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VOORWOORD

'It Frysk heart net yn it  einekroas  en Jan  Poep  kin de  pot  op'

Deze uitspraak vormde de titel van een discussienota van de SLO (De Jong en Meestringa
1981) over de plaats en de functie van de Friese taal in het basisonderwijs die in 1981 in
het kader van het leerplanproject 'Naar een leerplan-Fries' werd uitgebracht. Met deze
titel wilden de auteurs aangeven  dat het onderwijs in het Fries niet mag blijven steken  in
traditionele onderwerpen zoals 'de 1jippen' en 'de pleats', maar dat er ingespeeld moet
worden op de eigen ervaringen van de kinderen. Bovendien is het ongewenst, dat het
onderwijs in het Fries alleen 'iets leuks' inhoudt; juist daardoor komt dit onderwijs op
'Jail Poeps plak' terecht. In deze discussienota werd, op onderwijsleerplanniveau, een
voorlopige standpuntbepaling gegeven over verantwoord onderwijs in het Fries. De nota
is later gevolgd door praktijkpublicaties, een onderwijsleerplanpublicatie en een model-
deelschoolwerkplan Fries. In alle publicaties van het project 'Naar een leerplan-Fries'
komt naar voren, dat pas sprake is van verantwoord onderwijs in het Fries als alle vier
taalvaardigheden in het vormingsaanbod naar voren komen en als de Friese taal mede als
voertaal gebruikt wordt.

Ruim tien jaar na het verschijnen van deze discussienota kan de positie en de inhoud
van het onderwijs in het Fries op de basisscholen in Friesland geavalueerd worden.
Hierbij gaat het om de vraag op welke wijze het tweetalig ondeIwijs zoals dat sinds 1980
vorm gekregen heeft, een bijdrage levert aan de taalbeheersing Nederlands en Fries van
de leerlingen. In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de
taalvaardigheid Nederlands en Fries van leerlingen aan het einde van de basisschool.

Gelet op zowel de omvang als de samenhang van de verrichte werkzaamheden is dit
proefschrift ontstaan in nauwe samenwerking tussen beide auteurs. Toch kan gesproken
worden over een taakafbakening tussen beiden. Alex Riemersma is speciaal verantwoorde-
lijk voor de analyse en de bespreking van de resultaten van de taalvaardigheid Nederlands
van de leerlingen, met name hoofdstuk 6. De analyse en de bespreking van de taalvaar-
digheid Fries komt voor rekening van Sikko de Jong, met name hoofdstuk 5. De overige
hoofdstukken zijn geschreven in nauwe samenwerking tussen beide auteurs.

Gelijktijdig met het onderzoek 'Taalpeiling yn Frysldn' is door Jehannes Ytsma
(Fryske Akademy) op dezelfde scholen onderzoek verricht naar aspecten van eerste- en
tweede-taalverwerving bij Friestalige en Nederlandstalige leerlingen en de taalhouding van
deze leerlingen. Van dit onderzoek in een aparte publicatie verslag gedaan worden.

Bij het opzetten en het uitvoeren van dit onderzoek hebben wij veel steun ontvangen.
In de eerste plaats gaat onze dank uit naar de promotor, prof.dr. G. Extra, en de co-
promotor, dr. R. van Hout. De besprekingen met hen in de verschillende fasen van het
onderzoek waren zeer leerzaam en buitengewoon enthousiasmerend. In de tweede plaats
willen wij dr. J.M. Wijnstra, projectleider van het PPON-project van het CITO, dankzeg-
gen. Zonder zijn medewerking, die bestond uit het beschikbaar stellen van de originele
taalvaardigheidstoetsen Nederlands van het PPON-project 'Taalpeiling einde basisonder-
wijs' en de erbij behorende data, was het niet mogelijk geweest een verantwoorde
vergelijking te maken tussen de taalbeheersing Nederlands van de leerlingen aan het einde
van de basisschool in Friesland en de leerlingen in Nederland als geheel.

De directies en leerkrachten van de 48 basisscholen die aan het onderzoek hebben

deelgenomen, en de leerlingen van groep 8 van deze scholen komt een woord van
bijzondere dank toe. Dankzij hun spontane en consci8ntieuze medewerking kon in
betrekkelijk korte tijd een grote hoeveelheid taaldata verzameld worden. Voor het



afnemen van de mondelinge toetsen hebben wij de medewerking gehad van een aantal
studenten van de Pabo's 'Mari8nburg' in Leeuwarden en 'De Him' in Sneek Ook hen
komt een woord van dank toe. Het beoordelen van de schrijfopdracht is verricht door
veertien leraren basisonderwijs, terwijl het beoordelen van de mondelinge opdracht - met
kennelijk plezier - verricht is door vier universitaire studenten. Door hun medewerking is
het gelukt binnen korte tijd de beschikking te hebben over een flinke hoeveelheid data.

Wij zijn Tom Johnston zeer erkentelijk, dat het hem gelukt is binnen een mum van tijd
de samenvatting te vertalen in een summary.

In de rij van personen die ons met raad en daad terzijde hebben gestaan, mogen de
namen van Durk Gorter en Jehannes Ytsma, medewerkers van de Fryske Akademy, niet
ontbreken. Durk, tige tank foar dyn kritysk kommintaar. Do hast lis holpen de made tried
safolle mooglik fast te huden. Jehannes, mei syn trijen hawwe wy it undersyk, dyn en lis
part, opset en de data ddrfoar sammele. Fan dy hawwe wy leard hoe't SPSS wurket en
hoe't de resultaten ynterpretearre wurde moatte. Foar dyn help, dyn kommintaar en dyn
reewilligens om antwurd te jaan Op lis statistyske fragen:  tige tank.

Een heel speciaal woord van dank wil ik, Sikko, richten tot Ineke de kinderen: Jun oan
jOn yn de studearkeamer, amper hearre wat der oan tafel bepraat waard, hinne en wer
rinne as ik oer in bepaalde formulearnng neitnke woe; dat allegear hawwe jim in oantal
jierren fan my ferneard. Tige, tige tank darfoar.



1  AANLEIDING TOT EN PLAATSBEPALING VAN HET ONDERZOEK

In  paragraaf 1.1 wordt ingegaan op de factoren  die de aanleiding geweest  zijn  tot de opzet
en  uitvoering  van het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslin'. In paragraaf 1.2 worden  de
onderzoeken die in Friesland verricht zijn op het terrein van tweetalig onderwijs bespro-
ken en wordt het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslin' geplaatst in de context van deze
onderzoeken. In paragraaf 1.3 wordt een korte schets gegeven van de inhoud van dit
proefschrift.

1.1     De aantei<ling tot het onderzoek

Voor de basisscholen in de provincie Friesland is sinds 1 augustus 1980 het onderwijs in
het Fries als verplicht vakgebied opgenomen in de Wet op het Basisonderwijs. Dit
betekent niet dat v66r deze datum geen onderwijs in de Friese taal gegeven werd. Sinds
1937 was het wettelijk mogelijk, zij het eerst op facultatieve basis, onderwijs te geven in
de Friese taal, terwijl vanaf 1955 het gebruik van Fries als voertaal wettelijk is toege-
staan. In hoofdstuk 2 wordt in een beknopt overzicht nader ingegaan op de geschiedenis
van het onderwijs in het Fries.

Hoewel reeds meer dan 50 jaar onderwijs in het Fries wordt gegeven, blijkt uit de
literatuur (Ytsma en Gorter 1987: 170) dat er in de loop van deze periode slechts enkele
onderzoeken zijn uitgevoerd naar de taalbeheersing van leerlingen van de lagere c.q.
basisscholen in Friesland, te weten de onderzoeken van Post (1951), Boersma (1958) en
Wijnstra (1976a). In paragraaf 1.2 worden deze onderzoeken verder besproken.

Het onderwijs in het Fries is vanaf 1980 bedoeld voor alle leerlingen, zowel de
Friestalige als de Nederlandstalige leerlingen. Na ruim tien jaar is informatie over de
feitelijke taalbeheersing in het Nederlands en in het Fries van de leerlingen nodig voor
evaluatie en sturing van het beleid ten aanzien van het tweetalig onderwijs in Friesland.
Sinds de invoering in 1980 zijn echter geen gegevens verzameld over de aard en mate van
tweetaligheid van beide groepen leerlingen aan het eind van de basisschool.

Het ontbreken van evaluatiegegevens over zowel de taalbeheersing Nederlan(is als de
taalbeheersing Fries zorgde regelmatig voor gevoelens van onvrede. Met enkele korte
gevalsbeschrijvingen willen wij dit illustreren:

1978
Op een donderdagmiddag om 4 uur komen de cursisten van de applica-
tiecursus Fries een lokaal van de toenmalige Rijks P.A. te Leeuwarden
binnen. Een paar complete schoolteams en een aantal individuele leer-
krachten komen bij elkaar om in een aantal lessen de bevoegdheid voor
het geven van ondenvijs in het vak Fries te halen. Het onderwerp van
deze cursusmiddag is het geven van onderwijs in de eerste en de tweede
taal. In de gesprekken tussen de cursisten en de cursusleider komt ook de
taalvaardigheid Fries en Nederlands van de leertingen aan het einde van
de basisschool aan de orde. De eindconclusie van dit gesprek is dat er
alleen in speculatieve zin over dit onderwerp gesproken kan worden,
omdat er geen evaluatiegegevens bekend zijn over de taalvaardigheid
Fries en Nederlands van de leerlingen.
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1982

In Leeuwarden wordt een internationale conferentie gehouden over
tweetalig onderwijs. Op dee conferentie worden zeven lezingen gehouden
over tweetalig ondenvijs in Friesland. Behalve over de historie van het
tweetalig onderwijs in Friesland wordt onder meer gesproken over de rol
en de functie van zowel de opleidingsinstituten als de begeleidingsdienst.
Ook wordt ingegaan op theorie en pralaijk ten aanzien van de doelen
voor tweetalig ondenvijs. De lezingen zijn gebundeld in 'Bilingual
Education in Friesland' (Zondag 1982). In deze bundel ontbreekt een
hoofdstuk met gegevens over de feitelijke taalbeheersing Fries en Neder-
lands van de leerlingen, omdat er geen gegevens bekend zijn.

1986

Aan de hand van de gegevens van een enqu2te die in 1985 op alle lagere
scholen is gehouden, publiceert de Inspectie van het onderwijs in 1986
een rappon over het onderwijs in het Fries (De Jong 1986). In het kader
van de evatuatieve taak van de inspectie wordt in deze publikatie onder
andere een ovenicht gegeven van de uitgangspunten en doelstellingen
van de scholen, de tijdsinvestering voor het vak Fries, de gerapporteerde
taalbeheersing van de leerkrachten en het gebruik van leermiddelen.  Ook
in deze rapportage kon niet gerefereerd worden aan gegevens over de
taalbeheersing Fries en Nederlands van de leerlingen, omdat er geen
gegevens bekend zijn.

Het gemeenschappelijk kenmerk van bovenstaande voorbeelden is dat evaluatiegegevens
betreffende de taalbeheersing Fries en Nederlands van basisschoolleerlingen in Friesland
ontbreken. Dit betekent een belemmering voor de discussie over gewenste ontwikkelingen
van het tweetalig onderwijs en derhalve voor de ontwikkeling van het te voeren beleid ten
aanzien van het onderwijs in het Fries.

Een mogelijkheid om in dit gemis te voorzien zou de Periodieke Peiling van het
Onderwijsniveau (PPON) geweest zijn. In 1986 was namelijk in opdracht van de minister
van Onderwijs en Wetenschappen de voorbereiding van het PPON-project van start
gegaan met als taak per leer- en vormingsgebied inzicht te verschaffen in het actuele leer-
en vormingsaanbod, de onderwijsresultaten en de relaties daartussen. In navolging van de
desbetreffende beleidsnotitie van juni 1985 worden in Zwarts en Rijlaarsdam (1991:  8) de
volgende functies van een peilingsonderzoek onderscheiden:

-  het bieden van een referentiekader voor de school voor de beoordeling van de eigen
doelstellingen en resultaten;

-  het leveren van indicaties voor het verrichten van nadere (diepte)studies en evaluatie-
onderzoek die van belang kunnen zijn voor de kwaliteitsbeoordeling en Icwaliteitsbevor-
dering van het onderwijs;

-  het bijdragen aan de ontwikkeling van toetsen voor het gebruik door scholen, die een
vergelijking met de tandelijke trend mogelijk maken;

-  het bieden van een minimale (empirische) basis voor de meer algemene discussie over
Icwaliteit en niveau van het ondenvijs.
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Hoewel in het verantwoordingsrapport is aangegeven dat het PPON-onderzoek in principe
het gehele curriculum van het basisonderwijs bestrijkt, bleek uit de brochures waarin de
cyclus van het PPON-project werd beschreven (PPON 1987), dat het onderwijs in het
Fries niet in de cyclus was opgenomen. Dit betekende, dat het PPON-onderzoek geen
referentiekader kon bieden voor de beoordeling van de doelstellingen en de resultaten van
het onderwijs in het vak Fries. Door de toevoeging van het onderwijs in het vak Fries aan
het leer- en vormingsaanbod voor de basisscholen in Friesland is, in vergelijking met
basisscholen in de rest van Nederland, per week minder tijd beschikbaar voor de andere
vakgebieden. Bij sommige ouders en leerkrachten leeft dan ook de veronderstelling dat
het onderwijs in het Fries op zichzelf en de daarmee samenhangende tijdsinvestering een
nadelige invloed hebben op de beheersing van het Nederlands door de leerlingen. Ten
aanzien van de taalbeheersing Nederlands kan dan ook de vraag gesteld worden of de
landelijke gegevens van het PPON-onderzoek over het niveau van de beheersing van de
Nederlandse taal gegeneraliseerd kunnen worden naar de onderwijssituatie in Friesland.

