welke speciale problemen komt
uw school bij allochtone leerlingen tegen?", waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen
leerproblemen, sociaal-emotionele en andere problemen.
Op het gebied van leerproblemen worden door nagenoeg alle scholen problemen met de
Nederlandse taaI genoemd. Een aantal scholen specificeert dit nader. Problemen worden
genoemd met betrekking tot woordenschat, tekstbegrip, begrippenkennis en uitdrukkings-
vaardigheid. Een aantal scholen geeft aan dat de taaIproblemen met name tot uiting komen
bij de zaakvakken. Ook worden problemen van allochtone leerlingen gesignaleerd bij
rekenenlwiskunde. Een tweetal directies noemt het abstractieniveau van allochtone
leerlingen problematisch. Wat betreft de studiehouding van allochtone leerlingen worden
er op sommige scholen vraagtekens geplaatst bij de motivatie, inzet en huiswerkdiscipline
van allochtone leerlingen. Daarbij geeft een aantal scholen aan dat dit met name voor
jongens geldt.
De antwoorden van de directies wat betreft sociaal-emotionele problemen concentreren
zich op cultuurconflicten. De directies signaleren botsingen tussen schoolcultuur en
thuiscultuur en binnen de thuissituatie botsingen tussen ouders en kinderen (generatie-
conflict). Sommige directies specificeren de cultuurbotsingen op school nader. Genoemd
worden: discriminatie en stigmatisering van allochtone leerlingen, het zich achtergesteld
en gediscrimineerd voelen van allochtone leerlingen, onbegrip en moeizame contacten
tussen allochtonen en autochtonen op school. Binnen de gezinnen spitsen de problemen
zich vol gens de directies toe op de gezagsverhoudingen. Dit wordt vooral voor meisjes als
problematisch gezien. De directies signaleren dat meisjes niet mee mogen doen met
allerlei activiteiten, dat ouders het nut van doorstuderen voor meisjes niet inzien en dat
meisjes door werk thuis last hebben van oververmoeidheid. De directies noemen daarnaast
de volgende sociaal-emotionele problemen als specifiek voor allochtone leerlingen:
identiteitsproblematiek, faalangst en gedragsproblemen.
Onder overige problemen tenslotte komt een verscheidenheid aan antwoorden naar voren.
De directies noemen spijbelen en te laat komen, het niet meedoen aan allerlei activiteiten
(met name meisjes), onbekendheid met het onderwijssysteem en te hoge verwachtingen
van scholingsmogelijkheden, het zich niet willen aanpassen aan de cultuur van de school
en een moeizaam contact met de ouders. Dit zijn allemaal zaken die voor de school zelf
problemen opleveren. Daarnaast worden enkele sociale problemen van allochtone gezinnen
genoemd, zoals financiele en huisvestingsproblemen en werkloosheid. Enkele scholen
noemen godsdienst als probleem. Verdergaande problemen zoals uitgehuwelijkt worden,
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weglopen van huis, kleine criminaliteit en mishandeling worden door enkele scholen
genoemd.
In de vragenlijst komt daarna de vraag aan de orde welke faciliteiten voor allochtone
leerlingen de school ontvangt. De scholen krijgen van de reguliere overheid gemiddeld 25
taakuren voor allochtone leerlingen. Van gemeentelijke overheden ontvangen de scholen
veel minder faciliteiten; 91 procent van de scholen ontvangt geen gemeentelijke faciliteiten
voor allochtone leerlingen. De spreiding op de overige scholen loopt van 6 tot 22 uur per
week. Naast deze financieringsbronnen is er op 14 procent van de scholen nog sprake van
andere bronnen, zoals financiering in het kader van het Onderwijsvoorrangsbeleid, ICO-
projecten en YONSO-projecten.
De faciliteiten voor allochtone leerlingen blijken ongeveer voor de helft besteed te worden
als lesuur en voor de helft anders (elk gemiddeld 13 uur per week). Andere toepassingen
die genoemd worden zijn (in volgorde van meest genoemd naar minst genoemd door de
scholen): begeleiding, studiehulp, coordinatie en overleg, individuele begeleiding, extra
Nederlands, huiswerkbegeleiding, ontwikkeling van materiaal, klasseverkleining, sociaal-
emotionele begeleiding, begeleiding van het OET, oudercontacten en scholing.
Op 68 procent van de scholen is er sprake van speciale begeleiding voor allochtone
leerlingen. In 41 procent van de gevallen doet een vakdocent dat. Veel minder vaak doet
de OET-leerkracht dat (5 procent). In 4 procent van de gevallen is er een speciale
leerlingbegeleider voor allochtone leerlingen. Op 9 procent van de scholen nemen
meerdere personen deze begeleidingstaken waar. Door negen scholen worden nog andere
begeleiders van allochtone leerlingen genoemd, namelijk de cumi-begeleider, remedial
teacher, coordinator anderstaligen, schoolpsycholoog, taalgroepbegeleider, decaan. Op een
enkele school is er ook sprake van een projectgroep anderstaligen.
De begeleidingstijd voor allochtone leerlingen wordt gemiddeld voor 70 procent besteed
aan studiebegeleiding en voor 30 procent aan sociaal-emotionele begeleiding. Een
verdeling die vrij veel voorkomt is 80 procent voor studiebegeleiding en 20 procent voor
sociaal-emotionele begeleiding. Blijkbaar geeft men bij allochtone leerlingen prioriteit aan
studiebegeleiding boven sociaal-emotionele begeleiding.
Contact met de ouders van allochtone leerlingen vindt op vrijwel aIle scholen plaats (98
procent). Structureel is het echter niet; slechts 32 procent van de scholen beoordeelt dat
namelijk als zodanig. De frequentie waarmee dit contact plaats vindt is in 76 procent van
de gevallen halfjaarlijks. Op 21 procent van de scholen vindt er jaarlijks contact met de
ouders plaats en op twee scholen minder dan een rnaal per jaar. In drie kwart van de
gevallen vindt het contact met de ouders voomamelijk op school plaats. In enkele gevallen
vindt het contact voomamelijk bij het gezin thuis plaats (5 procent) en in de andere
gevallen is dat op beide plaatsen (20 procent).
78 Procent van de scholen biedt de allochtone leerlingen extra lessen aan. Extra lessen
Nederlands voor allochtone leerlingen worden aangeboden op 72 procent van de scholen.
Op 47 procent van de scholen gebeurt dat in alle leerjaren; op 12 procent alleen in klas
1; op 26 procent in klas 1 en 2; weer op 12 procent in klas 1, 2 en 3; op twee scholen
worden deze lessen alleen in klas 3 en 4 gegeven. Op de meeste scholen (82 procent) zijn
de extra lessen Nederlands alleen bestemd voor allochtone leerlingen die problemen met
het Nederlands ondervinden; op 18 procent van de scholen volgen alle allochtone
leerlingen de extra lessen Nederlands. Op ruim de helft van de scholen wordt er per week
een uur extra Nederlands gegeven. In 36 procent van de gevallen is dat twee uur. Slechts
een enkele school besteedt meer dan twee uur per week aan extra lessen Nederlands voor
allochtone leerlingen. In 46 procent van de gevallen worden de extra lessen Nederlands
tijdens andere lesuren gegeven. Het meest is dat tijdens de expressievakken, aardrijks-
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kunde, geschiedenis, godsdienst en maatschappijleer, een enkele keer ook tijdens
Nederlands.
Op 21 procent van de scholen is er sprake van Onderwijs in Eigen Taal. Het betreft hier
twintig scholen van het totale aantal van 96 scholen. Omdat dit aantal relatief klein is,
zullen we hier verdere gegevens alleen in absolute aantallen geven. Op zeven scholen
wordt er OET gegeven in alle vier leerjaren. Op ~n school alleen in klas 1; op zes
scholen in klas 1 en 2; op vijf scholen in klas 1,2 en 3 en op ~n school tens lotte al1een
in klas 3 en 4. Op vier scholen wordt er OET gegeven voor alle allochtone leerlingen. Op
twee scholen wordt er alleen OET voor Turkse leerlingen gegeven en op twee scholen
alleen voor Marokkaanse leerlingen. Op tien scholen volgen zowel de Turkse als de
Marokkaanse leerlingen OET. Op een drietal scholen worden nog andere talen genoemd.
E6n school noemt Farsi, Vietnamees en Spaans. Op een andere school wordt Portugees
gegeven. Op een derde school wordt naast Turks en Marokkaans ook les gegeven in
Hindi, Sranan Tongo, Urdu en Papiamentu. Op de scholen waar OET gegeven wordt is
dit meestal twee uur per week Copachttien scholen), op twee scholen is dit slechts Un uur
per week. Op drie scholen vindt het OET plaats tijdens andere lessen (genoemd wordt
tekenen); op zeventien scholen is dit niet het geval.
Een laatste vraag aan de directie is of er nog sprake is van andere extra lessen voor
allochtone leerlingen dan de reeds genoemde. Op 22 procent van de scholen is dit het
geval. Het betreft vakondersteunende extra lessen in wiskunde, Duits, geschiedenis en
aardrijkskunde.

4.4 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk zijn de kenmerken van de informantengroepen in Turkije en in Nederland
gepresenteerd. Daarna zijn de gegevens van de scholen in Nederland die aan het
onderzoek deelgenomen hebben aan bod gekomen. We geven hier een samenvattende
karakteristiek van de onderzoeksgroepen en de scholen en vergelijken deze met wat in
ander onderzoek vastgesteld werd.

De onderzoeksgroep in Turkije
De leerlingen in Turkije is gevraagd naar hun lees- en schrijfgedrag. De leerlingen lezen
gemiddeld wekelijks een boek en lezen ook regelmatig de krant. Ze scbrijven daarentegen
vrij weinig brieven. De ouders lezen in het algemeen regelmatig de krant. Ze lezen wat
minder boeken en schrijven vrij weinig brieven. De vaders lezen en schrijven in het
algemeen iets meer dan de moeders. Onder de vaders is het aandeel analfabeten 2,3
procent. Onder de moeders ligt dit wat hoger, namelijk 9,5 procent. Deze percentages
liggen wat lager dan de cijfers van Unesco; voor het jaar 1985 wordt voor vrouwen een
percentage van 35 procent en voor mannen van 12 procent analfabeten genoemd. Er is
echter sprake van grote regionale- en leeftijdsverschillen (zie paragraaf 2.1.3.1).
De ouders van de leerlingen in de onderzoeksgroep tonen in het algemeen een grote
interesse voor de school en praten ook regelmatig met hun kinderen over zaken aangaande
de school en de resultaten van de kinderen.

De onderzoeksgroep in Nederland: leerlingkenmerken
De Turkse leerlingen in Nederland blijken in hoge mate bicultureel georienteerd te zijn.
Ze richten zich ongeveer even sterk op de Turkse als op de Nederlandse taal en cultuur.
Er is slechts sprake van een lichte neiging naar het Nederlands. Deze neiging ligt vooral
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op het gebied van de taal. Op het gebied van cultuur zijn de Turkse leerlingen in hun
gedrag iets meer op Nederland gericht, in hun attitude daarentegen meer op Turkije.
Driessen (1990) geeft aan dat 82 procent van de Turkse kinderen Nederlands spreekt met
broers en zussen. Met vrienden en vriendinnen spreekt 78 procent Nederlands. Ledoux e.a.
(1992) stellen in een onderzoek onder 100 Turkse leerlingen in groep 8 van de basis school
vast dat 88 procent thuis Turks spreekt. Bijna de helft van deze groep zegt het Turks beter
te beheersen dan het Nederlands. In ons onderzoek is dit 36 procent. Broeder e.a. (1993)
stellen vast dat 46 procent van de Turkse kinderen op de basisschoolliever een andere taal
dan het Nederlands spreekt. In ons onderzoek - aan het eind van de basisschool - spreekt
20 procent Iiever Turks dan Nederlands.
Lezen en schrijven blijken in de vrijetijdsbesteding van de leerlingen in Nederland slechts
een beperkte rol te spelen (zeker in vergelijking met de tijd die besteed wordt aan televisie
kijken). Daarbij geniet lezen de voorkeur boven schrijven, een verschijnsel dat ook in het
onderzoek van Triesscheijn e.a. (1985) vastgesteld is. De leerlingen lezen en schrijven iets
meer in het Nederlands dan in het Turks. In vergelijking met de groep in Turkije lezen ze
minder kranten en boeken, maar schrijven ze meer brieven. Ledoux e.a. (1992) constateren
dat Turkse leerlingen in vergelijking met leerlingen uit andere doelgroepen van het
Onderwijsvoorrangsbeleid (Marokkaanse, Zuid-Europeaanse en Surinaamse leerlingen) in
hun vrije tijd meer gebruik maken van de eigen taal.
Bij de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs laten de Turkse leerlingen zich
vooralleiden door het toekomstperspectief dat ze voor ogen hebben. Dit komt ook in het
onderzoek van Ledoux e.a. (1992) als belangrijkste motivatie naar voren. Daarnaast speelt
in ons onderzoek het advies van de leerkracht van de basisschool een grote rol. De Turkse
leerlingen hebben in het algemeen een positieve houding tegenover de school. Ze vinden
het leuk op school en ze vinden dat ze nuttige dingen leren. Aan het halen van goede
cijfers wordt veel belang gehecht. Deze positieve houding wordt ook gemeld in het
onderzoek van Driessen (1990), van der Leij e.a. (1991), Ledoux e.a. (1992) en van
Langen & Jungbluth (1990). Verkuyten & de Jong (1987) stellen vast dat Turkse
leerlingen in het algemeen een positieve onderwijsorientatie hebben en ijveriger en
gemotiveerder zijn dan Nederlandse leerlingen.
De zelfwaardering van de Turkse leeriingen is hoog. Verkuyten & de Jong (1987) hebben
de zelfwaardering van Turkse leerlingen vergeleken met die van Nederlandse leerlingen.
Zij stellen vast dat er geen verschil tussen de groepen bestaat.

De onderzoeksgroep in Nederland: gezinskenmerken
Het opleidings- en beroepsniveau van de ouders ligt vrij laag. Dat van de moeders is lager
dan dat van de vaders. Dit beeld komt overeen met wat in ander onderzoek is vastgesteld
(o.a. van Langen & Jungbluth, 1990; Driessen, 1990).
De ouders richten zich meer op de Turkse dan op de Nederlandse taal en cultuur. Aileen
hun taalattitude is meer op het Nederlands gericht. Dit heeft echter te maken met het
belang dat ze voor hun kinderen hechten aan het Nederlands. Toch hecht men ook groot
belang aan het Turks; het merendeel van de ouders zegt beide talen even belangrijk te
vinden. Zoals te verwachten was rich ten de ouders zich in veel sterkere mate op de taal
en cultuur van Turkije dan de kinderen. De ouders gebruiken meer Turks en minder
Nederlands dan hun kinderen. Dit verbaast niet zozeer, omdat de ouders vaak nog
representanten van de eerste generatie zijn. De wens tot terugkeer naar Turkije leeft bij
het merendeel van de ouders. De Turkse ouders gaan ook beduidend meer met Turkse dan
met Nederlandse mensen om.
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Het merendeel van de ouders leest en schrijft meer in het Turks dan in het Nederlands.
Turkse kranten worden veel gelezen; door vaders iets meer dan door moeders. Turkse
kranten zijn in Nederland ook goed verkrijgbaar. Daarnaast worden door de ouders meer
Turkse dan Nederlandse boeken gelezen en meer Turkse dan Nederlandse brieven
geschreven. Toch worden Nederlandse kranten ook vrij veel gelezen door de Turkse
ouders. Het beeld van aanzienlijk minder gebruik van het Nederlands door de ouders zien
we ook bij Driessen (1990), van Langen & Jungbluth (1990), Ledoux e.a. (1992) en
Broeder e.a. (1993). In vergelijking met de ouders in Turkije lezen de ouders in Nederland
minder boeken en kranten. Ze schrijven echter meer brieven, wat waarschijnlijk met de
situatie van migratie te maken heeft.
Het analfabetisme is onder de Turkse vaders in Nederland 2,5 procent en onder de
moeders 19 procent. Deze percentages Jiggen opvallend veel lager dan die uit andere
onderzoeken. Zo noemt van der Mee (1989) percentages van 11 procent van de mannen
en 36 procent van de vrouwen. Ankone & Kaufman (1984) melden percentages van 16
procent van de mannen en 46 procent van de vrouwen. Leseman & de Vries (1990) maken
onderscheid in leeftijdsgroepen en komen op basis van informatie van sleutelfiguren tot
analfabetismepercentages van 25 procent van de mannen en 40 procent van de vrouwen
boven de 35 jaar. Voor de groep beneden 35 jaar liggen de geschatte percentages een stuk
lager, namelijk 4 procent van de mannen en 8 procent van de vrouwen. Omdat onze
onderzoeksgroep bestaat uit ouders van 11- en 12-jarige leerlingen, mogen we aannemen
dat het merendeel van hen zich in de leeftijdsgroep van 30 tot 45 a 50 jaar bevindt. Dan
zijn onze cijfers redelijk in lijn met de bevindingen van Leseman & de Vries (1990).
Vergelijken we het analfabetisme van de ouders in Nederland met dat van de ouders in
Turkije, dan valt op dat het percentage onder de vaders ongeveer gelijk is (2,5 procent),
maar dat van de moeders in Nederland veel hoger ligt dan dat van de moeders in Turkije
(resp. 19 en 10 procent).
Een veel groter aandeel van onze onderzoeksgroep kan geen Nederlands lezen en
schrijven, namelijk 23 procent van de vaders en 60 procent van de moeders. Gelauff-
Hanzon (1988) noemt hogere percentages, namelijk 50 procent van de vaders en 79
procent van de moeders. Dit lijkt erop te wijzen dat de lees- en schrijfvaardigheid in het
Nederlands van de Turkse bevolking in Nederland in de afgelopen jaren toegenomen is.
De Turkse ouders in Nederland stimuleren hun kinderen voor school en zijn ook
gemotiveerd voor de school. De algemene stimulering en de capaciteit tot motiveren
worden echter wat lager ingeschat. De ouders zijn in het algemeen sterk voor school
gemotiveerd en hebben hoge aspiraties voor hun kinderen, maar missen vaak het vermogen
en de noodzakelijke informatie om hun kinderen op adequate wijze te ondersteunen. In
de onderzoeken van Ledoux e.a. (1992), van der Leij e.a. (1991) en van Langen &
Jungbluth (1990) worden vergelijkbare resultaten gevonden. Vergeleken met Nederlandse
kinderen scoren de Turkse kinderen in laatstgenoemd onderzoek niet veel lager op de
factor onderwijsondersteunend thuisklimaat. Driessen (1990) vindt in het algemeen wat
lagere waarden op deze factor. In zijn onderzoek werden deze vragen uitsluitend aan de
groepsleerkracht gesteld. In ons onderzoek zijn de vragen met betrekking tot de gezins-
cultuur zowel aan de OET -leerkracht en de groepsleerkracht als aan de leerling gesteld.
De ouders in Turkije lijken hun kinderen in het algemeen iets meer voor schoolse zaken
te motiveren en meer met hun kinderen over school te praten dan de ouders in Nederland.
In Turkije werden de vragen echter alleen aan de leerlingen gesteld.
De Turkse leerlingen in Nederland gaan meer met Turkse dan met Nederlandse leerlingen
om en spreken meer Turks. De beheersing van bet Nederlands door de ouders is
gemiddeld genomen matig tot slecht te noemen, waardoor er in het gezin sprake is van
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een beperkt taalaanbod in het Nederlands. Ook van Langen & Jungbluth (1990)
rapporteren een lage taalvaardigheid in het Nederlands voor Turkse ouders.

De onderzoeksgroep in Nederland: schoolkenmerken
De leerlingen hebben gemiddeld vijf jaar onderwijs in het Turks gevolgd. Gemiddeld
wordt er per week twee uur aan OET besteed. De leerkrachten schatten de prestatie-
geschiktheid van de Turkse leerlingen vrij laag in, maar het prestatieniveau dat ze
nastreven voor hen ligt weI vrij hoog. Ook Driessen (1990) vindt dergelijke resultaten.

De basisscholen
Aan het onderzoek hebben 45 basisscholen in Nederland deelgenomen. Op nagenoeg aIle
scholen wordt onderwijs in het Turks gegeven, meestaI twee of tweeeneenhalf uur per
week. Het OET is op de meeste scholen opgenomen in het schoolwerkplan, maar op een
minderheid van de scholen is er sprake van daadwerkelijke afstemming tussen het OET
en het overige onderwijs en van regelmatig overleg tussen groepsleerkracht en OET-
leerkracht.
37 OET -leerkrachten hebben vragen beantwoord over het onderwijs dat ze geven. De
meeste leerkrachten geven op twee of drie scholen les. Gemiddeld geven ze negen jaar
OET. De gemiddelde groepsgrootte is negen leerlingen. Het onderwijs in het Turks richt
zich inhoudelijk sterk op taa1 en veel minder op cultuur. Voor de leerkrachten Turks is het
belangrijkste doel van het OET identiteitsontwikkeling. Andere belangrijk geachte doelen
zijn inpassing in de Nederlandse maatschappij en het leren lezen, schrijven en spreken van
de Turkse taal. Kennis van de Turkse cultuur en gepast gedrag volgens die cultuur worden
als minder belangrijke doelen gezien. Opvallend is ook dat de afhankelijke doelstelling,
het ondersteunen van het Nederlands, door de leerkrachten Turks niet zo belangrijk
gevonden wordt.

De scholen voor voortgezet onderwijs
Er waren 112 scholen voor voortgezet onderwijs betrokken bij het onderzoek, waarvan 96
directies een vragenlijst invulden. De scholen hebben gemiddeld 52 reguliere taakuren, die
ze vooral besteden aan leerlingbegeleiding en decanaat. De leerlingbegeleiding wordt
zowel in klassikale als in individuele vorm uitgevoerd, meestal door een vakdocent of een
leerlingbegeleider dan wei mentor. Er wordt in het algemeen iets meer tijd besteed aan
studiebegeleiding dan aan sociaal-emotionele begeleiding. De leerlingbegeleider houdt
vorderingen van de leerling bij en is meestal betrokken bij de studielessen of steunlessen.
Wanneer de vorderingen van een leerling te wensen overlaten, gaat men een gesprek aan
met de leerling en soms ook met de ouders en wordt er extra hulp gegeven. De meeste
scholen geven huiswerkhulp en steunlessen of remedial teaching. Het zwaartepunt hiervan
ligt in de lagere klassen.
Met be trekking tot de houding en faciliteiten van de school ten aanzien van allochtone
leerlingen kwamen de volgende gegevens naar voren. De directies constateren problemen
met de Nederlandse taa1 en cultuurconflicten bij allochtone leerlingen. De scholen hebben
gemiddeld genomen 25 taakuren specifiek voor allochtone leerlingen. Deze worden
besteed als lesuren of aan begeleiding, coordinatie enzovoort. 58 Procent van de scholen
geeft speciale begeleiding aan allochtone leerlingen. Die begeleiding wordt verzorgd door
een vakdocent, de zogenaamde cumi-begeleider, de coordinator anderstaligen of door de
OET-Ieerkracht. Daarbij wordt duidelijk meer tijd besteed aan studiebegeleiding dan aan
sociaal-emotionele begeleiding. Contact met de ouders vindt meestal halfjaarlijks, op
school plaats. Op bijna drie kwart van de scholen worden extra lessen Nederlands

117



gegeven, die meestal bestemd zijn voor allochtone leerlingen die problemen met het
Nederlands ondervinden. Het zwaartepunt van deze lessen ligt in de lagere klassen en er
wordt meestal 66n uur per week aan besteed. OET wordt op een twintigtal scholen
gegeven. Ook bier ligt het zwaartepunt in de lagere klassen en wordt er meestal twee uur
per week aan besteed.
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Hoofdstuk 5 Schoolse taalvaardigheid en functionele geletterdheid in
Turkije

In dit hoofdstuk komt 'de peiling van de schoolse taalvaardigheid en functionele
geletterdheid van de leerlingen in Turkije aan bod. De toetsen zijn aan de leerlingen uit
de onderzoeksgroep voorgelegd toen zij in de vijfde klas van het lager onderwijs zaten.
In de volgende paragrafen worden de resultaten gepresenteerd.
In paragraaf 5.1 komt de schoolse taalvaardigheid aan bod. De resultaten op de Toets
Turkse Taal worden gepresenteerd. Ook wordt de dimensionaliteit van de toets besproken.
In paragraaf 5.2 wordt de functionele geletterdheid van de leerlingen beschreven. De
resultaten op de Toets Functionele Geletterdheid worden weergegeven. Ook hier wordt
nagegaan welke dimensies aan de toets ten grondslag liggen. Vervolgens wordt in
paragraaf 5.3 de relatie tussen de schoolse taalvaardigheid en de functionele geletterdheid
onderzocht. In paragraaf 5.4 staat de vraag naar de verklaring van individuele verschillen
centraal. Weergegeven wordt welke achtergrondkenmerken van leerling, gezin en school
de schoolse en functionele geletterdheid verklaren. Tenslotte wordt een totaalbeeld van de
relatie tussen achtergrondkenmerken en schoolse en functionele geletterdheid van de
leerlingen in Turkije geschetst. Paragraaf 5.5 geeft een samenvatting en conclusies.

5.1 Resultaten op de Toets Turkse Taal

In tabel 5.1 worden de resultaten die de leerlingen in Turkije behaalden op de Toets
Turkse Taal weergegeven (zie paragraaf 3.4.1.1 voor een beschrijving van de toets-
onderdelen).

I I aantal items gemiddelde sd % correct n leerlingen

WS-M 31 26.37 3.14 85 276

TI. 35 33.62 3.37 96 276

SPEL 35 26.53 6.24 76 276

ZIN 31 23.38 4.90 75 276

WS-S 36 28.55 5.00 79 275

BL 19 10.09 3.99 53 275

Tabel 5.1 Resultaten op de onderdelen van de Toets Turkse Taal van de leerlingen in Turkije (sd=
standaarddeviatie, % correct= gemiddeld percentage correct, n leerlingen= aantal leerlingen)

De leerlingen in Turkije scoren zeer hoog op de taak 'technisch lezen' . Ze scoren redelijk
tot goed op de mondelinge en de 'schriftelijke woordenschat'taak en op de taken 'spelling'
en 'zinsbouw'. De score op de taak 'begrijpend lezen' ligt een stuk lager.
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Dimensionaliteit van de Toets Turkse Taal
Allereerst is via het berekenen van correlaties nagegaan hoe de verschillende onderdelen
van de Toots Turkse Taai met elkaar samenhangen. Tabel 5.2 geeft de resultaten weer.

n.. .18**

SPEL .30** .24**

ZIN .27** .14* .70**

WSS .44** .20** .63** .57**

BL .38** .11 .58** .48** .65**

WSM n.. SPEL ZIN WSS

Tabel 5.2 Pearson correlaties tussen de onderdelen van de Toets Turkse Taal voor de leerlingen in
Turkije (* »significantieniveau <.05, ** «significantieniveau <.01)

In het algemeen is er sprake van een redelijk grote samenhang tussen de verschillende
toetsonderdelen. Alleen de relatie tussen 'technisch lezen' en 'begrijpend lezen' is niet
significant. Een aantal onderdelen correleert daarentegen sterk met elkaar, met name
'spelling' met 'zinsbouw', 'schriftelijke woordenschat' met 'begrijpend lezen' en 'schrifte-
lijke woordenschat' met 'spelling'.
Factoranalyse, uitgevoerd op de in Turkije verzamelde taaldata, laat zien dat de Toets
Turkse Taal in feite uit twee factoren bestaat. In tabel5.3 wordt de geroteerde factormatrix
weergegeven. De twee factoren verklaren samen 68 procent van de variantie. Van dit
totaalpercentage neemt de eerste factor het grootste deel voor zijn rekening, namelijk 52
procent.

taak factor1 factor2

WS-M .48 .37

n.. .05 .96

SPEL .84 .17
ZIN .81 .04

WS-S .84 .17
BL .81 .04

Tabel 5.3 Factorladingen op de taalscores Turks behaald door de leerlingen in Turkije

Op de eerste factor laden de onderdelen ' spelling', ,zinsbouw', ,schriftelijke woorden-
schat' en 'begrijpend lezen' hoog. 'mondelinge woordenschat' laat een redelijke factor-
lading op beide factoren zien. Op de tweede factor laadt met name 'technisch lezen' hoog.
De tweede factor kunnen we daarom aanduiden als een factor waarin basale taalvaardig-
heden centraai staan. De eerste factor is een factor waarin het gaat om taalvaardigheden
van een hoger niveau.
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S.2 Resultaten op de Toets Functionele Geletterdheid

Tabel 5.4 geeft de resultaten weer die de leerlingen in Turkije behaalden op de Toets
Functionele Geletterdheid Turks. Deze toets bestaat uit 40 items, de Nederlandse versie
daarentegen heeft 31 items. Omwille van de vergelijkbaarheid van de toetsen, gaan we bij
de presentatie van de resultaten uit van de 31 items, die parallel zijn in beide toetsen. Dit
houdt in dat negen items uit de Turkse toets verder buiten beschouwing blijven (zie voor
gegevens over de vergelijkbaarheid van de taalversies: paragraaf 3.4.2).

onderdeel aantal items gemiddelde sd % correct n leerlingen

totaal 31 25.40 3.28 82 214

brief 6 5.56 .97 93 265

tv-gids 8 6.17 1.54 77 263

krant 9 7.75 1.36 86 255

formulier 4 3.69 .69 92 243

plattegrond 4 1.92 1.11 48 250

Tabel 5.4 Functionele geletterdheid in het Turks: totaalscore en scores per onderdeel van de
leerlingen in Turkije (sd= standaarddeviatie, % correct= gemiddeld percentage correct, n leerlingen=
aantal leerlingen)

De leerlingen in Turkije behalen een gemiddelde correct-score van 82 procent op de toets.
In het algemeen beheersen de leerlingen de functionele taken in het Turks goed. De
leerlingen scoren hoog op de onderdelen 'brief, 'formulier' en 'krant'. De score op het
onderdeel 'tv-gids' is redelijk. De score op het onderdeel 'plattegrond' ligt echter een stuk
lager.

Dimensionaliteit van de Toets Functionele Geletterdheid Turks
Via het berekenen van correlaties is nagegaan hoe de verschillende onderdelen van de
Toets Functionele Geletterdheid Turks met elkaar samenhangen. Tabel 5.5 geeft de
correlaties tussen de onderdelen van de Toets Functionele Geletterdheid weer.

I II brief I tv-gids I krant I formulier I
tv-gids .17**

krant .26** .30**

formulier .01 .24** .25**

plattegrond .01 .24** .19** .06

Tabel 5.s Pearson correla ties tussen de onderdelen van de Toets Functionele Geletterdheid Turks voor
de leerlingen in Turkije (** =signijicantieniveau<.Ol)

In het algemeen is er een redelijke samenhang tussen de verschillende toetsonderdelen.
Een uitzondering vormen de correlaties tussen het onderdeel 'brief en de onderdelen
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'formulier' en 'plattegrond'. Ook de correlatie tussen de onderdelen 'formulier' en 'platte-
grond' is gering.
Wanneer we een factoranalyse uitvoeren met de verschillende onderdelen van de Toets
Functionele Geletterdheid Turks komen er twee factoren naar voren, die samen 55 procent
van de variantie bepalen. Tabel 5.6 geeft de factorladingen van de verschillende
onderdelen op deze factoren weer.

I onderdeel II factor 1 I factor 2 I
brief -.07 .91

tv-gids .66 .27

krant .57 .52

formulier .57 .02

p1attegrond .66 -.18

Tabel 5.6 Factorladingen van de onderdelen van de Toets Functionele Geletterdheid Turks van de
leerlingen in Turkije

De onderdelen 'tv-gids', 'formulier' en 'plattegrond' laden hoog op de eerste factor. Op
de tweede factor laadt het onderdeel 'brief hoog. Het onderdeel 'krant' laadt op beide
factoren hoog. De eerste factor lijkt verschillende facetten van functionele geletterdheid
te bevatten. Kennis van verschillende soorten drukconventies speelt een rol (,tv-gids',
'formulier'). Daarnaast speelt contextuele kennis ('krant') en het opvolgen van schriftelijke
instructies (,plattegrond') mee. De tweede factor heeft vooral met kennis van druk-
conventies te maken. Binnen de onderdelen 'brief en 'krant' speelt deze kennis een grote
rol (bijvoorbeeld: waar staat de afzender op een brief?, waar staat de naam en datum van
een krant?). Het onderdeel 'tv-gids' laadt ook licht op deze factor. Binnen dit onderdeel
speelt kennis van drukconventies eveneens een rol.

5.3 Relatie tussen functionele geletterdheid en schoolse taalvaardigheid

am de samenhang tussen functionele geletterdheid en schoolsucces in het Turks vast te
stellen zijn opnieuw correlaties berekend. Tabel 5.7 laat de correlaties zien tussen de
onderdelen van de Toets Turkse Taal en de onderdelen van de Toets Functionele
Geletterdheid.
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I I brief tv-gids krant formulier II

WS-M .05 .15* .24** .11 .12

n.. .07 .02 .12 .15* .09

SPEL .10 .13* .25** .09 .21**

ZIN .04 .20** .28** .12 .19**

WS-S .15* .23** .36** .08 .25**

BL .16* .22** .33** .12 .24**

Tabe15.7 Pearson correla ties tussen de onderdelen van de Toets Turkse Taal en de onderdelen van
de Toets Functionele Geletterdheid in het Turks (** =significantieniveau <.01)

Er is sprake van significante correlaties tussen de onderdelen van de Toets Turkse Taal
en die van de Toets Functionele Geletterdheid. De correlatie tussen de scores op de
functionele toets met 'technisch lezen' en 'mondelinge woordenschat' is wat lager dan de
overige correlaties. De onderdelen van de Toets Functionele Geletterdheid die het sterkst
samenhangen met schoolse taalvaardigheid, zijn de 'tv-gids', de 'krant' en de 'platte-
grond'. Deze drie onderdelen correleren significant met de scores op 'spelling',
'zinsbouw', 'schriftelijke woordenschat' en 'begrijpend lezen', dus met taalvaardigheden
op hoger niveau. Alleen het onderdeel 'formulier' correleert significant met 'technisch
lezen', een basisvaardigheid. We kunnen concluderen dat functionele geletterdheid weinig
te maken heeft met basale taalvaardigheden, maar meer samenhangt met taalvaardigheden
op hoger niveau.

5.4 Verklaring voor individuele verschillen

In deze paragraaf staat de vraag naar de verklaring van individuele verschillen in schoolse
en functionele geletterdheid centraal. We gaan na wat de relatie is tussen achtergrond-
kenmerken van leerling, gezin en school en de scores op de Toets Turkse Taal en de Toets
Functionele Geletterdheid. Daarbij moet aangetekend worden dat van de onderzoeksgroep
in Turkije slechts een beperkt aantal achtergrondkenmerken verzameld is (in tegenstelling
tot die in Nederland). Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat in een monolinguale
context minder variabelen een rol spelen dan in een bilinguale context. Anderzijds was het
uit praktische overwegingen niet mogelijk in Turkije vragenlijsten voor te leggen aan
leerkrachten en directies van scholen, waardoor we in deze context alleen informatie van
de leerlingen zelf konden verzamelen. Hierdoor blijven mogelijk belangrijke factoren
(zoals bijvoorbeeld de sociaal-economische status) buiten beschouwing.
In de eerste plaats worden in deze paragraaf correlaties tussen achtergrondkenmerken
onderling weergegeven. Daarna worden correlaties tussen achtergrondkenmerken en scores
op de Toets Turkse Taal weergegeven. Hetzelfde wordt gedaan voor de Toets Functionele
Geletterdheid. Tenslotte wordt via een LISREL-analyse een verklarend model geschetst
voor de mate van geletterdheid van de leerlingen in Turkije.
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5.4.1 Correia ties tussen achtergrondkenmerken

In tabel 5.8 wordt de samenhang tussen de achtergrondkenmerken van de leerlingen
onderling weergegeven.

sekse -.17**

aantal broers/zussen .15* .06

leesgedrag leerling -.07 .26** .07

leesgedrag moeder -.23** .16** -.33* .37**

leesgedrag vader -.08 .04 -.13* .41** .56**

stimulering gezin -.25** .14* -.24** .26** .44** .22**

I I leeftijd sekse n broers leesgedrag leesgedrag leesgedrag
zussen leerling moeder vader

Tabel 5.8 Pearson correlaties tussen de achiergrondkenmerken van de leerlingen in Turkije (**
=significantieniveau <.01)

Achtergrondkenmerken van de leerlingen in de onderzoeksgroep blijken met elkaar samen
te hangen. De jongere leerlingen in de groep zijn vaker meisjes en hebben minder broers
en zusjes dan de oudere leerlingen. Z» hebben moeders die meer lezen en ze worden meer
gestimuleerd vanuit hun gezin.
De meisjes in de onderzoeksgroep blijken significant meer te lezen dan de jongens.
Daarnaast lezen ook de moeders van meisjes meer. Meisjes worden ook meer gestimuleerd
vanuit hun gezin dan jongens. In grote gezinnen le zen zowel de moeders als de vaders
minder en in deze gezinnen worden de kinderen ook minder gestimuleerd voor school.
Tenslotte valt op dat het leesgedrag van de gezinsleden sterk met elkaar samenhangt. Als
de ouders veellezen, leest ook de leerling veel. De mate van lezen in het gezin hangt ook
significant samen met de mate waarin de ouders hun kinderen stimuleren voor school.

5.4.2 Determinanten van taalvaardigheid Turks

In tabel 5.9 worden de correlaties tussen de achtergrondkenmerken en de resultaten op de
Toets Turkse Taal weergegeven.
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I II WS-M I 11, I SPEL I ZIN I WS-S I BL I
leeftijd -.01 -.11 -.22** -.09 -.24** -.24**

sekse -.23** .04 .09 .03 -.01 .06

n broers/zussen -.27** -.03 -.10 -.l4* -.22** -.23**

leesgedrag Ieerling .05 .05 .l4* .08 .15* .10

leesgedrag moeder .21** .01 .21** .13* .27** .33**

leesgedrag vader .10 .05 .17** .12 .19** .19*

stimulering .12 -.04 .11 .10 .13* .17**

Tabel 5.9 Pearson correlaties tussen de aciuergrondkenmerken van de leerltngen en de resultaten op
de Toets Turkse Taal (* =signijicantieniveau <.05, ** «significantieniveau <.01)

Oudere leerlingen scoren in het aIgemeen lager op de Toets Turkse Taal. Ret verschil is
significant voor de onderdelen 'spelling', 'schriftelijke woordenschat' en 'begrijpend
lezen'. In de vorige paragraaf kwam aI aan de orde dat oudere leerlingen vaker uit grote
gezinnen komen, waarvan de moeders minder lezen en waarin er sprake is van minder
stimulering. Deze factoren beinvloeden waarschijnlijk de lagere score op de Toets Turkse
Taal van oudere leerlingen.
Ret geslacht van de leerling vertoont weinig samenhang met toetsscores, behaIve op het
onderdeel 'mondelinge woordenschat', waarop jongens significant hoger scoren dan
meisjes. Leerlingen uit grote gezinnen scoren in het aIgemeen lager op de toets. Ret
verschil is op nagenoeg aIle onderdelen significant.
Naarmate leerlingen meer lezen, behaIen ze ook een iets hogere score op de toets. Ret
leesgedrag van de leerling correleert significant met de onderdelen 'spelling' en 'schrifte-
lijke woordenschat'. Ret leesgedrag van de ouders hangt in sterke mate samen met de
toetsscores van hun kinderen. Op nagenoeg aIle onderdelen geldt dat naarmate ouders
meer lezen, hun kinderen betere resultaten behaIen. De stimulering vanuit bet gezin
tenslotte vertoont een significante correlatie met de onderdelen 'schrifteli jke woordenschat'
en 'begrijpend lezen'. '
Bij dit aIles valt op dat de acbtergrondkenmerken niet significant correleren met het
onderdeel 'technisch lezen'. Deze basisvaardigheid in het Turks wordt door nagenoeg aIle
leerlingen volledig beheerst, zodat er in feite geen sprake is van individuele verschillen.
Hierdoor kunnen ook geen effecten van achtergrondkenmerken vastgesteld worden.

Om na te gaan welke achtergrondkenmerken invloed hebben op de taaIvaardigheid in het
Turks zijn multipele regress ie-analyses uitgevoerd. Daartoe zijn de factorscores van de
Toets Turkse Taal aIs atbankelijke variabelen opgenomen in de anaIyse en de acbtergrond-
kenmerken aIs onathankelijke variabelen. De regressie-anaIyse op de tweede factor, de
basisvaardigheden, leverde geen verklarende factoren op. Dit was gezien de voorgaande
correlatietabel aI te verwachten, omdat de individuele verschillen in deze basaIe
vaardigheden zeer gering zijn. Tabel 5.10 geeft de uitkomsten van de stapsgewijze
multipele regressie-anaIyse van de eerste factor van de Toets Turkse TaaI op achtergrond-
variabelen weer.
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variabele beta R

leesgedrag moeder .21
leeftijd -.14
aantal broerslzussen -.13 .35***

Tabel 5.10 Stapsgewijze multipele regressie van eerste factorscore van de Toets Turkse Taal op
achtergrondkenmerken (*** signijicantieniveau <.00l)

De tabel laat zien dat bet leesgedrag van de moeder een gedeelte van de variantie in de
taalvaardigheid in bet Turks verklaart. Daarnaast spelen de leeftijd van de leerling en de
gezinsgrootte ook een rol. Deze drie variabelen verklaren samen 12 procent van de
variantie.

5.4.3 Determinanten van functionele geletterdheid Turks

In tabel 5.11 worden de correlaties tussen de achtergrondkenmerken en de totaalscore op
de Toets Functionele Geletterdheid Turks weergegeven.

totaalscore FG

leeftijd -.10

sekse .15*

n broerslzussen -.04

leesgedrag leerling .10
leesgedrag moeder .16*

leesgedrag vader .02

stimulering gezin .12

Tabel 5.11 Pearson correlaties tussen de achtergrondkenmerken van de leeriingen en de totaalscores
op de Toets Functionele Geletterdheid (FG) Turks (* =signijicantieniveau <.05)

Oudere leerlingen scoren in het algemeen iets lager op de Toets Functionele Geletterdheid,
maar bet verscbil is niet significant. Ook bier lijkt het waarscbijnlijk dat acbtergrond-
kenmerken die samenbangen met leeftijd, zoals bet leesgedrag van de moeder en de mate
van stimulering in bet gezin, een rol spelen (vergelijk paragraaf 5.4.2). Meisjes bebalen
een significant bogere totaalscore op de toets dan jongens. Er is weinig verband tussen de
gezinsgrootte en de score op de toets.
Naarmate Ieerlingen meer lezen, bebalen ze in bet algemeen iets bogere scores op de toets,
maar bet verscbil is niet significant. Ret leesgedrag van de moeder vertoont een
significante correlatie met de totaalscore op de toets. Ret Ieesgedrag van de vader Iaat
daarentegen weinig verband zien.
De stimulering vanuit bet gezin tensiotte vertoont een positieve correlatie met de
functionele geletterdheidstoets, maar ook dit verband is niet significant.
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Om na te gaan welke achtergrondkenmerken invloed hebben op de functionele geletterd-
heid in het Turks zijn multipele regressie-analyses uitgevoerd. Tabel 5.12 geeft de
uitkomsten van de regressie-analyse van de totaalscore van de Toets Functionele
Geletterdheid Turks op achtergrondvariabelen weer.

variabele beta R

leesgedrag moeder .14
sekse .13 .20*

Tabel 5.12 Stapsgewijze multipele regressie van totaalscore van de Toets Functionele Geletterdheid
Turks op achtergrondkenmerken (* signlficantieniveau <.05)

Uit de tabel komt naar voren dat van de onderzochte achtergrondkenmerken het leesgedrag
van de moeder de belangrijkste rol speelt in de verklaring van de mate van functionele
geletterdheid van het kind. Daarnaast speelt het geslacht van de leerling ook een rol. Deze
variabelen verklaren samen echter slechts een gering percentage van de variantie in de
functionele geletterdheid, namelijk 4 procent.
Het geringe percentage van verklaarde variantie wijst erop dat andere variabelen dan de
onderzochte achtergrondkenmerken meespelen. Mogelijk heeft ook de schoolse taal-
vaardigheid een invloed op de functionele geletterdheid. Om dit te onderzoeken is een
multipele regressie-analyse uitgevoerd waarin ook de factorscores op de Toets Turkse Taal
als onafhankelijke factoren opgenomen zijn. TabeI5.13 geeft de uitkomsten weer van deze
regressie-analyse waarbij. de totaalscore op de Toets Functionele Geletterdheid als
afhankelijke variabele fungeert.

I variabele I beta IR I
factorscore I .42
sekse .15
factorscore 2 .12 46***

Tabel 5.13 Stapsgewijze multipele regressie van totaalscore van de Toets Functionele Geletterdheid
Turks op factorscores van de Toets Turkse Taal en achtergrondkenmerken (*** «significantieniveau
<.001)

Uit de tabel komt naar voren dat de score op de eerste factor van de Toets Turkse Taal
(taalvaardigheden van hoger niveau) de belangrijkste verklarende variabele van functionele
geletterdheid in het Turks is. Daarnaast speelt het geslacht van de leerling en de score op
de tweede factor van de Toets Turkse Taal (basisvaardigheden) ook een rol. De drie
factoren verklaren samen 22 procent van de variantie.

5.4.4 Schoolse en functionele geletterdheid en achtergrondkenmerken

In deze paragraaf schetsen we een totaalbeeld van de relatie tussen achtergrondkenmerken,
schoolse taalvaardigheden en functionele geletterdheid. In de voorgaande paragrafen is
duidelijk geworden dat geslacht, leeftijd, gezinsgrootte en leesgedrag van de moeder de
achtergrondkenmerken zijn die samenhangen met geletterdheid van de leer ling. Deze
kenmerken worden daarom in een LISREL-model opgenomen. Toetsing van de hypothese
vindt plaats door de passendbeid van bet LISREL-model na te gaan.
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In figuur 5.1 wordt het gestandaardiseerde structurele LISREL-model weergegeven. De
goodness-of-fit van het beschreven model bedraagt .98. x2-toetsing geeft aan dat het
model niet verworpen hoeft te worden: X2(1l)= 13.38, p= .27.

achtergrond-
kenmerken

schoolse
taalvaardigheden

functionele
taalvaardigheden

Figuur 5.1 Gestandaardiseerde oplossing voor het structurele L1SREL-model dat de
relaties specificeert tussen achtergrondkenmerken, factorscores op de Toets Turkse Taal
en score op de Toets Functionele Geletterdheid

~~9.- -,
~ Turks

basis

leeftijd I

gezins. ~14

grootte ~ ~,---------,
"<: Turkst .33 t .62 .24~ hoger

lezen ~ '----------'
moeder

.17

Het model laat zien dat schoolse taalvaardigheden in het Turks invloed hebben op de
functionele geletterdheid in die taal. Daarbij hebben taalvaardigheden van hoger niveau
een sterkere invloed dan basale taalvaardigheden als 'technisch lezen'. Naast deze
taalfactoren heeft ook het geslacht van de leerling een directe invloed op functionele
geletterdheid (meisjes scoren hoger dan jongens). Het geslacht van de leerling heeft
daarnaast ook een indirecte invloed op functionele geletterdheid, namelijk via basale
taalvaardigheden. Schoolse taalvaardigheden van hoger niveau worden met name
bemvloed door de leeftijd van de leerling, de gezinsgrootte en het leesgedrag van de
moeder. Deze factoren vertonen ook onderling een sterke samenhang. Oudere leerlingen
hebben moeders die minder lezen. Gezinsgrootte en leesgedrag van de moeder hangen
sterk met elkaar samen.

5.5 Samenvatting en conclusies

De peiling naar schoolse taalvaardigheden laat zien dat de leerlingen in Turkije aan het
einde van de lagere school in het algemeen een hoge mondelinge en schriftelijke
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vaardigheid in het Turks hebben opgebouwd. Een analyse van de dimensies in de toets
maakt duidelijk dat er een onderscheid is tussen onderdelen die een beroep doen op basis-
vaardigheden en onderdelen die vaardigheden van hoger niveau verlangen. De leerlingen
in Turkije scoren hoog tot zeer hoog op de basisvaardigheden 'technisch lezen' en
'mondelinge woordenschat'. De 'spelling' - en 'zinsbouw'taak, alsmede de 'schriftelijke
woordenschat'taak worden zeer redelijk gemaakt. Alleen op het onderdeel 'begrijpend
lezen' scoren de leerlingen matig.
De leerlingen in Turkije blijken ook de functionele taken in het algemeen goed te
beheersen. Een analyse van de dimensies in de Toets Functionele Geletterdheid laat zien
dat de toets uit twee factoren bestaat. De eerste factor verenigt verschillende aspecten van
functionele geletterdheid in zich. De tweede factor heeft vooral met kennis van druk-
conventies te maken. Binnen de onderdelen 'brief en 'krant' speelt deze kennis een grote
rol. Voor de leerlingen in Turkije zijn briefconventies in het algemeen bekend en levert
het invullen van een eenvoudig formulier geen problemen op. De meeste leerlingen zijn
ook in staat gegevens in een krant en tv-gids op te zoeken en te interpreteren. Het volgen
van geschreven aanwijzingen op een plattegrond is daarentegen moeilijk voor de
leerlingen.
Schoolse taalvaardigheid en functionele geletterdheid hangen vrij sterk met elkaar samen.
Die samenhang is echter veel minder van toepassing op de basale schoolse taalvaardig-
heden ('techDisch lezen'). We kunnen concluderen dat functionelegeletterdheid weinig te
maken heeft met basale taalvaardigheden, maar meer samenhangt met taalvaardigheden
op hoger niveau. Dit komt overeen met de constatering van Spratt e.a. (1991) dat de
basisvaardigheden die op school geleerd worden een noodzakelijke, maar geen voldoende
voorwaarde voor functionele geletterdheid zijn.
Een aantal achtergrondkenmerken van leerling en gezin blijkt samen te hangen met de
schoolse taalvaardigheid van de leerlingen. Het gaat hierbij alleen om de taalvaardigheden
van hoger niveau, omdat de achtergrondkenmerken Diet significant correleren met de basis-
vaardigheden. De basisvaardigheden worden door nagenoeg alle leerlingen volledig
beheerst, zodat er in feite nauwelijks sprake is van individuele verschillen. Hierdoor
kunnen ook geen effecten van achtergrondkenmerken vastgesteld worden. Wat de taal-
vaardigheden van hoger niveau betreft, komen de volgende verbanden naar voren. Oudere
leerlingen en leerlingen uit grote gezinnen halen lagere scores op de Toets Turkse Taal.
Het leesgedrag van de leerling en zijnlhaar ouders en de stimulering vanuit het gezin
correleren positief met de prestaties op de toets. De score op de Toets Turkse Taal wordt
gedeeltelijk verklaard door het leesgedrag van de moeder, de leeftijd van de leerling en
de gezinsgrootte. Deze factoren verklaren samen 12 procent van de variantie in de
schoolse taalvaardigheid van de leerlingen in Turkije.
De score op de Toets Functionele Geletterdheid laat minder verbanden met achtergrond-
kenmerken zien. WeI blijken meisjes hoger te scoren op deze toets dan jongens. Deze
bevinding komt overeen met eerder onderzoek waarin vastgesteld werd dat meisjes met
name op communicatieve schrijfopdrachten hoger scoren dan jongens (zie: Zwarts, 1990;
Bugel, 1991; Kuhlemeier & van den Bergh, 1991; de Jong & Riemersma, 1994). Het
leesgedrag van de moeder hangt ook samen met een hogere score op de Toets Functionele
Geletterdheid. Het leesgedrag van de moeder en het geslacht van de leerling zijn dan ook
variabelen die een gedeelte van de varian tie in functionele geletterdheid in het Turks
verklaren. Ze verklaren echter slechts 4 procent van deze variantie. Wanneer we de
factorscores op de Toets Turkse Taal in de regressie-analyse betrekken, heeft de score op
de schoolse taalvaardigheden van hoger niveau het grootste aandeel in de verklaring van
de mate van functionele geletterdheid.
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Een totaalmodel laat zien dat de schoolse vaardigheid in het Turks invloed heeft op de
functionele geletterdheid in die taal. Daarbij hebben de taalvaardigheden van hoger niveau
een sterkere invloed dan basale taalvaardigheden. Naast deze taalfactoren heeft ook het
geslacht van de leerling een directe invloed op de functionele geletterdheid (meisjes scoren
hoger dan jongens). Het geslacht van de leerling heeft daarnaast ook een indirecte invloed
op de functionele geletterdheid, namelijk via de basale taalvaardigheden ('technisch
lezen'). De schoolse taalvaardigheden van hoger niveau worden met name beinvloed door
het leesgedrag van de moeder, de leeftijd van de leerling en de gezinsgrootte.
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Hoofdstuk 6 Schoolsucces van Turkse leerlingen in Nederland

In dit hoofdstuk wordt het schoolsucces van Turkse leerlingen in Nederland aan het einde
van de basis school en in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs beschreven. Zoals
uiteengezet is in hoofdstuk 4 vond het onderzoek plaats in de peri ode rond de overgang
van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, omdat dit een kritisch moment is in de
schoolloopbaan van leerlingen. Beslissingen die op dit moment genomen worden, spelen
een rol in de verdere school- en beroepscarriere van leerlingen. Het is daarom van belang
de factoren die invloed uitoefenen op deze beslissingen en keuzes nauwgezet te onder-
zoeken. .
Onder schoolsucces wordt het totaal aan onderwijsprestaties van de leerling verstaan. Voor
Turkse leerlingen in Nederland behoren daar ook de resultaten op het Onderwijs in Eigen
Taal bij. We richten ons in dit hoofdstuk zowel op de ontwikkeling van de schoolse
taalvaardigheid in het Turks, als op die in het Nederlands. Schoolsucces in het Turks is
vastgesteld met de Toets Turkse Taal, schoolsucces in het Nederlands met de Eindtoets
Basisonderwijs van het Cito. Daarnaast is het vervolgadvies van de basisschool, de
doorstroming naar het voortgezet onderwijs en het schoolsucces in de eerste klas van het
voortgezet onderwijs onderzocht (zie voor bespreking van deze instrumenten paragraaf
3.4.1).
In paragraaf 6.1 komt de schoolse taalvaardigheid in het Turks aan het einde van de basis-
school aan de orde. De resultaten die de Turkse leerlingen in Nederland op deze toets
behaalden worden besproken. Daarbij worden de resultaten van onder- en zij-instromers
met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van
de leerlingen in Turkije op deze toets. Ook wordt onderzocht welke dimensies ten grond-
slag liggen aan de Toets Turkse Taal.
In paragraaf 6.2 komt het schoolsucces van de Turkse leerlingen in het Nederlands aan
de orde. Allereerst wordt het schoolsucces aan het einde van de basisschool besproken.
Dit gebeurt aan de hand van de resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs en het vervolg-
advies dat de leerlingen krijgen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het schoolsucces
in het voortgezet onderwijs. De doorstroming naar het voortgezet onderwijs en de
prestaties in de eerste klas worden besproken.
In paragraaf 6.3 gaan we in op de samenhang tussen schoolse vaardigheden in het Turks
en schoolsucces in het Nederlands.
In paragraaf 6.4 staat de vraag naar de verklaring van individuele verschillen in school-
succes centraal. Er wordt onderzocht welke van de kenmerken van leerling, gezin en
school de verschillende vormen van schoolsucces verklaren. Ook wordt een totaalbeeld
geschetst van de relatie tussen achtergrondkenmerken, schoolse vaardigheden aan het eind
van de basis school en doorstroming naar en binnen het voortgezet onderwijs.
Paragraaf 6.5 geeft een samenvatting en conclusies. Het schoolsucces van Turkse
leerlingen in Nederland en de variabelen die dit schoolsucces verklaren worden besproken.
Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met resultaten uit ander onderzoek op dit terrein.

6.1 Schoolse taalvaardigheden in het Turks

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de leerlingen op de
onderdelen van de Toets Turkse Taal. Daarna worden de resultaten vergeleken met die van
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de leerlingen in Turkije. In tabel 6.1 worden de resultaten op de Toets Turkse Taal van
de Turkse leerlingen in' Nederland weergegeven.

aantal items gemiddelde sd % correct n leerlingen

WS-M 31 23,90 3,47 77 262
INS 20 17,19 4,47 86 263
1L 35 33,76 1,98 96 263
SPEL 35 20,10 6,92 57 263
ZIN 31 21,59 5,50 70 262
WS-S 36 23,69 5,35 66 262
BL 25 14,73 4,47 59 261

TabeJ6.1 Resultaten op de onderdelen van de Toets Turkse Taal van de leerlingen in Nederland (sd»
standaarddeviatie, % correct» gemiddeld percentage correct, n leerlingen» aantalleerlingen)

Op de 'mondelinge woordenschat'taak wordt een redelijke gemiddelde score. De
'instructie'taak en de taak voor 'technisch lezen' worden goed gernaakt. Met basale taak-
stellingen als het volgen van instructies en het technisch lezen van woorden heeft het
merendeel van de Turkse leerlingen geen problemen. Ook de ' schriftelijke woordenschat'-
taak en de 'zinsbouw'taak worden redelijk gemaakt. Op de taken voor 'spelling' en
'begrijpend lezen' scoren de leerlingen wat lager. De standaarddeviatie op de 'spelling'-
taak is hoog, hetgeen wil zeggen dat er sprake is van grote individuele verschillen in
spellingvaardigheid tussen de leerlingen.
Binnen de onderzoeksgroep in Nederland is onderzocht of er verschillen zijn tussen de
resultaten van onder- en zij-instromers. Daarbij was de verwachting dat zij-instromers, die
nog onderwijs in Turkije gevolgd hebben, beter zullen presteren op de Toets Turkse Taal.
Bij de defmitie van een onderinstromer zijn we van twee criteria uitgegaan, namelijk het
aantal jaren onderwijs in Nederland en het aantal jaren onderwijs in Turkije. Leerlingen
die zes jaar of meer onderwijs in Nederland hebben gevolgd en leerlingen die geen
onderwijs in Turkije hebben gevolgd, zijn als onderinstromer gedefinieerd. De Toets
Turkse Taal is door 218 onderinstromers en 43 zij-instromers gemaakt. We hebben een
t-test uitgevoerd om na te gaan of er sprake is van significante verschillen in toetsscores
van onder- en zij-instromers. Figuur 6.1 geeft de percentage correct-scores op de
onderdelen van de Toets Turkse Taal van onderinstromers en zij-instromers weer.
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Figuur 6.1 Percentage correct-scores op de onderdelen van de Toets Turkse Taal van onderinstromers
en zij-instromers.

Uit de figuur komt naar voren dat zij-instromers op alle onderdelen van de Toets Turkse
Taal hoger scoren dan onderinstromers. De verschillen tussen de scores zijn significant op
de taken 'woordenschat mondeling', 'spelling', 'zinsbouw' en 'woordenschat schriftelijk'.
Op de 'instructie'taak en de taken voor 'technisch lezen' en 'begrijpend lezen' is er slechts
sprake van een klein verschil tussen de scores van onder- en zij-instromers. Bij 'technisch
lezen' hebben we te maken met een plafondeffect.

Vergelijking met de leerlingen in Turkije
De scores van de leerlingen in Turkije worden als norm gebruikt waartegen de scores van
de leerlingen in Nederland afgezet worden. Middels een t-test is nagegaan of er sprake is
van significante verschillen in toetsscores tussen de twee groepen. Figuur 6.2 geeft de
resultaten van de t-test weer. Van de twee mondelinge toetsonderdelen is er slechts een
in Turkije afgenomen, namelijk 'woordenschat mondeling'. Omdat voorzien werd dat de
'instructie'taak bij afname in Turkije extreme plafondeffecten te zien zou geven, is deze
taak hier niet afgenomen.
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Figuur 6.2 Percentage correct-scores op de Toets Turkse Taal van de leerlingen in Nederland en de
/eerlingen in Turkije

De 'mondelinge woordenschat'taak wordt door de leerlingen in Turkije significant beter
gemaakt dan door de leerlingen in Nederland. Op 'technisch lezen' scoren de leerlingen
in Nederland vrijwel net zo hoog als de leerlingen in Turkije. De leerlingen in Turkije
scoren op de taken 'spelling', 'zinsbouw' en 'woordenschat schriftelijk' significant beter
dan de leerlingen in Nederland. De taak 'begrijpend lezen' daarentegen wordt in Turkije
iets slechter gemaakt dan in Nederland. Een oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat binnen
het Nederlandse onderwijs meer aandacht wordt besteed aan tekstbegrip dan in Turkije.
Het gevonden verschil is echter niet significant. Bij de vergelijking tussen de leerlingen
in Nederland en in Turkije zien we eenzelfde beeld als bij die tussen onder- en zij-
instromers. Er is sprake van significante verschillen op 'mondelinge woordenschat',
'schriftelijke woordenschat', 'spelling' en 'zinsbouw'. Blijkbaar heeft de onderwijservaring
in Turkije de meeste invloed op deze taken.
We kunnen ons afvragen of het leeftijdsverschil tussen de onderzoeksgroep in Turkije en
die in Nederland een rol speelt. De leerlingen in Nederland zijn immers gemiddeld
genomen ouder dan die in Turkije. Mogelijk is het geringe verschil tussen hun toets-
resultaten te wijten aan het leeftijdsverschil tussen de onderzoeksgroepen. Met andere
woorden: zou het verschil groter zijn, als de gemiddelde leeftijd gelijk zou zijn? In
hoofdstuk 5 is al naar voren gekomen dat voor de leerlingen in Turkije geldt dat leeftijd
negatief correleert met de resultaten op de Toets Turkse Taal; oudere leerlingen scoren dus
lager op de toets. Verderop zal blijken dat dit ook voor de leerlingen in Nederland geldt
(zie paragraaf 6.3.1). Een Manova-analyse is uitgevoerd om na te gaan of de factor
verblijfsland (Turkije of Nederland) een rol speelt wanneer de factor leeftijd constant
gehouden wordt. Onderstaande tabel geeft deze analyse weer.
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t-waarde

effect van land effect van land,
leefti jd constant

WS-M 8,63*** 1,48

TI.. -0,59 -2,81 **

SPEL 11,33*** -4,03***

ZIN 3,99*** -1,56

WS-S 10,88*** -2,50*

BL -1,13 -4,03***

TabeJ 6.2 Effect van verblijfsland op de resultaten van de leerlingen op de Toets Turkse Tool, effect
van verblijfsland op de toetsresultaten met constanthouding van de factor leeftijd (*
«significantieniveau <.05, ** «significantieniveau <.OJ, *** »significantieniveau <.001)

Onder constanthouding van de factor leeftijd vallen de significante verschillen tussen de
leerlingen in Nederland en in Turkije weg op de taken 'mondelinge woordenschat' en
'zinsbouw'. Op 'technisch lezen' en 'begrijpend lezen' scoren de leerlingen in Nederland
hoger dan de leerlingen in Turkije. Onder constanthouding van de factor leeftijd wordt dit
verschil significant. De richting van de significantie op de taken' spelling' en 'schriftelijke
woordenschat' keert om wanneer we de factor leeftijd constant houden; de leerlingen in
Nederland scoren significant hoger op deze onderdelen dan de leerlingen in Turkije van
dezelfde leeftijd. We kunnen concluderen dat het feit dat de leerlingen in Nederland ouder
zijn dan die in Turkije hun toetsresultaten niet in positieve zin beinvloedt. Er is eerder
sprake van een omgekeerde invloed; het zijn vooral de wat oudere leerlingen in de
onderzoeksgroep in Nederland, die de gemiddelde score van de groep verlagen.

Dimensionaliteit van de Toets Turkse Taal
Allereerst is via correlaties gekeken hoe de verschillende onderdelen van de Toets Turkse
Taal met elkaar samenhangen. In tabel6.3 zien we dat de toetsonderdelen sterk met elkaar
samenhangen. Alleen de relatie tussen 'technisch lezen' en 'instructie' is niet significant.

INS .23**

TI.. .20** .08

SPEL .35** .24** .43**

ZIN .33** .26** .37** .68**

WSS .48** .32** .36** .59** .59**

BL .30** .25** .30** .49** .48** .60**

I II WSM I INS I TI.. I SPEL I ZIN I WSS I
TabeJ 6.3 Pearson correlaties tussen de onderdelen van de Toets Turkse Taal voor de leerlingen in
Nederland (* »stgnificantieniveau <.05, ** «significantieniveau <.01)
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Factoranalyse, uitgevoerd op de in Nederland verzamelde taaldata, laat zien dat de Toets
Turkse Taal in feite uit twee factoren bestaat. Tabel 6.4 laat de factorladingen van de
verschillende taken op deze factoren zien. De twee factoren verklaren samen 62 procent
van de variantie. Van dit totaalpercentage neemt de eerste factor het grootste deel voor
zijn rekening, namelijk 48 procent.

I taak II factor 1 I factor 2 I
WS-M .34 .55

INS -.02 .85

11.. .76 -.18

SPEL .80 .27

ZIN .75 .31

WS-S .67 .51

BL .61 .40

Tabel 6.4 Factorladingen op de taalscores Turks behaald door de leerlingen in Nederland.

Op de eerste factor laden de onderdelen 'technisch lezen', 'spelling', 'zinsbouw',
'woordenschat schriftelijk' en 'begrijpend lezen' hoog. Dit zijn de onderdelen die eerder
al onder de noerner schriftelijke onderdelen gevat werden. Op de tweede factor laden de
onderdelen 'woordenschat rnondeling' en 'instructie' hoog. Als zodanig geeft de factor-
analyse evidentie voor het eerder gemaakte onderscheid tussen schriftelijke en mondelinge
vaardigheid. Het resultaat van deze factoranalyse wijkt enigszins af van die voor de
leerlingen in Turkije. Daarbij speelt rnee dat de 'instructie'taak in Turkije niet afgenornen
is. De taak 'technisch lezen' past voor de leerlingen in Nederland binnen het geheel van
schriftelijke taken, terwijl deze voor de leerlingen in Turkije apart staat.

6.2 Schoolsucces in het Nederlands

6.2.1 Schoolsucces in het Nederlands aan het einde van de basisschool

Tabel 6.5 geeft de resultaten weer van de Turkse leerlingen op de Eindtoets Basis-
onderwijs.

I II n items I gemiddelde I sd I % correct I n leerlingen I
Taal 60 30,82 8,81 51 235

Rekenen 60 33,09 11,68 55 236

Info 60 29,25 9,72 49 236

Totaal 180 93,17 27,36 52 236

Tabel6.5 Resultaten \Ian de Turkse leerlingen in Nederland op de Eindtoets Basisonderwijs (n items=
aantal items, sd= standaarddeviatie, n leerlingen» aantal leerlingen)
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De Turkse leerlingen beantwoorden iets meer dan de helft van de opgaven van de Eind-
toets Basisonderwijs correct. Daarbij is hun gemiddelde score op 'rekenen' iets hoger dan
de score op 'taal' en op 'informatieverwerking'. De totale groep leerlingen die in 1991
deelnam aan de Eindtoets Basisonderwijs scoort aanzienlijk hoger dan de Turkse
leerlingen. Het gemiddelde percentage goed voor de he Ie groep is voor 'taal' 70 procent,
voor 'rekenen' 71 procent, voor 'inforrnatieverwerking' 71 procent en voor het totaal 71
procent (Eindtoetsbulletin, 1991).

Yervolgadvies
Aan de groepsleerkrachten is gevraagd welk type vervolgonderwijs zij voor de Turkse
leerlingen het meest geschikt achten. Tabel 6.6 geeft een overzicht van de adviezen.

type n %

IDO 30 12,0

LBO 92 36,8

LBOIMAVO 19 7,6

MAVO 64 25,6

MAVOIHAVO 9 3,6

HAVO 23 9,2

HAVO/vwO 3 1,2

VWO 1 0,4

Anders (lSK,VSO) 9 3,6

Totaal 250 100

TabeJ 6.6 Vervolgadvies voor type voortgezet onderwijs aan de Turkse leerlingen.

Bijna de helft van de leerlingen krijgt een vervolgadvies voor LBO of IBO. Een derde van
de leerlingen krijgt het advies LBOIMA VO dan weI MAVO. Nog geen 15 procent van de
leerlingen krijgt een vervolgadvies voor een type onderwijs dat hoger ligt dan het MA VO.
Vergelijken we deze cijfers met die van de Landelijke Evaluatie van het Onderwijs-
voorrangsbeleid (Mulder, 1991), dan blijkt er in de periode van 1989 tot 1991 geen
verhoging opgetreden te zijn in de vervolgadviezen. Mulder geeft de vervolgadviezen die
586 Turkse leerlingen in 1989 kregen. Ook van deze leerlingen kreeg nagenoeg de helft
een vervolgadvies voor IBO of LBO, bijna een derde LBOIMA VO dan wel MA VO en 17
procent hoger dan MA VO.

6.2.2 Schoolsucces in het Nederlands in het voortgezet onderwijs

Doorstroming
Met het oog op doorstroming is allereerst nagegaan in welk onderwijstype van voortgezet
onderwijs de leerlingen terecht gekomen zijn. Daarnaast is gevraagd naar de verwach-
tingen voor de leerling: zal de leerling overgaan of blijven zitten en in welk school type
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zal de leerling in klas twee zitten. Tabel 6.7 geeft een beeld van de verdeling van de
leerlingen over de verschillende school types in de eerste en tweede klas van het YO.

klas 1

I
klas 2

In % n I %

ISKlVSO 11 4,4 6 3,4

rno 10 4,0 12 6,7

rnOILBO 31 12,2 17 9,5

LBO 44 17.4 44 24,5

LBO/MAVO 32 12,6 21 11,7

MAVO 45 17,8 36 20,1

MAVO/HAVO 17 6,7 5 2,8

MA VO/HAVONWO 31 12,2 14 7,8

HAVO 3 1,2 5 2,8

HAVONWO 18 7,1 6 3,4

VWO 1 0,4 1 0,6

groep 8 over 3 1,2

naar Turkije 7 2,8

onduidelijk 12 6,7

I totaal II 253 I 100 II 179 I 100 I
Tabe16.7 Schooltypes waarop de Turkse leerlingen zich (zutlen) bevinden in de eerste en tweede klas
van het voortgezet onderwijs

De helft van de Turkse leerlingen komt terecht op een school type met IBO- of LBO-
niveau (incIusief ISK/VSO). Daarnaast kiest ongeveer een kwart van de groep voor een
AVO-schooltype zonder VWO. 19 Procent bevindt zich in de brugkIas van een AVO-
schooltype met VWO. Slechts drie leerlingen blijven zitten in groep acht van de basis-
school en een aantal gaat na het voltooien van de basisschool naar Turkije terug. Deze
cijfers komen in grote lijnen overeen met die van Mulder & Pijl (1992).
In klas twee van het voortgezet onderwijs bevindt 55 procent van de leerlingen zich op
een klas met IBO of LBO (incIusief ISK/VSO). Een kwart zit in een AVO-kIas zonder
VWO en 12 procent bevindt zicht in een AVO-kIas met VWO. Het aantal leerlingen op
IBO- en LBO-niveau neemt dus toe, terwijl dat op de AVO-schooltypes met VWO
afneemt. Ook deze bevinding komt overeen met die van Mulder & Pijl (1992), zij het dat
in de laatstgenoemde studie de daling van Turkse leerlingen binnen AVO-schooltypes met
VWO in de tweede klas sterker is.
Een vergelijking is gemaakt tussen het vervolgadvies dat de leerlingen van de basis school
krijgen en het schooltype waarnaar ze doorstromen. Tevens is het schooltype waarbinnen
de leerlingen zich in de eerste klas bevinden vergeleken met het school type waarbinnen
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ze zich, naar het oordeel van de mentor, in klas twee zullen bevinden. Tabel 6.8 geeft de
vergelijking weer tussen vervolgadvies en schooltype in klas I en de vergelijking tussen
schooltype in klas 1 en dat in klas 2.

I I
advies - schooltype klas 1 sch.type klas 1 - sch.type klas2

n % n %

2 of meer types lager 9 3,9 7 4,2

I type lager 19 8,2 8 4,8

gelijk 92 39,8 146 87,4

1 type hoger 88 38,1 2 1,2

2 of meer types hoger 23 10 4 2,4

I n II 231 I 100 I 167 100

Tabel 6.8 Yergelijking tussen vervolgadvies en schooltype waarop de Turkse leerlingen zicb bevinden
in de eerste klas van het voortgezet onderwijs; vergelijking tussen schooltype in de eerste klas en
verwacht schooltype in de tweede klas van het voortgezet onderwijs

Vande groep Turkse leerlingen volgt 40 procent het advies op, 12 procent kiest voor een
schooltype lager dan het geadviseerde type en 48 procent gaat naar een school type dat
hoger ligt dan het geadviseerde type. Vande groep die voor een hoger schooltype kiest,
gaat het merendeel een type hoger. We kunnen bier niet meteen van een afwijkende keuze
spreken, omdat het ook om een brugklas van twee schooltypes kan gaan (bijvoorbeeld
advies LBO, keuze LBOIMA VO). In totaal kiezen echter 23 leerlingen, dus 10 procent,
voor een schooltype dat twee of meer types hoger ligt dan het geadviseerde type. Uit de
gegevens van de Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (Mulder, 1991) komt
eveneens naar voren dat de Turkse groep in vergelijking met andere groepen vaker kiest
voor een hoger schooltype dan het geadviseerde type. In het genoemde onderzoek kiest
9 procent van de Turkse groep voor een schooltype dat twee niveaus hoger ligt dan het
geadviseerde type. In dit verband wordt wel gesproken van overpositionering (vgl.
paragraaf 2.2.3.4).
Na de eerste klas gaat 87 procent van de Turkse leerlingen door in hetzelfde schooltype,
4 procent gaat door naar een hoger schooltype en 9 procent naar een lager school type in
de tweede klas, Vande leerlingen die afstromen naar een lager schooltype, gaat de helft
een type omlaag. Van de totale groep leerlingen gaat 4 procent in de tweede klas over
naar een schooltype dat twee of meer types lager ligt dan het schooltype in de eerste kIas.
In dit geval kunnen we spreken van afstroom, een verscbijnsel dat ook geconstateerd werd
door Uiterwijk (1990) en Mulder & Pijl (1992). In laatstgenoemd onderzoek wordt vast-
gesteld dat 69 procent van de Turkse leerlingen doorgaat in hetzelfde schooltype. De
afstroom is hoger dan die in ons onderzoek: 14 procent gaat naar een lager schooltype in
de tweede klas,
De mentoren is ook gevraagd naar hun verwachting over het al of niet overgaan van de
leerlingen. Naar hun verwachting gaat 85 procent van de Turkse leerlingen over naar de
tweede klas van het voortgezet onderwijs. Ruim 8 procent zal blijven zitten in de eerste
klas en van 6 procent is nog niet duidelijk of ze overgaat dan wel blijft zitten. Mulder &
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Pijl (1992) rapporteren dat 9,3 procent van de Turkse leerlingen blijft zitten aan het einde
van de eerste klas.

Rapportcijfers
Om een beeld te krijgen van de prestaties van de leerlingen in de eerste klas van het
voortgezet onderwijs, is de mentoren gevraagd naar het cijfer voor de vakken Nederlands,
wiskunde en Turks (op het kerstrapport of op het voorjaarsrapport). Tabel 6.9 geeft de
resultaten weer. De rapportcijfers zijn afgerond naar hele cijfers.

cijfer Nederlands wiskunde Thrks

3 0 4 0

4 10 8 0

5 39 22 3

6 58 49 6

7 49 47 9

8 16 39 4

9 1 2 0

gemiddelde 6,14 6,47 6,64

nIl. 173 171 22 x

Tabel 6.9 Hele cijfers van de Turkse leerlingen op de vakken Nederlands, wiskunde en Turks,
gemiddelden en aantalleerlingen (n ll.); x slechts op een klein percentage van de scholen wordt Turks
gegeven, daamaast geven niet alle docenten cijfers voor dit yak

We zien dat het gemiddelde cijfer van de Turkse leerlingen voor het vak Nederlands wat
lager ligt dan dat voor de vakken wiskunde en Turks. De rapportcijfers geven echter
slechts een globaal beeld van de prestaties van de Turkse leerlingen in de eerste klas van
het voortgezet onderwijs. Daarom hebben we ook gevraagd naar het gemiddelde rapport-
cijfer van de klas op de vakken Nederlands en wiskunde (niet voor Turks, omdat slechts
enkele leerlingen dit vak volgen). Door het klassegemiddelde af te trekken van het cijfer
van de leerling krijgen we een afwijkingsscore. Dit is een maat die aangeeft hoe de
leerling presteert ten opzichte van leerlingen in dezelfde klas, dus leerlingen die hetzelfde
lesaanbod en dezelfde toetsen hebben gehad en door dezelfde leerkracht beoordeeld zijn.
Tabel 6.10 geeft de afwijkingsscores van de leerlingen aan. Een negatieve score duidt op
een lager prestatieniveau dan dat van de klasgenoten.
De tabel geeft aan dat 66 procent van de Turkse leerlingen op het vak Nederlands onder
het klassegemiddelde presteert en 30 procent erboven. Het gemiddelde van de groep
Turkse leerlingen ligt bijna een halve punt onder het klassegemiddelde. Wat wiskunde
betreft behaalt ruim de helft van de groep een lager cijfer dan het klassegemiddelde, 7
pracent behaalt een cijfer gelijk aan het klassegemiddelde en 40 procent behaalt een hager
cijfer. Het gemiddelde van de groep ligt voor wiskunde .23 beneden het klassegemiddelde.
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Nederlands Wiskunde
afwijkingsscore

% %n n

-3 of meer 1 0,6 2 1,2

-2 tot -3 10 5,5 9 5,4

-1 tot -2 44 27 31 19,3

° tot -1 54 32,5 43 26,6

° 7 4,2 11 6,8

° tot 1 37 22,3 42 26,0

1 tot 2 11 6,7 21 12,9

2 tot 3 1 0,6 3 1,8

3 of meer 1 0,6 ° 0,0

gemiddelde -.45 -.23

standaarddeviatie 1,0 1,19

aantal leerlingen 166 100 162 100

Tabel 6.10 Afwijkingsscores van de Turkse leerlingen op de vakken Nederlands en wiskunde,
gemiddelden, standaarddeviaties en aantal leerlingen.

Evenals Mulder (1991) constateerde, blijken de Turkse leerlingen ook in het voortgezet
onderwijs gemiddeld lager te presteren dan hun klasgenoten. Waarschijnlijk heeft dit te
maken met het feit dat bijna de helft van de groep Turkse leerlingen naar een hoger
schooltype dan het geadviseerde type gaat (vgl. Mulder & Pijl, 1992). Het verschil in
prestatieniveau in de eerste klas van het voortgezet onderwijs geldt met name het yak
Nederlands, op het yak wiskunde is het verschil kleiner. Uit onderzoek in de tweede klas
van het voortgezet onderwijs (Mulder & Pijl, 1992) komt naar voren dat de prestaties voor
Nederlands van Turkse leerlingen in het LBO onder het gemiddelde liggen, de prestaties
van Turkse leerlingen in het AVO daarentegen wijken niet af van het gemiddelde. Een
opvallend gegeven uit deze studie is ook dat Turkse leerlingen in tegenstelling tot
Marokkaanse en Surinaamse leerlingen niet lager presteren op wiskunde, maar wei op
Nederlands. Ook in ons onderzoek is het prestatieverschil van Turkse leerlingen groter op
Nederlands dan op wiskunde.

6.3 Samenhang tossen schoolse vaardigheden in het Turks en Nederlands

Om de samenbang tussen de verschillende schoolsuccesmaten vast te stellen zijn
correlaties berekend. Het gaat hier om schoolsucces in het Turks (de factorscores Turks
schriftelijk en Turks mondeling), schoolsucces in het Nederlands aan het einde van de
basis school (totaalscore op de Eindtoets Basisonderwijs, vervolgadvies) en schoolsucces
in het Nederlands in het voortgezet onderwijs (doorstroming naar de eerste en tweede klas
van het voortgezet onderwijs). In tabel 6.11 worden de onderlinge correlaties tussen de
schoolsuccesmaten weergegeven.
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Turks mondeling -.04

EB totaaIscore .40** .36**

Advies 041** .27** .77**

Schooltype 1 .32** .17** .64** .72**

Schooltype 2 .34** .23** .78** .74** .89**

Turks Turks EB totaaI Advies School-
schriftelijk mondeling score type 1

Tabe16.1l Pearson en nonpar correlaties tussen schoolsuccesmaten onderling (nonpar correlaties bij
advies, schooltype 1 en 2, omdat deze variabelen niet op interval-niveau liggen) (* = significantie-
niveau <.05, ** = significantieniveau <.01)

Alle schoolsuccesmaten correleren significant met elkaar. Ook het taalvaardigheidsniveau
in het Turks correleert significant met aIle andere maten van schoolsucces. Daarbij laat
de schriftelijk deelscore de hoogste correlaties zien. Dit geeft aan dat de vaardigheid in
het Turks een maat van schoolsucces is, die naast de score op de Eindtoets Basisonderwijs
een voorspeller van schoolsucces kan zijn.

6.4 Verklaring voor individuele verschillen

In deze paragraaf komt de vraag aan bod door welke factoren de individuele verschillen
in toetsscores en schoolsucces verklaard worden. De factoren betreffen kenmerken van de
leerling, van het gezin en van de school. Om de vraag te beantwoorden zijn verscbillende
analyses op de gegevens uitgevoerd. Bij deze analyses zijn de zij-instromers buiten
beschouwing gelaten, omdat voor hen de verbanden anders en complexer liggen dan voor
de onderinstromers. We hebben in het eerste geval te maken met een divers samengestelde
groep van leerlingen; de onderwijservaring in Nederland loopt sterk uiteen vanwege de
verschillende jaren van instroom in het Nederlandse onderwijs. In het voorgaande werd
al vastgesteld dat de scores van zij-instromers op een aantal taalvaardigheidsmaten
significant verschillen van de scores van de onderinstromers. Leerlingen die zes jaar of
meer Nederlands onderwijs hebben gevolgd en leerlingen die geen onderwijs in Turkije
hebben gevolgd, zijn als onderinstromer gedefinieerd. Het aantal Turkse onderinstromers
in de onderzoeksgroep is dan 222 (84 procent van de totale groep). Achtereenvolgens
worden de determinanten van schoolse taalvaardigheid in het Turks, van schoolsucces in
het Nederlands aan het einde van de basisschool en van schoolsucces in het Nederlands
in het voortgezet onderwijs besproken (zie voor een beschrijving van de instrumenten:
paragraaf 3.4.3).

6.4.1 Determinanten van schoolse taalvaardigheid Turks

Leerlingkenmerken
De kenmerken van de leerling betreffen de algemene kenmerken: geboorteland, verblijfs-
duur, leeftijd en geslacht. Daamaast de sociaal-culturele orientatie en de zelfwaardering
van de leerling en het lees- en schrijfgedrag van de leerling thuis. Bij de sociaal-culturele
orientatie gaat het bier om de mate van gerichtheid op de Turkse taal en cultuur. In tabel
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6.12 worden de correlaties van deze leerlingkenmerken met de resultaten op de Toots
Turkse Taal weergegeven. Het gaat bierbij om de totaalscore mondeling en de totaalscore
schriftelijk (factorscores).

I II Turks schriftelijk I Turks mondeling I
geboorteland -.00 .14*

verblijfsduur -.06 -.05

leeftijd -.16* .02

sekse .13 -.04

soc.cult.orientatie .13 .03

zelfwaardering .26*· .07

lezen Turks .22·* -.05

Jezen Nederlands .15 -.04

TabeJ 6.12 Pearson correlaties tussen leerlingkenmerken en factorscores op de toets Turkse taal
(*=signijicantieniveau <.05, **=signijicantieniveau <. OJ)

Leerlingen die in Nederland geboren zijn scoren iets hoger op de mondelinge onderdelen
van de Toots Turkse Taal dan leerlingen die op jonge leeftijd naar Nederland gekomen
zijn (allen onderinstromers). Oudere kinderen scoren significant lager op de schriftelijke
onderdelen. Verder behalen meisjes en leerlingen die zich orienteren op de Turkse taal en
cultuur een wat hogere score op de Toets Turkse Taal. Het verscbil is echter niet
significant. Er is sprake van een sterke samenhang tussen de zelfwaardering van de
leerling en de scores op de schriftelijke onderdelen van de Toets Turkse Taal. Naarmate
leerlingen thuis meer lezen en schrijven in het Turks scoren ze ook hoger op de schrifte-
lijke onderdelen. Ook voor lezen in het Nederlands is dit verband aanwezig, maar het is
niet significant.