Om een voldoende empirische basis voor de discussie over de kwaliteit en het niveau
van het onderwijs  in het Fries  en het Nederlands  op de basisscholen in Friesland  te
kunnen bieden,  is in  1987 op initiatief van de Permaninte Kommisje Frysk yn it Onderwiis
(PKF) aan de onderzoeksleiding van het PPON-project verzocht een dieptestudie te ver-
richten naar de beheersing van het Fries en het Nederlands op de basisscholen in
Friesland. Als argument voor het uitvoeren van de dieptestudie werd aangevoerd dat na
tien jaar verplicht onderwijs in het Fries op de basisscholen er in Friesland dringend
behoefte bestond aan evaluatiegegevens betreffende de taalbeheersing van de leerlingen in
het Fries en in het Nederlands, mede in verband met de komende basisvorming. Hoewel
de Stuurgroep van het PPON-project positief stond tegenover het verzoek, werd dit toch
afgewezen, omdat de gevraagde dieptestudie volgens de Stuurgroep PPON niet direct
aansloot op de programmering van het project. Daarop hebben wij besloten het onderzoek
'Taalpeiling yn Frysldn' zelf ter hand te nemen.

Het voomaamste onderzoeksdoel van 'Taalpeiling yn Fryslai' is het vaststellen van de
beheersing van het Fries en van het Nederlands door zowel Friestalige als Nederlands-
talige leerlingen aan het einde van de basisschool. In het verlengde van dit onderzoeks-
doel wordt de beheersing van het Nederlands door leerlingen in Friesland aan het einde
van de basisschool vergeleken met de beheersing van het Nederlands door leerlingen aan
het einde van het basisonderwijs in Nederland als geheel, zoals gemeten in het PPON-
onderzoek.
In het voorgaande is echter aangegeven, dat kennis over de mate van beheersing van

beide talen door de leerlingen noodzakelijk is voor zowel een discussie over de kwaliteit
en het niveau  van het taalonderwijs  op de basisscholen in Friesland  als voor evaluatie en
sturing van het onderwijsbeleid. Op deze wijze sluit het onderzoek 'Taalpeiling yn
Frysmn' aan bij de functie van peilingsonderzoek zoals geformuleerd door Zwarts en
Rijlaarsdam (1991: 8).
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1.2     De plaatsbepaling van het onderzoek

In Friesland is in de periode van 50 jaar dat onderwijs gegeven wordt in het Fries op de
lagere c.q. basisscholen betrekkelijk weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar
tweetalig onderwijs (Ytsma en Gorter 1987). Alleen de onderzoeken van Post (1951),
Boersma (1958) en Wijnstra (1976a) hebben als object het meten van resultaten op
leerlingniveau. Om het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' te kunnen plaatsen in dit
onderzoeksveld, worden de drie genoemde onderzoeken kort besproken.

1.2.1   Over de woordenschat van zesjarige kinderen in tweetalig Friesl(md

In 1951 verscheen het verslag van het woordenschatonderzoek van Post (1951), medewer-
ker van het Nutsseminarium voor Pedagogiek te Amsterdam. Het onderzoek was
uitgevoerd onder 88 leerlingen van de eerste klas van acht van de negen zogenaamde
'proefscholen'. Deze proefscholen namen   deel  aan een officieel   door de minister toege-
staan experiment van tweetalig onderwijs, dat gekenmerkt werd door het aanleren van de
basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen met het Fries als instructietaal. Nagenoeg
alle leerlingen van deze scholen spraken thuis FIies. In de inleiding van het onderzoeks-
verslag zijn de volgende doelstellingen aangegeven (Post 1951: 7):

"Het ondenoek naar de woordenschat bedoelde na te gaan:
a.    de omvang van de Friese woordenschat,
b.   de omvang van de Nederlandse woordenschat,
om op grond van a. en b.
c.  aanwijzingen te kunnen geven voor een definitieve voenaalkeuze in de lagere

Idassen der school,
d.     idem voor  de verzorging  der  tweede  taal."

Het onderzoek was dus gericht op de beginfase van het onderwijs, anders gezegd op de
st tbekwaamheid van de Friestalige leerlingen. Voor het onderzoek was een woordenlijst
van 125 Nederlandse woorden (met de Friese vert,ling) opgesteld. Aan de hand van
platen van het Nutsseminarium te Amsterdam en van voorwerpen in natura werd de
leerling uitgenodigd het Friese woord te zeggen. Vervolgens werd bij de leerling
onderzocht   "...   of  het   Nederlandse   equivalent   bekend   is    'Wat   zeggen   ze   in   de   stad?'   of
iets dergeljks" Wost 1951: 19). Het onderzoek werd mondeling in het Fries per leerling
afgenomen. Het resultaat was opmerkelijk: de leerlingen kenden gemiddeld  77.5 %  van  de
Friese woorden (Post 1951: 27), terwijl zij van de Nederlandse woorden slechts 26.6%
kenden (Post 1951: 31). De conclusie van Post (1951: 70) is dan ook:

Wij leiden uit dit resultaat of, dat het Fries door de zesjarigen op een voor him
leeftijd en in hun milieu normale wijze beheerst wordt.  (...) De uitslag van het Neder-
landse gedeelte van het onderzoek bewijst, dat de meeste der onderzochte Friese
zesjarigen  reeds  min  of meer  tweetalig  zijn.  (...)  Him tweetaligheid  is  echter verre van
evenwichtig. Het Nederlandse vocabulaire blijft ver achter bij het Friese en het is wel
zeker, dat het gebruik van de Nederlandse woordenschat geschiedt onder regelen(ie
invloed van het taaleigene in de moedertaal. Zinsbouw, idioom en uitspraak zullen
Fries  zijn."

4



Post  is  verder  van  mening  dat   "...   alleen  het  Fries   voertaal  mag   zijn  in  de   aanvangsklas-
sen, in Friessprekende gebieden." Maar op grond van de aanwezige kennis van het
Nederlands  dringt  hij  ook  aan  "...   op  de  ene  school  wellicht  wat  later  dan  op  de  andere,
op   eenvoudige   Nedertandse   lessen,   die   uitsluitend   gericht   zijn  op  taalverrijking,   goede
uitspraak  en  goed  idioomgebruik,  zoals  dat  zes  8  zeven jarigen  ligt"  (Post 1951:  12).

Het onderzoek van Post is erg belangrijk geweest. De resultaten konden gebruikt worden
voor een wetenschappelijke onderbouwing van het pedagogisch motief voor tweetalig
onderwijs, dat in 1955 door wijziging van de Lager-Onderwijswet 1920 mogelijk werd
gemaakt.

1.2.2   'Van Memmetael en Moedenaal'

In 1958 werd een taalvaardigheidsonderzoek uitgevoerd door U.J. Boersma (1958), mede-
werkster van het Pedagogisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, dat gepubli-
ceerd werd onder de titel 'Van Memmetael en Moedertaal' (Boersma 1958). Het doel van
het onderzoek was na te gaan welk effect de tweetalige aanpak van de proefscholen had
op de beheersing van het Nederlands. Als instrumenten werden gebruikt: een stilleestest,
een dictee, een stilistische invuloefening en een Friesismentest, bestaande uit een invul-
oefening die tevens dienst deed als verhaaltje dat in de vorm van een opstel aangevuld
moest worden. Deze toetsen zijn gemaakt door de leerlingen van de zesde klas van de
negen proefscholen, van acht eentalige scholen (d.w.z. zonder Fries in het leerplan) in
Friesland en van drie lagere scholen van het Utrechtse platteland. In totaal waren 236
leerlingen bij het onderzoek betrokken. Boersma komt in haar onderzoek onder andere tot
de volgende conclusies (Boersma 1958: 42-43):

"-   De beheersing van de Nederlandse spelling is op de Friese scholen iets minder dan
op de Utrechtse controle-scholen.

-   Hoewel op de eentalige Friese scholen alle beschikbare tijd besteed kan worden
aan het Nederlandse spellingssysteem, zijn de resultaten ongunstiger dan op de
proefscholen

-    De grote idiomatische verschillen tussen Nederlands en Fries blijken op alle Friese
scholen een zware handicap bij het taalonderwijs.

-    Zowel bij de stilistische invuloefening als bij de stilleestest nemen de proefscholen
een  gunstige  positie  in.   (.. .)  Men  kan  hieruit  concluderen,   dat  taal  en  denken  in
wederzijdse bernvloeding tot een harmonischer gestructureerd en mimer functione-
ren van de intelligentie leiden, wanneer de basis van het taalonderwijs in de eigen
moedertaal van het kind wordt aangebracht. "

Op grond van haar conclusies formuleert Boersma (1958: 43) de volgende aanbeveling:
"Voor een harmonische taalontwikkeling van het tweetalige kind zal de methodiek van
beide talen op elkaar moeten worden qfgestenld en daarbij moet niet de gangbare
Nederlandse methodiek als richtsnoer worden genomen. " Deze aanbeveling van Boersma
heeft niet geleid tot veranderingen in het onderwijsbeleid. Wel kan dit onderzoek gezien
worden als een voorloper van het onderzoek dat ruim tien jaar later uitgevoerd is door
Wijnstra.
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1.2.3  Het 'Project Friesland'

De aanleiding tot het onderzoek 'Project Friesland' (1971-1975; SVO 0 181) was de
hernieuwde discussie in de jaren zestig over het tweetalig onderwijs in Friesland. Tussen
1965 en 1970 was het aantal tweetalige scholen in Friesland teruggelopen van 84 naar 71;
enkele scholen keerden terug tot eentalig, Nederlands onderwijs vanaf het eerste leerjaar
(Wijnstra 1976a: 59).

Omdat feitelijke gegevens over de effecten van zowel eentalig onderwijs in het Neder-
lands aan Friestalige kinderen als tweetalig onderwijs in Friesland ontbraken, konden de
discussies over het belang en de methodiek van tweetalig onderwijs in Friesland gemak-
kelijk door emoties beheerst worden.
Het uitgangspunt van het onderzoek werd zo geformuleerd (Wijnstra 1976a: 61):

"Onder welke kondities kunnen de onderwijsdoelen van het basisonderwijs het best
gerealiseerd worden met van huis uit friestalige kinderen, in overwegend Fries
sprekende plaatsen, waarbij de doelstelling van het projekt gezien werd als het leveren
van een bijdrage tot een zo verantwoord mogelijke oplossing van de geschetste
problemen  door middel van wetenschappelijk verantwoord  onderzoek."

In dit onderzoek werd proefondervindelijk onderzocht "op welke wO'ze de schoolbekwaam-
heid van het friestalige kind en de kindgeschiktheid van de school beter op elkaar
afgestemd kunnen worden" (Wijnstra 1976a:   62). Deze doelstelling werd uitgewerkt  in
een drieledige vraagstelling voor het onderzoek (Wijnstra 1976a: 62):

"a. Welke minimumeisen stelt het bestaande nederlandstalige ondenvijs aan beheersing
van het Nederlan(is als voorwaar(ie voor schoolsukses in dit onderwijs.

b.      In   hoeverre   is   er   t.a.v.   friestalige   kinderen   sprake   van' een  tekort   aan   schoolbe-
icwaantheid voor het bestaande nederlandstalige onderwijs als gevolg van een
onvolledige beheersing van het Nederlands, en

c.  in hoeverre is er t.a.v. het bestaande nederlandstalige ondenvijs sprake van een
tekort aan geschiktheid voor van huis  uit Fries  sprekende  kinderen. "

De onderzoeksvragen richtten zich niet op de beheersing van beide talen, maar alleen op
het Nederlands: zowel de feitelijke beheersing van het Nederlands in de eerste drie leerja-
ren van de basisschool als het functioneren van het Nederlands als instructietaal in de
hogere leerjaren om de gewenste einddoelstellingen te bereiken. Gelet op de beginsituatie
van de leerlingen (van huis uit Fries sprekende kinderen in overwegend Fries sprekende
plaatsen) en gelet op de heersende onderwijscondities (o.a. Fries als voertaal toegestaan
tot en met het derde leerjaar), werd het onderzoek gericht op de eerste drie leerjaren van
het lager onderwijs en het kleuteronderwijs. Aan het onderzoek werd deelgenomen door
in  totaal 241 leerlingen  op 29 scholen: 12 tweetalige scholen  en 11 eentalige scholen  in
Friesland, terwijl 6 scholen op het Utrechtse platteland als vergelijkingsgroep fungeerden
(Wijnstra 1976a: 99). De vorderingen van een cohort leerlingen werden gedurende vier
jaren gevolgd: steeds aan het eind van het schooljaar, te beginnen met het einde van de
kleuterschool in juni 1972 (Wijnstra 1976a: 109-110).

Naast het hoofdonderzoek werd op de scholen die betrokken waren bij het onderzoek,
een bescheiden parallelonderzoek uitgevoerd naar de resultaten aan het eind van de basis-
school,  met als vraagstelling: "In hoeverre ondervinden van huis uit friestalige kinderen
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aan het einde van het basisonderwijs belemmeringen in schoolsukses en kommunikatie-
vaardigheid in het Nederlands, vergeleken met een overigens vergelijkbare groep van huis
uit nederlandstalige kinderen" (Wijnstra 1976a:  213). De resultaten van het parallelonder-
zoek wijzen uit dat "de verschillen tussen de onderwijskondities gering zijn,  als gekoni-
geerd  wordt  voor  verschillen  in  nonverbale  intelligentie"   (Wijnstra  1976a:  219).

Op basis van dit longitudinale onderzoek komt Wijnstra onder andere tot de volgende
conclusies (Wijnstra 1976a: 271-272):

"-   We zijn daarbij tot de bevinding gekomen dat van huis uit Friestalige kinderen, die
gedurende de eerste drie lee,jaren onder verschillende kondities onderwijs hebben
gekregen, aan het einde van het derde lee,jaar onderling vergeleken weinig
verschillen vertonen op het gebied van de schriftelijke beheersing van het Neder-
lands.

-   De Friese groepen vertonen bovendien op het gebied van de schriftelijke beheer-
sing van het Nederlands ook geen belangrijke verschillen met van huis uit Neder-
landstalige kinderen van het Utrechtse platteland.

-          (...)   de   in   sommige   opzichten   onvolledige   mondelinge   beheersing   van   het   Neder-
lands niet in aanwijsbare mate een belemmering vormt voor het ontwikkelen van de
schrifteliike  beheersing  van  die  taal   (...).

-    Aan het einde van het basisonderwijs daarentegen blijken de gemiddelde skores op
de lees- en taaltoetsen aanzienlijk lager te liggen dan de landelijke gemiddelden.
Een verklaring voor dit verschil in bevindingen tussen klas 3 en 6, dat zowel in de
eentalige als tweetalige scholen optreedt en in mindere mate ook in het Utrechtse
weidegebied, is moeilijk te geven. Daarvoor lou voongezet onderzoek noodzakelijk
zijn.

.

Het onderzoek van Wijnstra heeft een belangrijke functie gehad in de periode voor de
invoering van Fries als verplicht onderdeel  van het leerprogramma  op de basisschool.  De
uitkomsten van het onderzoek en de door Wijnstra ontwikkelde onderwijsmodellen op
meso-niveau hebben een belangrijke rol gespeeld   in de applicatiecursussen Fries.   De
modellen waren integraal opgenomen in het cursusboek en werden gebruikt bij de
discussies over vormgeving van het onderwijs  in het Fries en de schoolwerkplanontwikke-
ling. De onderzoeksgegevens werden tevens op ouderavonden gebruikt bij de voorlichting
over de invoering van Fries in het lager onderwijs.

Met name de publieksversie van het onderzoeksverslag, die zowel in het Fries als in
het Nederlands gepubliceerd werd (Wijnstra 1977a en 1977b), heeft in de discussie over
de vormgeving van het toekomstige verplichte vak Fries een sturende en stimulerende
werking gehad. In hun evaluatie van het onderzoek naar tweetalig basisonderwijs
concluderen Ytsma en Gorter (1987:  174):   "It doel om in bydrage  te jaan oan de diskusje
oer it twatalich underwiis en te kommen ta in mear rasjonele stanpuntbepaling, is folslein
slagge. 4

i Het doel een bijdrage te leveren aan de discussie over het tweetalig onderwijs en te komen
tot een meer rationele standpuntbepaling, is volledig geslaagd.
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1.2.4   Het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' in relatie tot eerdere studies

Uit een vergelijking van bovengenoemde studies en de onderzoeksdoelen van het
onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan', zoals geformuleerd in hoofdstuk 4,  komt als gemeen-
schappelijk kenmerk van deze onderzoeken naar voren, dat er steeds een relatie is met
zowel de vigerende wetgeving ten aanzien van het onderwijs in het Fries als de op dat
moment gangbare opvattingen over tweetalig onderwijs. De proefscholen en de wetswijzi-
ging van 1955 waren gestoeld op een onderwijsmodel van voorbijgaande tweetaligheid.
De functie van het Fries in het onderwijs was niet gericht op taalhandhaving, maar op het
zo goed mogelijk leren van het Nederlands.

In de jaren zestig en zeventig kwamen ideeen naar voren over de zelfstandige waarde
van de thuistaal  van de leerlingen  in  het  onderwijs. Op nationaal niveau werden  deze
idee8n uitgewerkt in de nota 'Schooltaal thuistaal' van de Adviescommissie voor de Leer-
planontwikkeling Moedertaal (1978). In deze nota werden de uitkomsten van de enqudte
'School en dialect' (1976) geanalyseerd. Een belangrijke conclusie uit de enqutte
(Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling Moedertaal 1978: 31) luidt:

"Ongeveer 82% van alle ondervraagden2 vindt dat het dialect niet volledig ·uit de
school geweerd moet worden. Het grootste deel (72%) van de leerkrachten en de
toekomstige leerkrachten is van mening, dat dialect als hulpmiddel bij het onderwijs
gebruikt mag worden."

Uit de mening van de leerkrachten blijkt, dat zij de functie van tweetalig onderwijs
beschouwen als transitioneel.  Uit de vraagstelling  en de opzet  van het onderzoek  van
Wijnstra blijkt dat in het begin van de jaren zeventig ook in Friesland nog in termen van
voorbijgaande tweetaligheid gedacht werd. Pas bij de conclusies maakt Wijnstra melding
van de waarde van het Fries als zodanig: "De kinderen van tweetalige scholen hebben
daarnaast ook het Fries leren lezen en schrijven" (Wijnstra 19763: 271).

Door de invoering van Fries als verplicht vak voor alle leerlingen op de basisscholen
in Friesland met ingang van 1980 en door het vaststellen van kerndoelen voor Fries in het
basisonderwijs in 1993 kan niet meer gesproken worden van een transitioneel model van
tweetalig onderwijs in Friesland. Dit heeft als consequentie, dat onderzoek naar het
taalonderwijs in Friesland gericht zou moeten zijn op de beheersing van beide talen door
alle leerlingen. Extra en Verhoeven (1985) geven aan dat valide rendementsonderzoek
inzake tweetalig onderwijs uitspraken over de beheersing van de eerste taal (Tl) en de
tweede taal (12) dient te bevatten. De doelstelling van het onderzoek 'Taalpeiling yn
Fryslan' voldoet aan deze voorwaarde, omdat zowel de taalbeheersing Fries als de taalbe-
heersing Nederlands van de leerlingen onderzocht wordt.

2   De samenstelling van de respondentengroep werd aldus veramwoord: "De enquete werd
uitgevoerd als volgt: er zijn enquttes verstuurd aan 2372 mensen. Daarvan gingen 54 naar
PA-docenten, 954 naar ouders van lagere-schoolkinderen, 416 naar ouders van kleuters,
20 naar docenten KLOS, 65 naar PA-studenten, 50 naar KLOS-studenten, 537 naar
onderwijzers van de eerste, derde en vijfde klas lagere school en 276 naar kleuterleidsters
van de jongste kleuters. Van de 2372 verzonden enqu8tes werden 1562 ingevuld terugge-
stuurd, een antwoordpercentage  van  66 %

"
(Adviescommissie  voor de Leerplanontwikke-

ling Moedertaal 1978: 26).
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Gedacht vanuit het transitie-model is het goed te verklaren dat de onderzoeken van Post,
Boersma en Wijnstra zich richtten op met name de Friestalige leerlingen. Er waren
weliswaar Nederlandstalige leerlingen van Utrechtse scholen bij de laatste twee onderzoe-
ken betrokken, maar die fungeerden uitsluitend als vergelijkingsgroep. In de onderzoeken
van Boersma en Wijnstra werden geen Nederlandstalige leerlingen in Friesland betrokken.
Omdat het onderwijs in het Fries sinds 1980 geldt voor alle leerlingen is het vanzelfspre-
kend, dat in het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' zowel de Friestalige als de Neder-
landstalige leerlingen in Friesland bewust gekozen zijn als onderzoekspopulatie.

Wat de leeftijdscategorie van de onderzoekspopulatie betreft, sluit 'Taalpeiling yn
Frysldn' aan bij Boersma (1958), maar niet bij Post (1951) en Wijnstra (1976a). De
onderzoeken van Post en Wijnstra richtten zich op de beginjaren van de lagere school, de
startbekwaamheid van de leerlingen. Parallel aan het hoofdonderzoek heeft Wijnstra de
beheersing van het Nederlands bij Friestalige kinderen aan het einde van de basisschool
uitgevoerd. In 'Taalpeiling yn Frysmn' worden eveneens de prestaties van de leerlingen
aan het einde van het basisonderwijs gemeten.

Samengevat kunnen wij stellen, dat de drie genoemde onderzoeken in hun tijd van
groot belang geweest zijn voor de toenmalige discussie over het tweetalig onderwijs in
Friesland. De sterk veranderde positie van het Fries in het onderwijs heeft als consequen-
tie, dat onderzoek verricht moet worden naar de beheersing van beide schooltalen. Het
onderzoek 'Taalpeiling yn Frysldn' geeft hiertoe een aanzet.

1.2.5   Het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' in internationaal perspectief

Het onderzoek is uitgevoerd in nationaal perspectief. Omdat het Fries in Nederland de
enige minderheidstaal is die verankerd is in de nationale onderwijswetgeving, is dit
onderzoek met name gericht op de vergelijking tussen de beheersing van het Fries en het
Nederlands.

In de Europese Gemeenschap zijn echter nog vele andere minderheidstalen in levend
gebruik. Voor zover deze minderheidstalen in het onderwijs een functie hebben, is er in
deze gebieden net als in Friesland sprake van tweetalig onderwijs. Het kan dus zinvol zijn
het tweetalig onderwijs in Friesland te vergelijken met overeenkomstige situaties in
Europa.

De verschillende minderheidstalen hebben echter niet allemaal een gelijkwaardige
positie. De Friese taal heeft bijvoorbeeld een relatief sterke positie door onder andere de
verplichting op de basisscholen in Friesland onderwijs in het vak Fries te geven. Ten
aanzien van het Deens als minderheidstaal in Sleeswijk-Holstein kan ook van een relatief
sterke positie gesproken worden. Op grond van het 'Schulgesetz' van 1978 hebben de
Deense scholen een zekere mate van vrijheid met betrekking tot de vormgeving en
inrichting van hun onderwijs. De Friese taal is een autochtone minderheidstaal in
Nederland die niet in een ander land een dominante positie heeft. Dit in tegenstelling tot
het Deens, dat in Duitsland in Sleeswijk-Holstein als minderheidstaal voorkomt, maar in
Denemarken als officiele landstaal een dominante positie heeft.

In verschillende paragrafen wordt een vergelijking gem:iakt met aspecten van het
onderwijs in andere minderheidstalen in Europa die zich in een vergelijkbare positie
bevinden als het Fries, althans voor zover gegevens beschikbaar waren.
Om te kunnen komen tot zinvolle vergelijkingen tussen het onderwijs in het Fries en het
onderwijs in andere minderheidstalen in Europa zijn de volgende criteria gebruikt:
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-   De minderheidstaal moet een sterke positie hebben.
-  Het moet om autochtone minderheidstalen gaan die niet dominant zijn in een ander

tami.
-   Er moeten voldoen(ie relevante empirische gegevens beschikbaar zijn.

Als uitgangspunt is genomen de sterkte-zwakte analyse van minderheidstalen in Europa
uitgevoerd door Sikma en Gorter  (1991). Op grond  van een analyse  van de vormgeving
en de inhoud van het onderwijs in minderheidstalen en de (officiele) regelgeving voor dit
onderwijs hebben Sikma en Gorter de minderheidstalen in Europa in de categorieen sterk,
gemiddeld en zwak geclassificeerd op basis van 'content and extent' en 'structure' van het
onderwijs in minderheidstalen. Onder 'extent' wordt door hen onder andere verstaan: de
tijdsinvestering, het aantal scholen waar onderwijs in de minderheidstaal wordt gegeven,
de mate van voertaalgebruik, de beschikbaarheid van onderwijsleermateriaal. Onder
'content' wordt onder andere door hen begrepen: het onderwijs in de minderheidstaal als
vak en/of als voertaal, de vaardigheden die in de minderheidstaal onderwezen worden en
de andere vakgebieden waarbij de minderheidstaal als voertaal gebruikt wordt. Onder
'structure' wordt door hen verstaan de maatregelen die getroffen zijn ten behoeve van het
onderwijs in de minderheidstaal. Door Sikma en Gorter (1991: 65) worden hierbij
genoemd de wettelijke en financiele regelingen, de opleidingsmogelijkheden en de
mogelijkheden voor begeleiding. Deze classificatie is in de volgende tabel weergegeven.

Tabel 1.1: Een sterkte-zwakte anatyse van Europese minderheidstaten (ontleend aan Sikma en
Gorter 1991: 109)

Sterk Gemiddeld Zwak

Baskisch (Spanje) Baskisch (Frankrijk) Albanees
Catalaans (Spanje) Bretons Catalaans (Italie)
Duits (Italie) Catalaans (Frankrijk) Cornisch

Iers Corsicaans Kroatisch

Duits (Frankrijk) Vlaams (Frankrijk)
Deens Ladini Friuli
Frans Occitaans (Frankrijk) Grieks
Fries Schots Gaelic Iers (in N.-I.)

Galicisch Noord-Fries
Duits (Belgie) Occitaans (Italie)
Duits (Denemarken)
Letseburgisch Oost-Fries
Sloveens Romani
Welsh Sardinisch

Na toepassing van eerder genoemde vergelijkingscriteria blijven alleen het Welsh, het
Iers, het Baskisch (Spanje) en het Catalaans (Spanje) als relevante vergelijkingsmogelijk-
heden over. Wij hebben daarom besloten de vergelijkingen met andere minderheidstalen
te beperken tot deze vier.
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1.3     De opbouw van het proefschrift

De opbouw van dit proefschrift is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat een beknopt historisch
overzicht van het onderwijs in het Fries tot 1980. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving
gegeven van de ontwikkelingen sinds de invoering van Fries als verplicht vak. In hoofd-
stuk 4 wordt verslag gedaan van de opzet en de uitvoering van het onderzoek. Hierbij
wordt aandacht besteed aan de vraagstelling, de samenstelling van de steekproef, het
toetsmateriaal, de toetsafname, de scoringsvoorschriften en de beoordelingstechnieken. In
de daarop volgende twee hoofdstukken worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd.  In
hoofdstuk 5 komen de verzamelde toetsresultaten betreffende de beheersing van het Fries
aan de orde. In hoofdstuk 6 worden de verzamelde gegevens over de taalbeheersing
Nederlands van de onderzochte leerlingen gepresenteerd en besproken. In hoofdstuk 7
wordt in de eerste paragraaf dieper ingegaan op de samenhang tussen de taalvaardigheid
Nederlands en de taalvaardigheid Fries. In de paragrafen 7.2 en 7.3 worden de relaties
beschouwd tussen de taalvaardigheid Fries en de taalvaardigheid Nederlands en het
onderwijsbeleid.
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2  ONDERWIJS IN HET FRIES: ONTWIKKELINGEN TOT 1980

De bedoeling van dit hoofdstuk is om enige achtergrondinformatie te geven over de
invoering van het onderwijs in het Fries in het basisonderwijs. Onderwijs in het Fries
wordt momenteel gegeven op grond van twee wettelijke bepalingen:
-  het verplichte onderwijs in het vak Fries, zoals aangegeven in artikel 9 lid 4 van de

Wet op het basisonderwijs;
- de mogelijkheid het Fries mede als voertaal bij het onderwijs te gebruiken volgens

artikel 9 lid 8 van de Wet op het basisonderwijs.