Gezinskenmerken
De kenmerken van het gezin betreffen de sociaal-econornische status, de sociaal-culturele
orientatie, kenmerken van de gezinscultuur (algemene stimulering, specifieke stimulering,
motivatie en capaciteit tot motiveren), het taalaanbod in het Nederlands en het lees- en
schrijfgedrag in het Turks en in het Nederlands van de ouders. In tabel 6.13 worden de
correlaties van de gezinskenmerken met de resultaten op de Toets Turkse Taal
weergegeven. De sociaal-econornische status van het gezin correleert positief, maar niet
significant met de score op de mondelinge onderdelen van de Toots Turkse Taal. De
gezinscultuur hangt sterk samen met de scores op de Toets Turkse Taal. De algemene
stimulering en motivatie van de ouders correleren significant met zowel de schriftelijke
als de mondelinge component van de toets. De specifieke stimulering hangt samen met
de schriftelijke onderdelen van de Toots Turkse Taal. De capaciteit van de ouders om het
kind te stimuleren correleert positief, maar niet significant met de score op de schriftelijke
factor van de toets. Taalaanbod in het gezin en het lees- en schrijfgedrag van de ouders
laat weinig verband zien met de schoolse vaardigheid in het Turks.
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I II Turks schrifteli jk I Turks mondeling I
soc.econ.status .08 .13
soc.cult.onentaue .03 -.05

stimulering algemeen .21** .22**

stimulering specifiek .17* .05

motivatie .16* .21**

capaciteit tot motiveren .15 .05

taalaanbod .09 .03

Jezen Nederlands moeder -.02 .03

Jezen Turks moeder -.11 .07

lezen NederJands vader -.10 -.04

lezen Turks vader -.09 -.04

TabeJ 6.13 Pearson correlaties tussen gezinskenmerken en factorscores op de toets Turkse taal (*
=significantieniveau <.05, ** =significantieniveau <.01)

Schoolkenmerken
De kenmerken van de school betreffen het percentage allochtone leerlingen, het percentage
autochtone kinderen van ouders met een lage sociaal-economische status (de kinderen met
leerlinggewicht 1,25), de mate van Onderwijs in Eigen Taal en de leerkrachtverwachtingen
in termen van prestatiegeschiktheid en streefniveau. Tabe16.15 geeft de correlaties tussen
de schoolkenmerken en de resultaten op de Toets Turkse Taal weer.
Het percentage autochtone leerlingen op school met een lage sociaal-economische status
hangt samen met de score op de mondelinge onderdelen van de Toets Turkse Taal.
Naarmate leerlingen meer OET gevolgd hebben, scoren ze significant hoger op de schrifte-
lijke onderdelen van de Toets Turkse Taal. De leerkrachtverwachtingen tenslotte laten
significante verbanden zien met de toetsscores.

Turks schrifteli jk Turks mondeling

% alJochtone leerlingen .06 -.07

% autochtone leerliugen, Jage SES -.06 .16*

mate van OET .24** -.07

prestatiegeschiktheid .39** .21**

streefniveau .36** .19**

Tabel 6.14 Pearson correlaties tussen schoolkenmerken en factorscores op de toets Turkse taal
(*=signijicantieniveau <.05, **=signijicantieniveau <.01)
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Predictie van de taalvaardigheid Turks
Om na te gaan welke van de onafhankelijke factoren invloed hebben op de taalvaardigheid
in het Turks zijn multipele regressie-analyses uitgevoerd. De kenmerken van leerling,
gezin en school zijn in deze analyses opgenomen om te bepalen welke factoren de
vaardigheid in het Turks verklaren. Bij deze analyses zijn de leerkrachtverwachtingen ten
aanzien van prestatiegescbiktheid en streefniveau buiten beschouwing gelaten. Deze
variabelen blijken bij de analyses een groot deel van de variantie naar zich toe te trekken,
waardoor andere factoren niet aan bod komen. Het gaat bij deze factoren om een inschat-
ting van de leerkracht van het huidige prestatieniveau en de te verwachten prestaties van
de leerling. Deze factoren correleren - zoals te verwachten was - sterk met de feitelijke
prestaties (bijvoorbeeld de correlatie tussen prestatiegeschiktheid en de totaalscore op de
Eindtoets Basisonderwijs is .71**, met vervolgadvies .82**). Daarbij is het de vraag hoe
een samenhang tussen leerkrachtverwachtingen en leerprestaties gemterpreteerd moet
worden. Leiden hoge verwachtingen van de leerkracht tot hogere prestaties van de leerling
of worden leerkrachtverwachtingen gevormd door de feitelijke prestaties van de leerling
(vgl. Ledoux e.a., 1992)? am deze redenen worden de leerkrachtverwachtingen verder
buiten de predictie gehouden.
Tabel 6.15 geeft de uitkomsten van de multipele regressie-analyse van de mondelinge en
schriftelijke vaardigheid Turks op de kenmerken van leerling, gezin en school weer.

variabele beta R

Turks mondeling stimulering algemeen .30
stimulering specifiek .22 .43**

Turks schriftelijk zelfwaardering .26
mate van OET .24 .35**

Tabel6.15Stapsgewijze multipele regressie van mondelinge en schriftelijke vaardigheid Turks op
achtergrondvariabelen (** = significantieniveau <.01)

De mondelinge taalvaardigheid in het Turks wordt gedeeltelijk verklaard door de algemene
en specifieke ouderlijke stimulering. Deze factoren verklaren samen 19 procent van de
varian tie in de mondelinge taalvaardigheid. De schriftelijke taalvaardigheid in het Turks
wordt voor een deel verklaard door de zelfwaardering van de leerling, alsmede de mate
waarin Onderwijs in Eigen Taal gevolgd is. Deze factoren verklaren samen 13 procent van
de variantie in de schriftelijke taalvaardigheidsscores.

6.4.2 Determinanten van schoolsucces in het Nederlands aan het einde van het
basisonderwijs

Leerlingkenmerken
Tabel 6.16 geeft de correlaties weer tussen leerlingkenmerken en schoolsuccesmaten in
het Nederlands aan het einde van het basisonderwijs. De kenmerken van de leerling
betreffen de algemene kenmerken: geboorteland, verblijfsduur, leeftijd en geslacht.
Daarnaast de sociaal-culturele orientatie en de zelfwaardering van de leerling. Bij de
sociaal-culturele orientatie gaat het bier om de gerichtheid van de leerlingen op de Neder-
landse taal en cultuur. Tenslotte het lees- en schrijfgedrag van de leerling thuis. De school-
succesmaten aan het einde van de basis school zijn de scores op de Eindtoets Basis-
onderwijs (EB Taal, Rekenen, Informatieverwerking en totaalscore) en het vervolgadvies.
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I I EB Taal EB Rekenen EB Info. EB totaal Advies

geboorteland .05 .08 .08 .08 .04

verblijfsduur -.09 -.12 -.09 -.11 -.12*

leeftijd -.22** -.17* -.22** -.22** -.24**

sekse .15* -.12 .02 .00 .06

soc.cult.orientatie .16* .23** .18* .21** .18**

zelfwaardering .39** .36** .37** .41** .45**

lezen Nederlands .16* .02 .08 .09 .04

lezen Turks .09 -.09 -.02 -.02 -.02

Tabel 6.16 Pearson correlaties tussen leerlingkenmerken en eindtoetsscores (EB); Nonpar correlaties
tussen leerlingkenmerken en vervolgadvies (geen pearson correlaties, omdat de variabele vervolgadvies
niet op intervalniveau tigt) (* = significantieniveau .05, ** = significantieniveau .01)

Het feit of leerlingen in Turkije dan weI in Nederland geboren zijn, laat geen significante
verbanden met schoolsucces zien. De verblijfsduur correleert negatief met alle school-
succesmaten en significant negatief met vervolgadvies. Mogelijk heeft dit te maken met
het feit dat de leerlingen met een langere verblijfsduur ook wat oudere leerlingen zijn, die
misschien aI eens gedoubleerd hebben. Als we de factor verblijfsduur voor de gehele
groep inclusief de zij-instromers bekijken, is er sprake van significante correlaties met de
score op 'taal' van de Eindtoets (.16*) en met vervolgadvies (.15**). Naarmate leerlingen
langer in Nederland verblijven en meer onderwijservaring in Nederland hebben, scoren ze
hoger op het onderdeel 'taaI' van de Eindtoets Basisonderwijs en krijgen ze een hoger
vervolgadvies.
De leeftijd van de leerlingen correleert negatief met schoolsucces; oudere leerlingen scoren
significant lager op de Eindtoets Basisonderwijs en ze krijgen een lager vervolgadvies.
Meisjes scoren wat beter op het onderdeel 'taal', maar iets lager op het onderdeel
'rekenen' van de Eindtoets Basisonderwijs dan jongens (vgl. Bugel, 1991). Leerlingen die
zich sterker orienteren op de Nederlandse taal en cultuur, scoren boger op de Eindtoets
Basisonderwijs en krijgen een hoger vervolgadvies. De factor zelfwaardering hangt sterk
samen met aile scboolsuccesmaten. Leerlingen die een hoge zelfwaardering hebben, scoren
hoger op de Eindtoets Basisonderwijs en krijgen een hoger vervolgadvies. Ten slotte valt
op dat naarmate leerlingen meer Nederlands lezen en schrijven, ze ook significant hoger
scoren op het onderdeel 'taal' van de Eindtoets.

Gezinskenmerken
Tabel 6.17 geeft de correlaties weer tussen gezinskenmerken en schoolsuccesmaten in bet
basisonderwijs. De kenmerken van het gezin betreffen de sociaal-economische status, de
sociaal-culturele orientatie, de gezinscultuur (stimulering aIgemeen en specifiek, school-
motivatie, capaciteit tot motiveren), het taalaanbod in het Nederlands en het lees- en
schrijfgedrag van de ouders.
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I I EB Taal EB Rekenen EB Info. EB t I II

soc.econ.status .20* .16 .22** .21* .25*·

soc.cult.orientatie .14 .17* .09 .15 .18*

stimulering algemeen .46** .45** .48" .51** .61 "''''

stimulering specifiek .12 .13 .12 .13 .18'"

motivatie .38** .34** .36** .40" .40**

capaciteit tot motiveren .29** .31** .26** .32** .33"'*

taalaanbod .30** .19* .27" .28" .31**

Jezen Nederlands moeder .07 .03 .09 -.04 .01

Jezen Turks moeder -.03 -.03 .11 -.05 .07

Jezen NederJands vader -.02 -.08 -.04 -.05 .00

Jezen Turks vader -.10 -.09 -.02 -.07 -.04

TabeJ 6.17 Pearson correla ties tussen gezinskenmerken en eindtoetsscores; nonpar correlaties tussen
gezinskenmerken en vervolgadvies (* = signijicantieniveau .05, *. = signijicantieniveau .OJ)

De sociaal-economische status correleert significant met de scores op de Eindtoets Basis-
onderwijs, met uitzondering van de score op 'rekenen'. Naarmate de sociaal-economische
status hoger is, krijgen de leerlingen ook een hoger vervolgadvies. Verder blijken
leerlingen met ouders die zich meer op Nederland en de Nederlandse taal orienteren hoger
te scoren op de Eindtoets, waarbij de correlatie met het onderdeel 'rekenen' significant is.
Ook krijgen deze leerlingen een hoger vervolgadvies. De algemene stimulering door de
ouders hangt sterk samen met aile schoolsuccesmaten en met het vervolgadvies. De
specifieke stimulering correleert aileen significant met het vervolgadvies. De factor school-
motivatie van de ouders laat sterke verbanden zien. Naarmate de schoolmotivatie van de
ouders sterker is, zijn aile schoolsuccesmaten van de leerling ook significant hoger. Bij
de capaciteit tot motiveren van de ouders zien we dezelfde verbanden, maar in iets
mindere sterkte. Ten slotte correleert de mate van taalcontact in het Nederlands significant
met de scores op de Eindtoets Basisonderwijs en het vervolgadvies. Tussen het lees- en
scbrijfgedrag van de ouders en het schoolsucces in het Nederlands van de leerling blijkt
echter nauwelijks samenhang te bestaan.

Schoolkenmerken
Tabel 6.18 geeft de correlaties weer tussen schoolkenmerken en schoolsucces in het
Nederlands aan het einde van de basisschool. De kenmerken van de school betreffen het
percentage allochtone leerlingen, het percentage autochtone kinderen met een lage SES,
het aantal jaren gevolgd Nederlands onderwijs, de mate van OET en de leerkracht-
verwachtingen (beeld van de prestatiegeschiktheid en streefniveau).
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I I EB Taal EB Reken. EB Info. EB totaal Advies

% allochtone leerlingen -.14 -.14 -.10 -.14 .14*

% autocht. leerlingen, lage SES -.00 .06 .06 .05 -.03

mate van OET -.07 -.03 -.05 -.09 -.13

prestatiegeschiktheid .65** .62** .67** .71** .82**

streefniveau .58** .56** .61** .64** .77**

Tabel 6.18 Pearson correlaties tussen schoolkenmerken en eindtoetsscores; nonpar correlaties tussen
schoolkenmerken en vervolgadvies (* «significantieniveau .05, ** =signiftcantieniveau .01)

Het percentage allochtone leerlingen op school correleert significant met het vervolg-
advies. Op scholen met een hoog percentage a1lochtone leerlingen krijgen Turkse
leerlingen gemiddeld genomen een hoger vervolgadvies dan op scholen met een laag
percentage allochtone leerlingen. Daarentegen ligt bet prestatieniveau van de leerlingen
op scholen met een hoog percentage allochtone leerlingen lager dan op scholen met een
laag percentage allochtone leerlingen. We kunnen dit opmaken uit het feit dat de
correlaties tussen het percentage allochtone leerlingen op school en de scores op de
Eindtoets Basisonderwijs negatief zijn (echter niet significant). Het lijkt erop dat we hier
te maken hebben met het al eerder geconstateerde verschijnsel dat leerkrachten aan
allochtone leerlingen een hoger advies geven dan op grond van hun prestaties verwacht
zou worden. In sommige publikaties wordt dit wei positieve discriminatie genoemd
(Driessen, 1990; Mulder, 1991). Daarbij is er echter ook sprake van tussenschoolse
effecten op het vervolgadvies. Op scholen met een relatief laag gemiddeld prestatieniveau
(waaronder veel scholen met een hoog percentage allochtone leerlingen vallen) geven de
leerkrachten relatief hogere adviezen dan op scholen met een hoog gemiddeld prestatie-
niveau (zie paragraaf 2.2.3.4).
Het percentage autochtone leerlingen op school met een lage sociaal-economische status
hangt niet samen met de schoolsuccesmaten. Ook de mate van OET laat geen significante
correlaties met schoolsucces in het Nederlands zien. Bij het berekenen van deze correlatie
werd de factor taalaanbod constant gehouden. Op deze manier geeft de correlatie de
samenhang weer tussen de mate van OET en schoolsucces in het Nederlands, zonder dat
de factor taalaanbod in het gezin (onder andere de beheersing van het Nederlands door de
ouders) meespeelt. Verder laten de leerkrachtverwachtingen sterke significante verbanden
met alle schoolsuccesmaten zien. Het beeld dat de leerkracht van de leerling heeft blijkt
sterk overeen te komen met de feitelijke prestaties. Vanwege de onduidelijke richting van
het verband tussen leerkrachtverwachtingen en leerprestaties, worden in de regress ie- en
discriminantanalyses de leerkrachtverwachtingen niet als predictorvariabelen meegenomen
(zie paragraaf 6.3.1).
Een factor die in dit schema niet genoemd wordt, is het aantal jaren gevolgd Nederlands
onderwijs. Wanneer we deze factor voor de gehele groep inclusiefzij-instromers bekijken,
vinden we een significante correlatie met de scores op de Eindtoets Basisonderwijs,
namelijk .37** met de score op 'taal' en .40** met de totaalscore. Naarmate Turkse
leerlingen meer Nederlands onderwijs gevolgd hebben, behalen ze hogere scores op de
Eindtoets Basisonderwijs en krijgen ze een hoger vervolgadvies.
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Predictie van schoolsucces in het Nederlands aan het einde van het basisonderwijs
Om na te gaan welke van de onafbankelijke factoren invloed hebben op het schoolsucces
aan het einde van de basisschool zijn multipele regressie-analyses uitgevoerd. De
kenmerken van leerling, gezin en school zijn in regress ie-analyses opgenomen om te
bepalen welke van deze factoren het schoolsucces bepalen. Tabel 6.20 geeft de resultaten
van de stapsgewijze multipele regressie-analyse van de scores op de Eindtoets Basis-
onderwijs op de achtergrondkenmerken weer.

I II variabele I beta I R I
Eindtoets Taal stimulering algemeen .29

zelfwaardering .28
percentage allochtone leerlingen -.22
motivatie .19 .59***

Eindtoets Rekenen stimulering algemeen .43
zelfwaardering .23
percentage allochtone leerlingen -.21
sekse -.18 .58***

Eindtoets stimulering algemeen .43
Informatieverwerking zelfwaardering .24

percentage allochtone leerlingen -.17 .56***

Eindtoets totaal stimulering algemeen .45
zelfwaardering .28
percentage allochtone leerlingen -.22 .61***

Tabel 6.19 Stapsgewijze multipele regressie van de Eindtoets-scores op achtergrondkenmerken (***
=significantieniveau <.001)

De stimulering door het gezin, de zelfwaardering van de leerling en het percentage
allochtone leerlingen op school (negatiet) verklaren gedeeltelijk de scores die de Turkse
leerlingen behalen op de Eindtoets Basisonderwijs. Bij het onderdeel 'taal' speelt daarnaast
de schoolmotivatie van de ouders nog een rol. Bij het onderdeel 'rekenen' speelt ook sekse
een rol (jongens scoren boger op rekenen dan meisjes).
De genoemde kenrnerken verklaren samen 35 procent van de varian tie in de 'taal'score,
33 procent van de variantie in de 'reken'score, 31 procent van de variantie in de score op
'informatieverwerking' en tenslotte 38 procent van de variantie in de totaalscore op de
Eindtoets Basisonderwijs.

De invloed van de achtergrondkenmerken van leerling, gezin en school op het vervolg-
advies is vastgesteld door middel van een discriminantanalyse. Omdat vervolgadvies geen
variabele op intervalniveau is, is regress ie-analyse hier niet geschikt. Als predictor-
variabelen zijn de leerling-, gezins- en schoolvariabelen die significante correlaties lieten
zien met schoolsucces, in de analyse opgenomen. Het gaat om de factoren leeftijd,
verblijfsduur, culturele orientatie van de leerling, zelfwaardering, sociaal-economische
status, culture1e orientatie van de ouders, algemene en specifieke stimulering, motivatie
en capaciteit tot motiveren en het percentage allochtone leerlingen op school. De
afhankelijke variabele is het vervolgadvies. Deze factor is in twee groepen verdeeld; de
adviezen voor lBO, LBO en LBOIMAVO vormen groep 1, de adviezen voor MAVO en
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boger vormen groep 2. De groepen bevatten elk ongeveer de belft van de totale groep
Turkse leerlingen.
In tabel 6.20 worden de resultaten van de discriminantanalyse vermeld. De tabel geeft de
hoogte van de canonische-discriminantfunctie-coefficienten en de canonische correlatie
weer.

predictor coeffici~nt canonische correlatie

stimulering algemeen .65
percentage allochtone leerlingen .46
capaciteit tot motiveren .43
doubleren -.29
culturele onentade van de ouders -.27
stimulering specifiek .24
zelfwaardering .21 .73***

Tabel 6.20 Resultaten van discriminantanalyse met achtergrondkenmerken als onafhankelijke en
vervolgadvies als ajhankelijke variabele (coefficient= canonische-discriminantfunctie-coefficient) (***
= significantieniveau <.001)

De algemene stimulering vanuit bet gezin, het percentage allochtone leerlingen op school
en de capaciteit tot motiveren van de ouders spelen een grote rol bij het vervolgadvies.
Daarnaast zijn de mate van doubleren (negatief), de sociaal-culturele orientatie van de
ouders (negatief), de specifieke stimuleriog door de ouders en de zelfwaardering van de
leerling in mindere mate van belang.

6.4.3 Determinanten van schoolsucces in het Nederlands in het voortgezet onderwijs

In deze paragraaf wordt de samenhang tussen schoolsucces in het voortgezet onderwijs en
de achtergrondkenmerken van leerling, gezin en school beschreven. De schoolsuccesmaten
zijn de bereikte school types in de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs, de
rapportcijfers voor Nederlands en wiskunde (relatieve score: het cijfer van de leerling
gedeeld door het klassegemiddelde) en het rapportcijfer voor Turks. Allereerst worden de
correlaties tussen de acbtergrondkenmerken en schoolsucces weergegeven. Daarna worden
enkele discriminantanalyses gepresenteerd.

Leerlingkenmerken
In tabel 6.21 worden de correlaties van de leerlingkenmerken met bet schoolsucces in het
voortgezet onderwijs weergegeven. De factoren geboorteland, verblijfsduur en sekse laten
geen significante correlaties met schoolsucces zien. De leeftijd correleert negatief met het
school type in klas 1 en klas 2. Oudere leerlingen stromen dus door naar lagere types van
voortgezet onderwijs. Verder blijkt de culturele orientatie van de leerling samen te bangen
met doorstroming; leerlingen die zicb op Nederland en de Nederlandse taal orienteren
stromen naar hogere schooltypes door. De zelfwaarderiog van de leerling hangt sterk
samen met het schooltype in klas 1 en klas 2. Ook leerlingen die de school positief
waarderen bevinden zich in bet algemeen in hogere types van voortgezet onderwijs.
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sch.type 1 sch.type 2 Nederlands wiskunde Turks

geboorteland .05 .08 -.09 -.06 -.13

verblijfsduur -.07 -.03 .01 .07 -.08

leeftijd -.20** -.23** -.00 -.08 .02

sekse .09 -.02 .02 -.01 .01

soc.cult. onentane .12* .18* .03 .07 .01

zelfwaardering .40** .42** .06 .09 -.15

schoolbeleving .27** .26** .07 .07 .04

lezen Nederlands .06 .03 .06 .06 .08

lezen Turks -.02 -.07 .11 .02 .11

Tabel 6.21 Nonpar correlaties tussen leerlingkenmerken en schooltype klas 1 en klas 2; pearson
correlaties tussen leerlingkenmerken en cijfers voor Nederlands, wiskunde en Turks van de Turkse
leerlingen (* = significantieniveau .05, ** = significantieniveau .01)

Gezinskenmerken
De correlaties van de gezinskenmerken met het schoolsucces in het voortgezet onderwijs
staan vermeld in tabel 6.22.

sch.type 1 sch.type 2 Nederlands wiskunde Turks

soc.econ.status .28** .30** -.01 -.05 -.11
soc. cult. orientatie .20** .18 -.05 -.05 .03

stimulering algemeen .50** .53** .13 .00 -.17*

stimulering specifiek .17** .14** .04 -.08 -.05

motivatie .47** .33** .08 .03 -.21 *

capaciteit tot motiveren .39** .33** .05 -.10 -.07

taalaanbod .32** .31** .07 -.12 -.13

lezen Nederlands moeder .11 .15* -.10 -.06 -.03

lezen Turks moeder .16* .14* -.02 -.03 -.12

lezen Nederlands vader .05 -.01 -.07 -.14 .03

lezen Turks vader -.11 -.14* .12 -.05 -.02

TabeJ 6_22 Nonpar correlaties tussen gezinskenmerken en schooltype klas 1 en klas 2; pearson
correlaties tussen gezinskenmerken en cijfers Nederlands, wiskunde en Turks van de Turkse leerlingen
(* = significantieniveau .05, ** = significantieniveau .01)

Er is sprake van een hoge mate van samenhang tussen de gezinskenmerken en de bereikte
schooltypes in de eerste en tweede klas. De samenhang tussen gezinskenmerken en

151



rapportcijfers is gering. De sociaal-economische status van het gezin, de culturele
orientatie van de ouders, het onderwijsondersteunend klimaat en het taalaanbod in het
gezin hangen samen met de schooltypes waarnaar de leerlingen doorstromen. Het lees-
gedrag van de moeder vertoont eveneens een samenhang met de school types. in tegen-
stelling tot dat van de vader. Het leesgedrag van de vader in het Turks hangt negatief
samen met het bereikte schooltype in klas 2. De factoren algemene stimulering en school-
motivatie bangen negatief samen met het cijfer voor Turks.

Schoolkenmerken
In tabel 6.23 worden de correlaties tussen scboolkenmerken en schoolsucces in het
voortgezet onderwijs weergegeven. Het gaat bier om kenmerken van de basis school.
Omdat de leerlingen ten tijde van het onderzoek nog maar een korte tijd in het voortgezet
onderwijs zitten (een balf a drie kwartjaar) worden nog geen duidelijke effecten verwacht
van de school voor voortgezet onderwijs op het schoolsucces van de leerlingen.

sch.type 1 sch.type 2 Nederl. Wisk. Thrks

% allochtone leerlingen .10 -.08 .09 .02 -.06

% autocht. leerlingen, lage SES -.18** .11 .06 .06 -.09

mate van OET x -.03 -.07 .21* .13 .15

prestatiegeschiktheid .67** .70** -.01 -.04 -.18*

streefniveau .69** .63** -.05 -.08 -.17*

Tabel 6.23 Nonpar correlaties tussen schoolkenmerken en schooltype in klas 1 en klas 2; pearson
correlaties tussen schoolkenmerken en cijfers Nederlands, wiskunde en Turks van Turkse leerlingen
(X taalaanbod is constant gehouden) (* »significanueniveau .05, ** =signijicantieniveau .01)

Het percentage allochtone leerlingen op de basisscbool laat geen significante verbanden
zien met schoolsucces in het voortgezet onderwijs. Leerlingen die een basisschool met een
populatie van merendeels autochtone leerlingen met een lage sociaal-economische status
bezocht hebben, stromen door naar een lager schooltype in de eerste klas van het voort-
gezet onderwijs. In de tweede klas is dit verband verdwenen. Leerlingen die op de basis-
school veel OET gevolgd hebben, behalen relatief hogere cijfers in de eerste klas van het
voortgezet onderwijs (in vergelijking met hun klasgenoten). Voor het rapportcijfer
Nederlands is deze correlatie significant. De verwachtingen van de leerkracht in het basis-
onderwijs stemmen in hoge mate overeen met de schooltypes waarnaar de leerling door-
stroomt, maar met de rapportcijfers Nederlands en wiskunde is er geen samenhang te zien.
De leerkrachtverwachtingen correleren negatief met het cijfer voor Turks in de eerste klas
van het voortgezet onderwijs.

Predictie van schoolsucces in het Nederlands in het voortgezet onderwijs
Door middel van discriminantanalyse is nagegaan welke van de kenmerken van leerling,
gezin en school het schoolsucces bepalen in het voortgezet onderwijs. Hierboven is
vastgesteld dat de rapportcijfers voor Nederlands, wiskunde en Turks weinig verbanden
met de acbtergrondkenmerken laten zien. Daarom heeft bet weinig zin een discriminant-
analyse met deze cijfers als afhankelijke variabele uit te voeren. Als afhankelijke variabele
wordt in de eerste analyse het schooltype in klas 1 genomen, in de tweede het schooltype
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in klas 2. Hierbij zijn de school types in twee groepen verdeeld; groep I is het mo.
IBOILBO. LBO en LBOIMA VO. groep 2 zijn de hogere schooltypes, dus MA VO en
hoger. Op deze manier zit in elke van beide groepen ongeveer de helft van het totale
aantal Turkse leerlingen. Als predictorvariabelen zijn in deze analyse opgenomen de
achtergrondkenmerken die sterk significante correlaties met het schooltype in klas I laten
zien (met uitzondering van de leerkrachtverwachtingen). Deze variabelen zijn: culturele
orientatie en zelfwaardering van de 1eerling. sociaal-economische status. culturele
orientatie van de ouders, algemene en specifieke stimulering, motivatie en capaciteit tot
motiveren en het taalaanbod in het gezin.
Tabel 6.24 geeft de hoogte van de canonische-discriminantfunctie-coefficienten alsmede
de canonische correlatie weer. We zien dat de schoolmotivatie van de ouders en de zelf-
waardering van de leerling een rol spelen bij het bereikte schooltype in de eerste klas van
het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn ook het taalaanbod in het gezin, de specifieke
stimulering door de ouders en de culturele orientatie van de leerling van belang.

If
coefficient canonische correlatier

schoolmotivatie ouders .58
zelfwaardering .51
taalaanbod Nederlands .38
stimulering specifiek .37
cu1tureleorientatie van de leerling .22 .69***

Tabe16.24 Resultaten van discriminantanalyse met achtergrondkenmerken als onajhankelijke variabele
en schooltype in klas 1 als ajhankelijke variabele (coefficient= canonische-discriminantfunctie-
coefficient) (*** = signijicantieniveau <.001)

Ook voor het bereikte schooltype in de tweede klas is een discriminantanalyse uitgevoerd.
Als predictorvariabelen zijn opgenomen de achtergrondkenmerken die sterk significante
correlaties met het schooltype in klas 2 lieten zien (met uitzondering van de leerkracht-
verwachtingen). Deze variabelen zijn: culturele orientatie en zelfwaardering van de
leerling, culturele orientatie van de ouders, algemene en specifieke stimulering. motivatie
en capaciteit tot motiveren en het taalaanbod in het gezin. De afhankelijke variabele is het
schooltype in klas 2 (in twee groepen verdeeld; lager dan MA VO. MA VO en hoger).
Tabel 6.25 geeft de resultaten van de discriminantanalyse weer. De zelfwaardering van de
leerling en de algemene stimulering door de ouders spelen een rol bij de doorstroming
naar klas 2 van het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn ook de schoolmotivatie van de
ouders en de culturele orientatie van de leerling en van de ouders van belang.

predictor coefficient canonische correlatie

zelfwaardering .59
stimulering algemeen .45
schoolmotivatie van de ouders .29
culturele orientatie van de leerling .28
culturele orientatie van de ouders .28 .67***

Tabel 6.25 Resultaten van discriminantanalyse met achtergrondkenmerken als onajhankelijke variabele
en schooltype in klas 2 als ajhankelijke variabele (coefflCient= canonische-discriminantfunctie-
coefficient) (*** = significantieniveau <.001)
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6.4.4 Schoolsucces en achtergrondkenmerken

In deze paragraaf wordt een totaalbeeld geschetst van de relatie tussen achtergrond-
kenmerken, schoolse vaardigheden in het Turks en het Nederlands en doorstroming binnen
het Nederlandse onderwijs. Vanuit de literatuur (o.a. Uiterwijk, 1990) is bekend dat de
Eindtoets Basisonderwijs en het vervolgadvies sterke voorspellers zijn van doorstroming
naar het voortgezet onderwijs. We verwachten dat daarnaast ook de score op de Toets
Turkse Taal invloed zal hebben op schoolsucces. Toetsing van de hypothese vindt plaats
door de passendheid van het LISREL-model na te gaan. Daarbij worden ook achtergrond-
kenmerken betrokken. In de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat de zelf-
waardering van de leer ling en de stimulering door de ouders een grote rol spelen in de
verklaring van schoolsucces. Deze kenmerken worden daarom in het model opgenomen.
In figuur 6.3 wordt het gestandaardiseerde structurele LISREL-model weergegeven. De
goodness-of-fit van het beschreven model bedraagt .99. x2-toetsing gaf aan dat het model
niet verworpen hoeft te worden: X2(10)=7.64, p=.66.

achtergrond-
kenmerken

schoolsucces
eind b.o.

schoolsucces
klas 1 V.o .

schoolsucces
klas 2 V.o.

.21 Turks
schriftelijk

zelf- 1 .14
L-w_aar---,d,-e_rin_g---.J,\:31 .19 ~ ~ __ -----,

t -, Eindtoets ;(0 ~ .8'} schooltype

alge~::e'Y B

1
0 /. klas 1 - klas 2

stimulering "".28 .63 .59~B
Figuur 6.3 Gestandaardiseerde oplossing voor het structurele USREL-model dat de relaties
specijiceert tussen achtergrondkenmerken, score op de Toets Turkse Taal, score op de Eindtoets
Basisonderwijs, vervolgadvies en doorstroming

Het model laat zien dat de score op de Eindtoets Basisonderwijs en het vervolgadvies
inderdaad sterke voorspellers van schoolsucces zijn. Het vervolgadvies blijkt voor Turkse
leerlingen een sterkere voorspeller te zijn dan de scores op de Eindtoets. Dit gegeven is
ook uit eerder onderzoek naar voren gekomen (Uiterwijk, 1990).
Het vervolgadvies van de leerkracht blijkt in sterke mate gebaseerd op de score op de
Eindtoets Basisonderwijs. De vaardigbeid in bet Turks beinvloedt de score op de Eindtoets
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Basisonderwijs. De algemene stimulering door de ouders blijkt een centrale achtergrond-
variabele te zijn. Deze factor heeft direct invloed op de vaardigheid in het Turks, op de
Eindtoets en op het vervolgadvies. Daarnaast oefent deze gezinsfactor ook via de zelf-
waardering invloed uit op de Eindtoets.

6.S Samenvatting en conclusies

Schoolse vaardigheden in het Turks
Het onderzoek naar de schoolse vaardigheden in het Turks laat zien dat Turkse leerlingen
aan het einde van de basis school in het algemeen een hoge mondelinge en schriftelijke
vaardigheid in het Turks hebben opgebouwd. De vergelijkingsgroep van leerlingen in
Turkije scoort weliswaar op de meeste toetsonderdelen hoger, maar de verschillen zijn niet
erg groot. Op een onderdeel, namelijk 'begrijpend lezen', scoren de leerlingen in
Nederland zelfs iets hoger dan die in Turkije. We kunnen concluderen dat de Turkse
leerlingen in Nederland in het algemeen nauwelijks achterblijven bij de leerlingen in
Turkije. Slechts op het gebied van spelling en woordenschat zou men van een substantieel
verschil tussen beide groepen kunnen spreken. Dit is een opmerkelijke conclusie, gezien
het feit dat de Turkse leerlingen in Nederland opgroeien in een samenleving waarin het
Nederlands de dominante taal is en het Turks slechts binnen het thuismilieu en de eigen
etnische groep een rol speelt. Binnen het onderwijs beperkt de rol van het Turks zich tot
maximaal tweeeneenhalf uur per week instructie in die taal. Toch bereiken Turkse
leerlingen aan het einde van de basisschool een hoog niveau in het Turks.
De zij-instromers in het Nederlandse onderwijs scoren op enkele taken even hoog
(,woordenschat mondeling' en 'zinsbouw') of zelfs iets hoger (,technisch lezen' en
'begrijpend lezen') dan de leerlingen in Turkije. Op de overige taken nemen ze een tussen-
positie in: ze scoren hoger dan de onderinstromers, maar lager dan de leerlingen in
Turkije.
De taalvaardigheid die Turkse leerlingen aan het einde van de basis school verworven
hebben in het Turks hangt samen met verschillende kenmerken van leerling, gezin en
school. Wat betreft de leerlingkenmerken is er een samenhang met de zelfwaardering en
het lees- en schrijfgedrag in het Turks. Wat betreft de gezinskenmerken is er sprake van
een samenhang met de factoren algemene stimulering, specifieke stimulering en motivatie
door de ouders. De invloed van de gezinscultuur, ofweI het onderwijsondersteunend thuis-
klimaat, op de vaardigheid in de eerste taal wordt ook vastgesteld door Driessen (1990)
en Driessen & de Bot (1990). Van de schoolkenmerken tenslotte speelt vooral de mate
waarin de leerlingen onderwijs in eigen taal gevolgd hebben een rol. Het effect van de
mate van binnenschools OET op de vaardigheid in het Turks komt ook naar voren in het
onderzoek van Driessen e.a. (1989) en Driessen (1990).
Van de in dit onderzoek opgenomen leerling-, gezins- en schoolkenmerken blijken vooral
de zelfwaardering van de leerling en de mate van OET de schriftelijke taalvaardigheid te
prediceren. Zij verklaren samen 17 procent van de variantie in deze factor. De mondelinge
taalvaardigheid in het Turks wordt daarentegen voorspeld door de algemene en specifieke
stimulering. Deze gezinskenmerken verklaren samen 19 procent van de varian tie in de
mondelinge vaardigheid in het Turks. Een stimulerende houding van de ouders, het
zelfbeeld van de leerling en de mate van instructie in het Turks zijn daarmee de
belangrijkste voorspellers van de vaardigheid in het Turks van Turkse leerlingen aan het
einde van de basis school.
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Schoolsucces in het Nederlands aan het einde van de basisschool
De Turkse leerlingen behalen op de Eindtoets Basisonderwijs een gemiddeld percentage
goed van bijna 52 procent. Daarbij scoren ze op het onderdeel 'rekenen' iets hoger,
namelijk 55 procent, en op het onderdeel 'informatieverwerking' lager, namelijk 49
procent. De Turkse leerlingen scoren ongeveer 20 procent lager dan het gemiddelde van
de totale groep van deelnemers aan de Eindtoets Basisonderwijs in datzelfde jaar. Ook het
vervolgadvies dat de Turkse leerlingen krijgen is aan de lage kant. Bijna de helft krijgt
een advies voor bet IBO of LBO, nog geen 15 procent krijgt een advies dat hoger ligt dan
bet MAVO.
Een aantal achtergrondkenmerken van leerling, gezin en school blijkt samen te hangen met
schoolsucces aan het einde van de basisschool. Oudere leerlingen hebben significant
minder schoolsucces. Een culturele orientatie van de leerling op Nederland en de
Nederlandse taal gaat samen met schoolsucces. Deze bevinding komt overeen met de
onderzoeken van van Hout e.a. (1989), Vermeer (1988) en Boers e.a. (1987). Verder heeft
een positieve zelfwaardering ten aanzien van schoolse zaken een sterke relatie met
schoolsucces. Ook de long & Verkuyten (1989) stellen vast dat leerlingen met een hoge
specifieke zelfwaardering de beste leerprestaties behalen. Leerlingen die veel Nederlands
lezen en scbrijven behalen ook een hogere taalscore op de Eindtoets.
Wat betreft de gezinskenmerken komt naar voren dat sociaal-economische status
significant correleert met alle schoolsuccesmaten, behalve met het onderdeel 'rekenen' van
de Eindtoets. Het verband tussen sociaal-econornische status en schoolsucces komt in de
meeste onderzoeken naar voren, o.a. in de long (1985), van Langen & Jungbluth (1990)
en Driessen (1990).
Naarmate ouders meer op Nederland en de Nederlandse taal georienteerd zijn, behalen de
kinderen een hogere score op het onderdeel 'rekenen' en krijgen ze een boger vervolg-
advies. De factoren van de gezinscultuur, ofwel het onderwijsondersteunend thuisklimaat,
hangen sterk samen met schoolsucces. Vooral de algemene stimulering, motivatie en
capaciteit vertonen sterk significante verbanden. In het algemeen vinden wij sterkere
samenhangen tussen de factoren van de gezinscultuur dan in andere onderzoeken op dit
terrein. In de onderzoeken van onder andere Tesser (1986) en van Langen & Jungbluth
(1990) worden slechts lichte samenhangen tussen gezinscultuur en schoolsucces vast-
gesteld. Ook het taalaanbod in het gezin hangt sterk samen met alle schoolsuccesmaten.
Dit gegeven komt eveneens naar voren uit de onderzoeken van Verhoeven (1989),
Vermeer (1988), Driessen & de Bot (1990) en Tesser & Mulder (1990).
De schoolkenmerken laten minder verbanden zien met schoolsucces. Op scholen met een
hoog percentage allochtone leerlingen scoren de Turkse leerlingen lager op de Eindtoets
(niet significant), maar krijgen ze hogere vervolgadviezen. Het lijkt erop dat we hier te
maken hebben met het verschijnsel van (tussenschoolse) overadvisering, zoals dat ook in
ander onderzoek geconstateerd is (o.a. Mulder, 1991; Mulder & Tesser, 1992). Tenslotte
blijken de leerkrachtverwachtingen sterk samen te hangen met schoolsucces (vgl. van der
Hoeven e.a., 1990).
Wanneer we het effect van de achtergrondkenmerken op de verschillende schoolsucces-
maten bekijken, ontstaat het volgende beeld. De scores op de Eindtoets Basisonderwijs
worden geprediceerd door de algemene stimulering in het gezin, de zelfwaardering van
de leerling en het percentage allochtone leerlingen op school (negatief). Bij de taalscore
speelt daarnaast de motivatie voor school in het gezin mee, bij de rekenscore speelt sekse
nog een rol (meisjes scoren lager dan jongens). De percentages verklaarde variantie liggen
telkens tussen de 30 en 40 procent. Bij het vervolgadvies spelen de algemene stimulering
in het gezin, het percentage allochtone leerlingen op school en de capaciteit tot motiveren
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van de ouders een sterke rol. Daarnaast is er ook een kleiner effect van de mate van
doubleren, orientatie van de ouders op de Nederlandse taal en cultuur (negatiet), school-
stimulering in het gezin en tenslotte de zelfwaardering van de leer ling.
Daarmee kornen.we tot de conclusie dat met name de gezinscultuur, de zelfwaardering van
de leerling en het percentage allochtone leerlingen op school het schoolsucces in het
Nederlands van Turkse leerlingen aan het einde van de basisschool verklaren.