In   paragraaf 2.1 wordt een beknopt overzicht gegeven   van de geschiedenis    van    het
onderwijs in het Fries. In paragraaf 2.2 worden de visies op taalonderwijs, zoals die in de
publikaties over het onderwijs in het Fries naar voren komen, beschreven. Een analyse
van de innovatievoorstellen voor de invoering van het vak Fries en de uitvoering van deze
voorstellen komen in paragraaf 2.3 ter sprake.

Een paar praktijkvoorbeelden

1933

Een dorpsschool op het Friese platteland. De inwoners van het  dorp zijn
allemaal Friestalig. Bij het ondenvijs op de dorpsschool wordt uitsluitend
Nederlands gebruikt. Het geven van onderwijs in het Fries is wettelijk
niet mogelijk. Na de zomervakantie komt Geert, de zoon van de dorps-
smid, in de eerste klas.  Op school wordt hij voor het eerst geconfronteerd
met het Nederlands. De mal van de kinderen onderling en de mal in het
gezin is immers Fries.
Op een middag heeft Geen een stukie papier nodig. Hij steekt de vinger
op   en  vraagt  juffrouw   om   een  stulye     papaar   .   Hij   gebruila   het   woordje
"papier' met opzet niet, omdat dit een FrEes woord is en Nederlandse
woorden spreek je toch net iets anders uit.  Omdat de leerlingen van klas
2 en 3 om dit woordgebruik lachen, besluit 'lytse' Geert om voortaan
alleen maar iets te vragen als het hoogst noodzakelijk is.

1973
Een tweetalige school op het platteland. Al een aantal jaren leren de
kinderen van de eerste klas lezen, schrijven en rekenen in het Fries.  Fries
mag  immers facultatief tot  en met  klas  3  als  voenaal  gebruila  worden.
Meester  Z.wart,   leerkracht  van  de   combinatieklas   1,   2   en   3   gad  van-
middag op bezoek bij de ouders van Jelle. Hij heeft nog even het een en
ander nagekeken en weet dat hij deze middag duidelijk moet aangeven,
dat het nog niet zo god gaat met het lezen van Jelle.
's Middags, na een kopje thee, venelt hij moeder Zijlstra van de leespro-
blemen van Jelle. De moeder hoort het aan en zegt dat haar man en zij
dit al vermoedden. Het is voor meester Zwart die middag een hele klus
om moeder Zijlstra duidelijk te maken dat de leesproblemen van Jelle niet
veroorzaakt  worden  door  het  Fries,  maar  dat  Jelle  er   gewoon  nog  niet
nlp voor is om met lezen te beginnen.
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1987

Het onderwijs in het vak Fries is verplicht. Op een basisschool op het
Friese platteland wordt het Fries alleen gedurende een half uur per week
als vak gegeven. Het Fries wordt bij geen enket vakgebied als voenaal
gebruikt, hoewel het merendeel van de leerlingen Friestalig is.
Hoewel de school in het schoolwerkplan aangeeft dat het Fries niet als
voertaal wordt gebruikt, schakelen de leerkrachten tijdens de lessen
regelmatig van het Nederlands over op het Fries. Ook het wisselende
Friese en Nederlandse taalgebruik van de leerlingen wordt geaccepteerd.

1992

Een basisschool in een groot dorp in het noordoosten van Friesland. Het
merendeel van de bevolking is Friestalig. Na een voorzichtige stan van
tun van de leerkrachten met een 'Fryske moam: kin ochtend per week
waarop bij alle activiteiten het Fries als voertaal gebruikt wordt, heeft
het team besloten dit voor de hele school door te voeren. Na ruim een
jaar ervaring is besloten de 'Fryske moarn' uit te breiden tot een 'Fryske
dei':   82n   hele   dag   per  week.   Het   ligt   in   de   bedoeling    's   morgens   bij   de
gewone schoolactiviteiten het Fries als voertaal te gebruiken. 's Middags
zal dan meer de nadruk liggen op de culturele aspecten. Gedacht wordt
aan drama, muzikale vorming en dergelijke. Het schoolbestuur is en-
thousiast en steunt deze gedachte. Het ligt in de bedoeling in het voorjaar
een open dag voor ouders en andere belangstellenden te organiseren.

2.1     Een korte historie van het ondenvijs in het Fries

Uit deze praktijkvoorbeelden blijkt dat er in de loop der jaren vele veranderingen zijn
opgetreden wat de positie van het Fries in het onderwijs betreft. Hoewel de verplichting
onderwijs te geven in het vak Fries voor de basisscholen in Friesland pas sinds 1 augustus
1980 geldt, kent het Fries een lange en soms woelige onderwijshistorie.

2.1.1   De periode v66r 1900

In de laatste decennia van de achttiende eeuw is er sprake van een toenemende belangstel-
ling voor het Fries, de historie en de toekomst van Friesland. Deze ontwikkeling krijgt in
de negentiende eeuw, de tijd van de Romantiek, nieuwe impulsen.

Volgens Boelens e.a. (1981) is deze eeuw een periode van bloei voor de Friese
literatuur, zowel op het terrein van literaire werken als op het gebied van de volkskunst.
In deze eeuw is zeker sprake van een bevordering van het Friese taalbesef door de Friese
volksdichters. De gebroeders Halbertsma schrijven 'De Lapekoer fen Gabe skroar'
(1822), waarvan in 1834 al een derde druk verschijnt en dat in 1871 uitgegroeid is tot de
'Rimen  en  Teltsjes',    "it   nasionale  folksboek   dat   it   nou   noch   altiten   is"    (Dijkstra   1977:
37). Reden genoeg  om  aan te nemen dat er onder de bevolking ruime belangstelling  is
voor dit volksromantische werk. Ook het volkstoneel, waarbij gebruik gemaakt wordt van
het Fries, komt in deze periode in de belangstelling. In 1876 verschijnt 'It Lieteboek -
Frysce   sang mei pianobegelieding'.   Ook  dit  werk, dat uitkomt  in  een  tijd dat koorzang
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steeds meer beoefend wordt (Van der Schaaf 1997: 104), heeft ertoe bijgedragen dat de
Friese taal  in de samenleving meer functie krijgt.  In  1844 is het 'Selskip foar Fryske  Tael
en Skriftekennisse', kortweg meestal het 'Frysk Selskip' genoemd, opgericht. Boelens
e.a. (1981) geven aan dat door de oprichting van dit 'Frysk Selskip' de nadruk meer komt
te liggen op de praktische bevordering van het Fries.

Over de plaats en de functie van het Fries in het onderwijs in deze periode kunnen  we
erg kort zijn. Van formeel onderwijs in het Fries is namelijk geen sprake. In de onder-
wijsalmanak van 1816 wordt aan de onderwijzers op het platteland het advies gegeven
"om toch vooral  in de scholen het vriesch boersch  niet te gedogen" (Boelens  e.a.   1981:
118). Wel zijn er zo nu en dan stemmen die pleiten voor onderwijs in het Fries, vooral
om  de  kinderen  in de eigen  taal  op te vangen. Uit Boelens  (1975: 50) blijkt  dat het stads-
fries op sommige plaatsen in de 'bewaarscholen' werd gebruikt om de kinderen het
alfabet aan te leren.

2.1.2  Van buitenschoolse activiteit tot streektaal in het onderwijs

Hoewel het 'Frysk Selskip' het gebruik van het Fries op allerlei levensterreinen propa-
geert, behoort het onderwijs in het Fries niet tot de doelstellingen. In 1884 verklaart
Waling Dilkstra zelfs:  "Thans valt aan het onderwijs in het Friesch in de verste verte  niet
te denken. " In 1900, het jaar waarin in Nederland de leerplicht wordt ingevoerd, komt P.
de Clercq, een 'Hollander' die in 1899 in Veenwouden is komen wonen, met het voorstel
om het geven van onderwijs  in het Fries mede tot doel te maken van het Frysk Selskip.
Het hoofdbestuur van het Frysk Selskip neemt dit voorstel over en schrijft in 1904 een
prijsvraag uit voor manuscripten voor Friese taal- en leesboekjes die bij het onderwijs
gebruikt kunnen worden. Op verzoek van het Frysk Selskip geven Gedeputeerde Staten
van Friesland vanaf 1907 subsidie voor onderwijs in het Fries, dat gegeven wordt buiten
de schooluren. Het begin is bemoedigend: 297 leerlingen van 17 scholen krijgen in 1907
buiten de schooluren onderwijs in het Fries. Maar al spoedig daalt de belangstelling en in
het cursusjaar 1913-1914 zijn van de 17 scholen slechts 4 scholen overgebleven. Over de
kwaliteit en de resultaten van het onderwijs in het Fries is de onderwijscommissie van het
Frysk Selskip, die de scholen bezoekt, niet erg tevreden:

"Op de measte foel it 18zen net mei; it gyng stjitterich en sQnder 6fwikseling fen toan.
Sawol de klasseskriften as de gewoane huswirkskriften lieten faken to winskjen oer;  hja
wieren net oanhaldend,  trochrinnend forbettere en dertroch kinne  de bem net  goed oan
Rste wirdbylden en ijuchte stavering wenne"1  grysk Selskip 1910) .

Hoewel de onderwijscommissie de moed niet opgeeft, is het Frysk Selskip erg voorzichtig
in zijn optreden. Als Pieter Jelles Troelstra in 1910 voorstelt in de Tweede Kamer zijn
best te doen voor een rijkssubsidie, voelt het Frysk Selskip daar niets voor. Volgens het
hoofdbestuur zal een subsidieaanvraag de zaak meer schade dan goed doen. In 1919,

1 "Op de meeste (scholen) viel het lezen in het Fries niet mee; het ging met stoten en
zonder afwisseling van toon. Zowel de klasseschriften als de huiswerkschriften lieten vaak
te wensen over; zij waren niet voortdurend en doorlopend verbeterd en daardoor kunnen
de kinderen niet goed aan de vaste woordbeelden en de juiste spelling wennen."
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tijdens de voorbereiding van de nieuwe onderwijswet, die ingevoerd moet worden om de
pacificatie van 1917 gestalte te geven, stuurt het Kristlik Frysk Selskip, opgericht in
1908, een verzoek aan de regering om in de nieuwe wet op het lager onderwijs de
mogelijkheid te scheppen op scholen in gebieden waar een streektaal in levend gebruik is,
die talen naast het Nederlands in bescheiden mate te gebruiken. Het Frysk Selsldp stuurt
ook een adres aan de minister; daarin wordt de zelfstandigheid en de uitzonderlijkheid van
het Fries beklemtoodn en wordt bovendien rechtstreeks verwezen naar de pacificatie van
1917: "Een pacificatie welke niet de positie der Friesche tad op de lagere scholen zoude
regelen, ware onvolledig" (Sljucht en Rjucht 1919; Van der Schaaf 1977: 229). Deze
verzoekschriften leiden echter niet tot resultaat. In de Lager-Onderwijswet 1920 wordt
geen bepaling over het Fries opgenomen.

In de daarop volgende jaren staat het Fries in het lager onderwijs nog meerdere malen
op de politieke agenda, tegelijk met de in te stellen universitaire leerstoel Friese taal- en
letterkunde. In 1928 antwoordt minister Waszink op vragen van leden van de Eerste
Kamer dat onderwijs in het Fries hem eerder een gevaar dan een goede zaak toelijkt. De
minister legt een verzoek van wyf Friese verenigingen samen met een reactie van
Gedeputeerde Staten van Friesland daarop voor advies voor aan de Onderwijsraad. De
Onderwijsraad adviseert in 1931 aan de Friese mal geen zelfstandige plaats te geven naast
het Nederlands. Als reden hiervoor wordt genoemd:  'Het zou een oprettel(ike bevordering
betekenen.  van   tweetaligheid   in   het   lager   onderwijs,   met   alle   gevolgen   daarvan"    OIan   der
Schaaf 1977: 296). In zijn advies stelt de Onderwijsraad (1931: 3) voor een bepaling in
de   wet   op te nemen waarin    "(...)   die   taal   voor   het   ondent,zys   nia   naast   de   algemene
landstaal wordt  geplaarst,  maar  daarbij wordt  gerekend."

Een belangrijk moment in de ontwikkelingsgang van het onderwijs in het Fries wordt
gemarkeerd door het congres dat in 1931 in Leeuwarden door de Provinciale Onderwijs-
raad (in 1928 door Provinciale Staten van Friesland opgericht) werd georganiseerd over
de noodzaak van het Fries in het onderwijs. Op deze dag worden door verschillende
sprekers inleidingen gehouden. H. Algra wijst op het onnatuurlijke verschijnsel dat Friese
kinderen alleen maar 'Hollandse' geschiedenis krijgen en dat de geschiedenis van hun
eigen regio niet aan de orde komt. J. Botke houdt een pleidooi voor een duidelijke plaats
van heemkunde in het onderwijs. Hij beklemtoont dat het hierbij niet gaat om provincia-
lisme of chauvinisme, maar dat iedere streek zijn eigen zeden en gewoonten heeft; een
eigen cultuur heeft En heeft gehad. J.K. Dijkstra geeft op het congres zijn visie over het
taalonderwijs op de Friese scholen. G.A. Wumkes verwijst in zijn slotwoord naar
Comenius, die drie eeuwen eerder al gepleit had voor onderwijs in de moedertaal,
hetgeen Wumkes tot de verzuchting bracht: "Bytiden ,»eegie ik myseLT soms Of, skriuwe
wy yn it jier 19317"2 (Wumkes  1931).

Een fel tegenstander van het Fries in het onderwijs in die tijd is hoofdinspecteur L.
Welling. Op het onderwijscongres spreekt hij zich uit tegen Fries in de school. In een
debat met J.K. Dijkstra, 66n van de inleiders op het congres, zegt hij zelfs dat hetgeen
voor het Fries goed is, verkeerd is voor het Nederlands. Als Welling zich echter meer in
de zaak verdiept heeft en ontdekt hoe diep de wens om het Fries een plaats in het
onderwijs te geven bij vele anderen leeft, verandert zijn standpunt. Van een fel tegenstan-
der wordt hij meer en meer, uit pedagogische motieven, een voorstander van een plaats
voor het Fries in het onderwijs. Hij oefent dan ook de nodige druk uit op de regering om

2 Hsoms vraag ik mijzelf wel eens af, leven wij in 1931?"
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de Friese verlangens in te willigen. In 1936 spreekt de Bond van Nederlandse Onderwij-
zers zich uit voor 66n A twee uur Friese les in de twee hoogste leeriaren van de lagere
school. Hoofddoel van het onderwijs in het Fries zou moeten zijn het leren lezen van de
eigen streektaal, zodat de Friese literatuur voor de Friese kinderen geen gesloten boek
zou vormen. De commissaris van de Koningin in Friesland, P.A.V. Van Harinxma thoe
Slooten, en de Provinciale Onderwijsraad hebben meerdere malen bij diverse regeringen
de invoering van onderwijs in het Fries bepleit. De invloed van prof. Titus Brandsma, lid
van de Provinciale Onderwijsraad, was daarbij zelfs doorslaggevend (Zondergeld 1978:
270). Dan wordt in 1937 eindelijk de Lager-Onderwijswet 1920 als volgt gewijzigd:

"Daar waar naast het Nederlands een streektaal in levend gebruik is, kan onder lezen
en Nederlandse  mal enige kennis van die taal begrepen zijn. "

Al wordt het Fries dan Iliet met name in de wet genoemd, vanaf die datum mag tijdens
de schooluren iets aan het Fries gedaan worden. De argumentatie voor deze wetswijziging
behelst zowel het pedagogisch motief als het cultureel motief. Het facultatieve onderwijs
in het Fries wordt voornamelijk gerealiseerd in de hoogste klassen.

2.1.3   Van streektaal tot facultatief vak

De belangstelling van de lagere scholen om iets aan het Fries te doen is na de wetswijzi-
ging tamelijk groot. In het tijdschrift 'Folk en Tael' staat precies aangegeven welke
scholen in 1939 het Fries al hebben ingevoerd of van plan zijn het in te voeren. Van de
538 lagere scholen hebben er 103 (ruim 19%), 31 openbare scholen en 72 bijzondere
lagere scholen, besloten onderwijs in het Fries te geven. Een jaar later maakt 'Folk en
tael' melding van onderwijs in het Fries op 150 lagere scholen in Friesland.

LIST Beetstersweach. Easterst. Ljouwcrt (W. C

fen plakken, dEr't it Frysk op skoallen N., Drachtster Opein, Ferwert Griff.. Ryp.
Munstersk-). Warkum Kr. N.. Koudum Kr.

ynfierd is: ts»rk, Moddergat Warkum RK (Jon-
Icpenbierc skoallen: tessk), Hilaerd Kr. N., Hearrenfean Kr.
Ysbrechtum, Dryist, Feanhcap (Sm.). Ik- N., (B. Falleenawei). St Johannesfca KrN.

kerwald, Feanwalden. Boazum, Balk, Wyl-
ten. Aldegea (Sm.). Itens, Jirnsum. Frient- Birinchten ocr bisloten op
sjer I en II, Kcudum, Warns. St Nikets- alderiounen ensf.tea, Batenpost, Rottefalle, Surhuzum. Sur- Aldeboarn: Alderjoun  Iepenb.  skoalldhtisterfean, Twizelerheide. Koaten. Harke- oannommen.ma Opein. Wereea. Jelsum. Hilum, Has- Knipe : ide=n.kerboarne, Aldehaske, Haskerdiken, Rot- Tynie :  ident-stcrhaule Jorwcrt:   Alden   en  Pers   forsilk   stjard

Bysend€re skoallen: oan B. cn W. for ynfieing.
Ferwert Herf., Dokkum Kr. N.. Stiens Winaem: Alderioun Icpenb. skoalle. on-

Kr. N., Britsum, Easthim Herf.. Folsgeare    nommen
Herf.. Aldegea (W.) Herf., Ternaerd, Berlt- Opein:  idem.
sum Kr. N.. Bakhrizen, Jutryp, Akkrom ICr. Drachten  II :  idem.
N., Dalst Hed. Garyp. Toppenhuzen Herf., Roardhuzum:  kleIn
Peinjum, Gau Herf., Nijernardum, Better- Raerderhim:  B.  en  W. hawwe Frysk  op-
wird, Oentsjerk. Tsjommearum. Nijlan. nommen yn it Icarplan fen alle kpcob.
Marrum. Huzum Kr. N. idem, Aldeskoat, skoaLIen as de yrispek·teur deyn meigiet
Rinsumageast Griff., Hallum. Aldeboarn, Himm. Oldeph„ Mrnameradicl. Fcrwcr-
Bitgum. Hantum Griff. Buriwert, Aldemar- deradiel : Dizze icmeinten hawwc op oan-
durn. Jirnsum R.K. Cuba€rd. Ferwalde, fragen fell skoallen goedsein for de kos-
Lollum, Aldwalde, Wanswert, Skuzum (Id- ten fen learm. for it Fryskzestrahu=um). Easter-Nijts jerk. Bli'a. Giest, Jelsum:  Aldcrjoun  Icpcob. slcoalle. oan-Welsryp. Frientsjer Herf,  Ie Griff., Skear- nommen.
negoutum Kr. N. (C.V.0.). Easters6 Kr. N.. Nix UL. idem.
Heech Griff., WAIdscin R.K. Tsjcrkwert Nijchoarne. idem-Kr. N., Gatt Griff., Molkwar, Himmelom, t=itt , -ZAAlde«a (HO.N.), Terkaple. Wytgaerd Il
K., Hommerts, Drachten (Noard). Liussens. Mena€m. idem.

-- Makkum* idem.
Uit: Folk en Tael 7 (1939), nr. 9: 2. Dizze list is opmakke ncffens de birjudi-ten fen it Fr. Parse Bur. Folskin is h]aIykwols net Jer™ wolle wy fai 'e leden

oanfollinR hawve, to stiarcn oan 'c re-           17daksle-adres:   Mars,unerdyk   69,   Llogia:rtYn it foar lis fink-
.-
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De stemmen om het Fries een grotere plaats te geven in het lager onderwijs dan door de
wetswijziging van 1937 mogelijk gemaakt is, worden na 1937 al spoedig gehoord.
Volgens velen is het niet voldoende dat er onder lezen en Nederlandse mal iets aan het
Fries gedaan mag worden. Gesteld wordt dat het Friese kind het nodig heeft om in de
eigen taal op school opgevangen te worden, wil het dezelfde kansen hebben als een
Nederlandstalig kind. Wike Zijlstra, onderwijzeres aan de openbare lagere school van
Rottevalle, houdt op 16 april 1946 een lezing voor de Nederlandse Onderwijzersvereni-
ging met als titel 'De twatalige skoalle op Fryske grounslach' (Zijlstra 1946). Zij werkt
de gedachten van haar lezing uit in een Friese globaal-analytische leesmethode met een
leesrak (Zijlstra 1950) en zij gebruikt deze methode in de praktijk. Bovendien gebruikt zij
het Fries als voertaal bij verschillende vakken. Een duidelijke overtreding van de Lager-
Onderwijswet  1920 en zij krijgt van de inspectie  dan ook  "... een ernstige berisping  voor
haar eigenmachtig optreden" (Encyclopedie van Friesland  1958:  720),  maar ook toestem-
ming de eigen methode te blijven gebruiken (Zondag 1980: 10).

Een volgende belangrijke gebeurtenis in de ontwikkelingsgang van het Fries in het
onderwijs is het onderwijscongres van 1948, opnieuw door de Provinciale Onderwijsraad
in Leeuwarden georganiseerd, met 700 deelnemers van wie ten minste 500 leerkrachten
uit het lager onderwijs (Vledder 1987: 44). Behalve inleidingen door twee inspecteurs uit
Wales wordt een belangrijke lezing verzorgd door P. Post, medewerker van het Nutsse-
minarium voor Pedagogiek te Amsterdam en vddr 1940 betrokken bij het onderwijs in het
toenmalige Nederlands-IndiB. Zijn rede heeft als titel 'BilinguYsme in Nederland' (Post
1949).   Gezien de taalmoeilijkheden van Friestalige leerlingen pleit   Post voor tweetalige
lagere scholen in Friesland. In zijn rede (Post 1949: 13) merkt hij onder andere op:

"Maar men begaat een pedagogische vergissing,  indien men het jonge kind plompverlo-
ren voor de ontstellende taak stelt drie technieken in een vblkomen onbekende taal aan
te leren en dan veronderstelt dat die taal en passant beheerst zal worden. "

Op grond van zijn koloniale ervaringen pleit Post dan ook voor een tweetalig onderwijs-
systeem in Friesland. In zijn rede blijft Post echter niet staan bij het aanprijzen van een
tweetalige aanpak, maar hij probeert ook een nadere concretisering te geven. Hij
beschrijft de moeilijkheden die Friestalige kinderen bij de Nederlandse taal kunnen
hebben, maar geeft tegelijkertijd richtlijnen voor onderwijs in de moedertaal en de tweede
taal. Mede op grond van dit congres wordt besloten tot een kleinschalig experiment met
tweetalig onderwijs.  In 1950 start dit experiment met tien zogenaamde 'proefscholen'.  Het
doel van het experiment wordt als volgt omschreven (Post en Scheffer 1952a: 8):

"Door deze proef tracht men aan te tonen,
a.  dat het mogelijk is in de eerste klas het Fries als voertaal te gebruiken en de

grondtechnieken in die taal aan te leren zonder dat het onderwijs daaronder lijdt,
kwalitatief noch bmantitatief.

b.  dat deze grondtechnieken zonder veel omhaal kunnen toegepast worden met de
Nederlandse taal.

c.  dat dit onderwijs met de milieu-taal als voermiddel de school meer levensecht en
minder kunstmatig doet zijn.

d.  dat de overgang naar het Nederlands door middel van een vreemde voertaal-
didactiek natuurlijker en soepeter verloopt dan bij een abrupt overspringen op de
vreemde mal bij de schoolentree.
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e.  dat door meer natuurlijke groei en voondurend onderlinge relatie beide talen -
standaard Fries en standaard Nederlands - winnen aan belevingskracht, aan
vermogen tot juiste opname en tot zuivere expressie.

f.   dat - erkennend de retle grote sociale waarde van het Nederlands in de Neder-
landse provincie Friestand en het intensieve emotionele aspect van het Fries in het
"Heitelan" - beide talen harmonisch in het onderwijs kunnen worden opgenomen
en de levensrol ervan  kan worden voorbereid op school, niet alleen zonder
schade,  maar positief tot elkanders voordeel."

Het is de bedoeling dat het experiment met de proefscholen tien jaar zal duren, waarna
een grondige evaluatie zal plaatsvinden om na te gaan of het beleid ten aanzien van het
lager onderwijs in Friesland veranderd moet worden.

Een roerige confrontatie op 16 november 1951 tussen de rechterlijke macht en de
Friese bevolking in Leeuwarden over het gebruik van het Fries in de rechtszaal, bekend
geworden als 'Kneppelfreed', heeft echter grote gevolgen.  In de Tweede Kamer spreekt
Tj. Krol zelfs over een 'stommiteit' van de rechterlijke macht en oud-premier P.S.
Gerbrandy draagt in de Kamer een Friese psalm van Fedde Schurer voor. Landelijke
dagbladen zoals Trouw, Het Vrije Volk en De Telegraaf pleiten voor een toegeven aan de
eisen van de Friezen. De regering besluit hierop twee commissies in te stellen, de
commissie Kingma-Boltje voor het ambtelijk gebruik van het Fries en de commissie
Wesseling voor het Fries in het onderwijs. De voorstellen van deze commissie leiden in
1955 opnieuw tot een wijziging van de Lager-Onderwijswet 1920, de zogenoemde Wet
Cals. In artikel 2 wordt het Fries onder de letter W als facultatief vak toegevoegd en
artikel 3 wordt als volgt geformuleerd:

"Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of een streektaal in levend
gebruik is, kan het leerplan bepalen dat ten hoogste tot in het derde leerjaar de Friese
taal of die streektaal mede als voertaal bij het onderwijs wordt gebezigd" gijziging
Lager-Onderwijswet 1920, Staatsblad 1955, 558).

Hierdoor zijn de proefscholen ineens geen proefscholen meer. De tweetalige school heeft
nu, zonder het geplande onderzoek en de daarbij horende evaluatie, een wettelijke basis
gekregen. In Boelens e.a. (1981: 134) wordt van de wetswijziging het volgende gezegd:
"De wet fan 1955 makke it mooglik in tal Fryske hoekstiennen yn it underwiisgebou te
mitseUen,    der  kamen 'twatalige skoallen'. '6   Bij deze gedachte van 'hoeksteen'    moet
echter wel een kanttekening geplaatst worden. Hoewel het Fries nu in de wet wordt
genoemd, blijkt uit de formulering van de wetswijziging dat de nadruk ligt op de
transitionele doelstelling van het onderwijs in het Fries. De beperking van het medege-
bruik van het Fries als voertaal tot en met het derde leerjaar geeft aan dat onderwijs in
het Fries bedoeld is om de overgang naar het gebruik van het Nederlands te vergemakke-
lijken. In de literatuur wordt deze wetswijziging echter ook gezien als een erkenning van
het pedagogische motief voor onderwijs in de eigen moedertaal. Meestringa en De Jong
(1980: 9) zeggen van het pedagogische motief het volgende:

3   "De wet van 1955 maakte het mogelijk een aantal Friese hoekstenen in het onderwijsge-
bouw te metselen, er kwamen 'tweetalige scholen'."

19



"Dit pedagogische, zo u witt, didactische motief gaat er van uit dat de kinderen zich in
hun moedertaal het best kunnen uiten en zich het meest thuis voelen. Om de kinderen
niet te belemmeren in hun ontwikkeling is het noodzakelijk dat er op school mimte is
voor  hun  eigen  taal".

De uitwerking van het pedagogisch motief gaat verder dan de beperkte doelstellingen van
het transitie-model en leidt uiteindelijk tot een pleidooi voor tweetalig onderwijs voor
Friestalige kinderen gedurende de gehele schooltijd. Het pleidooi voor tweetalig onderwijs
voor Nederlandstalige en streektalige kinderen in Friesland moet uiteraard gebaseerd zijn
op andere argumenten, met nAme op het culturele motief.