Schoolsucces in het Nederlands in het voortgezet onderwijs
Een groot deel van de Turkse leerlingen komt in een laag schooltype van voortgezet
onderwijs terecht; 38 procent op een IBO- of LBO-school, een derde op LBOIMA VO of
MA VO. Toch kiest 48 procent van de leerlingen een schooltype dat hoger is dan het
geadviseerde type, 10 procent kiest zelfs voor een schooltype dat twee niveaus hoger ligt.
De verwachtingen voor de tweede klas zijn dat 87 procent van de Turkse leerlingen door-
stroomt in hetzelfde schooltype. Echter 9 procent stroomt af naar een lager type en 8
procent van de leerlingen zal blijven zitten in de eerste klas.
Uit de rapportcijfers blijkt dat de Turkse leerlingen in het aIgemeen in de vakken
Nederlands en wiskunde onder het klassegemiddelde presteren. Bij Nederlands is de
achterstand op de klasgenoten groter dan bij wiskunde. De verschillende schoolsucces-
maten hangen sterk met elkaar samen. Ook het taalvaardigheidsniveau in het Turks
correleert significant met aile andere maten van schoolsucces. Dit geeft aan dat ook de
vaardigheid in het Turks een maat van schoolsucces is.
Een aantal achtergrondkenmerken van leerling, gezin en school hangt samen met het
schoolsucces in het voortgezet onderwijs. Oudere leerlingen en leerlingen die op de basis-
school gedoubleerd hebben stromen door naar lagere types van voortgezet onderwijs,
zowel in klas 1 aIs in klas 2. Naarmate leerlingen zich meer orienteren op Nederland en
de Nederlandse taal komen ze in hogere schooltypes terecht. Ook leerlingen met een hoge
zelfwaardering en met een positieve schoolbeleving bevinden zich in hogere schooltypes.
Wat de gezinskenmerken betreft blijkt de sociaal-economische status samen te hangen met
het schooltype in het voortgezet onderwijs. Een orientatie van de ouders op Nederland
hangt samen met het verwachte school type van de leerling in de tweede klas. De factoren
van de gezincultuur en het taaIaanbod in het gezin hangen sterk samen met het schooltype
in klas 1 en klas 2. Het lees- en scbrijfgedrag van de moeder vertoont samenhang met het
schooltype dat de leerling bereikt, dat van de vader vertoont weinig of een licht negatieve
samenhang met de schooltypes.
De schoolkenmerken van de basisschool laten weinig samenhang zien met het school-
succes in het voortgezet onderwijs. Het percentage autochtone leerlingen met een lage
sociaal-economische status op de basisschool correleert negatief met het schooltype in de
eerste klas van het voortgezet onderwijs. De mate van OET op de basis school hangt samen
met het cijfer voor Nederlands in de eerste klas van het voortgezet onderwijs.
Wanneer we het effect van de achtergrondkenmerken op het schoolsucces in het
voortgezet onderwijs bekijken ontstaat het volgende beeld. Schooltype in klas 1 wordt
geprediceerd door de schoolmotivatie van de ouders, de zelfwaardering van de leerling,
het taalaanbod in het gezin, de specifieke stimulering door de ouders en de culturele
orientatie van de leerling. School type in klas 2 wordt geprediceerd door de zelfwaardering
van de leerling, de algemene stimulering door de ouders, de schoolmotivatie van de ouders
en de culturele orientatie van de leerling en van de ouders.
Het schoolsucces in het voortgezet onderwijs wordt dus - evenals het schoolsucces aan het
einde van de basis school - in hoge mate verklaard door het onderwijsondersteunend
gezinsklimaat en de zelfwaardering van de leerling. De algemene stimulering door de
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ouders blijkt een centrale achtergrondvariabele te zijn. Deze factor heeft direct invloed op
de vaardigheid in het Turks, op de scores op de Eindtoets en op bet vervolgadvies. Via
de zelfwaardering oefent deze gezinsfactor ook invloed uit op de resultaten op de
Eindtoets. De vaardigbeid in bet Turks heeft invloed op de resultaten op de Eindtoets
Basisonderwijs. De score op de Eindtoets en bet vervolgadvies zijn sterke voorspellers van
scboolsucces in het voortgezet onderwijs. Daamaast vormt ook de vaardigbeid in het
Turks van Turkse leerlingen een degelijk onderwijsleerresultaat, dat samen met de score
op de Eindtoets Basisonderwijs een relevante voorspeller van schoolsucces voor deze
leerlingen is.
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Hoofdstuk 7 Functionele geletterdheid van Turkse leerlingen in Nederland

In dit hoofdstuk komt de peiling van de functionele geletterdheid van de Turkse leerlingen
in Nederland aan bod. Het gaat hierbij zowel om de functionele geletterdheid in het Turks
als in het Nederlands. De toetsen voor functionele geletterdheid zijn aan de leerlingen uit
de onderzoeksgroep voorgelegd toen zij in de eerste klas van het voortgezet onderwijs
zaten. Aan de mentoren is een vragenlijst voorgelegd waarin hen naar een beoordeling van
de functionele geletterdheid van de leerlingen aan de hand van een achttallees- en schrijf-
activiteiten gevraagd is. In de volgende paragrafen worden de resultaten gepresenteerd. De
Turkse toets bevat 40 items, de Nederlandse toets 31. Bij de presentatie van de resultaten
gaan we uit van de 31 items, die vergelijkbaar zijn in beide toetsen. Dit houdt in dat
negen items uit de Turkse toets verder buiten beschouwing blijven (zie paragraaf 3.4.2
voor een overzicht van de items).
In paragraaf 7.1 komt de functionele geletterdheid in het Turks aan bod. De resultaten op
de Turkse toets van de leerlingen in Nederland worden vergeleken met die van de leer-
lingen in Turkije (zie voor een beschrijving van de resultaten van de leerlingen in Turkije:
hoofdstuk 5). Vervolgens wordt onderzocht welke dimensies ten grondslag liggen aan de
Toets Functionele Geletterdheid in het Turks.
In paragraaf 7.2 wordt de functionele geletterdheid in het Nederlands van de Turkse leer-
lingen beschreven aan de hand van de resultaten op de toets voor geletterdheid en de
inschatting van de geletterdheid door de leerkracht. De resultaten op de Nederlandse toets
van de Turkse leerlingen worden vergeleken met de resultaten die een controlegroep van
Nederlandse leerlingen behaalt. Daarna gaan we in op de dimensionaliteit van de Toets
Functionele Geletterdheid in het Nederlands.
Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 de functionele geletterdheid van de Turkse leerlingen
in de twee talen met elkaar vergeleken.
In paragraaf 7.4 staat de vraag naar de verklaring van individuele verschillen in
functionele geletterdheid centraal. We gaan na wat de relatie is tussen achtergrondken-
merken van leerling, gezin en school en de functionele geletterdheid in het Turks en het
Nederlands. Vervolgens wordt de relatie tussen schoolse vaardigheden en functionele
vaardigheden in beide talen onderzocht. Tenslotte wordt een totaalbeeld van de relatie
tussen achtergrondkenmerken en schoolse en functionele tweetaligheid van de Turkse
leerlingen in Nederland geschetst.
Paragraaf 7.5 geeft een samenvatting en conclusies.

7.1 Functionele geletterdheid in het Turks

Tabel 7.1 geeft de resultaten weer die de Turkse leerlingen in Nederland behaalden op
de Toets Functionele Geletterdheid Turks. Het gaat hier zowel om de totaalscore als om
de deelscores op de onderdelen van de toets. (zie voor een bespreking van de toets-
onderdelen: paragraaf 3.4.2)
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aantal items gemiddelde sd % correct n leerlingen

totaal 31 23.58 3.81 76 175
brief 6 5.44 1.16 91 187
tv-gids 8 5.51 1.56 69 187
krant 9 6.83 1.52 76 184
forrnulier 4 3.53 .80 88 183
plattegrond 4 2.22 1.21 56 176

Tabel 7.1 Resultaten op de Toets Functionele Geletterdheid Turks van de leerlingen in Nederland
(sd= standaarddeviatie, % co"ect= gemiddeld percentage correct, n leerlingen= aantalleerlingen)

In het algemeen beheersen de leerlingen de functionele taken in het Turks redelijk. De
leerlingen scoren hoog op de onderdelen 'brief en 'formulier', redelijk op de onderdelen
'krant' en 'tv-gids'. De scores op het onderdeel 'plattegrond' liggen lager.
Om na te gaan of de onderwijservaring in Turkije een rol speelt in de mate van
functionele geletterdheid, vergelijken we allereerst de scores van onderinstromers en zij-
instromers met elkaar. De Toets Functionele Geletterdheid Turks is door 159 onder-
instromers en door 27 zij-instromers gemaakt. Figuur 7.1 laat de resultaten van de t-test
op de scores van onderinstromers en zij-instromers zien.

percentage correct
100r----------------------------------- ,

.Onderinstromers

IIi1III Zij-Instromers

o
totaalscore brief tv-gids krant formulier plattegrond

toetsonderdelen

Figuur 7.1 Percentage correct-scores op de Toets Functionele Geletterdheid Turks van onderinstro-
mers en zij-instromers
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Uit de tabel blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen de scores van onderinstromers en
zij-instromers op de Toets Functionele Geletterdheid Turks. Onderinstromers behalen een
correctscore van 76 procent, terwijl de correctscore van zij-instromers slechts iets hoger,
namelijk 80 procent, is. Ret verschil is dan ook niet significant. Ook tussen de scores van
de onder- en de zij-instromers op de verschillende onderdelen bestaan geen significante
verschillen. De zij-instromers scoren iets hoger op de onderdelen 'brief, 'krant' en
'formulier'. Op het onderdeel 'tv-gids' zijn de scores nagenoeg gelijk en op het onderdeel
'plattegrond' scoren de onderinstromers iets hoger dan de zij-instromers.
Om de resultaten van de Turkse leerlingen in Nederland op de Toets Functionele
Geletterdheid Turks te vergelijken met die van de leerlingen in Turkije is een t-test
uitgevoerd. Figuur 7.2 geeft de resultaten weer. De Toets Functionele Geletterdheid Turks
is door 187 leerlingen in Nederland en door 265 leerlingen in Turkije gemaakt.
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toetsonderdelen

formulier plattegrond

Figuur 7.2 Percentage correct-scores op de Toets Functionele Geletterdheid Turks van leerlingen in
Nederland en leerlingen in Turkije

De leerlingen in Nederland behalen een correctscore van 76 procent en de leerlingen in
Turkije van 82 procent. De t-test laat zien dat het verschil significant is (t=5.06***,
df=387). De leerlingen in Turkije scoren significant hoger op de onderdelen 'tv-gids',
'krant' en 'formulier'. Op het onderdeel 'brief scoren de leerlingen in Turkije iets hoger,
maar het verschil is niet significant. Op het onderdeel 'plattegrond' tenslotte scoren de
leerlingen in Nederland significant beter dan de leerlingen in Turkije.
Wanneer we de resultaten relateren aan de basisvaardigheden, zoals die onderscheiden
worden door Spratt e.a. (1991), wordt duidelijk dat kennis van ruimtelijke en financiele
drukconventies bij de leerlingen in Nederland in ongeveer even sterke mate aanwezig is
als bij de leerlingen in Turkije (zaken als de plaats van de afzender en geadresseerde op
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een brief, waar staat bepaalde informatie op een formulier). De leerlingen in Turkije
scoren echter significant hoger op items die over de inhoud van artikelen in een krant en
het interpreteren van informatie in een tv-gids gaan. Bij deze items wordt een beroep
gedaan op contextuele kennis van de leerling. Deze kennis lijkt bij de Turkse leerlingen
in Nederland in mindere mate aanwezig te zijn dan bij de leerlingen in Turkije. De Turkse
leerlingen in Nederland zijn daarentegen meer bedreven in het opvolgen van schriftelijke
instructies, zoals dat in het onderdeel 'plattegrond' gevraagd wordt.
Een vraag die we ook bier kunnen stellen is of het leeftijdsverscbil tussen de onderzoeks-
groep in Turkije en die in Nederland een rol speelt (zie paragraaf 6.1). De leerlingen in
Nederland zijn immers gemiddeld genomen ouder dan die in Turkije. De vraag is dan of
dit leeftijdsverschil het geringe verschil tussen de resultaten van de leerlingen in Turkije
en die in Nederland veroorzaakt. Met andere woorden: zou het verschil groter zijn, als de
gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroepen gelijk zou zijn? In hoofdstuk 5 is al naar
voren gekomen dat voor de leerlingen in Turkije geldt dat leeftijd licht negatief (maar niet
significant) correleert met de resultaten op de Toets Functionele Geletterdheid Turks.
Verderop zal blijken dat dit in nog sterkere mate voor de leerlingen in Nederland geldt
(zie paragraaf 7.4.1). Een Manova-analyse is uitgevoerd om na te gaan of de factor land
(Turkije of Nederland) een rol speelt wanneer de factor leeftijd constant gehouden wordt.
Onderstaande tabel geeft de resultaten van deze analyse weer.

EJ t-waarde

effect van land effect van land,
leeftijd constant

totaal 5.06*** -2.79**

brief 1.10 -.36

tv-gids 4.47*** -3.42**

krant 6.62*** -2.28*

fonnulier 2.18* .45

plattegrond -2.64** -1.24

TabeJ 7.2 Effect van land van verblijf (Nederland, Turkije) op de resultaten van de leerlingen op de
Toets Functionele Geletterdheid Turks, effect van land van verblijf op de toetsresultaten met constant-
houding van de factor leeftijd (* «significantieniveau <.05, ** =significamieniveau <.01, ***
=significanueniveau <.001)

Onder constanthouding van de factor leeftijd vallen de significante verschillen tussen de
leerlingen in Nederland en in Turkije weg op de taken 'formulier' en 'plattegrond'. De
richting van de significantie op de totale toets en op de onderdelen 'tv-gids' en 'krant'
keert om wanneer we de factor leeftijd constant houden; de leerlingen in Nederland scoren
significant hoger op deze onderdelen dan de leerlingen in Turkije van dezelfde leeftijd.
Het verschil op het onderdeel 'brief tussen leerlingen in Nederland en in Turkije blijft
gering, ook met constanthouding van de factor leeftijd.
De conclusie is dat het leeftijdsverscbil tussen de leerlingen in Turkije en die in Nederland
de onderzoeksresultaten van de leerlingen in Nederland niet in positieve zin bemvloedt.
Er is eerder sprake van een omgekeerde invloed; bij constanthouding van de factor leeftijd
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scoren de leerlingen in Nederland op een aantal onderdelen zelfs significant hoger dan de
leerlingen in Turkije.

Dimensionaliteit van de Toets Functionele Geletterdheid Turks
Allereerst is via correlatie-berekeningen gekeken hoe de verschillende onderdelen van de
Toets Functionele Geletterdheid Turks met elkaar samenhangen. Tabel 7.3 geeft de
resultaten weer.

I II brief I tv-gids I krant I fonnulier I
tv-gids .09

krant .22** .35**

fonnulier .13 .18* .38**

plattegrond .14 .23** .22** .16*

Tabel 7.3 Pearson correlaties tussen de onderdelen van de Toets Functionele Geletterdheid Turks voor
de Turkse leerlingen in Nederland (* =significantieniveau <.05, ** =signijicantieniveau<.Ol)

In het algemeen blijkt er een redelijke samenhang te bestaan tussen de verschillende toets-
onderdelen. Een uitzondering vormt het onderdeel 'brief, dat aileen significant correleert
met het onderdeel 'krant'.
Wanneer we een factoranalyse uitvoeren met de onderdelen van de Toets Functionele
Geletterdheid Turks komt er een factor naar voren, die 37 procent van de variantie bepaalt.
Tabel 7.4 geeft de factorladingen van de verschillende onderdelen op deze factor weer.

I onderdeel I factorlading I
brief .45

tv-gids .63

krant .77

fonnulier .61

plattegrond .55

Tabel 7.4 Factorladingen van de onderdelen van de Toets Functionele Geletterdheid Turks van de
Turkse leerlingen in Nederland

Ret onderdeel 'krant' laadt hoog op de factor. Ook de onderdelen 'tv-gids' en 'formulier'
laten een vrij hoge factorlading zien. De onderdelen 'plattegrond' en 'brief hebben een
wat lagere factorlading. In tegenstelling tot de factoranalyse in Turkije, waarbij twee
factoren onderscheiden werden, blijkt de functionele geletterdheid van Turkse leerlingen
in Nederland een samenhangend construct van vaardigheden te zijn.
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7.2 Functionele geletterdheid in bet Nederlands

Resultaten op de Toets Functionele Geletterdheid in het Nederlands
Tabel 7.5 geeft de resultaten op de Toets Functionele Geletterdbeid Nederlands weer.

II aantal items gemiddelde sd % correct n leerlingen

totaal 31 22.06 4.08 71 17S
brief 6 5.23 1.48 87 188
tv-gids 8 4.89 1.65 61 187
krant 9 6.56 1.48 73 187
formulier 4 3.14 .82 79 184
plattegrond 4 2.25 1.17 S6 17S

Tabel 7.5 Resultaten van de Turkse leerlingen in Nederland op de Toets Functionele Geletterdheid
Nederlands (sd= standaarddeviatie, % correct= gemiddeld percentage correct, n= aantal leerlingen)

De Turkse leerlingen bebeersen in bet algemeen de functionele taken in bet Nederlands
redelijk. Ze scoren boog op bet onderdeel 'brief, redelijk op de onderdelen 'formulier'
en 'krant'. De scores op de onderdelen 'tv-gids' en 'plattegrond' liggen lager.
Om na te gaan of de onderwijservaring in Nederland een rol speelt in de mate van
functionele geletterdbeid, vergelijken we de scores van onderinstromers en zij-instromers
met elkaar. Figuur 7.3 laat de resultaten van een t-test zien.
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Figuur 7.3 Percentage correct-scores op de Toets Functionele Geletterdheid Nederlands van
onderinstromers en zij-instromers
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Onderinstromers behalen op de totale Toets Functionele Geletterdheid Nederlands een
gemiddelde correctscore van 72 procent, terwijl de gerniddelde correctscore van zij-
instromers 64 procent is. Het verschil is significant (t=3.25**, df=173). De onder-
instromers scoren op alle onderdelen van de Toets Functionele Geletterdheid Nederlands
hoger dan de zij-instromers. Op de onderdelen 'tv-gids', 'krant' en 'plattegrond' is het
verschil in scores significant.
De Toets Functionele Geletterdheid Nederlands is ook afgenomen bij 140 Nederlandse
leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs (zie paragraaf 3.3.1). Deze leer-
lingen bevonden zich op drie scholen, een school voor LBO, een school voor MAVO en
een school met basisvorrning. De groep bestond uit 70 jongens en 70 meisjes. We verge-
lijken de scores van de Nederlandse leerlingen op de Toets Functionele Geletterdheid met
die van de Turkse leerlingen. Daartoe is een t-test uitgevoerd op de scores van de Toets
Functionele Geletterdheid Nederlands. De resultaten daarvan worden weergegeven in
figuur 7.4.
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Figuur 7.4 Percentage correct-scores op de Toets Functionele Geletterdheid Nederlands van Turkse
en Nederlandse leerlingen

De Nederlandse leerlingen behalen op de totale Toets Functionele Geletterdheid een
gemiddelde correctscore van 75 procent, terwijl de gerniddeIdecorrectscore van de Turkse
leerlingen 71 procent is. Het verschil is significant (t=2.75**, df=313). De Nederlandse
leerlingen scoren significant hoger op de onderdelen 'tv-gids' en 'plattegrond'. Op de
onderdelen 'krant' en 'formulier' scoren zij weI iets hager dan de Turkse leerlingen, maar
het verschil is niet significant. Het onderdeel 'brief daarentegen wordt significant beter
gemaakt door de Turkse leerlingen dan door de Nederlandse leerlingen.
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Resultaten op de vragenlijst naar functionele geletterdheid in het Nederlands
Naast de afname van de Toets Functionele Geletterdheid in het Nederlands bij de
leerlingen, werd aan de leerkrachten gevraagd een inschatting te maken van de functionele
geletterdheid van de Turkse leerlingen. Dit gebeurde aan de hand van een lijstje met acht
taken op het gebied van lezen en schrijven die in het leven van alledag voorkomen. De
leerkrachten moesten aangeven of de genoemde taken moeilijk dan weI gemakkelijk zijn
voor de leerlingen. Dit gebeurde op een antwoordschaallopend van 1 (erg moeilijk) tot
5 (erg gemakkelijk). De resultaten worden weergegeven in tabel 7.6.

taak score-> 1 2 3 4 5
lezen straatnamenlborden 0 2 18 22 58
lezen folders 8 20 31 34 7
scluijven naam en adres 0 0 5 11 84
scluijven persoonlijke brief 11 19 32 26 12
lezen krantlti jdscluift 11 24 41 19 5
lezen verhaal/boek 2 11 27 34 26
lezen literair boek 43 30 17 9 I

schri jven offlciele brief 56 29 12 3 0

Tabel 7.6 Antwoordpercentages op de vragenlijst naar functionele geletterdheid Nederlands;
het lezen van straatnamen en borden op straat (n=156; gem. =4.35, sd =.85);
het lezen van vooriichtingsfolders (n=172; gem. =3.13, sd =1.07);
het schrijven van eigen naam en adres (n=172; gem. =4.79, sd =.51);
het schrijven van een persoonlijke brief (n=172; gem. =3.06, sd =1.19);
het lezen van kranten en tijdschriften (n=172; gem. =2.84, sd =1.02);
het lezen van een verhaal of eenvoudig boek (n=173; gem. =3.69, sd =1.04);
het lezen van een literair boek (n=168; gem. =1.88, sd =1.07);
het schrijven van een officiele brief (n=171 ; gem. =1.59, sd=.89).

De leerkrachten geven aan dat het lezen van straatnamen en borden op straat en het
schrijven van eigen naam en adres in het algemeen gemakkelijk is voor de Turkse
leerlingen. Ook het lezen van een verhaal of eenvoudig boek wordt in het algemeen als
vrij gemakkelijk beoordeeld; slechts 13 procent van de leerlingen heeft hier moeite mee.
Het lezen van voorlichtingsfolders en het schrijven van een persoonlijke brief is weer iets
moeilijker voor de Turkse leerlingen; respectievelijk 28 procent en 30 procent zou hier
moeite mee hebben. Ruime een derde van de leerlingen heeft volgens de leerkrachten
problemen met het lezen van kranten en tijdschriften in het Nederlands. Als moeilijkste
taken komen naar voren het lezen van literaire boeken en het schrijven van officiele
brieven. Een meerderheid van de leerlingen heeft problemen met deze taken.
Ook voor de functionele vaardigheden zoals die in de vragenlijst aan bod komen, gaan we
na welke rol de onderwijservaring in Nederland speelt. Daartoe worden de scores van
onderinstromers en zij-instromers met elkaar vergeleken. Figuur 7.5 geeft de resultaten van
een t-test op de scores van onder- en zij-instromers weer.
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Figuur 7.5 Scores op de vragenlijst voor functionele geletterdheid in het Nederlands van
onderinstromers en zij-instromers

De onderinstromers scoren op alle onderdelen van de vragenlijst hoger dan de zij-
instromers. Het verschil tussen de scores van onder- en zij-instromers is significant op alle
onderdelen, behalve op onderdeel 7 (het lezen van een literair boek) en 8 (het schrijven
van een officiele brief). Dit zijn de meest complexe onderdelen die voor zowel onder- als
zij-instromers moeilijk blijken te zijn. Het verschil in scores is bet grootst op de
onderdelen 2 (bet lezen van voorlicbtingsfolders), 4 (bet scbrijven van een persoonlijke
brief) en 5 (bet lezen van krant en tijdscbrift). Deze onderdelen liggen tussen de meest
elementaire en de meer complexe taken in.

Dimensionaliteit van de Toets Functionele Geletterdheid in het Nederlands
Via correlatie-berekeningen is nagegaan boe de onderdelen van de Toets Functionele
Geletterdheid Nederlands met elkaar samenhangen. Tabel 7.7 geeft de resultaten weer.

I II brief I tv-gids I krant I formulier I
tv-gids .09

krant .08 .35**

formulier .09 .21** .39**

plattegrond .04 .32** .33** .25**

Tabel 7.7 Pearson correlaties tussen onderdelen van de Toets Functionele Geletterdheid Nederlands
voor de Turkse leerlingen (* =signijicantieniveau <.05, ** «significamieniveau <.01)
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In het algemeen blijkt er een redelijke samenhang te bestaan tussen de verschillende toets-
onderdelen. Een uitzondering vormt het onderdeel 'brief, dat met geen van de andere
onderdelen significant correleert.
Uit een factoranalyse die uitgevoerd werd met de onderdelen van de Toets Functionele
Geletterdheid Nederlands komt een factor naar voren, die 40 procent van de variantie
bepaalt. Tabel 7.8 geeft de factorladingen van de onderdelen op deze factor weer.

onderdeel factorlading

brief .24

tv-gids .68

krant .77

formulier .66

plattegrond .66

Tabel 7.8 Factorladingen van de onderdelen van de Toets Functionele Geletterdheid Nederlands van
de Turkse leerlingen in Nederland

Vooral het onderdeel 'krant' laadt hoog op de factor. Ook de onderdelen 'tv-gids',
'formulier' en 'plattegrond' laten een vrij hoge factorlading zien. Het onderdeel 'brief
heeft een beduidend lagere factorlading. Dit beeld komt vrij sterk overeen met de
resultaten van de factoranalyse van de Toets Functionele Geletterdheid Turks.

Dimensionaliteit van de vragenlijst naar functionele geletterdheid in het Nederlands
Ook voor de vragenlijst naar functionele geletterdheid in het Nederlands zijn de correlaties
tussen de onderdelen berekend. Tabel 7.9 geeft de resultaten weer.

1 2 3 4 5 6 7

2 .57**

3 .52** .28**

4 .49** .46** .27**

5 .44** .64** .28** .52**

6 .53** .58** .40** .50** .66**

7 .16 .30** .04 .34** .45** .47**

8 .11 .20** -.05 .42** .31** .31** .64**

Tabel 7.9 Pearson correlaties tussen de onderdelen van de vragenlijst naar functionele geletterdheid
in het Nederlands voor de Turkse leerlingen in Nederland (** significantieniveau <.01)
1. het lezen van straatnamen en borden op straat; 2. het lezen van voorlichtingsfolders;
3. het schrijven van eigen naam en adres; 4. het schrijven van een persoonlijke brief;
5. het lezen van kranten en tijdschriften; 6. het lezen van een verhaal of boek;
7. het lezen van een literair boek; 8. het schrijven van een officiele brief
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Er is sprake van een sterke samenhang tussen de onderdelen van de vragenlijst voor
functionele geletterdheid in het Nederlands. Alleen onderdeel 1 (het lezen van straatnamen
en borden op straat) en 3 (het schrijven van eigen naam en adres) correleren niet
significant met de onderdelen 7 (het lezen van een literair boek) en 8 (het schrijven van
een officiele brief). Onderdeel 1 en 3 betreffen de meest elementaire geletterdheids-
activiteiten, terwijl onderdeel 7 en 8 de meest complexe zijn.
Tabel 7.10 geeft de resultaten van een factoranalyse weer die uitgevoerd werd met de
onderdelen van de vragenlijst naar functionele geletterdheid.

onderdeel factor 1 factor 2

lezen straatnamenlborden .85 .02

lezen folders .73 .26

schrijven naam en adres .71 -.26

schrijven persoonlijke brief .61 .47

lezen krantlti jdschrift .67 .45

lezen verhaaVeenvoudig boek .72 .40

lezen literair boek .14 .87

schrijven officiele brief .04 .88

Tabel 7.10 Factorladingen van de onderdelen van de vragenlijst naar functionele geletterdheid in het
Nederlands van de Turkse leerlingen in Nederland

De vragenlijst naar functionele geletterdheid in het Nederlands blijkt uit twee factoren te
bestaan. De twee factoren verklaren samen 67 procent van de variantie. Op de eerste
factor laden de onderdelen 1 tot en met 6 hoog, op de tweede factor de onderdelen 7 en
8. De onderdelen 4, 5 en 6 laden behalve op de eerste factor ook op de tweede factor vrij
hoog. Het onderscheid tussen elementaire en complexe geletterdheidstaken wordt in deze
factoranalyse bevestigd. De onderdelen 4, 5 en 6 vragen zowel om elementaire als ook om
meer complexe lees- en schrijfvaardigheden.

Samenhang tussen de toets en de vragenlijst functionele geletterdheid Nederlands
De toets en de vragenlijst voor functionele geletterdheid in het Nederlands blijken met
elkaar samen te hangen. De correlatie tussen de totaalscore op de toets en de totaalscore
op de vragenlijst is significant, namelijk .35**. De correlaties tussen de onderdelen van
beide toetsen worden weergegeven in tabel 7.11.
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1 2 3 4 5 6 7 8

brief -.03 -.06 -.03 .09 .07 -.03 .07 -.02

tv-gids .22** .14 .23** .16* .01 .13 .07 -.02

krant .24** .19* .16* .24** .09 .18* .21** .10

fonnulier .23** .04 .26** .17* .05 .10 .17* .08

plattegrond .31** .20* .27** .19* .15 .21** .09 .02

Tabel 7.11 Pearson correlaties tussen de onderdelen van de toets en de onderdelen van de vragenlijst
naar functionele geletterdheid Nederlands voor de Turkse leerlingen in Nederland
(* significantieniveau <.05, ** signijicantieniveau <.01)
1. her lezen van straatnamen en borden op straat; 2. het lezen van voorlichtingsfolders;
3. her schrijven van eigen naam en adres; 4. het schrijven van een persoonlijke brief;
5. het lezen van kranten en tijdschriften; 6. het lezen van een verhaal of boek;
7. her lezen van een literair boek; 8. het schrijven van een officiele brief

Het onderdeel 'brief correleert nauwelijks met de vragenlijst voor functionele geletterd-
heid. De overige onderdelen van de toets correleren met name sterk met de onderdelen 1
(het lezen van straatnamen en borden), 3 (het schrijven van eigen naam en adres) en 4 (het
schrijven van een persoonlijke brief). Dit zijn de meer elementaire taken binnen de vragen-
lijst. Het onderdeel 'krant' van de toets correleert daarnaast nog significant met de
onderdelen 6 en 7, twee meer complexe geletterdheidstaken. We kunnen concluderen dat
de toets voor functionele geletterdheid in het Nederlands in hoge mate een beroep doet op
elementaire vaardigheden, en in iets mindere mate op complexe lees- en schrijf-
vaardigheden.

7.3 Samenhang tossen functionele geletterdheid in het Turks en Nederlands

Een volgende vraag is hoe de functionele geletterdheid in de twee talen zich tot elkaar
verhoudt. De resultaten van de Turkse leerlingen in Nederland op de Toets Functionele
Geletterdheid Turks en op de Toets Functionele Geletterdheid Nederlands worden daartoe
met elkaar vergeleken. We gaan daarbij uit van 31 items in beide toetsen, die vergelijkbaar
zijn (zie voor de vergelijkbaarheid van de toetsen: paragraaf 3.4.2).
Om na te gaan of er sprake is van significante verschillen tussen de scores van de Turkse
leerlingen op de Nederlandse en de Turkse functionele geletterdheidstoets is wederom een
t-test uitgevoerd. Figuur 7.6 laat de resultaten van een t-test zien waarbij de scores op de
Nederlandse en de Turkse toets paarsgewijs vergeleken en op significantie getoetst zijn.
We kunnen uit de figuur aflezen dat de Turkse leerlingen een hogere mate van functionele
geletterdheid hebben bereikt in het Turks dan in het Nederlands. Op de toets in het Turks
is het geroiddelde percentage correct 76 procent, op de toets in het Nederlands 71 procent.
Het verschil tussen de 'scores is significant (t=5.34***, df=163). De Turkse leerlingen
behalen significant hogere scores in het Turks dan in het Nederlands op de onderdelen 'tv-
gids', 'formulier', 'brief en 'krant'. Alleen het onderdeel 'plattegrond' wordt iets beter
gemaakt in het Nederlands dan in het Turks. Dit verschil is echter niet significant.
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Figuur 7.6 Percentage correct-scores van de Turkse leerlingen in Nederland op de toetsen functionele
geletterdheid Turks en Nederlands

De correlatie tussen de totaalscore op de functionele geletterdheidstoetsen in het Turks en
in het Nederlands is significant, namelijk .54**. De correlaties tussen de verschillende
onderdelen van beide toetsen worden weergegeven in tabel 7.12. De scores op de
parallelle onderdelen van beide toetsen blijken significant met elkaar samen te hangen.

Turks Ned. -> brief tv-glds krant formulier plattegrond

brief .52** .08 .05 .05 .04

tv-gids .01 .31** .29** .21** .30**

krant I .17* .16* .30** .35** .25**

formulier .13 .04 .04 .23** .12

plattegrond .06 .25** .17* .28** .42**

Tabel 7.12 Pearson correlaties tussen de onderdelen van de functionele geletterdheidstoetsen in het
Turks en in het Nederlands (* =significantieniveau <.05, ** =significantientveau <.01)
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7.4 Functionele geletterdheid, achtergrondkenmerken en schoolsucces

De vraag naar de verklaring van individuele verschillen in functionele geletterdheid staat
in deze paragraaf centraal. We gaan na wat de relatie is tussen achtergrondkenmerken van
leerling, gezin en school en de functionele geletterdheid in het Turks en het Nederlands.
Vervolgens wordt de relatie tussen schoolse taalvaardigheden en functionele vaardigheden
in beide talen onderzocht. Tenslotte wordt een totaalbeeld van de relatie tussen achter-
grondkenmerken en schoolse en functionele tweetaligheid van de Turkse leerlingen in
Nederland geschetst.

7.4.1 Functionele geletterdheid en achtergrondkenmerken

In deze paragraaf komt de vraag aan bod welke factoren de individuele vanatie in
functionele geletterdheid kunnen verklaren. De factoren betreffen kenmerken van de
leerling, van het gezin en van de school. Evenals in hoofdstuk 6 zijn bij deze analyses de
zij-instromers buiten beschouwing gelaten, omdat voor hen de verbanden complexer liggen
en er een grote variatie is in het jaar van instroom in het Nederlandse onderwijs.

Leerlingkenmerken
De kenmerken betreffen algemene kenmerken; geboorteland, verblijfsduur, leeftijd en
geslacht. Daarnaast de sociaal-culturele orientatie (respectievelijk de mate van orientatie
op de Turkse taa1 en cultuur en die op de Nederlandse taa1 en cultuur), de zelfwaardering,
de schoolbeleving en het lees- en schrijfgedrag van de leerling. In tabel 7.13 worden de
correlaties van deze leerlingkenmerken met de resultaten op de functionele geletterdheids-
toetsen en de vragenlijst weergegeven.

toets FG Turks toets FG Ned. vragen FG Ned.

geboorteland .04 .07 .12

verblijfsduur -.05 -.02 .07

leeftijd -.25** -.33** -.24**

sekse -.03 -.04 .16

soc.cult. orientatie .03 .07 .23**

zelfwaardering .30** .24** .13

schoolbeleving .15 .25** .12

lezen Turks .16 .02 .01

lezen Nederlands .05 .08 .11

Tabel 7.13 Pearson correlaties tussen leerlingkenmerken en functionele geletterdheid Turks en
Nederlands (* =significantieniveau <.05. ** «signlficantieniveau <.01)

Naarmate leerlingen ouder zijn scoren ze lager op beide functionele geletterdheidstoetsen
en op de vragenlijst voor functionele geletterdheid. De functionele geletterdheid van
meisjes wordt door de leerkrachten iets hoger (niet significant) ingeschat dan die van
jongens. Een sociaal-culturele orientatie gericht op de Nederlandse taal en cultuur hangt
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positief samen met de score op de vragenlijst voor functionele geletterdheid in bet
Nederlands. Leerlingen met een boge zelfwaardering scoren boger op de toetsen voor
functionele geletterdbeid. Ook de scboolbeleving van de leerling bangt positief samen met
de scores op de toetsen functionele geletterdbeid; met de score op de Nederlandse toets
is de correlatie significant. De relatie tussen de mate van lezen in bet Turks en functionele
geletterdbeid in die taal is positief, maar niet significant. Wanneer we de zij-instromers
in de analyses betrekken, vinden we een significante correlatie van verblijfsduur met de
score op de toets voor functionele geletterdbeid Nederlands (.25**) als ook met de score
op de vragenlijst voor functionele geletterdheid (.30**). De verblijfsduur heeft dus invloed
op de functionele geletterdheid in het Nederlands.

Gezinskenmerken
De kenmerken van bet gezin betreffen de sociaal-economische status, de sociaal-culturele
orientatie (wederom respectievelijk op de Turkse en op de Nederlandse taal en cultuur),
de gezinscultuur waaronder algemene en specifieke stimulering, motivatie en capaciteit tot
motiveren vallen, bet taalaanbod in het Nederlands en het lees- en scbrijfgedrag van de
ouders in beide talen. Tabel 7.14 geeft de correlaties van genoemde gezinskenmerken met
functionele geletterdheid weer.

toets FG Turks toets FG Ned . vragen FG Ned.

soc.econ. status .01 .20 .18

soc.cult. orientatie -.01 .07 -.02

stimulering aIgemeen .24** .39** .33**

stimulering specifiek .16 .14 .11
motivatie .19 .25** .26**

capaciteit tot motiveren .13 .15 .25**

taaIaanbod \ .13 .13 .19*

lezen Nederlands moeder .07 -.03 .19*

Iezen Turks moeder -.02 -.02 .04

lezen Nederlands vader -.lO .03 -.21 *

Iezen Turks vader -.09 -.12 .01

Tabel 7.14 Pearson correlaties tussen getinskenmerken en functionele geletterdheid Turks en
Nederlands (* =significantieniveau <.05, ** esignificantieniveau <.01)

De sociaal-econorniscbe status van de ouders bangt sterker samen met de functionele
geletterdbeid in bet Nederlands dan met die in bet Turks. Het verband is ecbter niet
significant. De maten van gezinscultuur laten positieve verbanden zien, waarbij de relatie
met algemene stimulering significant is voor zowel Turks als Nederlands. Daarnaast
correleert de scboolmotivatie van de ouders significant met de functionele geletterdbeid
in bet Nederlands. De capaciteit tot motiveren van de ouders correleert significant met de
score op de vragenlijst naar functionele geletterdheid in het Nederlands. Het verband
tussen taalaanbod en functionele geletterdheid is positief voor beide talen, maar de

173



correlatie is alleen significant met de score op de vragenlijst. Opvallend bierbij is dat
naarmate er meer taalaanbod in bet Nederlands is, niet alleen de functionele geletterdbeid
in het Nederlands boger is, maar ook die in bet Turks. Ret lees- en schrijfgedrag van de
ouders blijkt nauwelijks samen te hangen met de functionele geletterdheid van de leer-
lingen. Tenslotte valt op dat de mate waarin moeder Nederlands leest positief correleert
met de score op de vragenlijst naar functionele geletterdheid in het Nederlands, terwijl de
mate waarin vader Nederlands leest negatief correleert met deze zelfde maat.

Schoolkenmerken
De kenmerken van de scbool betreffen de concentratie van allocbtone leerlingen, bet
percentage autocbtone leerlingen met een lage sociaal-economische status, de mate van
OET en de leerkracbtverwachtingen in termen van prestatiegescbiktheid en streefniveau.
AI deze maten betreffen de basisschool. Tabel 7.15 geeft de correlaties weer tussen
schoolkenmerken en totaalscores op de functionele geletterdheidstoetsen.

I II toets FG Turks I toets FG Ned. I vragen FG Ned. I
% allochtone leerlingen .00 -.02 -.09

% autocht. leerlingen met lage SES .03 .04 .19*

mate van OET .06 -.01 -.14

prestatiegeschiktheid .40** .40** .38**

streefniveau .39** .28** .41**

Tabel 7.15 Pearson correlaties tussen schoolkenmerken en functionele geletterdheid Turks en
Nederlands (* =significantieniveau <.05, ** «signtficantieniveau <.OJ)

Op scholen met een hoog percentage autocbtone leerlingen met een lage sociaal-
economiscbe status, wordt de functionele geletterdbeid van Turkse leerlingen wat lager
ingescbat. De leerkracbtverwachtingen in termen van prestatiegeschiktheid en streefniveau
correleren significant met de functionele geletterdheid in beide talen.

7.4.2 Functionele geletterdheid en schoolsucces

Schoolsucces in het Turks
Om de samenhang tussen functionele geletterdheid en schoolsucces in het Turks vast te
stellen zijn correlaties berekend. Tabel 7.161aat de correlatie tussen de onderdelen van de
Toets Turkse Taal en de totaalscore op de Toets Functionele Geletterdheid in het Turks
zien. Er is sprake van significant positieve correlaties tussen de taken van de Toets Turkse
Taal en de Toets Functionele Geletterdbeid Turks. De Toets Functionele Geletterdheid
correleert sterker met de schriftelijke taken van de Toets Turkse Taal dan met de
mondelinge taken. Daarnaast zijn de correlaties van functionele geletterdheid met schoolse
taken van boger niveau ('woordenschat schriftelijk', 'begrijpend lezen') sterker dan die
met een bas ale taak als 'technisch lezen'. Deze bevinding komt overeen met de
bevindingen bij de onderzoeksgroep in Turkije (zie paragraaf 5.3).
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FO Thrks

VVoordenschat~ondeling .34**

Instructie .25**

Technisch Lezen .35**

Spelling .38**

Zinsbouw .39**

VVoordenschat Schriftelijk .56**

Begrijpend Lezen .43**

Tabel 7.16 Pearson correia ties tussen de taken van de Toets Turkse Taal en de totaalscore op de
Toets Functionele Geletterdheid in het Turks (** =signijicantieniveau <.01)

Schoolsucces in het Nederlands
Tabel 7.17 geeft de correlaties tussen functionele geletterdheid en schoolsucces in het
Nederlands weer aan het einde van de basis school (Eindtoets Basisonderwijs en vervolg-
advies).

toets FO Ned. vragen FO Ned.

EB Taal .44** .46**

EB Rekenen .43** .36**

EB Infonnatieverwerking .50** .44**

EB totaalscore .50** .46**

vervolgadvies .44** .47**

Tabe17.17 Pearson correlaties tussen functionele geletterdheid Nederlands en eindtoetsscores; nonpar
correla ties tussen functionele geletterdheid Nederlands en vervolgadvies (geen pearson correlaties
omdat de vervolgadvies niet op intervalniveau ligt) (** »significantieniveau <.OJ)

De scores op de toets en de vragenlijst voor functionele geletterdheid correleren significant
met het schoolsucces in het Nederlands aan het einde van het basisonderwijs. De Toets
Functionele Geletterdheid correleert het sterkst met het onderdeel 'informatieverwerking'
van de Eindtoets. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat dit onderdeel van de Eind-
toets ook een aantal functionele taken, zoals het hanteren van informatiebronnen, bevat
(zie paragraaf 3.4.1.2). De score op de vragenlijst correleert sterker met de score op het
onderdeel 'taal' van de Eindtoets.
Tabel 7.18 geeft de correlaties weer tussen functionele geletterdheid en schoolsucces in
het voortgezet onderwijs. Bij de cijfers voor Nederlands en wiskunde gaat het hier om de
relatieve score, dat wil zeggen het cijfer van de leerling gedeeld door het klasse-
gemiddelde.
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toets FO Ned . vragen FO Ned.

schooltype klas 1 .43** .37**

schooltype klas 2 .48** .49**

cijfer voor Nederlands .00 .31**

cijfer voor wiskunde .11 .24**

cijfer voor Turks -.22 -.02

Tabel 7.18 Nonpar correlaties tussen de functionele geletterdheid Nederlands en schooltype in klas
1 en 2 van het VO; pearson correlaties tussen de functionele geletterdheid Nederlands en de cijfers
voor Nederlands, wiskunde en Turks in klas 1 (** =significantieniveau <.01)

De scores op de toets en de vragenlijst voor functionele geletterdheid correleren significant
met de bereikte schooltypes in klas een en twee in het voortgezet onderwijs. De behaalde
cijfers van de leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs laten weinig
samenhang met de score op de Toets Functionele Geletterdheid zien. De cijfers voor
Nederlands en wiskunde correleren wei significant met de scores op de vragenlijst naar
functionele geletterdheid. Het feit dat het in beide gevallen om oordelen van de leerkracht
gaat, heeft hier waarschijnlijk mee te maken. Bij het cijfer voor het yak Turks moet
aangetekend worden dat het slechts om een klein aantalleerlingen gaat (22), die een cijfer
voor her yak Turks krijgen. .

7.4.3 Tweetaligheid, schoolsucces en achtergrondkenmerken

Functionele geletterdheid in het Turks, schoolsucces en achtergrondkenmerken
Vanuit de literatuur (o.a. Spratt e.a., 1991; zie paragraaf 1.2) wordt de hypothese
uitgesproken dat schoolse taalvaardigheid in het Turks (zowel mondeling als schriftelijk)
invloed zal hebben op functionele geletterdheid in het Turks. Toetsing van deze hypothese
vindt plaats door de passendheid van het LISREL-model na te gaan. Daarbij worden ook
achtergrondkenrnerken betrokken. Achtergrondkenmerken die de schoolse taalvaardigheid
in het Turks beinvloeden, zijn algemene en specifieke stimulering, zelfwaardering en de
mate van Onderwijs in de Eigen Taal (zie paragraaf 6.4.1). Zelfwaardering en algemene
stimulering correleren ook hoog met de mate van functionele geletterdheid in het Turks.
Vandaar dat deze achtergrondkenrnerken in het model opgenomen zijn.
In figuur 7.7 wordt het gestandaardiseerde structurele LISREL-model weergegeven. De
goodness-of-fit van het beschreven model bedraagt .96. x2-toetsing geeft aan dat het
model niet verworpen hoeft te worden: X2(13)=16.8, p=.21.
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Flguur 7.7 Gestandaardiseerde oplossing voor het structurele Lisrel-model dat de relaties specificeert
tussen achtergrondkenmerken en schoolse en functionele taalvaardigheden in het Turks

Het model laat zien dat de schoolse taalvaardigheid in het Turks invloed heeft op de
functionele geletterdheid in die taal. De mondelinge taalvaardigheid in het Turks wordt
vooral bemvloed door de stimulering vanuit het gezin. De algemene stimulering heeft een
directe invloed op de mondelinge vaardigheid in het Turks, maar werkt ook via de
specifieke stimulering. De algemene stimulering vanuit het gezin heeft ook invloed op de
zelfwaardering van de leerling. De zelfwaardering beinvloedt op zijn beurt weer de
schriftelijke vaardigheid in het Turks. Daarnaast heeft de mate van Onderwijs in Eigen
Taal invloed op de schriftelijke vaardigheid in het Turks. Mondelinge en schriftelijke
vaardigheid in het Turks beinvloeden beide de functionele geletterdheid. De schriftelijke
vaardigheid blijkt een sterkere verklarende variabele te zijn voor functionele geletterdheid
dan de mondelinge vaardigheid.

Functionele geletterdheid in het Nederlands, schoolsucces en achtergrondkenmerken
Ook voor het Nederlands wordt de hypothese gesteld dat schoolse vaardigheden invloed
uitoefenen op functionele geletterdheid. Ook deze hypothese toetsen we door de passend-
heid van het LISREL-model na te gaan. Voor functionele geletterdheid in het Nederlands
wordt gebruik gemaakt van de scores op de toets en niet van die op de vragenlijst, omdat
de toetsscores de meest objectieve maat vormen. Als maat voor schoolse vaardigheden in
het Nederlands wordt de totaalscore op de Eindtoets Basisonderwijs genomen. Dit is de
meest gedifferentieerde en meest zuivere maat van schoolsucces in het Nederlands, die
bovendien vergelijkbaar is met de Toets Turkse Taal. Ook achtergrondkenmerken worden
in dit model betrokken. Achtergrondkenmerken die de score op de Eindtoets Basis-
onderwijs bemvloeden zijn algemene stimulering, zelfwaardering en het percentage
allochtone leerlingen op school (zie paragraaf 6.4.2). Zelfwaardering, schoolbeleving,
algemene stimulering en schoolmotivatie in het gezin correleren sterk met functionele
geletterdheid in het Nederlands. Vandaar dat deze achtergrondkenmerken in het model
opgenomen zijn.
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In figuur 7.8 staat het gestandaardiseerde structurele LISREL-model beschreven. De
goodness-of-fit van het beschreven model bedraagt .98. x2-toetsing geeft aan dat het
model Diet verworpen hoeft te worden: X2(7)=7.07, p=.42.

algemene ~ ~
stimulering ~41'-----1-----' .30 :::::: t~~~~O ~6 r--2----,
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Figuur 7.8 Gestandaardiseerde oplossing voor het structurele LlSREL-model dat de relaties
specificeert tussen achtergrondkenmerken, score op de Eindtoets Basisonderwijs en functionele
geletterdheid Nederlands

Het model laat zien dat de schoolse vaardigheden in het Nederlands invloed hebben op
de functionele geletterdheid in die taal. Daamaast hebben een aantal achtergrond-
kenmerken ook een directe invloed op de functionele geletterdheid. De score op de Eind-
toets Basisonderwijs wordt bemvloed door de stimulering vanuit het gezin, de zelf-
waardering van de leerling en het percentage allochtone leerlingen op school. De algemene
stimulering vanuit het gezin heeft ook invloed op de zelfwaardering van de leerling. De
functionele geletterdheid in het Nederlands wordt gedeeltelijk verklaard door de score op
de Eindtoets Basisonderwijs. Daamaast oefenen echter ook de algemene stimulering vanuit
het gezin en de schoolbeleving van de leerling een directe invloed uit op de functionele
geletterdheid.

Totaalbeeld van schoolse en junctionele tweetaligheid en achtergrondkenmerken
Tenslotte worden de naar voren gekomen verbanden tussen achtergrondkenmerken,
schoolse vaardigheden en functionele geletterdheid in een model betrokken. Hypotheses
berusten op de in de voorgaande paragrafen vastgestelde verbanden. Hoofdgedachte is
hierbij dat achtergrondkenmerken invloed hebben op de schoolse vaardigheden in het
Turks en het Nederlands en dat de schoolse vaardigheden wederom invloed hebben op de
functionele geletterdheid in de twee talen. Toetsing van de hypothese vindt plaats door de
passendheid van het LISREL-model na te gaan. In figuur 7.9 staat het gestandaardiseerde
structurele LISREL-model beschreven. De goodness-of-fit van het beschreven model
bedraagt .92. X2-toetsing geeft aan dat het model Diet verworpen hoeft te worden:
X2(38)=48.29, p=.12.
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Figuur 7.9 Gestandaardiseerde oplossing voor het structurele LISREL-model dat de relaties
specificeert tussen achtergrondkenmerken, scores op de Toets Turkse Taal en op de Eindtoets
Basisonderwijs en functionele geletterdheid in het Turks en in het Nederlands

In het model zien we een aantal opvallende trends. Allereerst kunnen we constateren dat
vaardigheden in het Turks van invloed zijn op vaardigheden in het Nederlands. Dit geldt
zowel voor schoolse als voor functionele vaardigheden. Ret tweede opvallende punt is dat
schoolse vaardigheden invloed uitoefenen op functionele vaardigheden. Dit geldt zowel
voor het Turks als voor het Nederlands.
Daarnaast blijkt de algemene stimulering vanuit het gezin een belangrijke achtergrond-
variabele te zijn. Deze factor beinvloedt niet alleen de zelfwaardering van de leerling,
maar ook de score op de Eindtoets Basisonderwijs. De zelfwaardering van de leerling
heeft zowel invloed op de scores op de Toets Turkse Taal als op de Eindtoets en daarnaast
nog op de schoolbeleving van de leerling. Deze factor heeft weer een rechtstreekse invloed
op de functionele geletterdheid in het Nederlands. De mate van OET speelt een rol bij de
score op de schriftelijke factor van de Toets Turkse Taal en het percentage allochtone
leerlingen op school tenslotte beinvloedt de score op de Eindtoets Basisonderwijs.

7.5 Samenvatting en conclusies

De Turkse leerlingen in Nederland beheersen functionele taken in het Turks in het
algemeen goed. Briefconventies zijn bekend en het invullen van een eenvoudig formulier
levert voor de meeste leerlingen geen problemen op. Ret merendeel van de leerlingen is
redelijk in staat gegevens in een krant en tv-gids op te zoeken en te interpreteren. Ret
volgen van geschreven aanwijzingen op een plattegrond is daarentegen vrij moeilijk voor
de Turkse leerlingen. Er is nauwelijks verschil tussen de scores van onder- en zij-
instromers op de Toets Functionele Geletterdheid Turks. Ret verschil tussen de scores van
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de leerlingen in Turkije en die in Nederland is weliswaar groter, maar de leerlingen in
Nederland blijven niet ver achter bij de leerlingen in Turkije. De leerlingen in Turkije
scoren significant hoger op de onderdelen 'tv-gids', 'krant' en ' formulier'. De scores op
de 'brief zijn ongeveer gelijk. Op de 'plattegrond' scoren de leerlingen in Turkije iets
lager dan die in Nederland. De Toets Functionele Geletterdheid Turks bestaat uit een
factor. De onderdelen van de toets correleren redelijk met elkaar. We hebben te maken
met een samenhangend construct van vaardigheden dat gemeten wordt met deze toets.
Ook op de functionele geletterdheidstoets in het Nederlands behalen de Turkse leerlingen
een redelijke score. Onderinstromers scoren op deze toets echter significant hoger dan zij-
instromers. Een vergelijkingsgroep van Nederlandse leerlingen scoort eveneens significant
hoger op de Toets Functionele Geletterdheid Nederlands. De leerkrachten geven aan dat
de Turkse leerlingen in het algemeen goed in staat zijn tot het uitvoeren van elementaire
geletterdheidstaken, maar dat zij meer moeite hebben met complexe geletterdheidstaken.
De leerkrachten schatten de functionele geletterdheid van onderinstromers significant hoger
in dan die van zij-instromers. De Toets Functionele Geletterdheid Nederlands blijkt uit een
factor te bestaan. De vragenlijst bestaat uit twee factoren, die respectievelijk elementaire
en meer complexe lees- en schrijfvaardigheden weerspiegelen. Toets en vragenlijst hangen
vrij sterk met elkaar samen.
De Turkse leerlingen in Nederland hebben een iets hogere mate van functionele geletterd-
heid bereikt in het Turks dan in het Nederlands. Met de onderdelen 'tv-gids', 'formulier',
'krant' en 'brief kunnen ze beter overweg in het Turks dan in het Nederlands. Alleen het
onderdeel 'plattegrond' wordt iets beter gemaakt in het Nederlands. Mogelijk heeft dit te
maken met het feit dat schoolse begrippen hierbij een rol spelen. De functionele geletterd-
heid van de leerlingen in de twee talen hangt sterk met elkaar samen.
De mate van functionele geletterdheid in de twee talen blijkt voorts samen te hangen met
leeftijd, zelfwaardering en schoolbeleving van de leerling. Daarnaast is er een samenhang
vastgesteld met de mate van stimulering door de ouders en hun motivatie voor scholing.
Ook de leerkrachtverwachtingen correleren met de mate van functionele geletterdheid.
De functionele geletterdheid in het Turks hangt samen met schoolse vaardigheden in die
taal. De schoolse vaardigheden zoals vastgesteld met de Toets Turkse Taal hebben een
sterke invloed op de mate van functionele geletterdheid van de leerlingen. Voor de
functionele geletterdheid in het Nederlands van deze leerlingen kon eenzelfde verband
vastgesteld worden: het schoolsucces, zoals gemeten met de Eindtoets Basisonderwijs, is
van invloed op de mate van functionele geletterdheid in het Nederlands.
Een tweetal, vanuit de literatuur geformuleerde hypotheses is in dit onderzoek bevestigd.
Allereerst is het evident dat vaardigheden in de eerste taal vaardigheden in de tweede taal
bemvloeden. Dit geldt zowel voor schoolse als voor functionele vaardigheden. Deze
uitkomst bevestigt de afhankelijkheidshypothese van Cummins (1983, 1991), die stelt dat
taalvaardigheden overdraagbaar zijn van de ene naar de andere taal. Eveneens is naar
voren gekomen dat schoolse vaardigheden invloed uitoefenen op functionele vaardigheden.
Voor de onderzoeksgroep van Turkse leerlingen in Nederland is dit zowel voor het Turks
als voor het Nederlands vastgesteld. Schoolse vaardigheden zijn onontbeerlijk, maar niet
voldoende voor het bereiken van functionele geletterdheid. Tenslotte is vastgesteld dat de
algemene stimulering vanuit het gezin en de zelfwaardering en schoolbeleving van de
leerling kenmerken zijn die een rol spelen in de verklaring van de individuele variatie in
geletterdheid van Turkse leerlingen in Nederland.
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Hoofdstuk 8 Conclusies en discussie

In dit hoofdstuk worden allereerst de belangrijkste resultaten van het onderzoek
gepresenteerd, die vervolgens worden gerelateerd aan de in hoofdstuk 1 en 2 geformu-
leerde theorievorming en aan eerdere studies op dit terrein. Op grond hiervan worden
conclusies getrokken.
In paragraaf 8.1 worden de resultaten van het onderzoek in Turkije beschreven. In
paragraaf 8.2 komen vervolgens de resultaten van het onderzoek in Nederland aan bod.
De begrenzing van dit onderzoek wordt besproken in paragraaf 8.3. Tenslotte worden in
paragraaf 8.4 op grond van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan op het gebied
van onderzoek en onderwijs.

8.1 De monolinguale context: Turkije

Karakteristiek van de groep
De onderzoeksgroep in Turkije bestaat uit 276 leerlingen in klas 5 van de lagere school
in Adana en Kayseri. Het zijn ongeveer evenveel meisjes als jongens en de gemiddelde
leeftijd is 10;6 jaar. De scholen bevinden zich in een grote stad in het zuiden en in een
provinciestad in het midden van Turkije. De scholen zijn verschillend qua ligging
(centrum, buitenwijk) en daarmee verschilt ook het prestatieniveau en de sociaal-
economische achtergrond van de ouders.
De leerlingen blijken regelmatig boeken en kranten te lezen, maar vrij weinig brieven te
schrijven. Ook de meeste ouders lezen - naar het oordeel van de leerlingen - regelmatig
de krant; ze lezen wat minder boeken en schrijven vrij weinig brieven. De vaders lezen
en schrijven in het algemeen iets meer dan de moeders. Onder de vaders is het aandeel
analfabeten 2,3 procent. Onder de moeders ligt dit wat hoger, namelijk 9,5 procent. Deze
percentages liggen wat lager dan de analfabetismecijfers die Unesco geeft over Turkije;
voor 1985 wordt voor vrouwen een percentage van 35 procent en voor mannen 12 procent
analfabeten genoemd. Er is echter sprake van grote regionale- en leeftijdsverschillen (zie
paragraaf 2.1.3.1).
De ouders van de leerlingen in de onderzoeksgroep tonen in het algemeen een grote
interesse voor de school en praten ook regelmatig met hun kinderen over schoolse zaken
en over de resuItaten van de kinderen.

Schoolse taalvaardigheid
Het niveau van schoolse geletterdheid van de leerlingen in Turkije aan het einde van de
lagere school is - zoals gemeten met de Toets Turkse Taal - in het algemeen redelijk tot
hoog. De leerlingen beheersen de basisvaardigheden 'technisch lezen' en 'mondelinge
woordenschat'. De taken voor 'spelling', 'zinsbouw' en 'schriftelijke woordenschat'
worden zeer redelijk gemaakt. Op het onderdeel 'begrijpend lezen' scoren de leerlingen
wat minder hoog.
Achtergrondkenmerken van leerling en gezin vertonen geen sterke samenhang met de
basisvaardigheden zoals die gemeten zijn met de Toets Turkse Taal. Nagenoeg aIle
leerlingen beheersen de basisvaardigheden volledig, zodat er nauwelijks sprake is van
individuele verschillen. Hierdoor zijn geen effecten van achtergrondkenmerken vast te
stellen. De schoolse taalvaardigheden van hoger niveau worden voor een deel verklaard
door het leesgedrag van de moeder, de leeftijd van de leerling en de gezinsgrootte. Deze
factoren die ook onderling een sterke samenbang vertonen (oudere leerlingen komen
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doorgaans uit grotere gezinnen waarin de moeder minder leest) , verklaren samen 12
procent van de variantie in de schoolse taalvaardigheid van de leerlingen in Turkije.

Functionele geletterdheid
De leerlingen in Turkije blijken in het algemeen aan het eind van de lagere school
functionele lees- en schrijftaken te beheersen. Briefconventies zijn bekend en het invullen
van een eenvoudig formulier levert voor de meeste leerlingen geen problemen op. Het
merendeel van de leerlingen is ook in staat gegevens in een krant en tv-gids op te zoeken
en te interpreteren. Het volgen van geschreven aanwijzingen op een plattegrond is
daarentegen moeilijk voor hen. Mogelijk wordt hieraan in het Turkse onderwijs weinig
aandacht besteed.
De score op de Toets Functionele Geletterdheid vertoont geen sterke verbanden met
achtergrondkenmerken. Het leesgedrag van de moeder en het geslacht van de leerling
verklaren een deel van de individuele variatie in de mate van functionele geletterdheid.
Deze aanwijzingen bevestigen de veronderstelling dat culturele gewoontes en taalgebruik
in het gezin een rol spelen (vgl. Snow e.a., 1991; Wells, 1985; Spratt e.a., 1991).
Opvallend daarbij is dat vooral de geletterdheid en het lees- en schrijfgedrag van de
moeder bepalend zijn. Daarnaast is het geslacht van de leerling een verklarende factor;
meisjes hebben aan het eind van de lagere school een hoger niveau van functionele
geletterdheid bereikt dan jongens. Dit gegeven komt overeen met andere studies waarin
een hogere vaardigheid van meisjes op communicatieve schrijftaken gevonden is (Zwarts,
1990; Bugel, 1991; Kuhlemeier & van den Bergh, 1991; de Jong & Riemersma, 1994).
In het onderzoek van Wagner & Spratt (1988) is daarentegen geconstateerd dat meisjes
juist meer kans op functionele ongeletterdheid hebben (dit verband werd overigens
uitsluitend vastgesteld voor de leerlingen in klas 5 en 6 van de lagere school, niet voor
de jongere leeftijdsgroep).

Schoolse en junctionele geletterdheid
Schoolse taalvaardigheid en functionele geletterdheid hangen vrij sterk met elkaar samen.
Deze samenhang geldt met name voor schoolse taalvaardigheden op hoger niveau
('spelling', 'zinsbouw', 'begrijpend lezen') en is minder van toepassing op de basale
schoolse taalvaardigheden Ctechnisch lezen', 'woordenschat'), Schoolse taalvaardigheden
van hoger niveau verklaren een deel van het individuele verschil in de mate van
functionele geletterdheid. Deze bevindingen komen overeen met de constatering van Spratt
e.a. (1991) en Leseman (1994) dat de basisvaardigheden die op school geleerd worden een
noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor functionele geletterdheid zijn. Het
beheersen van basale schoolse taalvaardigheden biedt dus onvoldoende garantie voor het
bereiken van functionele geletterdheid. Daarvoor is het nodig om ook schoolse taal-
vaardigheden van een hoger niveau te beheersen. De basisschool moet daarom ook
voorzien in het aanleren van deze hogere taalvaardigheden. Op het gebied van begrijpend
lezen lijkt het huidige Turkse onderwijs daarin onvoldoende te bereiken. De momenteel
doorgevoerde uitbreiding van het verplichte basisonderwijs van vijf tot acht jaar, zou in
deze lacune moeten voorzien.
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8.2 De bilinguale context: Nederland

8.2.1 Karakteristiek van de Turkse groep
De onderzoeksgroep in Nederland be staat uit 263 Turkse leerlingen in groep 8 van 45
basisscholen verspreid over het land. Het zijn voor het merendeel onderinstromers in het
Nederlandse onderwijs. De groep bestaat uit iets meer jongens dan meisjes en de
gemiddelde leeftijd is 12;8 jaar. Gegevens over de geografische spreiding en populatie van
de scholen, de sociaal-econornische status van de ouders en de verblijfsduur van de
leerling bevestigen de representativiteit van de onderzoeksgroep.
De Turkse leerlingen in Nederland zijn in hoge mate bicultureel georienteerd. Ze richten
zich in vergelijkbare mate op de Turkse en de Nederlandse taal en cultuur. Er is sprake
van een lichte voorkeur voor de Nederlandse boven de Turkse taal. In hun attitude neigen
de leerlingen daarentegen sterker naar de Turkse dan naar de Nederlandse cultuur. Ook
ander onderzoek bevestigt dat Turkse kinderen relatief veel belang hechten aan de Turkse
taal en cultuur (Broeder e.a., 1993; Ledoux e.a., 1992). In hun vrijetijdsbesteding nemen
lezen en schrijven slechts een beperkte plaats in. Dit werd ook geconstateerd door
Triesscheijn e.a. (1985). Turkse leerlingen lezen en schrijven iets meer in het Nederlands
dan in het Turks. Toch wordt ook het Turks veelvuldig schriftelijk gebruikt. Eenzelfde
bevinding komt onder andere in de studie van Ledoux e.a. (1992) naar voren. Vergeleken
met de groep in Turkije lezen de Turkse leerlingen in Nederland minder kranten en
boeken, maar schrijven ze meer brieven. Bij de keuze van een school voor voortgezet
onderwijs laten de Turkse leerlingen zich vooral leiden door het toekomstperspectief en
door het advies van de leerkracht van de basisschool. Ledoux e.a. (1992) rapporteren dat
het toekomstperspectief de grootste rol speelt bij de schoolkeuze van Turkse leerlingen.
In het algemeen geven ze blijk van een positieve houding tegenover de school en van een
hoge zelfwaardering. Beide bevindingen werden ook in eerder onderzoek geconstateerd
(van der Leij e.a., 1991; Driessen, 19990; Verkuyten & de Jong, 1987).
Het opleidings- en beroepsniveau van de ouders van de Turkse leerlingen uit de
onderzoeksgroep is vrij laag (vgl. van Langen & Jungbluth, 1990; Driessen, 1990). De
ouders richten zich in het algemeen meer op de Turkse dan op de Nederlandse taal en
cultuur. In de gezinnen fungeert voomamelijk het Turks als thuistaal. De ouders lezen en
schrijven ook het meest in hun eigen taal. In eerder onderzoek werd de dominantie van
het Turks bij Turkse ouders in Nederland eveneens vastgesteld (van Langen & Jungbluth,
1990; Ledoux e.a., 1992). Voor hun kinderen hechten ze groot belang aan zowel de
Nederlandse als de Turkse taal. In vergelijking met de ouders van de leerlingen in Turkije
lezen de ouders in Nederland rninder boeken en kranten. Ze schrijven echter meer brieven,
wat waarschijnlijk met de migratiesituatie te maken heeft. Het analfabetisme is onder de
Turkse vaders in Nederland 2,5 procent en onder de moeders 19 procent (vgl. Leseman
& de Vries, 1990). Vergeleken met het percentage analfabetisme van de ouders in Turkije
is dat van de vaders ongeveer gelijk (2,5 procent), maar dat van de moeders in Nederland
veel hoger (resp. 19 en 10 procent). Een veel groter aandeel van de onderzoeksgroep in
Nederland kan geen Nederlands lezen en schrijven, namelijk 23 procent van de vaders en
60 procent van de moeders. De ouders in Nederland zijn in het algemeen sterk
gemotiveerd voor scholing van hun kinderen, maar zij missen veelal het vermogen en de
noodzakelijke informatie om hen op adequate wijze te ondersteunen. Dit gegeven kwam
ook naar voren in de studies van van Langen & Jungbluth (1990), van der Leij e.a. (1991)
en Ledoux e.a. (1992).
De Turkse leerlingen in de onderzoeksgroep hebben gemiddeld vijf jaar onderwijs in het
Turks gevolgd, gedurende gerniddeld twee uur per week. De groepsleerkrachten schatten
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de algemene prestatiegeschiktheid van de Turkse leerlingen vrij laag in, maar het prestatie-
niveau dat ze voor hen nastreven ligt weI vrij hoog. Dit komt overeen met de bevindingen
van Driessen (1990). Het Turkse OET op de basisscholen richt zich inhoudelijk sterk op
taal en veel minder op cultuur. De leerkrachten noemen als de belangrijkste doelen van
OET: identiteitsontwikkeling, inpassing in de Nederlandse maatschappij en het leren lezen,
schrijven en spreken van de Turkse taal. Hierbij valt op dat de leerkrachten Turks de
atbankelijke doelstelling, het ondersteunen van het Nederlands, minder belangrijk vinden
dan Nederlandse leerkrachten en beleidmakers. Op het merendeel van de scholen voor
voortgezet onderwijs wordt met name in de onderbouw specifiek aandacht besteed aan
allochtone leerlingen. Zij krijgen extra lessen Nederlands, studiebegeleiding en - in
mindere mate - Onderwijs in de Eigen Taal.

8.2.2 Scboolse vaardigbeden van Turkse leerlingen

Schoolse vaardigheden in het Turks
De peiling van de schoolse vaardigheid in het Turks laat zien dat Turkse leerlingen aan
het einde van de basis school een hoge mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het
Turks hebben opgebouwd. De vergelijkingsgroep van leerlingen in Turkije scoort
weliswaar op de meeste toetsonderdelen hoger, maar de verschillen zijn niet erg groot. Op
een onderdeel, namelijk 'begrijpend lezen', scoren de leerlingen in Nederland zelfs iets
hoger dan die in Turkije. We kunnen concluderen dat de Turkse leerlingen in Nederland
in het algemeen nauwelijks achterblijven bij de leerlingen in Turkije. Slechts op het gebied
van 'spelling' en 'woordenschat' zou men van een substantieel verschil tussen beide
groepen kunnen spreken. Dit is een opmerkelijke conclusie, gezien het feit dat de Turkse
leerlingen in Nederland opgroeien in een samenleving waarin het Nederlands de dominante
taal is en het Turks een ondergeschikte positie inneemt. Binnen het onderwijs beperkt de
rol van het Turks zich meestal tot maximaal tweeeneenhalf uur per week instructie in die
taal. Er is echter bij de Turkse groep in Nederland in het algemeen sprake van een sterke
orientatie op de eigen taal en cultuur. Ook de leerlingen in ons onderzoek, die voor het
merendeel tot de tweede generatie behoren, zijn in hoge mate bicultureel georienteerd,
Blijkbaar is de sterke gerichtheid van de Turkse leerlingen en hun ouders op de eigen taal
en cultuur voldoende om met een minimale onderwijsinstructie een hoog niveau in het
Turks te bereiken.
De schoolse vaardigheid in het Turks die Turkse leerlingen aan het einde van de basis-
school verworven hebben hangt allereerst samen met de onderwijservaring in Turkije. Zij-
instromers hebben een hoger vaardigheidsniveau in het Turks bereikt dan onderinstromers.
Andere leerlingkenmerken die samenhangen met de vaardigheid in het Turks zijn de zelf-
waardering en het lees- en schrijfgedrag in het Turks. Het gezinsklimaat, met name de
mate waarin het kind door de ouders wordt gestimuleerd, is een centrale factor in de
verklaring van individuele verschillen in schoolse geletterdheid. De invloed van de gezins-
cultuur - ofwel het onderwijsondersteunend thuisklimaat - op de vaardigheid in de eerste
taal is ook vastgesteld door Driessen (1990) en Driessen & de Bot (1990). Het taalaanbod
in het gezin vertoont in ons onderzoek geen sterke samenhang met de vaardigheid in het
Turks, in tegenstelling tot de onderzoeken van Boeschoten (1990), Verhoeven (1991b) en
Narain & Verhoeven (1992). Het feit dat laatstgenoemde onderzoeken zich op jonge
kinderen in de onderbouw van de basisschool richtten, kan de sterkere samenhang
verklaren. Vande schoolkenmerken tenslotte speelt vooral de mate waarin de leerlingen
Onderwijs in Eigen Taal gevolgd hebben een rol. Het effect van binnenschools OET op
de vaardigheid in het Turks kwam ook naar voren in het onderzoek van Driessen (1990).
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De schriftelijke vaardigbeid in bet Turks wordt gedeeltelijk verklaard door de zelf-
waardering van de leerling en de mate van OET. Deze factoren verklaren samen 17
procent van de variantie in deze factor. De mondelinge taalvaardigbeid in bet Turks wordt
voor een deel voorspeld door de algemene en specifieke stimulering vanuit bet gezin.
Deze gezinskenmerken verklaren samen 19 procent van de varian tie in de mondelinge
vaardigbeid in bet Turks. De stimulering van de ouders, bet zelfbeeld van de leerling en
de mate van instructie in bet Turks blijken de belangrijkste voorspellers van de scboolse
vaardigbeid in bet Turks van Turkse leerlingen aan bet einde van de Nederlandse
basisscbool.

Schoolsucces in het Nederlands
In hoofdstuk 2 werd op grond van literatuurstudie geconstateerd dat het schoolsucces van
Turkse leerlingen in Nederland vooralsnog laag is in vergelijking met dat van autocbtone
leerlingen. Dit wordt in ons onderzoek bevestigd door gegevens omtrent de resultaten aan
het eind van de basisscbool en de doorstroming naar bet voortgezet onderwijs. De Turkse
leerlingen in ons onderzoek bebalen op de Eindtoets Basisonderwijs een gemiddeld
percentage goed van bijna 52 procent. Daarbij scoren ze op het onderdeel 'rekenen' iets
hoger, namelijk 55 procent, en op het onderdeel 'informatieverwerking' lager, namelijk
49 procent. De Turkse leerlingen scoren ongeveer 20 procent lager dan het gemiddelde
van de totale groep van deelnemers aan de Eindtoets Basisonderwijs in datzelfde jaar. Ook
het vervolgadvies dat de Turkse leerlingen krijgen is aan de lage kant. Bijna de belft krijgt
een advies voor het IBO of LBO, nog geen 15 procent krijgt een advies dat hoger ligt dan
het MA VO. Deze gegevens komen vrij sterk overeen met de informatie uit de Landelijke
Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (Mulder, 1991).
Een groot deel van de Turkse leerlingen komt in een laag schooltype van voortgezet
onderwijs terecbt; 38 procent op een IBO- of LBO-school, een derde op LBOIMA VO of
MA VO. Ook deze doorstroomgegevens zijn in lijn met die van de Landelijke Evaluatie
van het Onderwijsvoorrangsbeleid (Mulder & PijI, 1992). Bijna de helft van de Turkse
leerlingen kiest een schooltype dat boger is dan bet geadviseerde type, 10 procent kiest
zelfs voor een schooltype dat twee niveaus hoger ligt. Toch krijgt maar een deel van de
leerlingen die voor een boger scbooltype dan bet geadviseerde kiest, problemen in de
eerste jaren van bet voortgezet onderwijs. Bij de overgang naar de tweede klas stroomt
9 procent van de Turkse leerlingen af naar een lager schooltype en 8 procent blijft zitten
in de eerste klas. Deze cijfers liggen iets lager dan die uit eerder onderzoek (Uiterwijk,
1990; Mulder & Pijl, 1992). De overige leerlingen (33 procent) weten zicb blijkbaar
redelijk te handhaven in het gekozen scbooltype. WeI blijkt uit de rapportcijfers dat de
Turkse leerlingen in het algemeen in de vakken Nederlands en wiskunde onder het klasse-
gemiddelde presteren. Bij Nederlands is bet verschil in prestaties groter dan bij wiskunde.
Dit werd ook geconstateerd door Mulder & Pijl (1992), die daarbij opmerken dat Turkse
leerlingen daarin verschillen van Marokkaanse en Surinaamse leerlingen. Laatstgenoemde
groepen presteren juist lager op wiskunde, maar niet op Nederlands.
De verschillende scboolsuccesmaten hangen sterk met elkaar samen. Ook de vaardigheid
in het Turks correleert significant met de andere maten van scboolsucces. In eerder
onderzoek van Driessen (1990) werd geen samenbang vastgesteld tussen de vaardigbeid
in bet Turks en die in bet Nederlands. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de toets
waarmee in het onderzoek van Driessen de vaardigbeid in bet Turks gemeten is, slecbts
een beperkt bereik beeft. Onze bevindingen zijn in lijn met de afbankelijkbeidsbypothese
van Cummins (1983, 1991) die afbankelijkbeden tussen de eerste en tweede taal
veronderstelt. Ook in de studies van Teunissen (1986), Hacquebord (1989), Verhoeven

185



(1991b) en Narain & Verhoeven (1992) werden afbankelijkbeden tussen vaardigheden in
het Turks en in het Nederlands vastgesteld.
Het schoolsucces in het Nederlands blijkt daarnaast samen te hangen met een aantal
kenmerken van de leerling, het gezin en de school. Oudere leerlingen (vaak doubleurs)
hebben significant minder schoolsucces. Een culturele orientatie van de leerling op Neder-
land en de Nederlandse taal gaat samen met schoolsucces in het Nederlands. Deze
bevinding komt overeen met de onderzoeken van van Hout e.a. (1989), Vermeer (1988)
en Boers e.a. (1987). In deze onderzoeken wordt veelal gesproken van licht positieve
verbanden tussen een orientatie op Nederland en schoolsucces. In ons onderzoek zijn de
verbanden wat sterker. Verder heeft een positieve zelfwaardering ten aanzien van school
een sterke relatie met schoolsucces. Ook de Jong & Verkuyten (1989) stelden vast dat
leerlingen met een hoge specifieke zelfwaardering de beste leerprestaties behaalden.
Leerlingen die veel Nederlands lezen en scbrijven behalen ook een hogere taalscore op de
Eindtoets Basisonderwijs.
Wat betreft de gezinskenmerken komt naar voren dat sociaal-economische status
significant correleert met alle schoolsuccesmaten, behalve met rekenen. Het verband tussen
sociaal-economische status en schoolsucces komt in de meeste onderzoeken naar voren,
onder andere in de Jong (1985), van Langen & Jungbluth (1990) en Driessen (1990).
Naarmate ouders meer op Nederland en de Nederlandse taal georienteerd zijn, behalen de
kinderen een hogere score op rekenen, krijgen ze een hoger vervolgadvies en stromen ze
door naar een hoger type van voortgezet onderwijs. De factoren van de gezinscultuur -
of weI het onderwijsondersteunend thuisklimaat - hangen sterk samen met schoolsucces.
Vooral de algemene stimulering, motivatie en capaciteit vertonen sterk significante
verbanden. In het algemeen vinden wij een hogere congruentie tussen factoren van de
gezinscultuur en schoolsucces dan in andere onderzoeken op dit terrein. In de onderzoeken
van onder andere Tesser (1986) en van Langen & Jungbluth (1990) werden slechts lichte
samenbangen tussen gezinscultuur en schoolsucces vastgesteld. Ook het taalaanbod in het
gezin hangt sterk samen met alle schoolsuccesmaten. Dit gegeven komt overeen met de
onderzoeken van Verhoeven (1989), Vermeer (1988), Driessen & de Bot (1990) en Tesser
& Mulder (1990) die ook een verband tussen taalaanbod in het Nederlands en school-
succes vaststelden. Het lees- en scbrijfgedrag van de moeder tenslotte vertoont samenhang
met het schooltype dat de leerling bereikt. We zien hier hetzelfde beeld als vastgesteld
werd bij de leerlingen in Turkije: het lees- en scbrijfgedrag van de moeder vertoont meer
samenbang met de geletterdheid van het kind dan dat van de vader.
Ook enkele schoolkenmerken hangen samen met schoolsucces in bet Nederlands. Op
scholen met een hoog percentage allochtone leerlingen krijgen de Turkse leerlingen hogere
vervolgadviezen. Hier lijkt dus sprake te zijn van overadvisering, en weI van de tussen-
schoolse vorm (scholen met een algeheel lager prestatieniveau geven relatief hoge
adviezen; vgl. Mulder, 1991; Mulder & Tesser, 1992). Het verband tussen het percentage
allochtone leerlingen op de basis school en het type voortgezet onderwijs in klas I is ecbter
niet significant en in klas 2 van het voortgezet onderwijs is het verband zelfs licht
negatief. Turkse leerlingen die op een basisschool zitten met een groot aandeel allochtone
leerlingen, stromen dus niet systematisch door naar hogere vormen van voortgezet
onderwijs. Daarentegen stromen Turkse leerlingen die op een basis school zitten met een
hoog percentage autochtone leerlingen met een lage sociaal-economische status (kinderen
van ouders met een laag opleidings- of beroepsniveau), vaker door naar een lagere vorm
van voortgezet onderwijs. Een opvallend gegeven is verder dat de mate van OET op de
basisschool samenhangt met het cijfer voor Nederlands in de eerste klas van het voortgezet
onderwijs. Ook dit bevestigt bet bestaan van afbankelijkbeden tussen de eerste en de
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tweede taal; instructie in de eerste taal heeft samen met instructie in bet Nederlands, een
positieve invloed op de vaardigheid in het Nederlands van Turkse leerlingen. Ten slotte
blijken de verwachtingen die de basisschool-leerkracht heeft voor de leerling, sterk samen
te hangen met schoolsucces. Dit komt overeen met de resultaten van het onderzoek van
van der Hoeven e.a. (1990).
Het schoolsucces in het Nederlands van Turkse leerlingen blijkt met name verklaard te
worden door factoren van de gezinscultuur (de mate waarin de ouders hun kind stimuleren
voor school en de mate waarin de ouders gemotiveerd zijn voor scholing van hun kind)
en de zelfwaardering van de leerling. Daarnaast verklaren factoren als de sociaal-culturele
orientatie van kind en ouders, het taalaanbod in het gezin en het percentage allochtone
leerlingen op de basis school een kleiner deel van de variatie.
De algemene stimulering door de ouders blijkt een centrale achtergrondvariabele te zijn.
Deze factor heeft direct invloed op de vaardigheid in het Turks, op de scores op de
Eindtoets en op het vervolgadvies. Daamaast oefent deze gezinsfactor ook via de
zelfwaardering invloed uit op de resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs. De vaardigheid
in het Turks heeft invloed op de resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs. De score op
de Eindtoets en bet vervolgadvies (die in sterke mate met elkaar samenhangen) blijken
sterke voorspellers van schoolsucces in het voortgezet onderwijs te zijn. We kunnen
concluderen dat de eigen-taalvaardigheid van Turkse leerlingen een degelijk onderwijs-
leerresultaat vormt dat naast de score op de Eindtoets Basisonderwijs een relevante,
additionele voorspeller van schoolsucces voor deze leerlingen is.

8.2.3 Functionele geletterdheid van Turkse leerlingen

Functionele geletterdheid in het Turks
De Turkse leerlingen in Nederland beheersen functionele taken in het Turks in het
algemeen goed. Briefconventies zijn bekend en het invullen van een formulier levert voor
de meeste leerlingen geen problemen op. Het merendeel van de leerlingen is redelijk in
staat gegevens in een krant en tv-gids op te zoeken en te interpreteren. Het volgen van
geschreven aanwijzingen op een plattegrond is daarentegen vrij moeilijk voor de Turkse
leerlingen. Er is nauwelijks verschil tussen de scores van onder- en zij-instromers op de
Toets Functionele Geletterdheid Turks. De onderwijservaring in Turkije heeft dus minder
invloed op functionele dan op schoolse geletterdheid. Het verschil tussen de scores van
de leerlingen in Turkije en die in Nederland is weliswaar groter, maar de leerlingen in
Nederland blijven ook wat betreft functionele geletterdheid niet ver achter bij de leerlingen
in Turkije. De leerlingen in Turkije scoren significant boger op de onderdelen 'tv-gids',
'krant' en 'formulier'. De scores op de 'brief zijn ongeveer gelijk. Op de 'plattegrond'
scoren de leerlingen in Turkije iets lager dan die in Nederland.

Functionele geletterdheid in het Nederlands
Ook op de functionele geletterdbeidstoets in het Nederlands bebalen de Turkse leerlingen
een redelijke score. Onderinstromers scoren op deze toets ecbter significant boger dan zij-
instromers. Een vergelijkingsgroep van Nederlandse leerlingen scoort eveneens significant
boger op de Toets Functionele Geletterdbeid Nederlands. Volgens de leerkracbten zijn
Turkse leerlingen in het algemeen goed in staat tot het uitvoeren van elementaire
geletterdheidstaken, maar bebben zij meer moeite met complexe geletterdbeidstaken in bet
Nederlands. De leerkrachten schatten de functionele geletterdheid van onderinstromers
significant hoger in dan die van zij-instromers.
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Functionele geletterdheid in twee talen
De Turkse leerlingen in Nederland hebben een iets hogere mate van functionele
geletterdheid in het Turks bereikt dan in het Nederlands. Met de onderdelen 'tv-gids',
'formulier', 'krant' en 'brief kunnen ze beter overweg in het Turks dan in het'Nederlands.
Alleen het onderdeel 'plattegrond' wordt iets beter gemaakt in het Nederlands. Mogelijk
heeft dit te maken met het feit dat schoolse begrippen hierbij een rol spelen. De
functionele geletterdheid van leerlingen in de twee talen hangt sterk met elkaar samen.
Evenals voor schoolse geletterdheid geldt ook voor functionele geletterdheid dat er sprake
is van afhankelijkbeden tussen de twee talen. De mate van functionele geletterdheid in de
twee talen blijkt voorts samen te hangen met leeftijd, zelfwaardering en schoolbeleving
van de leerling. Daarnaast is er een samenhang vastgesteld met kenmerken van het gezin,
in het bijzonder de mate van stimulering en motivatie voor school. Ook de leerkracht-
verwachtingen correleren met de mate van functionele geletterdheid.

8.2.4 Schoolse en functionele geletterdheid in twee talen

Twee hypotheses die vanuit de literatuur (zie hoofdstuk 1) geformuleerd werden, vinden
in dit onderzoek bevestiging. Allereerst het feit dat vaardigheden in de eerste taal invloed
hebben op vaardigheden in de tweede taal. Dit geldt zowel voor schoolse als voor
functionele vaardigheden. De schoolse vaardigheden - zoals vastgesteld met de Toets
Turkse Taal - blijken een sterke invloed te hebben op de mate van functionele geletterd-
heid van de leerlingen in het Turks. Voor de functionele geletterdheid in het Nederlands
van deze leerlingen kon eenzelfde verband vastgesteld worden: het schoolsucces in het
Nederlands - zoals gemeten met de Eindtoets Basisonderwijs - heeft een sterke invloed op
de mate van functionele geletterdheid in het Nederlands. Deze uitkomst bevestigt de
afbankelijkheidshypothese van Cummins (1983, 1991), die stelt dat taalvaardigheden
overdraagbaar zijn van de ene naar de andere taal. Voor de Turkse leerlingen in ons
onderzoek treedt die transfer op van het Turks naar het Nederlands. Ook in het onderzoek
van Narain & Verhoeven (1992) was er bij Turkse kleuters aan het begin van de basis-
school sprake van transfer van vaardigheden in het Turks naar het Nederlands. Op het eind
van groep 2 stelden zij echter een omgekeerde transfer vast, namelijk van het Nederlands
naar het Turks.
De tweede hypothese stelt dat schoolse vaardigheden invloed uitoefenen op functionele
vaardigheden (vgl. Spratt e.a., 1991). Dit werd voor de onderzoeksgroep van Turkse
leerlingen in Nederland zowel voor het Turks als voor het Nederlands vastgesteld. De
score op de Toets Turkse Taal vormt een voorspeller van de score op de Toets Functionele
Geletterdheid in het Turks. Daarnaast voorspelt de score op de Eindtoets Basisonderwijs
de score op de Toets Functionele Geletterdheid in het Nederlands. Schoolse vaardigheden
zijn daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor functionele geletterdheid. Functionele
geletterdheid gaat echter verder en veronderstelt een complex geheel aan vaardigheden.
Deze uitkomst ondersteunt de opvatting van functionele geletterdheid als een brede,
veelomvattende competentie.
In de verklaring van individuele verschillen in schoolse en functionele geletterdheid speelt
het gezinsklimaat (dan wei onderwijsondersteunend thuisklimaat) een centrale rol. De mate
waarin het kind door de ouders gestimuleerd wordt is van groot belang. Het gaat hier om
factoren als de belangstelling voor lezen en algemene ontwikkeling, de belangstelling voor
schoolvorderingen van de leer ling, de ondersteuning en stimulans vanuit het gezin en de
aansluiting tussen school- en thuismilieu (vgl. Wells, 1985; Heath, 1986; van Langen &
Jungbluth, 1990; Leseman, 1994). Het onderwijsondersteunend gezinsklimaat heeft een
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directe invloed op de geletterdheid van het kind. Daarnaast heeft de ouderlijke stimulering
invloed op de zelfwaardering en schoolbeleving van de leerling; factoren die op hun beurt
weer invloed hebben op taalvaardigheden en schoolsucces. Het onderwijsondersteunend
thuisklimaat hangt samen met de sociaal-economische status van het gezin, maar is een
betere voorspeller van schoolsucces dan de sociaal-economische status zelf.