2.1.4     Van facultatief vak naar verplicht ondenvijs  in het Fries

Na de wetswijziging van 1955 neemt het aantal tweetalige scholen toe. Vrij snel zijn er
van de ongeveer 535 lagere scholen in Friesland ruim 70 scholen  die de tweetalige
aanpak prefereren. In tabel 2.1 is de ontwikkeling van het aantal tweetalige scholen
samengevat uit de gegevens in de jaarverslagen van het Paedagogisch Adviesbureau van
de Fryske Akademy en in 'De twatalige skoalle. Hantlieding oer it twatalich underwils yn
Fryslan' (Sinnema 1963).

Tabel 2.1: Overzicht van het aantal tweetalige lagere scholen

JaaI Aantal Denominatie Aantal Aantal
scholen openbaar pc.               rk. leerlingen leerkrachten

1950        9            7           2           0         745          26
1956       13            9           4           0         974           34
1957       22           17           5           0         1929          56
1958       33          21           10           2         3063           92
1959       47          29           16           2 4324 136

1960       58           34          21            3 5197 179

1961       68          38          27           3 5714 204

1962       74          41           30           3 6399 223

1963       80          43           34           3 6651 243

1964       83           43           37            3 6761 244

1965       84          43           38           3 6801 253

1966       84          43           38           3 6671 253

1967       84          43           38           3 6500 246

1968       84          44           37           3 6500 243

1969       79          40          36           3 6000 230

1970       71           35           34           2 5500 210

1971       70          35           33           2 5500 209

1972       70          36          32           2 5300 218

1973       71           36          33           2 5300 215

1974       72          37          33           2 5300 211

1975       70          35           33           2 5000 210

Voor verschillende groeperingen in Friesland is de politiek die de regering volgt ten
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aanzien van de Friese taal en cultuur echter niet voldoende. De Provinciale Onderwijsraad
heeft een conferentie georganiseerd, waar twee sprekers van buiten Friesland een bijdrage
geleverd hebben, te weten L. de Klerk en E. Glyn Lewis. In het verslag 'It plak fan it
Frysk yn it Onderwiis' (1968) van de conferentie worden de uitkomsten als volgt
samengevat:

-Geaifetsjend kin lit beide ynliedingen konkludearre wur(le:
1. dat it rounom winsklik is, it Ondendis yn de memmetael to bigjinnen;
2. dat dErnjonken sa gau mooglik de twad(ie tael as leaifak op it lesprogramma komme
moat;
3.  dat  it,  as  beide  talen  ungefear  op  itselde  nivo  steane,  winsklik  is  en  needsaeklik  is,
de twadde tael ek as jienael to brOken;
4.   dat   beide  talen  njonken  elkoar   brOJa  wurde  moatte  yn  it  Bidendis,   sawol  yn  de
hegere  klassen fan de  legere  skoalle,  as  by  it fuortset undenviis."4

De 'Ried fan de Fryske Beweging' richt zich in 1969 tot de regering met een aantal
suggesties voor een beter beleid. Als antwoord hierop stelt de regering in 1969 de
Commissie Friese-Taalpolitiek in. Deze commissie komt in 1970 met haar eindrapport. In
het rapport wordt niet uitgegaan van het pedagogisch-didactisch motief, maar wordt het
culturele motief voor het onderwijs in het Fries beklemtoond. Aangegeven wordt dat juist
de Friese taal in overheersende mate bepalend is voor het specifieke karakter van de
Friese cultuur (Ministerie van CRM 1970: 6):

"Deze specifieke situatie houdt in dat er in Friesland sprake is van een tweetalige
cultuur. Dit betekent natuurlijk niet dat er in Friesland twee naast elkaar staande
culturen bestaan,  of dat zich  een dubbelcultuur voordoet: maar wel  heeft deze  tweetali-
ge cultuur voor de Friese instellingen tot gevolg dat er sprake is van een dubbele taak,
die  zich  in  (ice  zin  en  omvang  niet  of veel minder  manifesteen  in  andere  gewestelijke
culturen. "

De commissie adviseert de mogelijkheid het Fries tot in het derde leeIjaar mede als
voertaal te gebruiken uit te breiden n:,Ar de hogere leerjaren. Het wijzigen van het
facultatieve karakter van het vak Fries in een verplichting vindt de commissie in 1970
"vooralsnog niet gewenst: De Tweede Kamer echter denkt hier anders over. In 1972
komt het rapport van de Commissie Friese-Taalpolitiek in de Tweede Kamer aan de orde.
Uit de behandeling blijkt duidelijk dat zowel de regering als de Tweede Kamer zich kan
verenigen met de uitgangspunten en de voorstellen die in het rapport worden geformu-
leerd. De bespreking in de Tweede Kamer wordt afgesloten met een motie, ingediend

4     Samenvattend kan uit beide inleidingen geconcludeerd worden:
1. dat het in alle situaties wenselijk is het onderwijs in de moedertaal aan te vangen;
2. dat daarnaast zo snel mogelijk de tweede taal als leervak in het curriculum opgenomen
moet worden;
3. dat het wenselijk is als beide talen ongeveer op hetzelfde niveau beheerst worden, de
tweede taal ook als voertaal te gebruiken;
4. dat beide talen naast elkaar gebruikt moeten worden in het ondenvijs zowel in de
hogere klassen van de lagere school als in het voortgezet ondenvijs.
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door J. Vellinga (PvdA), die zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen:

"De Kamer, van oordeel dat de Friese cultuur deel uitmaakt van het Nederlandse
cultuurpatroon, waaraan het recht op een adequaat aandeel in een actief cultuurbeleid
ontleend werd, van oordeel dat deze cultuur en taal sterk bepaald en medegedragen
worden door de mate waarin het FrEes actief en passief beheerst wordt;
verzoekt de regering daartoe verdere mogelijkheden te scheppen door op dat dod
gerichte veranderingen in de ondenvijswetgeving; en haar (financiale) medewerking te
blijven geven aan de versterking van de getigende Friese instituties ten dienste van de
verschillende facetten van de Friese taal en cultuur: en gaat over tot de orde van de
dag" (Handelingen Tweede Kamer, 1972-1973, 10728, nr. 7).

Als uitvloeisel van deze motie wordt in 1974 de Lager-Onderwijswet 1920 op twee punten
ingrijpend gewijzigd:

"Voor de scholen in de provincie Friesland omvat het leerplan tevens het vak in anikel
2 genoemd onder W."
"Daar, waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of een streektaal in levend
gebruik is, kan het leerplan bepalen dat de Friese taal Of die streektaal mede als voer-
taal bi) het onderwijs wordt gebezigd". (Wijziging Lager-Onderwijswet 1920, Staats-
blad 1975, 271).

Als  datum  voor de invoering  van de verplichting onderwijs te geven  in  het vak Fries
wordt 1 augustus 1980 vastgesteld. In de wetgeving is geen beperking in tijdsinvestering
of leerjaren aangegeven. Tweetalig onderwijs is daardoor mogelijk voor de gehele
schooltijd van de leerlingen

2.2 Verschuiving in de doelstellingen voor onderwijs in het Fries

Als de huidige kerndoelen voor Nederlands en Fries in het basisonderwijs met elkaar
worden vergeleken, dan blijkt dat deze doelomschrijvingen identiek geformuleerd zijn. Dit
betekent dat gestreefd wordt naar een gelijkwaardig leerstofaanbod voor het Nederlands
en het Fries; dit leerstofaanbod heeft uiteraard consequenties  voor het na te streven niveau
van taalbeheersing door de leerlingen. Uit de formuleringen van de kerndoelen blijkt dat
uitgegaan wordt van een communicatieve benadering (Staatsblad 1993, 264). De eerste

algemene doelstelling, zowel voor de eindtermen Nederlands als voor de eindtermen
Fries, maakt duidelijk dat het onderwijs erop gericht moet zijn dat de leerlingen het
Nederlands en het Fries doelmatig moeten kunnen gebruiken in situaties die zich in het
dagelijks leven voordoen. De eindtermen voor de diverse domeinen kunnen gezien
worden  als een concretisering   van deze algemene doelstelling. Spelling en grammatica
zijn niet meer de hoofddoelen van het taalonderwijs, maar deze onderdelen moeten in
dienst staan van communicatieve vaardigheden.

In de loop der decennia is er over de vorm en de inhoud van het onderwijs in het Fries
veel geschreven. Ook de mogelijke invulling van het begrip 'tweetalige school' is in
verschillende publikaties uitgewerkt. Een communicatieve benadering is niet altijd
uitgangspunt geweest. In de volgende paragrafen wordt de ontwikkeling van het denken
over de doelstellingen van het onderwijs in het Fries beschreven.
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2.2.1   Ondenvijs gericht op kennis van de Friese taal

Over de beginperiode van het onderwijs in het Fries weten wij iets door de verslagen van
de  onderwijscommissie  van het 'Selskip foar Fryske  Tael en Slcriftekennisse'. Hoewel
deze verslagen beknopt zijn, geven zij wel een indruk van de manier waarop het onder-
wijs in het Fries in het begin van de twintigste eeuw gegeven werd. Duidelijk komt uit de
verslagen naar voren dat het ging om de kennis van de taal zelf en niet zo zeer om het
kunnen verwoorden van eigen gedachten en gevoelens of wel het gebruik van taal in
communicatieve situaties. In zijn lezing over het onderwijs in het Fries geeft Hoogland
(1910: 3) aan:

"De alde skoalmaster moat wer op de proppen. Dy tocht ek at. 'Der moat hwet yn' en
briek him net folle de holle mei untwikkeljend underwiis. Fen it us masters sa bekende
art. 35 brocht hy it 'Aanleeren van nuttige en gepaste kundigheden' foaral yn tapassing
en hy bikroade him net folle oer hwet derop folget. Sa moatte wy ek yn de Fryske
lessen. „5

De   "nuttige en gepaste kundigheden" zijn volgens  hem  voor het onderwijs  in het Fries:
lezen, zuiver schrijven en stellen. Aan de hand van zijn lezing kan nagegaan worden hoe
Hoogland vorm geeft aan het onderwijs in het Fries:

Lezen
Het doel is dat de kinderen het Fries vlot leren lezen. De leerkracht leest eerst zelf een
verhaal voor en verklaart moeilijke woorden en uitdrukkingen. Daarna wordt het verhaal
door de leerlingen nog eens voorgelezen.

Spellen
Het doel is dat de kinderen de spelling van het Fries goed leren beheersen. Dat dit erg
belangrijk gevonden wordt, blijkt uit de opmerking van Hoogland dat hij alle tijd die bij
het lezen uitgespaard kan worden, voor het spellingsonderwijs gebruikt. Hoogland werkt
op de volgende manier:
- er worden leeslesjes overgeschreven;
- klanken worden besproken, woorden met die klanken gezocht en weer overgeschreven;
- de door Hoogland zelf gemaakte woordenlijsten worden overgeschreven en geleerd.

Creatief schrijven
In het eerste cursusjaar van het onderwijs in het Fries (buiten de schooluren) besteedt

Hoogland nauwelijks tijd aan creatief schrijven omdat hij alle tijd nodig heeft voor het
spellingsonderwijs. In het tweede cursusjaar daarentegen wordt veel tijd aan het onderdeel
creatief schrijven besteed. Hoogland noemt de volgende activiteiten:

s    "De oude schoolmeester moet weer voor het voetlicht. Die dacht ook: 'Er moet iets in' en
maakte   zich  niet  erg   druk over ontwikkelend onderwijs.   Van  het ons, onderwijzers,
bekende art. 35 paste hij vooral het 'Aanleeren van nuttige en gepaste kundigheden' toe en
maakte zich niet erg druk over wat daarop volgt. Zo moeten wij het ook doen bij de Frie-
se  lessen."
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- van woorden zinnen maken;
- opstellen naar aanleiding van plaatjes;
- het laten maken van vrije opstellen;
- het laten maken van samenspraken;
- het schrijven van brieven.

De hierboven beschreven manier van het geven van onderwijs in het Fries wordt in 1910
door Hoogland kennelijk nog gezien als een eerste begin. Hij besluit zijn lezing namelijk
met de opmerking dat hij de kinderen ook wil informeren over bekende figuren uit de
Friese historie en hen zeker ook wil laten kennismaken met de Friese literatuur.

Ook rond 1910 maakten de onderwijzers zich reeds zorgen over interferenties. O.H.
Sytstra (1907) geeft aan dat de leerkracht correct Fries moet spreken. Als hij goe(ie
Friese woorden gebruikt, wennen de kinderen er wel aan en nemen zij de woorden over.
Ook over de vraag of de streekvariant van het Fries in het onderwijs al dan niet gebruikt
mag worden, heeft Sytstra een duidelijke mening. Hij vindt dat de spelling van het Fries
de uitspraak moet bepalen. Het mogelijke bezwaar dat men dan een taal onderwijst die
afwijkt van de spreektaal van de kinderen, wordt door Sytstra afgedaan met de opmerking
dat dit wel erg ver gezocht is en dat men beter kan zeggen dat door deze werkwijze de
mogelijkheid ontstaat de verschillende streekvarianten dichter in de richting van een stan-
d ,rdvariant te brengen.