8.3 Begrenzing van het onderzoek

Het uitgevoerde onderzoek kent op een aantal punten beperkingen. Ten eerste beperkt de
onderhavige studie zich tot Turkse leerlingen aan het einde van de basisschool. Er wordt
in dit proefschrift geen vergelijking gemaakt met andere allochtone groepen. Een
gedeeltelijk vergelijkbaar onderzoek is ook uitgevoerd bij Marokkaanse leerlingen in
Nederland en in Marokko. De gegevens zijn echter niet geheel vergelijkbaar, omdat de
toetsen weliswaar dezelfde opzet hebben, maar inhoudelijk niet gelijk zijn. De resultaten
van dit onderzoek bij Marokkaanse en Turkse leerlingen worden beschreven in Aarts e.a.
(1993). Voorts wordt in onderhavig onderzoek slechts in beperkte mate een vergelijking
gemaakt met autochtone leerlingen, namelijk alleen op het gebied van functionele
geletterdheid in het Nederlands.
Aan de hand van dit onderzoek is het niet mogelijk uitspraken te doen over de
ontwikkeling van geletterdheid. Wij hebben slechts op twee momenten in de tijd toets-
afnames uitgevoerd in Nederland en op een moment in Turkije.
De Toets Functionele Geletterdheid zoals die in dit onderzoek ontwikkeld is, vormt een
eerste aanzet om functionele vaardigheden te meten. Wij pretenderen niet met deze toets
het defmitieve instrument voor het vaststellen van functionele geletterdheid (in de
betreffende contexten) te hebben ontwikkeld.
Het onderzoek is verder begrensd door het geringe aantal in Turkije verzamelde
achtergrondkenmerken. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat in een monolinguale
context minder variabelen een rol spelen dan in een bilinguale context. Anderzijds hebben
ook praktische overwegingen een rol gespeeld. De in Turkije gemeten leerling- en gezins-
factoren verklaren slechts een klein deel van de variantie in functionele geletterdheid van
de leerlingen. Op grond van dit onderzoek zijn geen conclusies te trekken over de invloed
van schoolkenmerken en de sociaal-economische achtergrond van de ouders op de
functionele geletterdheid van leerlingen in Turkije. De verklaring van geletterdheid is in
deze context dan ook rninder geprononceerd dan die in de Nederlandse situatie.
Een laatste beperking in het onderzoek ligt in de methode van dataverzameling. Omdat
het hier een exploratief onderzoek betreft, is gekozen voor het verzamelen van gegevens
bij een groot aantal informanten. Uit praktische overwegingen waren groepsgewijze toets-
afnames en afnames van schriftelijke vragenlijsten geindiceerd. Ook werden de vragen-
lijsten voorgelegd aan leerlingen en leerkrachten, maar niet aan ouders. Informatie over
de ouders is dus verkregen uit indirecte bron. Wanneer we onze gegevens echter
vergelijken met onderzoek waarin de ouders wel direct geYnterviewd werden (van der Leij
e.a., 1991; Ledoux e.a., 1992) blijkt dat de resultaten sterk overeenkomen.

8.4 Aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs

In dit proefschrift komen enkele belangrijke gegevens met betrekking tot de geletterdheid
van Turkse kinderen in Nederland naar voren. Allereerst is duidelijk geworden dat de
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eigen-taalvaardigheid van Turkse kinderen als een substantieel onderwijsleerresultaat en
daarmee als een belangrijk onderdeel van hun schoolsucces opgevat kan worden. De
vaardigheid in het Turks blijkt bovendien een relevante voorspeller inzake de doorstroming
naar en het schoolsucces binnen het voortgezet onderwijs. Daamaast is evident dat er een
sterke relatie bestaat tussen vaardigheden in het Turks en vaardigheden in het Nederlands.
De schoolse en functionele vaardigheden van Turkse leerlingen in bet Turks bemvloeden
de schoolse en functionele vaardigbeden in bet Nederlands. Een centrale factor in de
verklaring van individuele verscbillen in de mate van geletterdbeid blijkt de stimulering
vanuit het gezin te zijn. Tenslotte is naar voren gekomen dat Turkse kinderen van deze
(merendeels tweede) generatie zicb in sterke mate op beide talen en culturen orienteren,

Aanbevelingen voor onderzoek
In dit onderzoek bebben we een aanzet gedaan tot bet exploreren van bet begrip
functionele geletterdheid, met name in een bilinguale context. De studie beeft een duidelijk
exploratief karakter. De tbeorievorming omtrent bet begrip functionele geletterdheid
bevindt zich nog in een relatief vroeg stadium. Zoals we in hoofdstuk I besproken hebben,
is het begrip functionele geletterdheid tot op dit moment slechts in beperkte mate
ingevuld. Bekend is dat functionele geletterdbeid uit een reeks van vaardigheden bestaat,
maar een hierarchic en ontwikkelingsvolgorde hierin is nog niet duidelijk aan te wijzen.
Een algemeen geldende invulling van het begrip is niet goed mogelijk, omdat functionele
geletterdheid sterk gebonden is aan specifieke sociale contexten. In een tweetalige context
spelen daarnaast nog andere factoren een rol, zoals de status van de twee talen en de wijze
waarop geletterdheid in de twee talen verworven wordt (afhankelijk van het onderwijs-
beleid). Het verdient daarom aanbeveling exploratieve studies zoals de onderbavige uit te
voeren bij diverse groepen in uiteeniopende bilinguale contexten. Aldus kunnen de
factoren die de functionele geletterdheid in twee talen bemvloeden nader vastgesteld
worden.
In dergelijke exploratieve studies is het voorts van belang groepen leerlingen over een
langere periode te volgen. Op grond van de longitudinale gegevens die uit dergelijk
onderzoek naar voren komen, kunnen uitspraken gedaan worden over de ontwikkeling van
functionele geletterdheid. De functionele geletterdheid van leerlingen zou verder gekoppeld
kunnen worden aan het scboolsucces van deze leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Tenslotte is bet van belang om naast breed opgezette studies zoals de huidige, ook klein-
schalig onderzoek uit te voeren. In gevalsstudies kunnen specifieke factoren van kinderen
en gezinnen gerelateerd worden aan functionele geletterdheid en schoolsucces. Daarnaast
verdient het aanbeveling ook de effecten te onderzoeken die specifieke kenmerken van het
onderwijs hebben op de ontwikkeling van functionele geletterdheid. Dit laatste met het oog
op een effectiviteitsevaluatie van bet onderwijs met betrekking tot functionele
vaardigheden.

AanbeveIingen voor de onderwijspraktijk
De gegevens uit dit onderzoek tonen aan dat de eigen taal voor Turkse leerlingen in
Nederland een belangrijke rol kan vervullen. Het verdient dan ook aanbeveling in de
onderwijspraktijk de positie van de eigen taal nader te accentueren. In de huidige praktijk
van het OET in de basisschool komt de prominente positie van de eigen taal onvoldoende
naar voren. Het ontwikkelen van een leerplan en leermiddelen voor het OET. het

, vastieggen van de positie van het OET in het schoolwerkplan en het afstemmen van OET
en overig onderwijs zijn aandachtspunten. Tevens is het van belang om aan het einde van
de basis school de opbrengst van het OET op zorgvuldige wijze te peilen. De peiling die
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in dit onderzoek beschreven is, laat zien dat de resultaten van het Turkse OET zeer
redelijk geacht mogen worden. Aan het eind van de basisschool beheersen Turkse kinderen
een aantal vaardigheden in het Turks op een niveau dat nauwelijks onderdoet voor dat van
leeftijdsgenoten in Turkije. Op de onderdelen 'spelling' en 'woordenschat' blijven de
resultaten weI enigszins achter. Ret verdient dan ook aanbeveling om aan die onderdelen
in het OET op de basisschool meer aandacht te besteden.
De scores die Turkse leerlingen behalen op de Toets Turkse Taal geven extra informatie
over hun schoolse vaardigheden. Naast de informatie uit de Eindtoets Basisonderwijs kan
de informatie uit deze toets bijdragen aan de prognose voor het - voor de leerling - meest
geschikte type vervolgonderwijs. Ret verdient daarom aanbeveling de resultaten die Turkse
leerlingen behalen in hun eigen taal te laten meewegen bij de advisering voor het type
vervolgonderwijs dat voor de leerling het meest geschikt is. Zo wordt meer recht gedaan
aan het totale prestatie- en vaardigheidsprofiel van de leerling.
Daamaast geldt als belangrijke aanbeveling voor de onderwijspraktijk om naast de
aandacht aan schoolse taalvaardigheden, ook aandacht te besteden aan functionele taal-
vaardigheden. Schoolse taalvaardigheden zijn weliswaar een voorwaarde voor het bereiken
van functionele geletterdheid, maar zijn op zichzelf niet voldoende. Expliciete oefening
met functionele taaltaken is daarom gemdiceerd. Omdat Turkse kinderen zich in het
dagelijkse leven zowel voor Turkse als voor Nederlandse functionele geletterdheidstaken
gesteld zien, moet de school functionele taaltaken in beide talen aanbieden. Een goede
afstemming tussen de lessen in het Turks en die in het Nederlands biedt de leerling
optimaal profijt van de transfermogelijkbeden van taalvaardigheden van hoger niveau.
Sociaal-culturele factoren binnen het gezin blijken van groot belang in de verklaring van
individuele verschillen in geletterdheid. Ret is nog onduidelijk in hoeverre deze gezins-
factor beinvloed kan worden. Ret effect van gezinsgerichte stimuleringsprogramma's als
rniddel tot het vergroten van onderwijskansen van kinderen uit achterstandssituaties is
vooralsnog niet eenduidig bewezen. Toch wordt in toenemende mate duidelijk dat het
gezin een belangrijk aangrijpingspunt voor stimulering is en vanuit dit gegeven worden
verschillende programma's (onder andere OpStap) opgezet en uitgevoerd. De resultaten
van ons onderzoek laten zien dat Turkse ouders in het algemeen zeer gemotiveerd zijn
voor de scholing van hun kinderen. Vaak ontbreekt het hen echter aan informatie en
mogelijkbeden om hun kinderen adequaat te ondersteunen en stimuleren. Ret aanreiken
van informatie en hulprniddelen aan de ouders kan een manier zijn om het schoolsucces
van de kinderen te stimuleren.
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Samenvatting

In dit proefschrift staat de functionele geletterdheid van Turkse kinderen in monolinguale
en bilinguale context centraal. In hoofdstuk 1 wordt de probleernstelling en het theoretisch
kader van het onderzoek weergegeven. De definitie van functionele geletterdheid plaatst
het concept in zijn sociale context. Functionele geletterdheid wordt opgevat als een brede,
veelomvattende competentie, die zowel typisch schoolse als meer functionele vaardigheden
omvat. Het aandeel functioneel ongeletterden in een samenleving wordt meestal geschat
aan de hand van gegevens over de scholingsgraad van de bevolking. Daarnaast wordt
gebruik gemaakt van zelfbeoordeling via enquetes en - in beperkte mate - van toetsing van
functionele geletterdheid. De ontwikkeling van geletterdheid in een bilinguale context
wordt bemvloed door kenmerken van de context, het individu en de middelen. Studies
naar geletterdheid in een bilinguale context hebben zich vooral gericht op de tweede taal,
en in mind ere mate op de eerste taal van allochtone groepen.
In hoofdstuk 2 wordt eerst de aandacht gericht op de monolinguale context waarop dit
onderzoek zich richt, namelijk Turkije. Het onderwijs in Turkije heeft te maken met een
sterke groei van het aantal leerlingen, terwijl het zich tegelijkertijd in een overgangsfase
bevindt waarin de leerplicht uitgebreid wordt van vijf tot acht jaar. Deze ontwikkelingen
leggen een grote druk op uitbreiding van de onderwijsvoorzieningen. De deelname aan het
onderwijs is de afgelopen decennia sterk gestegen. Nagenoeg aile kinderen bezoeken de
vijf-jarige lagere school, daarna verlaat echter bijna de helft van de leerlingen het
onderwijs. De toenemende onderwijsparticipatie en de alfabetiseringscampagnes hebben
geresulteerd in een stijging van de geletterdheid van de bevolking, die momenteel naar
schatting 80 a 85 procent bedraagt. Analfabetisme manifesteert zich vooral op het
platteland in oost-Turkije, in het bijzonder bij ouderen en vrouwen. Studies naar de taal-
verwerving in het Turks hebben zich vooral gericht op de vroege taalverwerving onder een
beperkt aantal kinderen uit midden- en hogere milieus.
Daarna komt het Turks in een bilinguale context aan bod, met als voorbeeld Duitsland en
Zweden. In beide landen wordt onderwijs in eigen taal gegeven. De achtergronden
hiervoor zijn verschillend; het Zweedse onderwijsbeleid richt zich op actieve tweetalig-
heid. Het Duitse beleid kenmerkt zich door dualisme: enerzijds streeft men assimilatie na,
anderzijds is er sprake van een sterk separatisme van allochtonen. In Duitsland uitgevoerde
studies naar de beheersing van het Turks laten zien dat er sprake is van taalverschuiving
en taalverandering, waarbij het taalcontact een grote rol speelt.
Vervolgens wordt de geletterdheid van Turken in Nederland besproken. Een groot deel van
de Turkse leerlingen voIgt het Onderwijs in Eigen Taal. Verschillende studies rapporteren
dat Turkse kinderen in het algemeen tot ongeveer hun zevende jaar dominant zijn in het
Turks. Hun taaiverwerving verloopt echter langzamer dan die van kinderen in Turkije en
stagneert op bepaalde gebieden (woordenschat, syntaxis). De individuele variatie in de
verwerving van het Turks Iijkt verklaard te worden door factoren als het taalcontact, de
verblijfsduur, het Onderwijs in Eigen Taal en de attitude en stimulering door de ouders.
Het schoolsucces van Turkse leerlingen in het Nederlandse onderwijs is vooralsnog relatief
gering. Een belangrijke verklaring hiervoor ligt in de lage sociaal-economische status van
de groep, maar ook etnisch-specifieke factoren lijken een rol te spelen. Voor Turkse
leerlingen worden onder andere genoemd: verblijfsduur, onderwijservaring in Nederland,
taalcontact, beheersing van het Nederlands door de ouders en een onderwijsondersteunend
thuisklimaat.
In hoofdstuk 3 wordt de opzet van het onderzoek besproken. De vraagstellingen van het
onderzoek hebben betrekking op het niveau van functionele en schoolse geletterdheid, de
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factoren die de individuele variatie in geletterdheid bepalen en de samenhang tussen
schoolse en functionele geletterdheid. Deze vragen worden zowel in de monolinguale
context (Turkije) als in de bilinguale context (Nederland) gesteld. Daarnaast richt het
onderzoek zich op een vergelijking tussen de geletterdheid in deze contexten.
In Turkije participeerden 276leerlingen in de laatste klas van de zes lagere scholen in het
onderzoek. Het waren ongeveer evenveel meisjes als jongens en de gemiddelde leeftijd
was 10;6 jaar. De scholen bevonden zich in een grote stad in het zuiden en in een
provinciestad in het midden van Turkije. De scholen waren verschillend qua ligging
(centrum, buitenwijk) en daarmee verschilde ook het prestatieniveau en de sociaal-
economische achtergrond van de leerlingen. In Nederland was er sprake van twee
onderzoeksmomenten: het eerste in groep acht van de basis school, het tweede in de eerste
klas van het voortgezet onderwijs. De onderzoeksgroep bestond uit 263 Turkse leerlingen
in de laatste klas van 45 basisscholen verspreid over het land. Op het tweede meetmoment
bleven hiervan DOg188 leerlingen over die zich bevonden op 112 scholen voor voortgezet
onderwijs. lets meer jongens dan meisjes deden mee en de gemiddelde leeftijd was 12;8
jaar (bij de eerste meting). Het grootste gedeelte van de groep was onderinstromer. Aan
de hand van gegevens als sociaal-economische status van de ouders, verblijfsduur van de
leerlingen, geografische spreiding van de scholen en samenstelling van de schoolpopulatie
werd de representativiteit van de onderzoeksgroep vastgesteld. Daarnaast was er een
controlegroep van Nederlandse leerlingen die bestond uit 140 leerlingen op een drietal
scholen voor voortgezet onderwijs.
Instrumenten en dataverzameling zijn vervolgens besproken. De afhankelijke variabelen
van het onderzoek zijn de functionele geletterdheid in het Turks en het Nederlands, de
schoolse geletterdheid in het Turks en het schoolsucces in Nederland. De instrumenten zijn
de Toets Turkse Taal, de Toets Functionele Geletterdheid in het Turks en in het Neder-
lands, de Eindtoets Basisonderwijs en een vragenlijst aan de groepsleerkracht in het basis-
onderwijs en de mentor in het voortgezet onderwijs.
De onafhankelijke variabelen zijn leerling-, gezins- en schoolkenmerken. Deze worden
vastgesteld aan de hand van vragenlijsten aan leerling, groepsleerkracht en OET -leerkracht
van de basisschool en aan mentor en directie van het voortgezet onderwijs. De betrouw-
baarheid van de instrumenten blijkt in het algemeen voldoende. Tenslotte wordt in
hoofdstuk 3 de data-analyse kort besproken.
In hoofdstuk 4 worden de kenmerken van de informantengroepen in Turkije en in
Nederland en de kenmerken van de scholen in Nederland gepresenteerd. In Turkije zijn
gegevens verzameld over het lees- en schrijfgedrag van de leerlingen en de ouders en over
de onderwijsondersteuning vanuit het gezin. De leerlingen geven aan buiten school
regelmatig te lezen en - in mindere mate - te schrijven. De meeste ouders lezen de krant.
2,3 Procent van de vaders en 9,5 procent van de moeders is analfabeet. De meeste ouders
zijn geYnteresseerd in schoolzaken en in de resultaten van hun kind.
In Nederland zijn gegevens verzameld over de leerling zelf, het gezin waaruit de leerling
afkomstig is en de school die de leerling bezoekt. De Turkse leerlingen in Nederland
richten zich ongeveer even sterk op de Turkse als op de Nederlandse taal en cultuur. In
hun taalgedrag hebben de leerlingen een lichte voorkeur voor de Nederlandse taal, in hun
attitude neigen ze daarentegen sterker naar de Turkse cuItuur. Lezen en schrijven nemen
in de vrijetijdsbesteding van deze leerlingen slechts een beperkte plaats in. De leerlingen
lezen en schrijven iets meer in het Nederlands dan in het Turks. De keuze voor een school
voor voortgezet onderwijs komt vooral tot stand onder invloed van het toekomstperspectief
en het advies van de leerkracht van de basisschool. De meeste Turkse leerlingen hebben
een hoge zelfwaardering en een positieve houding tegenover de school.
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Het opleidings- en beroepsniveau van de ouders van de Turkse leerlingen ligt vrij laag.
De ouders orienteren zich meer op de Turkse dan op de Nederlandse taal en cultuur. Ze
spreken, lezen en schrijven grotendeels in hun eigen taal. Voor hun kinderen vinden ze
zowel het Nederlands als het Turks belangrijk. 2,5 Procent van de vaders en 19 procent
van de moeders kan niet lezen en schrijven in het Turks. Voor het Nederlands liggen deze
cijfers veel hoger, namelijk 23 procent van de vaders en 60 procent van de moeders kan
niet lezen en schrijven in het Nederlands. De ouders zijn in het algemeen sterk
gemotiveerd voor scholing van hun kinderen, maar zij zijn niet altijd in staat om hun
kinderen op adequate wijze te ondersteunen.
De Turkse leerlingen in de onderzoeksgroep hebben gemiddeld 5 jaar Onderwijs in Eigen
Taal gevolgd, gedurende gemiddeld twee uur per week. De inhoud van het Turkse OET
bestaat voomamelijk uit taalactiviteiten. De leerkrachten noemen als de belangrijkste
doelen van OET identiteitsontwikkeling, inpassing in de Nederlandse maatschappij en het
leren lezen, schrijven en spreken van de Turkse taal. Binnen het voortgezet onderwijs
wordt vooral in de onderbouw specifiek aandacht besteed aan allochtone leerlingen. Dit
gebeurt in de vorm van extra lessen Nederlands, studiebegeleiding en Onderwijs in Eigen
Taal.
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek in Turkije besproken. De peiling
naar geletterdheid laat zien dat de leerlingen in Turkije aan het einde van de lagere school
in het algemeen een hoge mate van schoolse en functionele geletterdheid in het Turks
hebben opgebouwd. Schoolse taalvaardigheid en functionele geletterdheid hangen vrij sterk
met elkaar samen. De individuele variatie in de schoolse taalvaardigheid van de leerlingen
wordt gedeeltelijk verklaard door het leesgedrag van de moeder, de leeftijd van de leerling
en de gezinsgrootte (oudere leerlingen en leerlingen uit grote gezinnen scoren lager op de
Toets Turkse Taal). Bij de functionele geletterdheid speelt naast het leesgedrag van de
moeder ook het geslacht van de leerling een rol (meisjes scoren hoger dan jongens). De
mate van functionele geletterdheid wordt ook bemvloed door de schoolse taalvaardigheid,
met name door schoolse taalvaardigheden van hoger niveau (zoals tekstbegrip). Schoolse
geletterdheid is daarmee een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor het
bereiken van een hoge mate van functionele geletterdheid.
In hoofdstuk 6 komen schoolse vaardigheden en schoolsucces van de Turkse leerlingen in
Nederland aan de orde. Turkse leerlingen hebben aan het einde van de basis school in het
algemeen een hoge vaardigheid in het Turks opgebouwd. Op de vaardigheden technisch
lezen, zinsbouw en begrijpend lezen doen ze nauwelijks of niet onder voor de leerlingen
in Turkije. Slechts op het gebied van spelling en woordenschat is er sprake van een
substantieel verschil tussen beide groepen. De vaardigheid in de eigen taal heeft allereerst
te maken met onderwijservaring in het Turks; zij-instromers (die onderwijs in Turkije
gevolgd hebben) hebben in het algemeen een hogere vaardigheid in het Turks dan onder-
instromers. Daarnaast speelt ook de mate waarin de leerling in Nederland OET gevolgd
heeft een rol. Samen met de zelfwaardering van de leerling verklaart deze factor een
gedeelte van de individuele variatie in de schriftelijke taalvaardigheid Turks. De
mondelinge taalvaardigheid in het Turks wordt met name voorspeld door het onderwijs-
ondersteunend klimaat in het gezin.
De Turkse leerlingen behalen op de Eindtoets Basisonderwijs een gemiddelde dat ongeveer
20 procent lager ligt dan dat van de totale groep van deelnemers aan de Eindtoets. Bijna
de helft van de Turkse leerlingen krijgt een advies voor het rno of LBO, nog geen 15
procent krijgt een advies dat hoger ligt dan het MA VO. Bijna de helft van de Turkse
leerlingen stroomt echter door naar een schooltype dat iets hoger ligt dan het geadviseerde
type. Ruim een derde van de Turkse leerlingen kiest voor een mo- of LBO-school, een
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derde gaat naar het LBOIMA VO of MA VO en de rest gaat naar een hoger schooltype. Uit
de rapportcijfers blijkt dat de Turkse leerlingen in het algemeen in de vakken Nederlands
en wiskunde Iets onder het klassegemiddelde presteren. 9 Procent van de Turkse leerlingen
stroomt af naar een lager school type van voortgezet onderwijs in klas twee en 8 procent
blijft zitten in de eerste klas.
Het onderwijsondersteunend thuisklimaat blijkt een centrale rol te spelen bij het school-
succes van Turkse leerlingen in Nederland. Deze factor heeft invloed op zowel de vaardig-
heid in het Turks als op die in het Nederlands. Daarnaast heeft de stimulering vanuit bet
gezin ook invloed op de zelfwaardering van de leerling. De stimulering vanuit het gezin,
de zelfwaardering van de leerling en de taalvaardigheid in bet Turks beYnvloeden de scores
op de Eindtoets Basisonderwijs en bet vervolgadvies. Deze factoren voorspellen op hun
beurt het schoolsucces van Turkse leerlingen in de beginfase van bet voortgezet onderwijs.
De vaardigheid in het Turks hangt sterk samen met het schoolsucces in bet Nederlands
(Eindtoets Basisonderwijs, vervolgadvies en doorstroming). Bovendien wordt vastgesteld
dat de informatie uit de Toets Turkse Taal kan bijdragen aan de voorspelling van het type
van vervolgonderwijs dat het meest gescbikt is voor de leerling. De vaardigbeid in bet
Turks vormt dus voor Turkse leerlingen in Nederland een relevante additionele voorspeller
van schoolsucces (naast de Eindtoets Basisonderwijs).
In hoofdstuk 7 komt de functionele geletterdheid van de Turkse leerlingen in Nederland
aan bod. Ook op bet gebied van functionele vaardigbeden kunnen we vaststellen dat de
leerlingenin Nederland niet ver acbterblijven bij die in Turkije. Daamaast is bet verscbil
tussen de scores van onder- en zij-instromers op de functionele geletterdbeidstoets in bet
Turks gering. Onderinstromers geven daarentegen wel blijk van een hogere mate van
functionele geletterdbeid in bet Nederlands. Dit komt zowel naar voren uit toetsscores als
uit gegevens van de leerkrachten. Een vergelijkingsgroep van Nederlandse leerlingen
scoort eveneens significant hoger op de toets.
De Turkse leerlingen bebben een iets bogere mate van functionele geletterdbeid bereikt
in het Turks dan in bet Nederlands. De functionele geletterdheid in de twee talen hangt
sterk met elkaar samen. De onderwijsondersteuning vanuit het gezin, de zelfwaardering
en de schoolbeleving van de leerling. de mate van Onderwijs in de Eigen Taal en de
populatie op de basisschool zijn achtergrondkenmerken die een rol spelen bij de verklaring
van de mate van geletterdheid. Deze factoren beYnvloeden de scboolse vaardigbeden in de
eerste en in de tweede taal. Scboolse vaardigbeden blijken in beide talen van invloed te
zijn op functionele vaardigbeden. Schoolse geletterdbeid vormt een voorwaarde voor
functionele geletterdbeid. Daarnaast is de geletterdheid in de eerste taal van invloed op de
geletterdheid in de tweede taal. De afhankelijkheid tussen de eerste en tweede taal en de
overdraagbaarbeid van taalvaardigbeden van de eerste naar de tweede taal blijkt niet alleen
te gelden voor schoolse vaardigheden, maar ook voor functionele vaardigheden.
In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd en
gerelateerd aan theorievorming en eerdere studies. Er worden conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan op het gebied van onderzoek en onderwijs.
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Summary

This study centers on the functional literacy of Turkish children in a monolingual and
bilingual context. Chapter One presents the formulation of the problem as well as the
theoretical outline of the study. The defmition of functional literacy places the concept in
its social context. Functional literacy is interpreted as a wide, comprehensive competence,
which comprises typical scholastic as well as functional skills. The proportion of
functional illiterates in a society is mostly estimated on the basis of data concerning the
educational level of the population. Sometimes in questionnaires people are asked to judge
their level of functional literacy and, in a limited way, tests for functional literacy are
being applied. The development of literacy within a bilingual context is affected by
features of the context, the individual and the media. Literacy studies within a bilingual
context give most attention to the second language of minority groups. Little attention is
paid to their first language.
Chapter Two deals first with the monolingual context of this study, Turkey. The number
of pupils in the Turkish educational system is increasing rapidly, while at the same time
compulsory education is being expanded from five to eight years. These developments put
pressure on the existing educational provisions. In the last decades participation in
education has grown; nearly all children attend primary school, which comprises five
forms. However half of them leave school after this period. The growing educational
participation and the literacy campaigns have resulted in an increase in the literacy rate
of the population, which nowadays is estimated to be 80 to 85 percent. Illiteracy is mostly
encountered in the countryside of eastern Turkey, specifically among older people and
women. Inquiries into the acquisition of the Turkish language are concentrated on early
language acquisition among a few children of the middle and upper classes of the society.
Next we focus on bilingual contexts, taking Germany and Sweden as examples. In both
countries native language instruction is given, but for different reasons. The Swedish
policy aims at active bilingualism. The German policy however, is known for its dualism:
on the one hand it aims at assimilation, while on the other hand there is a strong separate
treatment of minorities. Inquiries conducted in Germany into the command of the Turkish
language, show that changes and shifts in the use of the language are occurring.
The remainder of Chapter Two addresses the situation in the Netherlands. The majority
of Turkish pupils attend native language instruction. Several studies show Turkish children
to be dominant in the Turkish language up to the age of seven. Their acquisition of
Turkish is slower compared with children in Turkey, and stagnates in certain areas
(vocabulary, syntax). Individual variation in the acquisition of Turkish is likely to be
explained by language contact, length of stay, the amount of native language instruction
as well as the parental attitudes and stimulation. At present the success of Turkish pupils
in the Dutch educational system is relatively poor. The low socio-economic status of this
group could be an explanation, but specific ethnic factors seem to play a role as well.
Length of stay, educational experience in the Netherlands, language contact, command of
the Dutch language by the parents and a home environment supporting education are
factors which apply to Turkish pupils.
Chapter Three deals with the design of the research. The research questions concern the
level of functional and scholastic literacy, factors which determine the individual variation
in literacy levels as well as the relationship between scholastic and functional literacy.
These questions apply to the monolingual context (Turkey), as well as to the bilingual
context (the Netherlands). Furthermore the research offers a comparison between the
literacy levels in these contexts.
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In Turkey, 276 pupils from six primary schools participated in the research. The pupils
were finishing up their primary education and boys and girls were represented equally.
The average age was 10;6 years old. The schools were located in a big city in the south
and in a provincial town in the middle of Turkey. Because of the different locations of the
schools (center of town, suburb), there was also variation in achievement and socio-
economic background of the pupils.
In the Netherlands the research was conducted in two phases: the first was at the end of
primary school, the second at the beginning of secondary school. The group consisted of
263 Turkish pupils in the eighth grade from 45 primary schools throughout the country.
During the second phase 188 pupils out of the original 263 remained. They attended 112
different secondary schools. Boys were slightly overrepresented and the average age was
12;8 years old (first phase). The majority of the group had entered the Dutch school
system in the first grade. Representativity of the sample was established on the basis of
data such as socio-economic background, length of stay of the pupils, geographical
location of the schools and the composition of the school population. A group of 140
comparable Dutch students at three secondary schools, also participated in part of the
research.
The next issues concern instruments and data collection. The dependent variables of the
research are functional literacy in Turkish and in Dutch, scholastic literacy in Turkish and
success in the Dutch educational system. The instruments are the Turkish Language Test,
the Functional Literacy Task in Turkish and in Dutch, the End of Primary School Test
CEindtoets Basisonderwijs') and questionnaires for the teachers. The independent variables
are characteristics of the pupils, their families and schools. These variables are established
on the basis of questionnaires for the pupils, the Dutch teachers and the teachers of native
language in primary schools. The mentor and principal of the secondary schools also filled
out questionnaires. The reliability of the instruments was satisfactory. Finally Chapter
Three gives an overview of the data analysis.
Chapter Four presents the features of the informants, both in Turkey and in the
Netherlands, and the features of the schools in the Netherlands. In Turkey information was
gathered concerning the actual use of reading and writing skills of the pupils and their
parents. In addition information concerning the amount of stimulation in the home
environment was obtained. The pupils reported that they read regularly, but write less
outside school. Most parents read a newspaper, while 2.3 percent of the fathers and 9.5
percent of the mothers are illiterate. The majority of parents are interested in the acti vities
and performance of their children at school.
In the Netherlands data were gathered concerning the pupils. their family and the schools
they attend. Turkish students in the Netherlands are oriented towards both Turkish and
Dutch language and culture. They make a somewhat greater use of the Dutch language,
but in their attitude they favor Turkish culture. In their spare time they do not read or
write much, but if they do they use Dutch somewhat more than Turkish. Their choice for
a secondary school is influenced mainly by future prospects and the advice of the primary
school teacher. The majority of the Turkish pupils have high self-esteem and a positive
attitude towards school.
The educational and professional level of the parents of the Turkish pupils is quite low.
The parents are orientated more towards the Turkish than the Dutch language and culture.
They speak, read and write mostly in Turkish. For their children they consider Dutch as
well as Turkish important. 2.5 Percent of the fathers and 19 percent of the mothers cannot
read and write in Turkish. With regard to reading and writing in Dutch these figures are
much higher: 23 percent of the fathers and 60 percent of the mothers cannot read and
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write in Dutch. The parents are, generally speaking, strongly motivated in matters
concerning the education of their children, but they are often not capable of supporting
their children in a satisfactory manner.
The Turkish pupils in the research group have, on the average, received 2 hours of weekly
instruction in Turkish over a period of 5 years. The content of these lessons is mainly
composed of language activities. The most important goals of instruction in Turkish,
according to the Turkish teachers, are: development of the identity of the pupils, helping
them fit into Dutch society and teaching them to read, write and speak Turkish. In the
secondary schools specific attention for ethnic minority children is mostly confined to the
basic years. For these students there are additional lessons in Dutch, study lessons and
native language instruction.
In Chapter Five the results of the research in Turkey are presented. The pupils in Turkey
have generally attained a high level of school-like and functional literacy by the end of
primary school. Their level of school-like literacy correlates strongly with their level of
functional literacy. The individual variation in school-like literacy level can in part be
explained by the amount of reading of the mother, the age of the pupil and the family size
(older students and students from large families attain lower scores on the Turkish
Language Test). With regard to the level of functional literacy the amount of reading of
the mother and the sex of the pupils playa role (girls attain higher scores than boys do).
The level of functional literacy is also influenced by higher level scholastic literacy skills
(like syntax and reading comprehension). School-like literacy appears to be a necessary,
but not sufficient condition for attaining a high level of functional literacy.
Chapter Six focuses on school-like language proficiency and success in the Dutch school
system of Turkish children in the Netherlands. By the end of primary school Turkish
children have reached a high level of proficiency in Turkish. With regard to word
decoding, syntax and reading comprehension, they are not far behind the pupils in Turkey.
Only on the tasks for spelling and vocabulary do significant differences between the two
groups emerge. The proficiency in Turkish is primarily influenced by educational
experience; higher grade entrants in the Dutch school system (those who went to school
in Turkey) are more proficient in Turkish than first grade entrants. Besides the educational
experience in Turkey the amount of native language instruction in the Netherlands also
plays a role. Together with the self-esteem of the pupil this factor explains part of the
individual variance in the written proficiency in Turkish. Oral proficiency in Turkish is
mainly predicted by the level of educational support from the home environment.
The Turkish pupils score, on average, 20 percent lower on the End of Primary School Test
than the group as a whole. Almost half of the Turkish pupils are advised to enter a
secondary school for IBO or LBO (individual or lower vocational education). Fewer than
15 percent are advised to enter at a level higher than MA VO (lower general secondary
education). Almost half of the Turkish pupils enter a secondary school which is at a higher
level than that advised. One third of the pupils enter a school for rno or LBO, one third
go to LBOIMA VO or MA VO, the rest choose a higher type of secondary school. In the
first year of secondary school Turkish pupils obtain grades in Dutch and mathematics
which are somewhat below the average of the form. 9 Percent of the Turkish pupils enter
a lower type of secondary school in the second year, whereas 8 percent do not pass onto
the next year.
The level of educational stimulation from the home environment appears to playa central
role in the educational success of Turkish pupils. This variable has an effect on both
proficiency in Turkish and proficiency in Dutch. Furthermore the level of educational
stimulation influences the self-esteem of the pupil. A stimulating home environment, high
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self-esteem and proficiency in Turkish have a positive effect on the scores obtained on the
End of Primary School Test and the recommendation for type of secondary education. The
last two factors in tum are predictors of the amount of success Turkish pupils have in the
first phase of secondary education.
The proficiency in Turkish correlates positively with the measures of success in the Dutch
school system (End of Primary School Test, recommendation for and entry level in
secondary education). Moreover the information obtained from the Turkish Language Test
can contribute to the prediction of the level of secondary education which is most suited
to the pupil. We may conclude that for Turkish pupils in the Netherlands, proficiency in
Turkish is a relevant, additional predictor of scholastic success.
Chapter Seven deals with the functional literacy of Turkish pupils in the Netherlands. In
this area also, the results of Turkish pupils in the Netherlands are not far behind those of
the students in Turkey. The difference in scores on the Functional Literacy Task in
Turkish, obtained by first grade and higher grade entrants in the Dutch school system, is
small. However first grade entrants have obtained a higher level of functional literacy in
Dutch than higher grade entrants. This becomes clear from the scores on the Functional
Literacy Task as well as from the questionnaires for the teachers. A group of Dutch pupils
scores significantly higher on the Functional Literacy Task in Dutch than the Turkish
pupils.
The Turkish pupils have reached a higher level of functional literacy in Turkish than in
Dutch. The level of functional literacy in both languages correlates positively. Background
characteristics which effect the level of functional literacy are: the educational stimulation
of the home environment, the pupil's self-esteem and attitude towards school, the amount
of native language instruction and the population of the primary school. These variables
have an effect on school-like proficiency both in Turkish and in Dutch. In both languages
scholastic language skills influence functional literacy skills. School-like literacy appears
to be a condition for the development of functional literacy . Furthermore the literacy level
in Turkish has an effect on the literacy level in Dutch. The interdependency of literacy
skills in the first and the second language as well as the possibilities for transfer of first
language skills to the second language, is valid not only with respect to school-like but
also with respect to functional literacy skills.
In Chapter Eight the most important results of the research are presented and related to
theory and earlier studies in the field. Conclusions are drawn and recommendations are
formulated with respect to further research as well as to educational practice.
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BijJage 1 Onderwijssysleem in Turkije
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Bijlage 2 Geografische spreiding van de basisscholen in Nederland

I plaats I urbanisatiegraad I n scholen I n leerlingen I
Alblasserdam verstedelijkt platteland I 4

Amsterdam stad 5 20

Amhem stad I 10

Bleriek platteland I 3

Culemborg verstedelijkt platteland I 3

Doesburg verstedelijkt platte land I 9

Dordrecht stad 3 18

Ede verstedelijkt platteland I 6

Eindhoven stad 2 15

Enschede stad I 6

Gorinehem verstedelijkt platteland I 6

Haaksbergen platteland I 9

Harderwijk platteland I 6

Hellevoetsluis verstedelijkt platte land I 4

Hengelo stad I 6

•s Hertogenbosch stad I 8

Kampen stad I 10

Leiden stad 1 2

Lochem platteland 1 6

Nijmegen stad I 13

Oldenzaal verstedelijkt platteland I 5

Oss verstedelijkt platteland 2 7

Rotterdam stad 4 28

Terborg platteland 1 II

Tiel verstedelijkt platteland I 6

Tilburg stad 4 22

Utrecht stad I 5

Veghel platteland I 4

Venio stad I 3

Venray platteland 1 3

Waalwijk verstedelijkt platteland I 5

Totaal: 45 263
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Bijlage 3 Instrumentarium: toetsen en vragenUjsten

Het instrumentarium bestaat uit de volgende toetsen en vragenlijsten:

Toetsen

Toets Turkse Taal: Toets en handleiding zijn te verkrijgen bij het Cito
(Aarts, 1992; Aarts & de Ruiter, 1992).

Eindtoets Basisonderwijs 1991: toets en handleiding zijn te verkrijgen bij het Cito.

Toets Functionele Geletterdheid Turks: opgenomen in deze bijlage.

Toets Functionele Geletterdheid Nederlands: opgenomen in deze bijlage.

Vragenlijsten
(aIle vragenlijsten zijn volledig opgenomen in deze bijlage)

In Turkije is afgenomen:
een vragenlijst voor de leerling: '6~renci icm sorular listesi'.

In Nederland is aan het einde van het basisonderwijs afgenomen:
een vragenlijst voor de leerling;
een vragenlijst voor de groepsleerkracht voor aIgemene gegevens;
een vragenlijst voor de groepsleerkracht voor leerlinggegevens;
een vragenlijst voor de OET-Ieerkracht voor aIgemene gegevens;
een vragenlijst voor de OET-Ieerkracht voor leerlinggegevens.

Daarnaast is in Nederland in de eerste klas van het voortgezet onderwijs afgenomen:
een vragenlijst voor de leerling;
een vragenlijst voor de klassedocenUmentor;
een vragenlijst voor de directie.

bIz.

212

216

218

220
224
225
228
230

231
235
237
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TOETS FUNCTIONELE GELETTERDHEID TURKS

Bu odevde dort her gUn karsuasabilecegin yazlll parca vardir.
Her parco ile ilgili birkac soru sorulacak.

Odev 1: zarf

Soru I:
Soru 2:
Soru 3:
Soru 4:
Soru 5:
Soru 6:

Bu mektubu kim gondermis?
Bu mektup kime gonderilmis?
Bu mektup hangi sehirden gonderilmis?
Bu mektup hangi sehire gonderilmis?
Bu mektup hangi tarihte gonderilmis?
Bu mektubu gondermek iyin ka~ para odenmis?

Odev 2: Televizyon dergisi

Soru 1:
Soru 2:
Soru 3:
Soru 4:
Soru 5:
Soru 6:

Bu televizyon dergisiDin sayfasi hangi tarihin programmi veriyor?
Bu sayfada kac yaym kanali var?
Hangi yaym kanahnda ve saat kacta "AIf' prograrru gorulebllir?
o gilnlcti ilk program nedir ve saat kacta bashyor?
Hangi yaym kanahnda en erken kaparuyor ve saat kacta kaparuyor?
Hangi yaym kanallannda haberler gorulebilir?

Odev 3: Gazetenin on sayfasl

Soru 1:
Soru 2:
Soru 3:
Soru 4:
Soru 5:
Soru 6:
Soru 7:
Soru 8:
Soru 9:

GazeteDin isrni ne?
Bu gazete gilnlilk mil haftahk mi cikryor?
GazeteDin tarihi ne?
'Kazakistan nilkleer tehdit alnnda' bashkli makaleyi kim yazrrus?
Kazakistan ne?
Kazakistan'da ne oluyor?
'Askerlik kisahyor' bashkli makaledeki sozu edilen degisliklerden biriDi anlat.
Milli Savunma bakaru kim?
Bu makale hangi sayfada devam ediyor?

Odev 4: Postahanede kuUarulan bir form

Soru 1:
Soru 2:
Soru 3:
Soru 4:
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Bu form ne amacla kullarulir?
Kim para gonderiyor?
Kime para gonderiliyor?
Kac para gonderiliyor?



Odev 5: Talimat odevl

Bu odevde 3 ~§it renkli kalern kullanmahsm, Mavi, kirnuzi, bir de siyah kalem.
Bu odev Botanya adh bir ulke iizerinedir. Botanya diinyarun ta obiir ucunda olan bir ulkedir. Verilen
ipuclanm dikkatle izleyerek Botanya'run naSII bir tilke oldugunu ogrenecegiz,

Resim 1

Bu odev Botanya'da kullarulan para iizerinedir. Botanyahlann ancak bir c;e§it kagH paralan var. Bu
kagrt pararun degeri on bin liradtr. Birinci resimde Botanyahlann parasi cizilmis. Yalruz daha heniiz
renksizdir. Onun Icin parayi biz boyayacagiz.

I. Pararun uzerine Botanya kralmm resmi C;izilmi§. Krahn basmdaki tacin iizerinde yuvarlak
elmaslar var. ilk iki ve son iki elmasi kirnuziya ve en ortadaki elmasi maviye boya.

2. Krahn resminin altma iiC;kiiC;iikdortgen cizlp ilk ve son dortgeni siyaha boya.

3. Pararun iist sol tarafina ve aJt sol tarafma kucuk daire C;izve daireleri birbirine bir cizgiyle
bagla,

4. Pararun ust sag tarafma alt alta kucuk bir dortgen, kiiC;iikbir ucgen ve kucuk bir yuvarlak ciz,
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Resim 2

Bu odev Botanya'run baskenti Palma iizerinedir.lkinci resimde Palma'nm merkezinin haritasr ~izilmi~.
$ehirdeki binalar parantezlerle belirtilmlstir. Gordiigiiniiz gibi sennn ortasindan bir nehir geciyor. Bu
nehir bir kopruyle gecilebiltr, $imdi birkac ipucu vererek size Palma'yi tanuacagiz,

5. ilk olarak sehnn postahanesini bulmaya ~alI§alIm. Resimde carpi i§areti olan yerden basla,
Buradan yola ~lktp soldan ilk sokaga sap. $imdi yine saga sap. Sol taraftaki ikinci bina
postahanedir. Bu binayi kirnuzrya boya.

6. $imdi otobiis istasyonunu aramaya gidelim. Tekrar carpi isareti olan yerden basta Kopruye
dogru yiiriiyiip kopriiyii gecmeden sola sap. Sol taraftaki en son bina otobiis istasyonudur.
Binayi maviye boya.

7. Karrunnz a~ oldugu lcin bir lokanta bulalIm. Yine carpi isareti olan yerden basta, Kopruyu
gectikten sonra soldan ikinci sokaga giro Sag taraftaki ikinci bina lokantadir. Binayi siyaha
boya.

8. ~imdi su kenannda gezelim biraz ..Carpi Isaretinden baslayarak kopruyu ge~ip hemen sola sap.
Oniinde birkac aga~ goreceksin, Ilk karsrlastigm agacl kirrmzrya, ii~iinciiyii maviye ve son
agac; da siyaha boya.
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Resim 3

Son Mev Palma sehnnde cok onemli bir meydan hakkmda olacak. Ul;iinl;ii resimde bunun nasil bir
meydan oldugunu goruyorsun, Size yine birkac ipucu vererek bu meydarn tamtalrm.

9. Yilksek apartmarnn son katirun ortadaki canuru kirnuzrya boya.

10. Apartmarun taban katmda biiyilk bir kapi var. Bu kapnun yarnna iiI; yuvarlak pencere ciz,

11. Biiyilk meydarnn tam ortasina, yani apartmarnn onune bir agal; I;iz.

12. Apartmarun sag tarafmda iiI; ev var. Ortadaki evin ust canuru maviye boya.
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TOETS FUNCTIONELE GELETIERDHEID NEDERLANDS

Deze toets bestaat uit vijf opdrachten. Lees eerst de vragen zorgvuldig en beantwoord ze dan.

Opdracht 1: de brief

Geef antwoord op de volgende vragen over de brief.
1. Wie heeft deze brief verstuurd?
2. Naar wie wordt deze brief gestuurd?
3. Uit welke stad wordt deze brief verstuurd?
4: Naar welke stad wordt deze brief gestuurd?
5. Wat is de datum waarop deze brief is verstuurd?
6. Hoe duur is het om de brief te versturen?

Opdracht 2: de tv-gids

Geef antwoord op de volgende vragen over de pagina van de tv-gids.
7. Hoeveel tv-zenders zie je op de pagina staan?
8. Op welke zender en hoe laat begint de 'Top 40'?
9. Wat is het eerste programma deze dag? Hoe laat begint dat programma?
10. Welke zender houdt het eerst op met uitzenden? Hoe laat is dat?
II. Op welke zenders kun je een actualiteitenrubdek zien?

Opdracht 3: de kraut

Geef antwoord op de volgende vragen over de voorpagina van de krant.
12. Hoe heet deze krant?
13. Is het een dagblad of een weekblad?
14. Wat is de datum van de krant?

Lees het artikel 'Ramp wacht leak'.
15. Wie heeft dit artikel geschreven?
16. Wie is de Iraakse ambassadeur in Nederland?
17. Wat is het onderwerp van het artikel?

Lees het artikel 'Ddegbdeven-terreur in Putten'.
18. Wat is het onderwerp van dit artikel?
19. Wat is de functie van de heer Mosterd?
20. Op welke pagina vind je het vervolg op het artikel?

Opdracht 4: het formulier

Geef antwoord op de volgende vragen over het formulier.
21. Waarvoor wordt dit formulier gebruikt?
22. Is de aanvrager een jongen of een meisje?
23. Wat is de roepnaam van de aanvrager?
24. Waar werd de aanvraag ondertekend?
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Opdracht 5: de plattegrond

De volgende opdracht gaat over de plattegrond van een stad, die je hieronder afgebeeld ziet.
Daarvoor heb je drie kleurpotloden nodig, een rode, een zwarte en een blauwe. Op de plattegrond van
de stad zie je allerlei rechthoeken en vierkanten, dat zijn gebouwen. Verder zie je een rivier met een
brug erover. Geef antwoord op de volgende vragen.

25. Je moet eerst zoe ken naar de plaats waar het kruisje staat (X). Vandaaruit ga je naar de bank.
Neem de tweede straat links en dan de eerste links. Daar zie je aan je rechterhand een gebouw
staan. Dat is de bank. Kleur het gebouw blauw.

26. Vervolgens ga je naar het station. Begin weer bij het kruisje (X). Loop tot aan de brug, maar
ga v66r de brug naar links. Het op een na laatste gebouw aan je linkerhand is het station.
Kleur dat gebouw rood.

27. Nu ga je naar een supermarkt. Begin, zoals gewoonlijk, weer bij het kruisje (X). Ga tot aan
de brug, maar steek hem deze keer over. Neem dan de tweede straat aan je linkerhand. Het
gebouw waar je tegen aan loopt is de supermarkt. Kleur dat gebouw zwart.

28. Ten slotte ga je een eindje wandelen langs de rivier. Begin weer bij het kruisje (X), ga
rechtdoor en steek de brug over. Ga naar links langs een rij bomen. Kleur de tweede boom
zwart, de vierde blauw en de laatste rood.
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Ogreoci icin sorular listesi

Okulunadl
Sehir
Soyadl
Adl
Cinsiyeti
Degum tarihi
Kac kardessiniz:

a. erkek b. kadin

.. Iaz kardes .. oglan kardes

~agldaki sorularda sana en uygun olonag: daire icine al.

1. Evde hangi sikhkla gazete okuyorsun?
a. her gun
b. haftada birkac gUn
c. haftada bir kere veya daha az
d. hi~bir zaman

2. Evde hangi srklikla kitap okuyorsun?
a. haftada bir kitap
b. ayda bir kitap
c. ytlda bir kitap
d. hi~kitap okumuyorum

3. Evde hangi sikhkla mektup yaziyorsun?
a. haftada bir mektup
b. ayda bir mektup
c. ytlda bir mektup
d. hi~ mektup yaznuyorum

4. Hangi siklikla televizyon veya radyodan haberleri dinliyorsun?
a. her gun
b. haftada birkac kere
c. haftada bir kere veya daha az
d. hi~bir zaman

5. Baban hangi sikhkla gazete okuyor?
a. her gun
b. haftada birkac gun
c. haftada bir kere veya daha az
d. hi~bir zaman
e. okuma yazma bilmiyor

6. Baban hangi sikhkla kitap okuyor?
a. haftada bir kitap
b. ayda bir kitap
c. ytlda bir kitap
d. hi~kitap okumuyor
e. okuma yazma bilmiyor

7. Baban hangi sikhkla mektup yaziyor?
a. haftada bir mektup
b. ayda bir mektup
c. ytJda bir mektup
d. hi~ mektup yaznuyor
e. okuma yazma bilmiyor

8. Baban hangi sikhkla televizyon veya radyodan haberleri dinJiyor?
a. her gUn
b. haftada birkac kere
c. haftada bir kere veya daha az
d. hi~bir zaman
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9. Annen hangi siklikla gazete okuyor?
a. her gun
b. haftada birkac gun
c. haftada bir kere veya daha az
d. hi~ bit zaman
e. okuma yazma bilmiyor

10. Annen hangi siklikla kitap okuyor?
a. haftada bir kitap
b. ayda bit kitap
c. yllda bir kitap
d. hi~ kitap okumuyor
e. okuma yazma bilmiyor

11. Annen hangi srkhkla mektup yaziyor?
a. haftada bit mektup
b. ayda bit mektup
c. yilda bir mektup
d. hi~ mektup yazrruyor
e. okuma yazma bilmiyor

12. Annen hangi sikhkla televizyon veya radyodan haberleri dinliyor?
a. her gun
b. haftada birkac kere
c. haftada bir kere veya daha az
d. hi~bir zaman

A~agl(taki sorular annebaban ve okulla ilgilidir. Tekrar sana en uygun olanagi daire icine al.

13. Annebaban ev odevlennde yardunci oluyorlar rru?
a. sik sik b. arasira
c. cok az d. hi~bir zaman

14. Annebaban okulda llgretmenlerinde gllrU~Uyorlar rru?
a. sik sik b. arasira
c. cok az d. hi~bir zaman

15. Annebaban okulda neler yapugim soruyorlar rru?
a. sik sik b. arasira
c. cok az d. hi~ bir zaman

16. Annebaban okulda aldtgm notlan soruyorlar rru?
a. sik sik b. arasira
c. cok az d. hi~bir zaman

17. Annebabanla ~gldaki konular hakkinda konusuyor musun?
- okul hakkmda:

a. sik slk b. arasira
c. cok az d. hi~bir zaman

- gelecekte (okul bittikten sonra) ne yapmak istedigln hakkmda:
a. slk sik b. arasira
c. cok az d. hi~bir zaman

- bir problemin oldugu zaman:
a. srk slk b. arasira
c. cok az d. hie bir zaman
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Vragenlijst voor de leerling (einde basisonderwijs)

School: Plaats: .

1. Wat is je naam? ..
2. Ben je een jongen of meisje: jongen meisje
3. Wanneer ben je geboren? ..
4. In welk land ben je geboren? Nederland Turkije
5. Hoeveel jaar woon je in Nederland (dit jaar meetellen) ..
6 Heb je broers en zussen? Hoeveel? .... broers zussen

Omcirkel bij de volgende vragen het antwoord dat het beste bij jouw situatie past.

7. Welke taal spreek je thuis met je broers en zussen?
a. aileen Turks
b. meestal Turks
c. Turks en Nederlands evenveel
d. meestal Nederlands
e. aileen Nederlands

8. Welke taal spreek je met andere Turkse kinderen?
a. aileen Turks
b. meestal Turks
c. Turks en Nederlands evenveel
d. meestal Nederlands
e. aileen Nederlands

9. In welke taallees je thuis de krant of een boek?
a. alleen in het Turks
b. meestal in het Turks
c. in het Turks en in het Nederlands evenveel
d. meestal in het Nederlands
e. alleen in het Nederlands

10. In welke taal schrijf je brieven en korte briefjes (bijvoorbeeld een boodschappenlijstje)?
a. alleen in het Turks .
b. meestal in het Turks
c. in het Turks en in het Nederlands evenveel
d. meestal in het Nederlands
e. aileen in het Nederlands

11. Welke taal vind je het belangrijkst om te kennen, Turks of Nederlands?
a. Turks is zeker het meest belangrijk
b. Turks is wat belangrijker dan Nederlands
c. beide talen zijn even belangrijk
d. Nederlands is wat belangrijker dan Turks
e. Nederlands is zeker het meest belangrijk

12. Welke taal vind je het mooist, Turks of Nederlands?
a. Turks is zeker het mooiste
b. Turks is wat mooier dan Nederlands
c. beide talen zijn even mooi
d. Nederlands is wat mooier dan Turks
e. Nederlands is zeker het mooiste

13. Welke taal praat je het tiefst, Turks of Nederlands?
a. ik praat het liefst Turks
b. ik praat iets tiever Turks dan Nederlands
c. ik praat beide talen even graag
d. ik praat iets tiever Nederlands dan Turks
e. ik praat het liefst Nederlands
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14. In welke taal kun [e het best zeggen wat je bedoelt, in het Turks of in het Nederlands?
a. het best in het Turks
b. in het Turks iets beter dan in het Nederlands
c. in beide talen even goed
d. in het Nederlands iets beter dan in het Turks
e. het best in het Nederlands

15. Heb je vooral Turkse of Nederlandse vriendjeslvriendinnetjes?
a. aileen Turkse
b. de meeste zijn Turks
c. evenveel Turkse als Nederlandse
d. de meeste zijn Nederlands
e. aileen Nederlandse

16. Kijk je meer naar de Nederlandse televisie of naar Turkse video's?
a. aileen naar Turkse video's
b. het meest naar Turkse video's
c. naar allebei evenveel
d. het meest naar de Nederlandse televisie
e. alleen naar de Nederlandse televisie

17. Ga je op school meer met Turkse of met Nederlandse kinderen om?
a. aileen met Turkse kinderen
b. het meest met Turkse kinderen
c. evenveel met Turkse als met Nederlandse kinderen
d. het meest met Nederlandse kinderen
e. aileen met Nederlandse kinderen

18. In welk land zou je het liefst willen wonen, in Turkije of in Nederland?
a. het liefst in Turkije
b. iets liever in Turkije dan in Nederland
c. in beide landen even graag
d. iets liever in Nederland dan in Turkije
e. het liefst in Nederland

19. Over welk land wil je graag het meest weten, over Turkije of over Nederland?
a. zeker over Turkije
b. wat meer over Turkije dan over Nederland
c. over beide landen even veel
d. wat meer over Nederland dan over Turkije
e. zeker over Nederland

20. Welke taal spreekt je moeder meestal?
a. aileen Turks
b. meestal Turks
c. beide talen evenveel
d. meestal Nederlands
e. aileen Nederlands

21. Welke taal spreekt je vader meestal?
a. aIleen Turks
b. meestal Turks
c. beide talen evenveel
d. meestal Nederlands
e. aileen Nederlands

22. In welke taal leest je vader de krant of een boek?
a. aileen in het Turks
b. meestal in het Turks
c. in beide talen evenveel
d. meestal in het Nederlands
e. aileen in het Nederlands
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23. In welke taa1 leest je moeder de krant of een boek?
a. aIleen in het Turks
b. meestal in het Turks
c. in beide talen evenveel
d. meestal in het Nederlands
e. alleen in het Nederlands

24. In welke taa1 schrijft je vader brieven, briefjes?
a. aIleen in het Turks
b. meestal in het Turks
c. in beide talen evenveel
d. meestal in het Nederlands
e. aIleen in het Nederlands

25. In welke taa1 schrijft je moeder brieven, briefjes?
a. aIleen in het Turks
b. meestal in het Turks
c. in beide talen evenveel
d. meestal in het Nederlands
e. aIleen in het Nederlands.

26. Wat vinden je ouders het belangrijkste, dat je goed Turks of Nederlands kent?
a. ze vinden voor mij Turks zeker het belangrijkste
b. ze vinden Turks iets belangrijker dan Nederlands
c. ze vinden beide talen even belangrijk voor mij
d. ze vinden Nederlands iets belangrijker dan. Turks
e. ze vinden voor mij Nederlands zeker het belangrijkste

27. Gaan je ouders vooral met Turkse of met Nederlandse mensen om?
a. alleen met Turkse mensen
b. het meest met Turkse mensen
c. met Turkse en Nederlandse mensen evenveel
d. het meest met Nederlandse mensen
e. aIleen met Nederlandse mensen

28. Lezen je ouders vooral Turkse of Nederlandse kranten?
a. alleen Turkse kranten
b. meestal Turkse kranten
c. beide evenveel
d. meestal Nederlandse kranten
e. aIleen Nederlandse kranten

29. Luisteren en kijken je ouders vooral naar de Turkse of naar de Nederlandse nieuwsberichten?
a. aIleen naar het Turkse nieuws
b. het meeste naar het Turkse nieuws
c. naar beide evenveel
d. het meest naar het Nederlandse nieuws
e. aIleen naar het Nederlandse nieuws

30. In welk land zouden je ouders het liefst wonen, in Turkije of in Nederland?
a. zeker het liefst in Turkije
b. iets liever in Turkije dan in Nederland
c. in beide landen even graag
d. iets liever in Nederland dan in Turkije
e. zeker het liefst in Nederland

31. Over welk land weten je ouders het meest, over Turkije of over Nederland?
a. het meest over Turkije
b. iets meer over Turkije dan over Nederland
c. over beide landen even veel
d. iets meer over Nederland dan over Turkije
e. het meest over Nederland
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De volgende vragen hebben te maken met je ouders en de school. Omcirkel weer het antwoord dat
het beste bij jouw situatie past.

32. Helpen je ouders je weI eens met je huiswerk?
a. vaak b. sorns
c. heel af en toe d. nooit

33. Gaan je ouders weI eens met een leraar van school praten?
a. vaak b. sorns
c. heel af en toe d. nooit

34. Vragen je ouders weI eens wat je op school gedaan hebt?
a. vaak b. sorns
c. heel af en toe d. nooit

35. Vragen je ouders weI eens naar je cijfers?
a. vaak b. sorns
c. heel af en toe d. nooit

36. Praat je met je ouders weI eens over:
- de school?

a. vaak b. sorns
c. heel af en toe d. nooit

- wat je later (na school) wilt gaan doen?
a. vaak b. soms
c. heel af en toe d. nooit

- een probleem waar je mee zit?
a. vaak b. sorns
c. heel af en toe d. nooit

De volgende vragen moet je met ja of nee beantwoorden. Omcirkel dus ja of nee na elke vraag.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ik ben knap in veel dingen.
Als de juffrouw (meester) mij roept word ik zenuwachtig.
Ik maak me zenuwachtig als ik moeilijke werkjes moet doen op school.
Op school gedraag ik me goed.
Ik heb goede Ioeeen,
Als iets moeilijk wordt geef ik het gauw op.
Ik kan goed leren.
Het duurt lang voor ik mijn werk op school af heb.
Ik ben belangrijk in de klas.
Als ik een beurt krijg, doe ik het meestal goed.
Op school zit ik vaak te dromen. I

Op school bied ik vaak aan om ergens mee te helpen.
Ik heb een hekel aan school. .
De kinderen in mijn klas vinden dat ik goede ideeen heb.
Ik ben dom.
Wat ik leer vergeet ik weer.
Ik kan goed lezen.

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
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Vrageolijst voor de groepsleerkracht, algemene gegevens (einde basisonderwijs)

In deze vragenlijst gaa: het om enkele algemene achtergrondgegevens over uw school en uw klas.
Wilt u de antwoorden op de open vragen op de stippellljn invullen en bij de meerkeuze-vragen het
goede antwoord omcirkelen.

Naam van de leerkracht: . School: Plaats:

1. Wat is het percentage allochtone leerlingen op uw school?
a. 0 - 20 procent
b. 20 - 40 procent
c. 40 - 60 procent
d. 60 - 80 procent
e. 80 -100 procent

2. Wat is het percentage allochtone leerlingen in uw klas?
a. 0 - 20 procent
b. 20 - 40 procent
c. 40 - 60 procent
d. 60 - 80 procent
e. 80 -100 procent

3. Is uw school een stimuleringsschool?
4. Wat is het percentage Nederlandse arbeiderskinderen (leerlinggewicht 1.25) op uw school?

a. 0 - 20 procent
b. 20 - 40 procent
c. 40 - 60 procent
d. 60 - 80 procent
e. 80 -100 procent

5. Is er op uw school sprue van intercultureel onderwijs (dat wil zeggen onderwijs dat betrekking
heeft op de verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen)?
Zo ja, op welke manier wordt daar vorm aan gegeven? (u kunt hier een of meer keuzes omcirkelen)

a. via activiteiten binnen ~~n of meer vakken
b. via projecten
c. via de houding van de groepsleerkracht
d. anders, namelijk .

6. Volgen de Turkse leerlingen uit uw groep enigerlei vorm van OET? .
7. Wanneer volgen de betreffende leerlingen OET?

a. onder schooltijd b. na schooltijd
8. Welke vakken missen de OET-leerlingen uit uw groep meestai?

(u kunt hier een of meer keuzemogelijkheden omcirkelen)
a. taal b. rekenen
c. zaakvakken d. expressievakken
e. godsdienst f. gymnastiek

Wordt de gemiste leerstof op de een of andere manier ingehaald?
Zo ja, op welke wijze? (ook hier kunt u een of meerdere keuzemogelijkheden omcirkelen)

a. via extra beurten in de klas
b. via herhaling van de behandelde stof tijdens de les
c. via extra huiswerk
d. via bijwerken na schooltijd
e. via remedial teaching door extra leerkracht.

9. Is het OET opgenomen in het schoolwerkplan?
10. Is er sprake van inhoudelijke afstemming van het reguliere onderwijs en het OET?
11. Voert u overleg met de OET-leerkrachten?

a. nee, nooit
b. ja, 1 keer per rnaand
c. ja, 2 of meer keer per maand

224



Vragenlijst voor de groepsleerkracht. leerlinggegevens (einde basisonderwijs)

In deze vragenlijst goat het om achtergrondgegevens van de leerling. Wilt u de antwoorden op de open
vragen op de stippellijn invullen en bij de meerkeuze-vragen het goede antwoord omcirkelen.

Naam van de leerling:
Leeftijd :
Geslacht:

.............. jaar
jongen meisje

1. Hoe lang is de leerling in Nederland?
a. 0 - 2 jaar
b. 2 - 4 jaar
c. 4 - 6 jaar
d.6-8jaar
e. 8 jaar of langer

2. Vanaf welke jaargroep heeft deze leerling bet Nederlands onderwijs gevolgd?
vanaf groep ..........

3. Heeft de leerling weI eens een jaargroep overgedaan?
ja, groep ..... nee

4. Kunt u aangeven wat naar uw schatting het opleidingsniveau van de vader is?
a. geen opleiding of enkele jaren lager onderwijs
b. volledig lager onderwijs of onvolledig voortgezet onderwijs
c. volledig voortgezet onderwijs '
d. hbo, hogeschool of universiteit
e. weet ik niet

5. Kunt u aangeven wat naar uw schatting het opleidingsniveau van de moeder is?
a. geen opleiding of enkele jaren lager onderwijs
b. volledig lager onderwijs of onvolledig voortgezet onderwijs
c. volledig voortgezet onderwijs
d. hbo, hogeschool of universiteit
e. weet ik niet

6. Kunt u aangeven wat naar uw schatting het beroepsniveau van de vader is?
a. geen beroep
b. ongeschoolde handarbeid
c. geschoolde handarbeid of lagere employee
d. kleine zelfstandige of rniddelbare employee
e. hoger beroep
f. weet ik niet

7. Kunt u aangeven wat naar uw schatting het beroepsniveau van de moeder is?
a. geen beroep
b. ongeschoolde handarbeid
c. geschoolde handarbeid of lagere employee
d. kleine zelfstandige of rniddelbare employee
e. hoger beroep
f. weet ik niet

8. Voor welk type vervolgonderwijs acht u deze leerling het meest geschikt?
a. IBO
b. LBO
c. MAVO
d. HAVO
e. VWO
f. anders, namelijk .........
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9. Welke taa1 spreekt het kind meestal met vriendjes en vriendinnetjes van de eigen nationaliteit?
a. aileen de eigen taa1
b. vooral de eigen taal
c. beide talen
d. vooral Nederlands
e. aileen Nederlands

to. Met welke leerlingen gaat het kind vooral om?
a. aIleen met leerlingen uit de eigen etnische groep
b. vooral met leerlingen uit de eigen etnische groep
c. in gelijke mate met beide groepen leerlingen
d. vooral met Nederlandse kinderen
e. alleen met Nederlandse kinderen

11. In welke mate beheerst volgens u de vader van deze Ieerling de Nederlandse taal?
a. heel goed
b. redelijk
c. middelmatig
d. vrij slecht
e. nauwelijks of niet

12. In welke mate beheerst volgens u de moeder van deze leerling de Nederlandse taal?
a. heel goed
b. redelijk
c. middelmatig
d. vrij slecht
e. nauwelijks of niet

Uw antwoord op de volgende vragen moet u omcirkelen op een vijfpuntsschaal. Deze schaal loopt van
beslist niet van toepassing (1) tot beslist wet van toepassing (5). Kunt u aangeven in hoeverre de
volgende uitspraken op het thuismilieu van deze leerling van toepassing zijn?

13. Thuis is er veel belangstelling voor lezen en algemene ontwikkeling.

beslist weI besIist Diet
2 3 4 5

14. De ouders tonen veel belangstelling voor de schoolvorderingen van deze leerling.

beslist weI beslist Diet
2 3 4

15. Thuis krijgt deze leerling veel ondersteuning en stimulansen.

beslist weI beslist Diet
2 3 4 5

16. Er is een goede aansluiting tussen de manier waarop er thuis met deze leerling wordt omgegaan
en wat er op school gebeurt.

beslist weI besIist Diet
2 3 4 5

Kunt u aangeven in hoeverre de volgende uitspraken op deze leerling van toepassing zijn?

17. Deze leerling doorziet de zaken goed.

beslist wei beslist Diet
2 4 5
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18. Deze leerling heeft groot abstractievermogen.

beslist wei besIist niet
2

19. Deze leerling heeft veel inzicht.

4 5

beslist wei beslist niet
2 4 5

20. Deze leerling heeft veel gevoel voor taal.

beslist wei beslist niet
2 3

21. Deze leerling heeft veel hulp nodig.

4 5

beslist wei beslist niet
2 3 4 5

Kunt u aangeven welke aanpak of welk onderwijsdoel bij deze leerling op ziin plaats is?

22. Praktisch werk meer benadrukken dan taal en rekenen.

beslist wei beslist niet
2 345

23. AIleen stof aanbieden die deze leerling steaks nodig heeft.

beslist wei beslist niet
2 3 4 5

24. Slechts bescheiden eisen stellen.

beslist wei besIist niet
2 345

25. Bij zwakke prestaties meer druk uitoefenen.

beslist wei besIist niet
2 3 4 5

26. Mikken op de aansluiting naar HA VONWO.

beslist wei besIist niet
2 4 5
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Vrageolijst voor de OET-leerkracht. algemene gegevens (einde basisonderwijs)

In deze vragenlijst gaat het om enkele algemene achtergrondgegevens over uw OEr. Wilt u de
antwoorden op de open vragen op de stippellijn invullen en bij de meerkeuze-vragen het goede
antwoord omcirkelen.

Naam van de leerkracht: . School: Plaats:

I. Op hoeveel verschillende basisscholen geeft u GET?
....... scholen

2. Hoeveel jaar geeft u al OET (dit jaar meetellen)?
....... jaar

3. Kunt u aangeven hoeveel tijd u in uw OET besteedt aan de volgende onderdelen?
(in percentage van de totale OET-tijd):

- het lezen van de eigen taal:
- het spreken van de eigen taal:
- het schrijven van de eigen taal:
- de geschiedenis van Turkije:
- aardrijkskundeltopografie van Turkije:
-godsdienst:

.... procent

.... procent

.... procent

.... procent

.... procent

.... procent

100 procent

Hieronder staan een aantal doe len van OFT. In hoeverre streeft u deze doelen na? Wilt u uw
antwoord omcirkelen op de vijfpuntsschaal die onder elke vraag staat.
I = beslist Nieto2 = niet, 3 = gedeeltelijk; 4 = wel. 5 = beslist wel

4. Foutloos kunnen schrijven in het Turks.

beslist wei
2 3

5. Boeken en kranten in het Turks kunnen lezen.

beslist wei
2

6. Het Turks correct kunnen spreken.

beslist wei
2 3

7. Historische gebeurtenissen van Turkije kennen.

beslist wei
2

8. Kennis van de islam bijbrengen.

beslist wei
2 3

9. De achtergrond van de ouders duidelijk maken.

beslist wei
2 3
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beslist Diet
4 5

beslist Diet
4 5

beslist Diet
4 5

beslist Diet
4 5

beslist Diet
4 5

beslist Diet
4 5



10. De eigen cultuur waarderen.

beslist weI . beslist Diet
2 3 4 5

11. Zich gedragen volgens de regels van de Islam.

beslist weI beslist Diet
2 3 4 5

12. Zich gedragen zoals de ouders dat verlangen.

beslist weI beslist Die!
2 3 4 5

13. Een brug slaan tussen de Nederlandse en de Turkse cultuur.

beslist weI beslist niet
2 3 4 5

14. Het kind helpen met de inpassing in de Nederlandse school en maatschappij.

beslist weI beslist Diet
2 3 4 5

15. De ontwikkeIing van het Nederlands ondersteunen.

beslist weI beslist Diet
2 3 4 5

16. De eigen identiteit versterken.

beslist weI beslist Diet
2 3 4 5

17. Het kind bewust maken van zijn/haar positie als migrant in Nederland.

beslist weI beslist Diet
2 3 4 5

18. Het kind een kans geven op een goede persoonlijkheidsontwikkeling.

beslist weI beslist oiet
2 3 4 5
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Vrageolijst voor de OET-leerkracht, leerlinggegevens (einde basisonderwijs)

In deze vragenlijst gaat het om achtergrondgegevens van de leerling. Wilt u de antwoorden op de open
vragen op de stippellijn invullen en bij de meerkeuze-vragen het goede antwoord omcirkelen.

Naam van de leerling:

1. Heeft deze leerling in Turkije onderwijs gevolgd?
Zo ja, welke jaargroepen?

2. Hoeveel jaar voIgt deze leerling al OET? (dit jaar meetellen)
...... jaar

3. Hoeveel uur per week krijgt deze leerling OET?
- onder schooltijd: uur
- na schooltijd: uur

4. Hoe groot is de groep waarin deze leerling zit als hij/zij OET voigt?
...... leerlingen

5. Zitten in dere groep ook leerlingen uit andere jaargroepen?
Zo ja, uit welke jaargroepen?

Uw antwoord op de volgende vragen moet u omcirkelen op een vijfpuntsschaal. Deze schaalloopt van
beslist met van toepassing (1) tot beslist wei van toepassing (5). Kunt u aangeven in hoeverre de
volgende uitspraken op het thuismilieu van deze leerling van toepassing zijn?

6. De ouders van deze leerling motiveren het kind tot presteren op school.

beslist weI beslist Diet
2 3 4 5

7. De ouders van deze leerling vinden het belangrijk dat het kind het goed doet op school.

beslist weI beslist Diet
2 3 4 5

8. De ouders van deze leerling willen dat hun kind het ver schopt in de Nederlandse maatschappij.

beslist weI beslist Diet
2 3 4 5

9. De ouders van deze leerling lezen veel.

beslist weI beslist Diet
2 3 4 5

10. De ouders van deze leerling zijn goed op de hoogte van de Nederlandse maatschappij en de
Nedertandse school.

beslist weI beslist Diet
2 3 4 5

11. De ouders van deze leerling zijn in staat hun kind te helpen en te ondersteunen met zijn/haar
schoolwerk.

beslist weI beslist Diet
2 3 4 5
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Vrageolijst voor de leerling (voortgezet onderwijs)

Naam: School: .

In deze vragenlijst stellen wi} }e een aantal vragen over thuis en school. Wil}e bij elke vraag het
antwoord dat het beste bi} jouw situatie past omcirkelen.

I. Als je een middag heiemaal vrij bent, welke van onderstaande zes dingen vind je dan leuk om thuis
te doen en welke vind je niet leuk? Omcirkel elke keer leuk of niet leuk.

Met vrienden of familie een spel spelen: leuk Diet leuk
Gezellig praten met vrienden of familie: leuk Diet leuk
lets lezen: boek of tijdschrift: leuk Diet leuk
Knutselen: leuk Diet leuk
lets schrijven: dagboek, brief, verhaal: leuk niet leuk
Televisie of videofilms bekijken: leuk Diet leuk

2. Hoeveel uur lees jij in je vrije tijd voor je plezier (per week)?
a. Nooit
b. Minder dan een uur
c. Een tot twee uur
d. Twee tot drie uur
e. Meer dan drie uur

3. Hoelang heb je gisteren in je vrije tijd gelezen?
a. Ik heb gisteren niet gelezen
b. Ongeveer een kwartier
c. Ongeveer een half uur
d. Ongeveer een uur
e. Meer dan een uur

4. Hoe vaak schrijf jij iets in je vrije tijd?
a. Nooit
b. Een paar keer per jaar
c. Ongeveer elke maand
d. Ongeveer elke week
e. Ongeveer elke dag

5. Hoe lang heb je gisteren in je vrije tijd geschreven?
a. Ik heb gisteren niet geschreven
b. Een paar minuten
c. Ongeveer een kwartier
d. Ongeveer een half uur
e. Meer dan een half uur

6. Hoe lang kijk je meestal televisie? (per dag)
a. Minder dan 1 uur
b. Tussen 1 ~ 2 uur
c. Tussen 2 ~ 3 uur
d. Tussen 3 ~ 4 uur
e. Meer dan 4 uur

7. Hoe lang heb je gisteren televisie gekeken?
a. Minder dan 1 uur
b. Tussen 1 ~ 2 uur
c. Tussen 2 ~ 3 uur
d. Tussen 3 ~ 4 uur
e. Meer dan 4 uur
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8. Lees je weI eens een Nederlandse krant? Hoe vaak?
a. elke dag
b. een paar keer per week
c. een keer per week of minder
d. nooit

9. Lees je weI eens een Turkse krant? Hoe vaak?
a. elke dag
b. een paar keer per week
c. een keer per week of minder
d. nooit

10. Lees je in je vrije tijd weI eens Nederlandse boeken? Hoeveel?
a. een per week of meer
b. ongeveer een per maand
c. een per jaar
d. helemaal geen

11. Lees je in je vrije tijd weI eens Turkse boeken? Hoeveel?
a. een per week of meer
b. onge.veer een per maand
c. een per jaar
d. helemaal geen

12. Schrijf je in je vrije tijd weI eens een Nederlandse brief? Hoe vaak?
a. een keer per week of meer
b. ongeveer een keer per maand
c. een keer per jaar
d. nooit

13. Schrijf je in je vrije tijd weI eens een Turkse brief? Hoe vaak?
a. een keer per week of meer
b. ongeveer een keer per maand
c. een keer per jaar
d. nooit

14. Hoe vaak leest je vader een Nederlandse krant?
a. elke dag
b. een paar keer per week
c. een keer per week of minder
d. nooit
e. hij kan geen Nederlands lezen

15. Hoe vaak leest je vader een Turkse krant?
a. elke dag
b. een paar keer per week
c. een keer per week of minder
d. nooit
e. hij kan geen Turks lezen

16. Leest je vader weI eens Nederlandse boeken? Hoeveel?
a. een per week of meer
b. ongeveer een per maand
c. een per jaar
d. helemaal geen
e. hij kan geen NederJands lezen

17. Leest je vader weI eens Turkse boeken? Hoeveel?
a. een per week of meer
b. ongeveer een per maand
c. een per jaar
d. helemaal geen
e. hij kan geen Turks lezen
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18. Schrijft je vader wel eens een Nederlandse brief? Hoe vaak?
a. een keer per week of meer
b. ongeveer cen keer per maand
c. een keer per jaar
d. nooit
e. hij kan geen Nederlands schrijven

19. Schrijft je vader weI eens een Turkse brief? Hoe vaak?
a. een keer per week of meer
b. ongeveer cen keer per maand
c. een keer per jaar
d. nooit
e. hij kan geen Turks schrijven

20. Leest je moeder weI eens een Nederlandse krant? Hoe vaak?
a. elke dag
b. een paar keer per week
c. cen keer per week of minder
d. nooit
e. ze kan geen Nederlands lezen

21. Leest je moeder weI eens een Turkse krant? Hoe vaak?
a. elke dag
b. een paar keer per week
c. een keer per week of minder
d. nooit
e. ze kan geen Turks lezen

22. Leest je moeder weI eens Nederlandse boeken? HoeveeI?
a. cen per week of meer
b. ongeveer een per maand
c. een per jaar
d. heIemaaI geen
e. ze kan geen Nederlands Iezen

23. Leest je moeder weI eens Turkse boeken? HoeveeI?
a. een per week of meer
b. ongeveer een per maand
c. een per jaar
d. heIemaaI geen
e. ze kan geen Turks Iezen

24. Schrijft je moeder weI eens een Nederlandse brief? Hoe vaak?
a. een keer per week of meer
b. ongeveer cen keer per maand
c. een keer per jaar
d. nooit
e. ze kan geen Nederlands schrijven

25. Schrijft je moeder weI eens een Turkse brief? Hoe vaak?
a. een keer per week of meer
b. ongeveer cen keer per maand
c. een keer per jaar
d. nooit
e. ze kan geen Turks schrijven
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De volgende vragen goon over de school. Omcirkel weer het antwoord dat het beste bij jouw situatie
past.

26. Waarom heb je voor deze school gekozen? (je kan hier ook meerdere mogelijkheden omcirkelen)
a. omdat de leraar van de basisschool het zei
b. omdat deze school dicht bij mijn hills is
c. omdat je met het diploma van deze school veel kan doen
d. omdat mijn ouders het wilden
e. omdat mijn vriendenivriendinnen ook naar deze school gingen
f. een andere reden, narnelijk .

27. Hoe vind je het op deze school?
a. (bijna) nooit leuk
b. meestal niet leuk
c. soms Ieuk, soms niet leuk
d. meestal leuk
e. (bijna) altijd leuk

28. Vind je dat je op deze school nuttige dingen leert?
a. (bijna) nooit nuttig
b. meestal niet nuttig
c. soms nuttig, soms niet nuttig
d. meestal nuttig
e. (bijna) altijd nuttig

29. Vind je het belangrijk om goede cijfers te halen?
a. helemaal niet belangrijk
b. niet zo belangrijk
c. een beetje belangrijk
d. belangrijk
e. heel erg belangrijk

30. Hoe vind je de dingen die je op deze school moe! leren?
a. altijd moeilijk
b. meestal moeilijk
c. soms moeilijk, soms gemakkelijk
d. meestal gemakkelijk
e. altijd gemakkelijk

3l. Blijf je wei eens weg van school, terwijl je eigenlijk les hebt?
a. nee, nooit
b. ja, een paar uur per maand
c. ja, een paar dagen per maand
d. ja, vaker dan een paar dagen per maand

Je bent klaar met deze vragenlijst. Bedankt voor je medewerking.
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Vragenlijst voor de klassedocentlmentor (voortgezet onderwijs)

Naam van de school: .
Naam van de leerling: ..

In deze vragenlijst gaat het om achtergrondgegevens van een van uw leerlingen. Wilt u de antwoorden
op de open vragen op de stippellijn invullen en bij de meerkeuzevragen het goede antwoord
omcirkelen.

1. Op welk schooltype zit deze leerling:
a. IBO richting: ITO
b. IBOILBO richting: ITO/L TO
c. LBO richting: LTS
d. LBOIMAVO
e. MAVO
f. MA VOIHA VO
g. MA VOIHAVONWO
h. HAVO
i. HAVONWO
j. VWO
k. anders, nl. VSO ISK IVO-MAVO

IHNO
IHNOILHNO
LHNO LEAO

2. Wat was het cijfer dat deze leerling op het laatste rapport voor Nederlands haalde?

3. Wat was het klassegemiddelde voor Nederlands op het laatste rapport?

4. Wat was het cijfer dat deze leerling op het laatste rapport voor wislrunde haalde?

5. Wat was het klassegemiddelde voor wislrunde op het laatste rapport?

6. Wat was het cijfer wat deze leerling op het laatste rapport voor Onderwijs in de Eigen Taal haalde?
(indien van toepassing)

7. Gaat de leerling in het komende schooljaar in klas twee van hetzelfde schooltype door?
a. ja (ga door naar vraag II)
b. nee (ga door naar vraag 8)

8. Gaat de leerling in het komende schooljaar naar een lager type van voortgezet onderwijs?
a. ja, nl. .... (ga door naar vraag 11)
b. nee (ga door naar vraag 9)

9. Gaat de leerling in het komende schooljaar naar een hoger type van voortgezet onderwijs?
a. ja, nl. .... (ga door naar vraag 11)
b. nee (ga door naar vraag 10)

10. Zal de leerling in de eerste klas blijven zitten?
a.ja
b. nee

11. Blijft deze leerling weI eens ongeoorloofd weg van school?
a. nee, nooit
b. ja, een paar uur per maand
c. ja, een paar dagen per maand
d. ja, vaker dan een paar dagen per maand
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De volgende vragen gaan over lees- en schriiftaken die de leerling in het dagelijks leven tegenkomt.
Wij vragen u in te schatten of de genoemde lees- en schriftaken moeilijk dan wei gemakkelijk voor
de leerling zijn. Bij elk item wordt een bepaalde taak genoemd en daarna wordt een vijfpuntsschaal
gegeven. Wilt u uw antwoorden op deze schaal omcirkelen. De schaal loopt van dit is erg moeilijk
voor deze leerling (1) tot diJ is erg gemalcke/ijk voor deze leerling (5).