2.2.2    Taal heeft  ook een sociale functie

Op het onderwijscongres in 1931 merkt J.K. Dijkstra op dat taal meer is dan zuiver
schrijven. Taal heeft een sociale functie. Spelling is volgens hem (Dijkstra 1931: 24) niets
anders dan een hulpmiddel:

"Tael   is   mear   as   in   boanerding   foar   skoallebern   dy't   der   kinstjes   mei   d   en   dt
meidogge en dy kinstles letter al of net feljitte. De tael hat in tige dudlike sosiale
funksje.    (...)  W9   sjogge  foart  det  it  staveijen  yn  dit  slcema  net  ienris   plak foar  is;  it   is
in helpmiddel en hat mei tael net bjustere folle to krijen. It kin der net sunder; mar
dy't  by  it  taelunderwiis  neat  sjucht  as  stavering  dy forsint  him  raer."6

Dijkstra merkt in zijn inleiding ook op dat juist onderwijs in het Fries een positieve
invloed kan hebben op de beheersing van het Nederlands (Dijkstra 1931: 31): Wy't de
bern  it  Hollansk  god  leare  wol,  dy  moat,  eft  er  wol  of net,  it  Frysk  der  op  ta nimme. •7
Bij onderwijs in beide talen is het volgens hem pas mogelijk aandacht te besteden aan
verschillen in idioom, zinsbouw en uitspraak

6  "Taal iS meer dan een speelinstrument voor schoolkinderen, die er kunstjes met 'd' en 'dt'
mee doen en die kunstjes later al dan niet vergeten. De taal heeft een heel duidelijke sociale
functie. We zien direct dat spelling in dit schema niet thuishoort; het is een hulpmiddel en
heeft met taal niet zoveel te maken. We kunnen er niet zonder, maar wie bij taalonderwils
niets anders ziet dan spelling, die vergist zich behoorlijk. "

7  "Wie de kinderen goed Nederlands wil leren, die moet, of hij wil of niet, het Fries op de
koop toe nemen."
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2.2.3  Taal als ervaringsonderwijs

Op het onderwijscongres van 1948 (zie pargagraaf 2.1.3) doet Post in zijn rede uitspraken
over het gewenste karakter van het taalonderwijs op de lagere scholen in Friesland. Hij
pleit voor taalonderwijs als ervaringsonderwijs (Post 1949: 34):

"De grondslag voor goed taalonderwijs is de beleving, het observeren, de aanschou-
wing.   En  hiertoe  is  de  natuurlijke   drijfreer  niet  in  de  eerste   plaats   het  opwekkende,
animerende woord van de onderwijzer,  maar de natuurlijke,  spontane interesse. "

Post merkt op dat het spellingsonderwijs het taalonderwijs volkomen beheerst. Daardoor
is de verzorging van de mal als expressiemiddel, als medium voor sociaal verkeer
"ineengeschrompeld    tot   een    onbetekenend   minimum"    (Post    1949:    34).    In de Friese
taalboekjes uit de vijftiger jaren is nog geen gehoor gegeven aan de oproep van Post. De
boekjes blijven in traditionele stijl: invullesjes, overschrijfoefeningen e.d.

Gean   op de tekening   nei,    hoe' t de anderdielen   fan in seine
hj itte en meitsj e derby gebrak   fan de folgj ende wurden:

- -    bjirk. earn. earnplaetsje. fluor-
ring. hakke. harpaed.

I.*  harspit/harhammer (harring).
- -yp hargaffel of poepestokje of  har-

cg0ll./.-I- 'dib stok. cerd. rech. sneed. strikel
greate taI, lytse tal. stok. rek-
ker.

t-

Uit: J.B. Singelsma (1952: 17). De boer en syn wurk. Leeuwarden.

Oerskriuwe en fan bOten leare:
stopie stappe
ik stopje ik stap
dou stoppest dou stapst
hy stoppet hy stapt
hja stoppet hja stapt
wy stopie wy stappe
jo stopje jo stappe
jimme stopje jimme stappe
hja stopje hja stappe
Stoppestout stapstou?

Uit: D. Rienks-Wallinga (1951: 38). De Ban. Fiysk Ms- en taelboekje. Boalsert.
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Post heeft ook duidelijke ideeen over de vormgeving van tweetalig onderwijs. Volgens
hem moeten beide talen vanaf het begin een plaats hebben in het onderwijs om te komen
tot een goede beheersing van de tweede taal (Post 1949: 15, 16):

"Indien men zich in de Friese scholen der naaste toekomst in de laagste twee of drie
klassen tot de Friese taal zou willen beperken en dus geen plaats gunnen aan het
Nederlands als vak, dan zou er goede grond aanwezig zijn voor de twijfel aan het
succes  van  de  tweede  taal   (...).   Daarom  achten  wij   het  noodzakelijk  in  de   komende
nieuwe Friese school reeds in de eerste klas enige aandacht te besteden aan het
Nederlands als leervak. Dan is er in het derde leeijaar kam, dat men de tweede taal
kan gaan  gebruiken als voertaal. "

De ideeen van Post over tweetalig onderwijs in Friesland zijn verder uitgewerkt in een
brochure met richtlijnen voor taalonderwijs in de Friese tweetalige scholen (Post en
Scheffer 1952b). Hoewel Post pleit voor onderwijs in beide talen vanaf het begin van de
Lagere school, wordt zijn advies in de praktijk niet opgevolgd. In het concept-leerplan
voor de tweetalige school (Pedagogysk Advysbureau z.j.) wordt aangegeven dat in het
begin van de tweede klas het Nederlands occasioneel aan de orde komt. In Boelens e.a.
(1981) wordt aangegeven dat de tweetalige scholen in de beginperiode nauwelijks de naam
'tweetalige school' waard zijn. Er is in de eerste twee klassen te weinig aandacht voor het
Nederlands en in de middenklassen en de bovenbouw wordt nauwelijks meer iets aan het
Fries gedaan. De beide schooltalen Nederlands en Fries worden dus niet samen, maar na
elkaar onderwezen.

2.2.4 Taalgebruikssituaties

De tweetalige scholen in Friesland hebben een groot aantal jaren gewerkt volgens het
stramien dat in de vorige subparagraaf is beschreven. In de zeventiger jaren wordt dit
patroon doorbroken.

In 1970 introduceert het Pedagogysk Advysbureau het plan 'Fleksibel Underwiis'
(Zondag 1972; 1973). In dit plan wordt, naar aanleiding van het Voorontwerp van een
wet op het Basisonderwijs, aangegeven op welke wijze in een losser klasseverband vorm
gegeven kan worden aan tweetalig onderwijs. Het plan beperkt zich niet tot de beginjaren
van de lagere school, maar geeft ook aanwijzingen voor de bovenbouw. Voor het eerst
wordt ook gewezen op de noodzakelijke samenwerking tussen kleuterschool en lagere
school. In het daaropvolgende plan 'In eigen hus' (Pedagogysk Advysbureau 1976) wordt
aangegeven, op grond van het onderzoek van Wijnstra (1976a), dat ook in de beginklas-
sen van de tweetalige school het Nederlands een plaats moet hebben.

Enige tijd later wordt in de publikaties van de Centrale Commissie Fries (1980) en van
de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (De Jong en Meestringa 1983a) aangesloten bij
de ideeen uit het 'Raamplan voor Taalonderwijs van morgen' (Contactorgaan voor de
Innovatie van het Onderwijs (CIO) 1980). In deze publikatie wordt het begrip taalge-
bruikssituaties als uitgangspunt gehanteerd. Bij onderwijs gegeven vanuit taalgebruikssitu-
aties of aan de hand van thema's wordt er geluisterd, gesproken, gezongen, gelezen en
geschreven over onderwerpen die leerlingen en leerkracht van belang vinden. In de
doelstelling voor het onderwijs in het Fries in de modelpublikatie van de SLO is deze
gedachtengang duidelijk terug te vinden (De Jong en Meestringa 1983a: 39):
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"Het onderwijs in de Friese taal is erop gericht dat de kinderen leren de Friese taal te
gebruiken, zodat ze in situaties die zich in het dagelijks bestaan (met name in het dorp,
de  buurt  of de wijk,  en in het  onderwijs)  voordoen,  zodanig  kunnen functioneren dat  zij
hun gedachten, gevoelens en bedoelingen op bij de situatie passende wijze (zowel
mondeling als schriftelijk) kunnen en willen uiten, en de anderen kunnen en willen
waarderen ongeacht de  taal die ze  gebruiken."

2.3   De invoering van het vak Fries: van initiatie tot incorporatie?

Om de invoering van het verplicht onderwijs in het vak Fries voor te bereiden belast de
regering in 1973 een speciale projectgroep met het ontwikkelen van voorstellen voor een
invoeringsstrategie. De projectgroep wordt binnen korte tijd in de wandelgangen 'Com-
missie-Sinnema' genoemd, naar haar voorzitter, de heer J. Sinnema, hoofdinspecteur van
het Lager Onderwijs. In 1975 wordt door de projectgroep de eindpublikatie 'Rapport van
de projectgroep invoering Fries als verplicht vak op de scholen voor gewoon lager
onderwijs in de provincie Friesland' uitgebracht. In het vervolg wordt deze commissie
aangeduid als 'Projectgroep 1975'.

2.3.1   De fasen van een innovatieproces

Sinds 1970 is de wijze waarop innovatieprocessen worden benaderd, ingrijpend gewijzigd.
De nadruk ligt niet meer op het aanvaarden van nieuwe innovatievoorstellen, maar op het
langdurige proces dat gepaard gaat met de pogingen tot implementatie van deze voorstel-
len. Janssens (1987) onderscheidt in een innovatieproces drie fasen: initiatie, implementa-
tie en incoiporatie. In de meeste gevallen gaat het in het proces van initiatie niet om een
enkelvoudige beslissing, maar om een complex gebeuren, dat sterk verschilt volgens de
aard van de innovatie en de context waarbinnen deze plaatsvindt. Bij de invoering van het
vak Fries in het lager onderwijs kan om de volgende redenen zeker gesproken worden
van een complex gebeuren:
-  Voor veel scholen betekent het de invoering van een geheel nieuw vak.
-  Veel leerkrachten zijn niet bevoegd voor het geven van onderwijs in de Friese taal.
- Er bestaat zeker in de voorbereidingsfase veel weerstand bij ouders tegen verplicht

onderwijs in het Fries.

In 1977 hebben Bosma en Radersma op 32 lagere scholen in het noorden van Friesland de
ouders van de leerlingen van klas 1 naar hun mening gevraagd over de toekomstige
verplichting van het onderwijs in het Fries. De volgende uitkomsten van het onderzoek
(Bosma en Radersma 1978) laten zien dat de ouders niet positief staan ten aanzien van de
verplichting:
-  42% van de ondervraagde ouders is tegen de verplichting.
-   46%  van de ouders  is  het  eens  met de bewering  dat het gebruik  van het Fries  op

school een negatieve invloed heeft op het leren van het Nederlands.
- De bewering dat een kind door het gebruik van twee talen op school achter raakt

vergeleken met kinderen  die  66n mal gebruiken, wordt  door  32 %   van de ouders onder-
schreven.
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Wanneer een school door de initiatiefase heen is, staat zij aan het begin van een periode
waarin de beoogde innovatie geimplementeerd moet worden. Janssens (1987) geeft aan
dat de inservice-training van de betrokkenen en de begeleiding tijdens de implementatie de
kans op een succesvolle implementatie verhogen.

Incorporatie is de eindfase, waarin de geimplementeerde innovatie haar status van 'iets
nieuws' verliest en deel gaat uitmaken van het dagelijks handelen. Huberman en Miles
(1984) geven aan dat zowel bekwaamheid en engagement van de leerkrachten als
beleidsvoering beslissend zijn voor het bereiken van incorporatie. Seashore Louis (1986)
geeft aan dat de incorporatie afhankelijk is van de betrokkenheid van de school en de
individuen binnen de school bij het innovatieproces.

In de subparagrafen 2.3.2 tot en met 2.3.5 worden de voorstellen van de 'Projectgroep
1975' en de activiteiten die op grond van de voorstellen ontplooid werden, genoemd. In
paragraaf 2.3.5 wordt bekeken in hoeverre de uitgevoerde activiteiten geleid hebben  tot
de realisering van de onderscheiden fasen van het innovatieproces zoals deze beschreven
zijn door Janssens (1987).

2.3.2  Doelen en inhouden

In het rapport van de projectgroep (Projectgroep 1975) wordt aangegeven dat geoperati-
onaliseerde doelstellingen de basis zijn voor een adequate leerplanontwikkeling. Na deze
constatering zou men kunnen verwachten dat de doelstellingen een wezenlijk onderdeel
van het rapport vormen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. De projectgroep adviseert
voor de korte termijn een werkgroep in te stellen. Deze werkgroep zou de taak moeten
krijgen voorlopige doelen en werkvormen te ontwikkelen. Voor het ontwikkelen van
gefundeerde doelstellingen adviseert de projectgroep deze taak op te dragen aan de in
1974 geinstalleerde Commissie Modernisering Moedertaalonderwijs.

Op grond van de voorstellen van de projectgroep wordt in 1976 het project 'Naar een
leerplan Fries' gestart. Dit project wordt uitgevoerd eerst onder de verantwoordelijkheid
van de Commissie Modernisering Moedertaalonderwijs en later onder de verantwoorde-
lijkheid van de Stichting voor de Leerplanontwikkeling. Het doel van dit project is het
ontwikkelen van een model-deelschoolwerkplan Fries voor de basisschool. Volgens Van
den  Berg   (1983:   6)   zijn  in de projectpublikaties de volgende veronderstellingen herken-
baar:

"1.   Scholen ervaren de noodzaak om  bij voorgestane  vernieuwingen te werken met een
schoolwerkplan.

2.   Schoolteams zijn in staat op basis van modelpublicaties, ook in het geval van vrij
minimale  begeleiding,  deelschoolwerig,lannen te ontwikkelen. "

Uit onderzoeken van Van der Duim en De Hoop (1979) en Hylkema en Schiere (1982)
blijkt echter dat scholen er maar moeilijk in slagen, op basis van modelpublikaties, een
deelschoolwerkplan Fries te ontwikkelen. Hoewel binnen het project veel aandacht is
besteed aan het betrekken van leerkrachten bij het denken over doelstellingen (De Jong en
Meestringa 1981), is de conclusie in het evaluatierapport van het project (Van den Berg
1983) dat leerkrachten bij de vormgeving van het onderwijs in het Fries vooral in termen
van materiaal eWof leerstof denken en nauwelijks in termen van doelstellingen.
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Voor de ontwikkeling van doelen en inhouden wordt ook een 'Externe werkgroep' opge-
richt. Deze groep moet, rekening houdend met de verschillen in beginsituatie, voorlopige
doelen en werkvormen ontwikkelen. In de praktijk heeft deze werkgroep zich echter
uitsluitend beziggehouden  met het ontwikkelen van leermiddelen. De projectgroep  (1975:
17) stelt in haar rapport dat de ontwikkeling van leermiddelen moet plaatsvinden "nadat
de   doelstellingen  geformuleerd  zijn  en  het   leerplan  is   opgesteld".   Dem  weg  is  echter  niet
gevolgd. Het eindresultaat van de leermiddelenproduktie is volgens Zondag (1990: 9) dan
ook "een grote verscheidenheid aan losse materialen zonder theoretische basis en een
doorgaande lijn".