12. Het lezen van straatnamen en borden op straat:

erg moeilijk erg gemakkelijk
2 3 4 5

13. Het lezen van voorlichtingsfolders:

erg moeilijk erg gemakkelijk
2 3 4 5

14. Het schrijven van eigen naam en adres:

erg moeilijk erg gemakkelijk
2 3 4 5

15. Het schrijven van een persoonlijke brief:

erg moeilijk erg gemakkelijk
2 3 4 5

16. Het lezen van kranten en tijdschriften:

erg moeilijk erg gemakkelijk
2 3 4 5

17. Het lezen van een verhaal of eenvoudig boek:

erg moeilijk erg gemakkelijk
2 3 4 5

18. Het lezen van literaire boeken:

erg moeilijk erg gemakkelijk
2 3 4 5

19. Het schrijven van een officiele brief:

erg moeilijk erg gemakkelijk
2 3 4 5

U bent klaar met deze vragenlijst. Wij danken u voor uw medewerking.
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Vragenlijst directie (voortgezet onderwijs)

In deze vragenlijst gaat het om achtergrondgegevens over uw school. Wilt u de antwoorden op de
open vragen op de stippellijn invullen en bij de meerkeuzevragen het goede antwoord omcirkelen.

1. Naam van de school:
2. Type school: (a.u.b. het type school en evt. de richting omcirkelen)

a. IBO richting: ITO IHNO
b. IBOILBO richting: ITOILTO IHNOILHNO
c. LBO richting: LTO LHNO LEAO
d. LBOIMAVO
e. MAVO
f. MA VO/HA VO
g. MA VOIHA VONWO
h. HAVO
i. HAVONWO
j. VWO
k. anders, nl. VSO ISK IVO-MA VO

3. Wat is het percentage a1lochtone leerlingen op uw school?
4. Wat is het percentage a11ochtone leerlingen in de eerste klas? ......

De volgende vragen betreffen faciliteiten, leerlingbegeleiding en extra lessen op uw school. In het
eerste deel van de vragenlijst stellen wij enige vragen met betrekking tot aile leerlingen, het tweede
deel is specijiek op allochtone leerlingen gericht.

I. ALGEMEEN GEDEELTE
5. Hoeveel reguliere taakuren heeft uw school per week?

(taakuren op basis van de formatie, maar geen lesuren)
6. Waar worden de reguliere taakuren voor gebruikt?

a. decanaat
b. begeleiding
c. huiswerkhulp
d. vaksectieleider
e. ontwikkelingswerk
f. jaarcoordinatie

7. Is er op uw school sprake van leerlingbegeleiding?
a. ja (ga door naar vraag 8)
b. nee (ga door naar vraag 16)

8. Hoe worden de leerlingen op uw school begeleid?
a. per klas
b. per groep
c. individueel

9. Door wie worden de leerlingen begeleid?
a. door een van de vakdocenten
b. anders, nl ..

10. Hoe is de begeleidingstijd verdeeld?
a. studiebegeleiding procent
b. sociaal-emotionele begeleiding procent

11. Worden door de begeleider vorderingen in de verschillende vakken bijgehouden van de leerlingen?
a. ja (ga door naar vraag 12)
b. nee (ga door naar vraag 13)

......... procent

......... procent

......... procent

......... procent

......... procent

......... procent
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12. Hoe vaak worden door de leerlingbegeleider vorderingen bijgehouden?
a. wekelijks
b. maandelijks
c. halfjaarlijks
d. jaarlijks

13. Welke actie wordt in de meeste gevallen ondernomen wanneer de vorderingen van een leerling te
wensen overlaten?

a. de leerling krijgt studielessen
b. er wordt een gesprek met de leerling gevoerd
c. er wordt een gesprek met de ouderslverzorgers gevoerd
d. de leerling krijgt extra hulp
e. anders, nl. . .

14. Is de begeleider in de onderbouw betrokken bij het geven van studielessen of steunlessen?
a. ja (ga door naar vraag 15)
b. nee (ga door naar vraag 16)

15. Waar bestaat die betrokkenheid van de leerlingbegeleider bij de studielessenlsteunlessen uit?
a. hijlzij geeft de studielessenlsteunlessen
b. hij/zij begeleidt de studielessenlsteunlessen
c. anders, nl .

16. Is er op uw school sprake van huiswerkhulp?
a. ja (ga door naar vraag 17)
b. nee (ga door naar vraag 19)

17. In welke leerjaren wordt huiswerkhulp gegeven?

18. Hoe vaak per week wordt huiswerkhulp gegeven?

19. Is er op uw school sprake van steunlessen enlof remedial teaching?
a. ja (ga door naar vraag 20)
b. nee (ga door naar vraag 22)

20. In welke leerjaren worden steunlessenlremedial teaching gegeven?

21. Hoe vaak per week worden steunlessenlremedial teaching gegeven?

II. ALLOCHTONE LEERLINGEN
22. Wat krijgt deze school aan extra faciliteiten die voor allochtone leerlingen bedoeld zijn? (in aantal

uren per week)
a. via de reguliere overheid
b. via de gemeente
c. in een ander kader, nl .

23. Hoe worden deze faciliteiten besteed?
a. als lesuren uur per week
b. anders nl. . uur per week

24. Is er speciale leerlingbegeleiding voor allochtone leerlingen?
a. ja (ga door naar vraag 25)
b. nee (ga door naar vraag 27)

25. Door wie wordt deze begeleiding verzorgd?
a. door een vakdocent
b. door de OET-leerkracht
c. anders, nl .

26. Hoe is de begeleidingstijd aan allochtone leerlingen verdeeld?
a. studiebegeleiding procent
b. sociaal-emotionele begeleiding procent

......... uur per week

......... uur per week

. uur per week
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27. Welke speciale problemen komt uw school bij allochtone leerlingen tegen?
a. leerproblemen, nl. .....
b. sociaal-emotionele problemen, nl ......
c. anders, nl. .....

28. Is er contact met de ouders van allochtone leerlingen?
a. ja (ga door naar vraag 29)
b. nee (ga door naar vraag 32)

29. Is er struktureel contact met de ouders van aile allochtone leerlingen?
a. ja
b. nee, aileen als er aanleiding toe is.

30. Hoe vaak is er gemiddeld genomen contact met de ouders van allochtone leerlingen?
a. elk half jaar of vaker
b. een keer per jaar
c. ~~n keer in de twee jaar of minder

31. Waar vindt het contact met de ouders meestal plaats?
a. op school
b. bij de ouders tbuis

32. Is er op uw school sprake van extra lessen voor allochtone leerlingen?
a. ja (ga door naar vraag 33)
b. nee (dan bent u klaar met het invullen van dezevragenlijst)

33. Is er sprake van extra lessen Nederlands voor allochtone leerlingen?
a. ja (ga door naar vraag 34)
b. nee (ga door naar vraag 38)

34. In welke leerjaren worden extra lessen Nederlands gegeven?

35. Welke leerlingen volgen de extra lessen Nederlands?
a. aile allochtone leerlingen
b. alleen allochtone leerlingen die problemen met het Nederlands ondervinden

36. Hoeveel uur per week volgen de allochtone leerlingen gemiddeld extra lessen Nederlands?
...... uur

37. Worden de extra lessen Nederlands tijdens andere lesuren gegeven?
a. ja, nl. tijdens de lessen .
b. nee

38. Is er op uw school sprake van Onderwijs in Eigen Taal voor allochtone leerlingen?
a. ja (ga door naar vraag 39)
b. nee (ga door naar vraag 43)

39. In welke leerjaren wordt Onderwijs in Eigen Taal gegeven?

40. Welke leerlingen volgen op uw school Onderwijs in Eigen Taal?
a. aile allochtone leerlingen
b. aileen de Turkse leerlingen
c. aileen de Marokkaanse leerlingen
d. anders, nl .

41. Hoeveel uur per week volgen de allochtone leerlingen gemiddeld Onderwijs in Eigen Taal?
........ uur

42. Wordt het Onderwijs in Eigen Taal tijdens andere lesuren gegeven?
a. ja, nl. tijdens de lessen .
b. nee

43. Zijn er naast extra lessen Nederlands en/of Onderwijs in Eigen Taal nog andere extra lessen voor
allochtone leerlingen op uw school?

a. ja, nl ..
b. nee

U bent klaar met deze vragenlijst. Wij danken u voor uw medewerking.
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Bijlage 4 Karakteristiek van de onderzoeksgroepen (tabellen bij hoofdstuk 4)

4.1 Onderzoeksgroep in Turkije: bIz.
4.1.1 Leerlingkenmerken

lees- en schrijfgedrag tabel 1 240
4.1.2 Gezinskenmerken

lees- en schrijfgedrag tabel 2 en 3 241
gezinscultuur tabel4 en 5 242

4.2 Onderzoeksgroep in Nederland:
4.2.1 Leerlingkenmerken

sociaal-culturele onentane tabel 6 tim 9 243
lees- eo schrijfgedrag tabel 10 tim 12 245
attitude to.v. school tabel 13 en 14 248
zelfwaardering tabel 15 249

4.2.2 Gezinskenmerken
sociaal-economische status tabel 16 en 17 250
sociaal-culturele orieatatie tabel 18 tim 21 251
lees- en schrijfgedrag tabel 22 en 23 253
gezinscultuur tabel 24 tim 28 255
taalcontactltaalaanbod tabel 29 en 30 257

4.2.3 Schoolkenmerken
leerkrachtverwachtingen tabel 31 en 32 258

Algemene toelichting bij de tabellen:
Per item worden steeds de antwoorden in absolute aantallen (0) eo percentages (%) weergegeven.
Daamaast wordt het totale aantal antwoordeo steeds in de laatste kolom opgeteld (E). Onder de tabel
worden tel kens de gemiddeldeo (gem.) en standaarddeviaties (sd) per item weergegeven.

4.1 Qnderzoeksgroep in Turkije

4.1.1 Leerlingkenmerken

I 2 3 4 L

n (krant) 21 34 102 110 267

% 7,9 12,7 38,2 41,2 100

n (boek) 2 3 56 206 267

% 0,7 1,1 21,0 77,2 100

n (brief) 70 69 112 16 267

% 26,2 25,8 42,0 6,0 100

Tabel 1Lees- en schrifgedrag van de leerlingen in Turkije:
mate waarin de teerlingen thuis een krant lezen (gem. =3.13; sd =.92);
mate waarin de leerlingen thuis boeken of verhalen lezen (gem. =3.74; sd =.51);
mate waarin de leerlingen brieven schrijven (gem. =2,28; sd =.92)

1= nooit
2 = 66n keer per week of minder (krant); 660 boek of brief per jaar
3 = een aantal malen per week (krant); 66n boek of brief per maand
4 = elke dag (krant); 660 boek of brief per week
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4.1.2 Gezinskenmerken

1 2 3 4 0 1:

n (krant) 12 22 52 170 6 262

% 4,6 8,4 19,8 64,9 2,3 100

n (boek) 66 24 66 100 6 262

% 25,2 9,2 25,2 38,1 2,3 100

n (brief) 58 65 106 27 6 262

% 22,1 24,8 40,5 10,3 2,3 100

TabeJ 2 Lees- en schrijfgedrag van de vaders in Turldje:
mate waarin de vaders een krant lezen (gem. =3,40; sd =.98);
mate waarin de vaders boeken of verhalen lezen (gem. =2,72; sd =1.27)
mate waarin de vaders brieven schrijven (gem. =2,34; sd =1.01)

1 = nooit
2 = een keer per week of minder (krant); ~~n boek of brief per jaar
3 = een aantal malen per week (krant); een boek of brief per maand
4 = elke dag (krant); een boek of brief per week
o = vader kan niet lezen 1

I II 1 I 2 I 3 I 4 I 0 I 1: I
n (krant) 29 26 66 118 25 264

% 11,0 9,8 25,0 44,7 9,5 100

n (boek) 55 38 69 77 25 264

% 20,9 14,4 26,1 29,2 9,5 100

n (brief) 63 72 82 22 25 264

% 23,8 27,3 31,1 8,3 9,5 100

TabeJ 3 Lees- en schrijfgedrag van de moeders in Turldje:
mate waarin de moeders een krant lezen (gem. =2,84; sd =1.35)
mate waarin de moeders boeken of verhalen lezen (gem. =2,45; sd =1.35)
mate waarin de moeders brieven schrijven (gem. =2,05; sd =1.12)

1 = nooit
2 = een keer per week of minder (krant); een boek of brief per jaar
3 = een aantal malen per week (krant); een boek of brief per maand
4 = elke dag (krant); ~~n boek of brief per week
o = moeder kan niet lezen

1 De score 0 (analfabete vader/moeder) tell tellcens niet mee bij de berekening van bet gemiddelde. Het
gemiddeJde heeft dus alleen betrekking op de ouders die kunnen lezen en schrijven.
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Gezinscultuur

I II 1 I 2 I 3 I 4 I 1: I
n (hulp huiswerk) 46 36 116 64 262

% 17,6 13,7 44,3 24,4 100

n (praten met leerkracht) 4 49 159 50 262

% 1,5 18,7 60,7 19,1 100

n (vragen over school) 7 16 73 166 262

% 2,7 6,1 27,9 63,3 100

n (vragen naar resultaten) 4 10 38 210 262

% 1,5 3,8 14,5 80,2 100

Tabel 4 Specifieke stimulering van de leerlingen in Turkije door de ouders:
mate waarin de ouders helpen bij huiswerk (gem. =2,76, sd =1,01);
mate waarin de ouders met de leerkracht gaan praten (gem. =2,97, sd =.66);
mate waarin de ouders vragen naar activiteiten op school (gem. =3,52, sd =.73);
mate waarin de ouders vragen naar resultaten op school (gem. =3,73, sd =.60)

1 = nooit; 2 = heel af eo toe; 3 = soms; 4 = vaak

1 2 3 4 1:

n (praten over school) 2 17 91 152 262

% 0,8 6,5 34,7 58,0 100

n (praten over toekomst) 11 44 132 75 262

% 4,2 16,8 50,4 28.6 100

n (praten over problemen) 9 26 84 143 262

% 3,4 9,9 32,1 54.6 100

Tabel 5 Relatie tussen ouders en kinderen in Turkije:
mate waarin gepraat wordt over school (gem. =3.50, sd =.65);
mate waarin gepraat wordt over de toekomst van de leerling (gem. =3,03. sd =.79);
mate waarin gepraat wordt over problemen van de leerling (gem. =3,38, sd =.80)

1 = nooit; 2 = heel af en toe; 3 = soms; 4 = vaak
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4.2 Onderzoeksgroep in Nederland

4.2.1 Leerlingkenmerken

Sociaal-culturele orientatie

I 2 3 4 5 I-

n (Jezen) 8 12 78 93 70 261

% 3,1 4,6 29,9 35,6 26,8 100

n (schrijven) 52 44 56 45 65 262

% 19,8 16,8 21,4 17,2 24,8 100

n (spreken broer/zus) 30 50 127 53 2 262

% 11,4 19,1 48,5 20,2 0,8 100

n (spreken vrienden) 15 39 131 70 8 263

% 5,7 14,8 49,8 26,6 3,1 100

Tabel 6 Taalgedrag van de leerlingen in Nederland:
taal waarin de leeriingen thuis kranten en boeken lezen (gem. =3,78; sd =.99);
taal waarin de leerlingen brieven e.d. schrijven (gem. =3,10; sd =1.46);
spreektaal van de leerlingen met broers en zussen (gem. =2,78; sd =.92);
spreektaal van de leerlingen met vrienden en vriendinnen (gem. =3.06; sd=.92)

I = aileen Turks
2 = meestal Turks en soms Nederlands
3 = Turks en Nederlands evenveel
4 = meestal Nederlands en soms Turks
5 = aileen Nederlands
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I I 1 2 3 4 5 1:

n (belang) 19 8 152 44 38 261

% 7,3 3,1 58,2 16,8 14,6 100

n (schoooheid) 43 33 129 36 21 262

% 16,4 12,6 49,3 13,7 8,0 100

n (taalvoorkeur) 38 14 118 34 57 261

% 14,6 5,4 45,2 13,0 21,8 100

n (taalvaardigheid) 64 30 49 52 66 261

% 24,5 11,5 18,8 19,9 25,3 100

TabeJ 7 Taalattitude van de leerlingen in Nederland:
de taal die de leerlingen het belangrijkste vinden am te kennen (gem. =3,28; sd =1.00);
de taal die de leerlingen het mooist vinden (gem. =2,40; sd =.98);
de taal die de leerlingen het liefst praten (gem. =3,22; sd =1.26);
de taal waarin de leerlingen zicn het best kunnen uitdrukken (gem. =3,10; sd =1.52)

1 = Turks is het meest belangrijk / meest mooi / spreek ik het liefst / het best
2 = Turks is wat belangrijker / mooier / spreek ik liever / beter dan Nederlands
3 = beide talen zijn even belangrijk / even mooi / spreek ik even graag / even goed
4 = Nederlands is wat belangrijker / mooier / spreek ik liever / beter dan Turks
5 = Nederlands is het meest belangrijk / meest mooi / spreek ik het liefst / het best

1 2 3 4 5 1:

n (vriend-inn-en) 11 76 129 41 4 261

% 4,2 29,1 49,1 15,7 1,6 100

n (omgang op school) 15 67 133 36 5 256

% 5,9 26,2 51,9 14,1 1,9 100

n (kijkgedrag tv/video) 5 15 90 122 28 260

% 1,9 5,8 34,6 46,9 10,8 100

TabeJ 8 Gedrag ten aanzien van land en cultuur van de leerlingen in Nederland:
het hebben van Turkse en/of Nederlandse vriend-innet-jes (gem. =2,81; sd =.80);
het op school omgaan met Turkse en/of Nederlandse leerlingen (gem. =2,80; sd =.82);
het kijken naar Turkse enlof Nederlandse tv en video's (gem. =3,56; sd =.83)

1 = aileen Turkse vriendjes /leerlingen / tv en video
2 = meest Turkse vriendjes / leerlingen / tv en video
3 = evenveel Turkse als Neder1andse vriendjes /leerlingen I tv en video
4 = meest Nederlandse vriendjes /Ieerlingen I tv en video
5 = aileen Nederlandse vriendjes /Ieerlingen / tv en video
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1 2 3 4 5 1:

n (wonen) 63 18 86 29 67 263
% 24,0 6,8 32,7 11,0 25,5 100
n (infonnatie) 67 42 121 16 16 262
% 25,6 16,0 46,2 6,1 6,1 100

Tabel 9 Attitude ten aanzien van land en cultuur van de leerlingen in Nederland:
land waarin de leerlingen het liefst zouden willen wonen (gem. =3,07; sd =1.47);
land waarover de leerlingen het meeste willen weten (gem. =2,51; sd =1.12)

1 = bet liefst in Turkije / het meeste over Turkije
2 = iets liever in / iets meer over Turkije dan Nederland
3 = in beide landen even graag / over beide landen even veel
4 = iets liever in / iets meer over Nederland dan Turkije
5 = het liefst in Nederland / het meeste over Nederland

Lees- en schrijJgedrag

keuze 'leuk' 'niet leuk' 1:

n (spel spelen) 145 41 186
% 78,0 22,0 100
n (praten) 147 40 187
% 78,6 21,4 100
n (lezen) 135 51 186
% 72,6 27,4 100
n (knutselen) 89 97 186
% 47,8 52,2 100
n (schrijven) 106 81 187
% 56,7 43,3 100
n (tv/video kijken) 171 16 187
% 91,4 8,6 100

Tabel 10 Rol van lezen en schrijven in de vrijetijdsbesteding van de leerlingen in Nederland
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I IQ 2 ~ 4 I 5 [£]
n (lezen per week) 8 42 64 34 39 187

% 4,3 22,5 34,2 18,2 20,8 100
,

n (gisteren gelezen) 71 36 48 24 9 188

% 37,8 19,1 25,5 12,8 4,8 100

n (schrijven per jaar) 14 30 43 45 55 187

% 7,5 16,0 23,0 24,1 29,4 100

n (gisteren geschreven) 59 15 38 46 29 187

% 31,6 8,0 20,3 24,6 15,5 100

n (tv kijken per dag) 6 45 40 38 59 188

% 3,2 23,9 21,3 20,2 31,4 100

n (gisteren tv gekeken) 27 40 49 40 31 187

% 14,4 21,4 26,2 21,4 16,6 100

I
Tabel 11 Mate van lezen, schrijven en tv kijken van de leerlingen in Nederland:

mate van lezen per week (gem. =3,29, sd =1.16) en gisteren (gem. =2,28, sd =1,23);
mate van schrijven per jaar ( gem. =3,52, sd =1,27) en gisteren (gem. =2,84. sd =1,48)
mate van tv kijken per dag (gem. =3.53, sd =1,25) en gisteren (gem. =3,04, sd =1,29)

lezen per week: (1) nooit gisteren gelezen:
(2) minder dan 1 uur
(3) 1 tot 2 uur
(4) 2 tot 3 uur
(5) meer dan 3 uur

schrijven per jaar: (1) nooit gisteren geschreven:
(2) een paar keer per jaar
(3) ongeveer elke maand
(4) ongeveer elke week
(5) ongeveer elke dag

tv kijken per dag/gisteren: (1) minder dan 1 uur
(2) tussen 1 A2 uur
(3) tussen 2 A3 uur
(4) tussen 3 A4 uur
(5) meer dan 4 uur
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(1) gisteren niet gelezerr
(2) ongeveer een kwartier
(3) ongeveer een half uur
(4) ongeveer 1 uur
(5) meer dan 1 uur

(1) gisteren niet geschreven
(2) een paar minuten
(3) ongeveer een kwartier
(4) ongeveer een half uur
(5) meer dan een half uur



I I I I I I I1 2 3 4 1:

n (Ned. kranten) 17 64 82 23 186

% 9,1 34,4 44,1 12,4 100

n (Turkse kranten) 56 59 52 19 186

% 30,1 31,7 28,0 10,2 100

n (Ned. boeken) 8 8 62 109 187

% 4,3 4,3 33,1 58,3 100

n (Turkse boeken) 68 28 55 36 187

% 36,4 15,0 29,4 19,2 100

n (Ned. brieven) 60 31 51 44 186

% 32,3 16,7 27,4 23,6 100

n (Turkse brieven) 47 39 70 31 187

% 25,1 20,9 37,4 16,6 100

Tabel 12 Lees- en schrijfgedrag in beide talen van de leerlingen in Nederland:
mate waarin de leerlingen Nederlandse kranten lezen (gem. =2,60, sd =.82);
mate waarin de leerlingen Turkse kranten lezen (gem. =2,18, sd =.98);
mate waarin de leerlingen thuis Nederlandse boeken lezen (gem. =3,45; sd =.77);
mate waarin de leerlingen thuis Turkse boeken lezen (gem. =2,32, sd =1,16);
mate waarin de leerlingen Nederlandse brieven schrijven (gem. =2,42; sd =1,17);
mate waarin de leerlingen Turkse brieven schrijven (gem. =2,45, sd =1,04)

1 = nooit
2 = een keer per week of minder (krant); een boek of brief per jaar
3 = een aantal malen per week (krant); een boek of brief per maand
4 = elke dag (krant); ~~n boek of brief per week
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Attitude t.o.v. school

1 2 3 4 5 1:

n (beleving van school) 4 2 49 63 67 185

% 2,2 1,1 26,5 34,0 36,2 100

n (nut van het geleerde) 6 7 40 71 62 186

% 3,2 3,8 21,5 38,2 33,3 100

n (belang van cijfers) 1 0 6 30 149 186

% 0,5 0,0 3,2 16,2 80,1 100

n (moeilijkheidsgraad) 1 10 113 46 15 185

% 0,5 5,4 61,1 24,9 8,1 100

Tabel 13 Attitude ten opzichte van school van de leerlingen in Nederland:
beleving van school door de leerling (gem. =4,01, sd =.93;
mate waarin de leerling het geleerde op school nuuig vindt (gem. =3,95, sd =1,00);
be lang dat de leerling hecht aan het behalen van goede cijfers (gem. =4,75, sd =.56);
moeilijkheldsgraad van de stof naar inschatting van de leerling (gem. =3,35, sd =.73)

1 = helemaal niet leuk I nuttig I belangrijk I gemakkelijk
2 = niet erg leuk I nuttig I belangrijk I gemakkelijk
3 = neutraal
4 = weI leuk I nuttig I belangrijk I gemakkelijk
5 = heel erg leuk I nuttig I belangrijk Igemakkelijk

1 2 3 4 1:

n 164 17 2 2 185

% 88,6 9,2 1,1 1,1 100

Tabel 14 Mate van spifbelen door de leerlingen in Nederland (gem. =1,15; sd =.46)
1 = nooit
2 = een paar uur per maand
3 = een paar dagen per maand
4 = vaker dan een paar dagen per maand
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Zelfwaardering

negatief positief gem. sd

1 28,7 71,3 1,71 .45

2 28,4 71,6 1,72 .45

3 12,3 87,7 1,88 .33

4 28,0 72,0 1,72 .45

5 19,9 80,1 1,80 .40

6 21,1 78,9 1,79 .41

7 20,3 79,7 1,80 .40

8 63,2 36,8 1,37 .48

9 21,8 78,2 1,78 .41

10 8,4 91,6 1,92 .28

11 15,3 84,7 1,85 .36

12 49,8 50,2 1,50 .50

13 4,2 95,8 1,96 .20

14 17,2 82,8 1,83 .38

15 16,9 83,1 1,83 .37

Tabel15 Zelfwaardering van de leerlingen in Nederland (n =261): negatieve of positieve beoordeling
van 15 uitspraken met gemiddelden (gem.) per uitspraak en standaarddeviaties (sd)
De vijftien uitspraken waren:
1 Ik ben knap in veel dingen.
2 Als de juffrouw/meester mij roept word ik zenuwachtig.
3 Op school gedraag ik me goed.
4 Ik heb goede Ideeen,
5 Als iets moeilijk wordt geef ik het gauw op.
6 Ik kan goed leren.
7 Het duurt lang voor ik mijn werk op school af heb.
8 Ik ben belangrijk in de klas.
9 Als ik een beurt krijg. doe ik het meestal goed.
10 Op school zit ik vaak te dromen.
11 Ik heb een hekel aan school.
12 De kinderen in mijn klas vinden dat ik goede ideeen heb.
13 Ik ben dom.
14 Wat ik leer vergeet ik weer.
15 Ik kan goed lezen.
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4.2.2 Gezinskenmerken

Sociaal-economische status
,

I I 1 2 3 4 l:

n (opleiding vader) 70 111 10 5 196

% 35,7 56,7 5,1 2,5 100

n (opleiding moeder) 111 56 6 0 173

% 64,1 32,4 3,5 0,0 100

Tabel 16 Opleidingsniveau van de Turkse ouders in Nederland:
vaders (gem. =1,74, sd =.67);
moeders (gem. 1,39, sd =.50)

1 = geen opleiding of enkele jaren lager onderwijs
2 = volledig lager onderwijs' of onvolledig voortgezet onderwijs
3 = volledig voortgezet onderwijs
4 = hogeschool of universiteit

1 2 3 4 5 l:

n (beroep vader) 49 113 37 8 5 212

% 23,1 53,3 17,4 3,8 2,4 100

n (beroep moeder) 161 25 7 0 0 193

% 83,4 13,0 3,6 0,0 0,0 100

Tabel 17 Beroepsniveau van de Turkse ouders in Nederland:
vaders (gem. =2,09, sd =.87);
moeders (gem. =1,20, sd =.49)

1 = geen beroep
2 = ongeschoolde handarbeid
3 = geschoolde handarbeid of lagere employee
4 = Ideine zelfstandige of middelbare employee
5 = hoger beroep
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Sociaal-culturele orienta tie

1 2 3 4 5 0 1:

n (leestaaI vader) 129 61 55 6 5 5 261

% 49,4 23,4 21,1 2,3 1,9 1,9 100

n (leestaal moeder) 154 35 20 3 1 49 262

% 58,8 13,4 7,6 1,1 0,4 18,7 100

n (schrijftaal vader) 152 65 37 1 0 7 262

% 58,0 24,8 14,1 0,4 0,0 2,7 100

n (schrijftaal moeder) 163 42 5 1 2 50 263

% 62,0 15,9 1,9 0,4 0,8 19,0 100

n (spreektaaI vader) 102 106 45 8 1 - 262

% 38,9 40,4 17,2 3,1 0,4 - 100

n (spreektaaI moeder) 181 62 15 4 1 - 263

% 68,8 23,6 5,7 1,5 0,4 - 100

Tabel 18 Taalgedrag van de Turkse ouders in Nederland:
leestaal vader (gem. =1,81, sd =.98);
leestaal moeder (gem. =1,41, sd =.76);
schrijftaal vader (gem. =1,56, sd =.75);
schrijftaal moeder (gem. =1,30, sd =.63);
spreektaal vader (gem. =1,85, sd =.84);
spreektaal moeder (gem. =1,41, sd =.70)

1 = aIleen in net Turks
2 = meestal in het Turks en soms in het Nederlands
3 = in beide talen evenveel
4 = meestal in het Nederlands en soms in het Turks
5 = aIleen in het Nederlands
0= vader/moeder kan niet lezenlschrijven

1 2 3 4 5 1:

n (belang) 19 23 147 30 44 263

% 7,2 8,8 55,9 11,4 16,7 100

Tabel 19 Taalattitude van de Turkse ouders in Nederland:
taal die zij voor hun kinderen belangrijk achten (gem. =3,22; sd =1,06)

1 = Turks het belangrijkste
2 = Turks iets belangrijker dan Nederlands
3 = beide talen even belangrijk
4 = Nederlands iets belangrijker dan Turks
5 = Nederlands het belangrijkste
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I II 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 1: I
n (sociaIe omgang) 75 118 66 2 ° 261

% 28,7 45,2 25,3 0,8 0,0 100

n (nieuws via kranten) 110 87 37 16 4 254

% 43,3 34,2 14,6 6,3 1,6 100

n (nieuws via TV/radio) 43 68 118 25 8 262

% 16,4 26,0 45,0 9,5 3,1 100

Tabel 20 Gedrag ten aanzien van land en cultuur van de ouders in Nederland:
sociale omgang met Turken en/of Nederlanders (gem. =1,98, sd =.76);
volgen van nieuws van Turkse en/of Nederlandse kranten (gem. =1,86, sd =1,00);
volgen van nieuws van de Turkse en/of Nederlandse TV/radio (gem. =2,57, sd =.97)

1 = aIleen met Turken / aIleen nieuws van Turkse media
2 = het meeste met Turken / het meeste nieuws van Turkse media
3 = met beide evenveel / van beide evenveel
4 = het meeste met Nederlanders / het meeste nieuws van Nederlandse media
5 = aIleen met Nederlanders / aIleen nieuws van Nederlandse media

I I 1 2 3 4 5 1:

n (informatie) 183 43 27 2 4 259

% 70,7 16,6 10,4 0,8 1,5 100

n (wonen) 98 47 59 26 22 252

% 38,9 18,7 23,4 10,3 8,7 100

Tabel 21 Attitude ten aanzien van land en cultuur van de ouders in Nederland:
land waarover de ouders het meeste weten (gem. =1,46, sd =.83);
land waarin de ouders het liefs: zouden wonen ( gem. =2,39, sd =1,24)

1 = het meeste over Turkije / het liefst in Turkije
2 = iets meer over Turkije / iets liever in Turkije dan in Nederland
3 = over beide landen even veel / in beide landen even graag
4 = iets meer over Nederland / iets liever in Nederland dan in Turkije
5 = het meeste over Nederland / het liefst in Nederland
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Lees- en schrifgedrag

I I 1 2 3 4 0 1:

n (Ned. kranten) 32 42 48 20 43 185

% 17,3 22,7 26,0 10,8 23,2 100

n (Turkse kranten) 24 34 60 62 4 184

% 13,0 18,5 32,6 33,7 2,2 100

n (Ned. boeken) 117 10 8 7 43 185

% 63,3 5,4 4,3 3,8 23,2 100

n (Turkse boeken) 59 33 47 41 4 184

% 32,1 17,9 25,5 22,3 2,2 100

n (Ned. brieven) 64 21 38 20 43 186

% 34,4 11,3 20,4 10,8 23,1 100

n (Turkse brieven) 28 31 94 29 4 186

% 15,1 16,7 50,5 15,6 2,1 100

Tabel 22 Lees- en schrijfgedrag in beide talen van de vaders in Nederland:
mate van lezen van Nederlandse kranten (gem. =2,32, sd =1,03;
mate van lezen van Turkse kranten (gem. =2,89, sd =1,03);
mate van lezen van Nederlandse boeken (gem. =1,33, sd =.80);
mate van lezen van Turkse boeken (gem. =2,39, sd =1,16);
mate van schrijven van Nederlandse brieven (gem. =2,10, sd =1,13);
mate van schrijven van Turkse brieven (gem. =2,68, sd =.90)

1 = nooit
2 = ~n keer per week of minder (krant); een boek of brief per jaar
3 = een aantal malen per week (krant); een boek of brief per maand
4 = elke dag (krant); een boek of brief per week
o = vader kan niet lezenlschrijven in het NederlandslTurks
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1 2 3 4 0 1:

n (Ned. kranten) 38 16 16 4 112 186

% 20,4 8,6 8,6 2,2 60,2 100

n (Turkse kranten) 46 39 44 18 39 186

% 24,7 21,0 23,6 9,7 21,0 100

n (Ned. boeken) 62 3 8 2 112 187

% 33,1 1,6 4,3 1,1 59,9 100

n (Turkse boeken) 51 34 36 26 38 185

% 27,6 18,4 19,5 14,0 20,5 100

n (Ned. brieven) 53 13 10 0 110 186

% 28,5 7,0 5,4 0,0 59,1 100

n (Turkse brieven) 32 34 71 11 38 186

% 17,2 18,3 38,2 5,9 20,4 100

Tabel 23 Lees- en schrijfgedrag in beide talen van de moeders in Nederland:
mate van tezen van Nederlandse kranten (gem. =1,81, sd =.96);
mate van lezen van Turkse kranten (gem. =2,23, sd =1,03);
mate van lezen van Nederlandse boeken (gem. =1,33, sd =.78);
mate van lezen van Turkse boeken (gem. =2,25, sd =1,12);
mate van schrijven van Nederlandse brieven (gem. =1,43, sd =.72);
mate van schrijven van Turkse brieven (gem. =2,41, sd =.90)

1 = nooit
2 = een keer per week of minder (krant); een boek of brief per jaar
3 = een aantal malen per week (krant); een boek of brief per maand
4 = elke dag (krant); een boek of brief per week
o = moeder kan niet lezenlschrijven in het NederlandslTurks
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Gezinscultuur

1 2 3 4 5 1:

n (algemene ontwikkeling) 32 54 60 56 46 248

% 12,9 21,8 24,2 22,6 18,5 100

n (interesse voor school) 22 55 57 66 50 250

% 8,8 22,0 22,8 26,4 20,0 100

n (ondersteuning) 38 65 61 52 32 248

% 15,3 26,2 24,6 21,0 12,9 100

n (aansluiting thuis-school) 45 71 75 36 21 248

% 18,1 28,6 30,3 14,5 8,5 100

Tabel 24 Algemene stimulering van de leerlingen in Nederland door de ouders:
belangstelling voor lezen en algemene ontwikkeling thuis (gem. =3,12, sd =1,30);
belangstelling voor schoolvorderingen van de leerling (gem. =3,27, sd =1,25);
ondersteuning en stimulans die de leerling thuis krijgt (gem. =2,90, sd =1,26);
aansluiting tussen thuiscultuur en schoolcultuur (gem. =2,66, sd =1,18)

I = laag, 2 = vdj laag, 3 = neutraal, 4 = vrij hoog, 5 = hoog

I II 1 I 2 I 3 I 4 ~
n (hulp huisvverk) 72 73 89 27 261

% 27,6 28,0 34,1 10,3 100

n (praten met leerkracht) II 58 144 49 262

% 4,2 22,1 55,0 18,7 100

n (vragen over school) 15 47 96 104 262

% 5,7 17,9 36,7 39,7 100

n (vragen naar resultaten) 19 41 94 106 260

% 7,3 15,8 36,1 40,8 100

Tabel 2S Specifieke stimulering van de leerlingen in Nederland door de ouders:
mate waarin ouders helpen bij huiswerk (gem. =2,27, sd =.98);
mate waarin ouders met de leerkracht gaan praten (gem. =2,88, sd =.75);
mate waarin ouders vragen naar activiteiten op school (gem. =3,10, sd =.89);
mate waarin ouders vragen naar resultaten op school (gem. =3,10, sd =.92)

I = nooit, 2 = heel af en toe, 3 = soms, 4 = vaak
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1 2 3 4 1:

n (praten over school) 4 44 116 96 260

% 1,6 16,9 44,6 36,9 100

n (praten over de toekornst) 20 40 115 80 255

% 7,8 15,7 45,1 31,4 100

n (praten over problemen) 40 60 88 64 252

15,9 23,8 34,9 25,4 100

Tabel 26 Relatie tussen de ouders en de leerlingen in Nederland:
mate waarin gepraat wordt over school (gem. =3,17, sd =.76);
mate waarin gepraat wordt over de toekomst van de leerling (gem. =3,00, sd =.89);
mate waarin gepraat wordt over problemen van de leerling (gem. =2,70, sd =1,02)

1 = nooit, 2 = heel af en toe, 3 = soms, 4 = vaak

I I 1 2 3 4 5 1:

n (motiveren) 18 36 49 53 39 195

% 9,2 18,5 25,1 27,2 20,0 100

n (schoolsucces) 11 18 37 54 75 195

% 5,6 9,2 19,0 27,7 38,5 100

n (maatschappelijk succes) 17 30 45 60 36 188

9,0 16,0 23,9 31,9 19,2 100

Tabel 27 Motivatie van de leerlingen in Nederland door de ouders:
mate van motiveren tot schoolprestaties (gem. =3,30. sd =1.24);
belang dat ouders hechten aan schoolsucces (gem. =3,84. sd =1,20);
belang dat ouders hechten aan maatschappelijk succes (gem. =3.36. sd =1,21)

1 = laag, 2 = vrij laag, 3 = neutraal, 4 = vrij hoog, 5 = hoog
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1 2 3 4 5 1:

n (leescultuur) 83 49 44 15 5 196

% 42,3 25,0 22,4 7,7 2,6 100

n (kennis van Ned. school) 50 57 51 23 15 196

% 25,5 29,1 26,0 11,7 7,7 100

n (capaciteit tot motiveren) 91 36 37 29 3 196

% 46,4 18,4 18,9 14,8 1,5 100

Tabel 28 Capaciteit tot motiveren van de leerlingeti in Nederland door de ouders:
mate waarin de ouders lezen (gem. =2,03, sd =1,09);
kennis van de Nederlandse school en maatschappij (gem. =2,45, sd =1,21);
capaciteit om hun kinderen te ondersteunen wat betreft school (gem. =2,07, sd 1,18)

1 = laag, 2 = vrij laag, 3 = neutraal, 4 = vrij hoog, 5 = hoog

Taalcontact

1 2 3 4 5 1:

n (taal leerlingen) 13 106 112 20 0 251

% 5,2 42,2 44,6 8,0 0,0 100

n (taal vriend-inn-en) 21 92 103 30 5 251

% 8,4 36,7 41,0 11,9 2,0 100

Tabel 29 Taalcontact van de leerlingen in Nederland in de schoolsituatie:
omgang met andere leerlingen op school (gem. =2,55, sd =.72);
spreektaal met vrienden(inn)en op school (gem. =2.62, sd =.87)

1 = aIleen met Turkse leerlingen I aIleen Turks
2 = vooraI met Turkse leerlingen I vooraI Turks
3 = evenveel met Turkse als met Nederlandse leerlingen I beide talen evenveel
4 = vooraI met Nederlandse leerlingen I vooraI Nederlands
5 = aIleen met Nederlandse leerlingen/ aIleen Nederlands

I I 1 2 3 4 5 1:

n (Nederlands vader) 29 79 57 63 7 235

% 12,3 33,6 24,3 26,8 3,0 100

n (Nederlands moeder) 102 59 46 22 5 234

% 43,6 25,2 19,7 9,4 2,1 100

Tabel 30 Taalcontact van de leerlingen in Nederland in de thuissituatie:
beheersing van het Nederlands door vader (gem. =2,74, sd =1,08);
beheersing van het Nederlands door moeder (gem. =2,01, sd =1,10)

1 = nauwelijks, 2 = laag, 3 = matig, 4 = goed, 5 = zeer goed
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3.2.2 Schoolkenmerken

Leerkrachtverwachtingen

I I 1 2 3 4 5 L

n (zaken doorzien) 25 57 88 54 25 249

% 10,0 22,9 35,4 21,7 10,0 100

n (abstractievermogen) 38 75 80 45 11 249

% 15,3 30,1 32,1 18,1 4,4 100

n (inzicht) 31 73 80 49 16 249

% 12,5 29,3 32,1 19,7 6,4 100

n (taalgevoel) 31 69 80 53 16 249

% 12,5 27,7 32,1 21,3 6,4 100

n (behoefte aan hulp) 64 56 58 51 20 249

% 25,7 22,5 23,3 20,5 8,0 100

Tabel 31 Prestatiegeschiktheid van de leerlingen zoals beoordeeld door de groepsleerkracht:
doorzien van zaken (gem. =2,99, sd =1,12);
abstractievermogen (gem. =2,66, sd =1,08);
inzicht (gem. =2,78, sd =1,10);
taalgevoel (gem. =2,81, sd =1,10);
mate waarin de leerling hulp nodig heeft (scores omgedraaid 1-5) (gem. =2,63, sd =1,28)

1 = laag, 2 = vrij laag, 3 = neutraal, 4 = vrij hoog, 5 = hoog

I II 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I L I
n (type taken) 37 43 70 43 56 249

% 14,8 17,3 28,1 17,3 22,5 100

n (aan te bieden stot) 36 41 39 53 80 249

% 14,4 16,5 15,7 21,3 32,1 100

n (eisen) 22 29 45 62 91 249

% 8,8 11,6 18,1 24,9 36,6 100

n (doorstroming) 95 49 38 34 33 249

% 38,1 19,7 15,3 13,7 13,2 100

Tabel 32 Prestatieniveau dat de groepsleerkracht nastreeft voor de Turkse leerlingen:
benadrukken van praktische, dan wei theoretische taken (gem. =3,15. sd =1,35);
alleen noodzakelijke, dan wei ook verrijkende stof aanbieden (gem. =3,40, sd =1,44);
bescheiden, dan wei hoge eisen stellen (gem. =3.69, sd =1,31);
schoo/type in het voortgezet onderwijs waarop men mikt (gem. =2,44, sd =1,44)

1 = laag, 2 = vrij laag, 3 = neutraal, 4 = vrij hoog, 5 = hoog
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