Bij de uitvoering van de voorstellen van de projectgroep doen zich enkele problemen
voor. In de eerste plaats rijst de vraag of de leerplanontwikkeling en wat daarmee
samenhangt, zich moeten beperken tot het vak Fries of dat ook het gebruik van het Fries
als voertaal bij het geheel moet worden betrokken. Hoewel de projectgroep in haar
voorstellen aangeeft, dat zij "zich bewust is dat het gebruik van Fries als voertaal de
uitvoering van leer- en wer*lan mede kan bepalen" (Projectgroep 1975: 37), wordt de
nadruk gelegd op het vak Fries. Deze stellingname van de projectgroep sluit niet aan bij
de taaldidactische opvattingen dat een taal niet geleerd wordt door die taal alleen als vak
te onderwijzen. In de activiteiten op het gebied van de leerplanontwikkeling is dan ook
uitgegaan van het gegeven dat men een taal niet kan onderwijzen zonder de taal mede als
voertaal te gebruiken (De Jong en Meestringa 1983a: 28).

Een ander probleem doet zich voor bij de bepaling van het onderwijstype, waarvoor de
leerplanontwikkeling moet gelden. De projectgroep (1975: 7) zegt hierover het volgende:

"Lager onderwijs is ingebed tussen kleuter- en voortgezet ondenvijs. De onderwijs-
praktijk van het lager onderwijs bouwt voon op het gedragspatroon binnen het
kleuterondenvijs en vindt een vervolg in het voongezet onderwijs."

Desondanks wordt door de projectgroep het besluit genomen om uit te gaan van de
opdracht: "invoering van het Fries als vak op de lagere school, zij het met oog voor de
daarb# optredende complicaties". Eigenlijk  is het voorgaande alleen te begrijpen  als  men
strikt formeel redeneert.   Het gaat inderdaad  om de verplichting  voor de lagere school.
Maar hoe kan er voortgebouwd worden op het gedragspatroon van de kleuterschool als
dat type onderwijs niet vanaf het begin bij de invoering van het onderwijs in het Fries
wordt betrokken? Bovendien is in 1975 het denken over de komende basisschool al een
eind gevorderd. De paragraaf 'Onderwijs in de Friese taal' uit de Memorie van Toelich-
ting op de begroting van Onderwijs en Wetenschappen (1979: 25) geeft over de samen-
werking tussen de kleuterschool en de lagere school een vrij positief beeld:

"Bij het kleuteronderwijs in Friesland wordt in overwegende mate door de leidsters
gebruik gemaakt van het Fries als voertaal. De onderwijspraktijk van het lager
onderwijs. vooral gezien in het licht van de toekomstige basisschool, stuit steeds meer
aan  op  het  gedragspatroon  van  het  kleuteronderwijs.  De  aansluiting  tussen  kleuter-  en
lager onderwijs  levert,  wat  dit aspect  betreft,  weinig  problemen  op."

Uit onderzoek blijkt echter, in tegenstelling tot hetgeen in de Memorie van Toelichting
wordt aangegeven, dat de samenwerking tussen het kleuter- en lager onderwijs op het
gebied van het onderwijs in het Fries te wensen overlaat. In De Jong (1986: 35) wordt
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aangegeven  dat  in   1985   op  47%   van de koppels van kleuter- en lagere school   nog  geen
overleg heeft plaatsgevonden over het gebruik van het Fries als voertaal.

Op grond van het voorgaande kunnen dan ook de volgende conclusies getrokken worden:
-  Het voorgestane beleid van de projectgroep ten aanzien van doelstellingen en inhouden

werd gekenmerkt door een korte-termijnvisie en verwaarlozing van taaldidactische
opvattingen.

-  Het onderwijsveld was nog niet rijp om, aan de hand van modelpublikaties, een eigen
beleid ten aanzien van doelstellingen en inhouden voor het vak Fries te ontwikkelen.

-  De externe werkgroep is er niet in geslaagd voorlopige doelen, rekening houdend met
de beginsituatie, te formuleren.

2.3.3   De onderwijsbegeleiding

In 1959 werd door de Fryske Akademy het Pedagogisch Adviesburo opgericht voor de
begeleiding van het onderwijs in het Fries. Deze dienst is in 1976 opgegaan in het nieuw
opgerichte Gemeenschappelijke Centrum voor Onderwijsbegeleiding in Friesland.

De projectgroep doet in haar rapport de aanbeveling dat de nieuw opgezette begelei-
dingsdienst voor de invoering van het verplichte onderwijs in het Fries gebruik moet
maken van de ervaringen van het voormalige Pedagogisch Adviesburo van de Fryske
Akademy. De begeleidingsdienst heeft volgens de projectgroep (1975: 24) ten aanzien van
het Fries de volgende taken:

"-   een eerste oritntatie omtrent de betekenis van de invoering van de verplichting en
de problemen voortvloeiende uit de tweetaligheid;

-    een toelichting op het te kiezen leerplan voor het vak Fries en ondersteuning van
verdere ontwikkeling daarvan;

-  een introductie van de beschikbare leermiddelen en hulp bij gedifferentieerde
onderwijsleersituaties."

Van den Berg (1983) merkt echter op dat tijdens de voorbereidings- en invoeringsfase de
begeleiding bij de vormgeving van het onderwijs in het Fries veel te wensen overliet; in
het gunstigste geval beperkte  deze  zich tot adviseren over en verstrekken van materiaal.
Ook Zondag (1990) geeft aan dat de begeleiding niet optimaal is geweest. De ontwikkelde
leermiddelen fungeerden als begeleidingsinstrument. De interventies bestonden in hoofd-
zaak uit contacten met directeuren. Gesprekken met het gehele team waren er alleen in
uitzonderlijke gevallen. Van ondersteuning van de leerplanontwikkeling binnen de school
is dlls geen sprake geweest.

Bewuste pogingen tot een gemeenschappelijk taalbeleid voor het Fries en het Neder-
lands en de integratie van het Fries met andere vakken zijn achterwege gebleven. Pas in
1989  is  door de 'Permaninte Kommisje Frysk  yn it linderwiis', een adviesorgaan  van  de

provincie Friesland bestaande uit vertegenwoordigers van begeleiding, opleiding, inspectie
en onderwijsgevenden, een nota over taalbeleid uitgebracht. Deze nota, Haadlinen foar it
taalunderwiis op de basisskoallen yn Fryslhn (Permaninte Kommisje Frysk 1989), is
voornamelijk opgesteld naar aanleiding van een notitie (Infobulletin no. 4) van de Rijksin-
spectie van het Basisonderwijs (1988) in Friesland, waarin geconstateerd wordt:
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-  dat er nauwelijks sprake is van enig samenhangend beleid op het gebied van het
ondenvijs in de Friese en de Nederlandse taal:

-   dat er nauwelijks sprake is van een beleid ten aanzien van het gebruik van llet
Fries  en het  Nederlands  als  voenaal. '

In de nota van de 'Permaninte Kommisje Frysk' (1989), die aan alle basisscholen in
Friesland is toegestuurd, worden suggesties geformuleerd om te komen tot een eigen
taalbeleid op school.

Op grond van bovenstaande kan de conclusie getrokken worden dat 66n van de
oorzaken waardoor de implementatie van het onderwijs in het Fries niet tot stand is
gekomen, ligt in het feit dat tussen de onderwijsbegeleidingsdienst en de schoolteams
noch in de voorbereidingsfase noch in de invoeringsfase planmatig is samengewerkt.

2.3.4  De her- en bijscholing

Bij de invoering van een nieuw vakgebied is het nodig dat leerkrachten voldoende
toegerust  zijn voor het geven van dit vak. De projectgroep  (1975: 26) noemt de volgende
elementen van scholing:

"a. vermeerdering van kennis en vaardigheden in het Fries;
b. inpassing van het Fries in de dagelijkse praktijk van lesrooster en leerplan;
c.   toepassing  van  didactische  werkvormen  en  leermiddelen  voor  het  vak  Fries. "

In het rapport wordt geen verdere invulling van de scholing gegeven. In de praktijk van
de her- en bijscholing ontstaan echter verschillende problemen. Vanaf het begin van de
her- en bijscholingscursussen  is  door de cursusleiding  aan het Directoraat Scholing  van
het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gevraagd, naast de verplichting een deel-
schoolwerkplan Fries in te leveren, formeel als einddoel ook een zekere mate van
taalvaardigheid Fries op te nemen. Het ministerie bleef echter van mening dat de cursus
alleen tot doel had de pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkrachten ten
aanzien van het vak Fries te vergroten. Hierdoor kon het voorkomen dat leerkrachten, die
nauwelijks het Fries beheersten, toch de bevoegdheid kregen na afloop van de cursus,
omdat zij voldaan hadden aan de eis een deelschoolwerkplan Fries in te leveren.

In de periode 1976-1982 hebben 2611 onderwijsgevenden de her- en bijscholingscursus
Fries gevolgd (De Jong 1982: 153). Toch heeft de her- en bijscholing van veel leerkrach-
ten niet geleid tot implementatie. De cursus kon zowel door individuele leerkrachten als
door schoolteams gevolgd worden. De deelname van individuele leerkrachten had zelden
invloed op het gehele schoolteam, waardoor in deze gevallen nauwelijks sprake was van
enige systematische verandering binnen de school als geheel. Als daarbij ook nog bedacht
wordt dat veel leerkrachten met een onvoldoende beheersing van de Friese taal toch
bevoegd werden verklaard, dan zal duidelijk zijn dat aan minimale voorwaarden voor het
welslagen van de beoogde implementatie niet werd voldaan.
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2.3.5 Conclusie

In 1980 waren de verwachtingen hooggespannen. Eindelijk zou het Fries in het onderwijs
een volwaardige plaats krijgen. Het blijkt dat deze verwachtingen niet zijn uitgekomen,
omdat de meeste scholen het onderwijs in het Fries slechts marginaal hebben vormgege-
ven. In de voorgaande paragrafen is aangegeven waarom de invoering van het vak Fries
zo moeizaam is verlopen.

Opvallend  is  dat  na de invoering  van de verplichting onderwijs te geven  in  het  vak
Fries door de betrokken instanties geen aandacht is besteed aan een periodieke evaluatie.
Regelmatig werd gesproken over een slechte staat van het onderwijs in het Fries, maar dit
leidde niet tot systematische evaluatievoorstellen.

Ook is er nauwelijks materiaal voor het toetsen van de leervorderingen Fries van de
leerlingen ontwikkeld. Een sprekend voorbeeld hiervan is de constructie van een Friestali-
ge E6n-Minuut-Test voor technisch lezen. Deze toets is ontwikkeld analoog aan de Neder-
landstalige E6n-Minuut-Test maar de toets is niet gestandaardiseerd, waardoor 'Friese'
normen ontbreken. Dit heeft tot gevolg gehad dat deze toets reeds meer dan 15 jaar door
de scholen wordt gebruikt met toepassing van de normtabellen voor het Nederlands.

Het inspectierapport 'Het onderwijs in het Fries nader bekeken' (De Jong 1986) kan
als een eerste aanzet tot evaluatie van het onderwijs in het Fries worden gezien. In dit
rapport wordt onder andere gewezen op de noodzaak van een goed doordachte differentia-
tie in doelstellingen. Ook wordt het opstellen van criteria voor het ontwikkelen van
leermiddelen bepleit. Zondag (1990: 17) geeft aan dat de inspectierapportages van 1986
en 1989 wel enige ruis veroorzokten, -maar beschouwingen op meta-niveau en bO stellin-
gen bleven uit: Deze evaluatie heeft echter betrekking op de periode na  1980.

Janssens (1987: BG 12004) onderscheidt vier functies van initiatie: 1) visie voor het
beleid; 2) planning van de vernieuwing; 3) het verwerven van externe steun voor de
vernieuwing; 4) het verwerven van interne steun voor de vernieuwing. Als de activiteiten
ten behoeve van de invoering beschouwd worden in deze termen, kunnen de volgende
conclusies geformuleerd worden:
-   Het vernieuwingsbeleid werd gekenmerkt door een korte-termijnvisie.
-  Bij de planning van de vernieuwing werd uitgegaan van een te hoge verwachting ten

aanzien van het kunnen denken in doelstellingen door leerkrachten en schoolteams.
- Het verwerven van exteme steun, bijVOOIbeeld van ouders die bij de aanvang niet

positief stonden tegenover de invoering, had slechts een incidenteel karakter.
-  Het verwerven van interne steun bij leerkrachten en schoolteams door middel van de

voorlichtingsactiviteiten tijdens de invoering heeft niet geleid tot een blijvende en
groeiende steun voor deze vernieuwing.

Dit betekent, dat het innovatieproces ten aanzien van de invoering van het onderwijs in
het Fries op de lagere c.q. basisscholen in Friesland is blijven steken in de initiatiefase.
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3  ONDERWLISBEI.Em EN TWEETALIG ONDERWIJS IN ERIESLAND: ONTWIKKE-
LINGEN SINDS 1980

In hoofdstuk 2 is een beknopt historisch overzicht gegeven van het onderwijs in het Fries
in het basisonderwijs tot 1980. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de stand van zaken
sinds de invoering van Fries als verplicht vakgebied. Ten aanzien van het onderwijsbeleid
kunnen deze drie niveaus onderscheiden worden:  1) het beleid op landelijk niveau; 2) het beleid
op regionaal niveau; 3) het beleid op schoolniveau.

In de volgende paragrafen zal de stand van zaken van het tweetalig onderwijs in Friesland
op deze drie niveaus beschreven worden.

3.1      Het beleid op landelijk niveau

Kenmerkend voor het Nederlandse onderwijssysteem is, dat aan de ene kant verticale delegatie
van de verantwoordelijkheid voor het onderwijs als voorziening van de rijksoverheid naar lagere
overheden uitgesloten is en dat aan de andere kant het landelijk onderwijsbeleid formeel geen
zeggenschap heeft over de inhoud van het onderwijs. Op grond van de principes 'vrijheid van
stichting, van richting en van inrichting' (Grondwet art. 23) behoren de vormgeving en de
inhoud van het onderwijs tot de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de scholen.
De consequentie van deze wetgeving is, dat het onderwijsbeleid op landelijk niveau beperkt
blijft tot het scheppen van voorwaarden voor onderwijs door middel van wet- en regelgeving.

Gelet op de bestaande wetgeving ten aanzien van het tweetalig basisonderwijs in Friesland
(WBO art. 9, lid 4 en 5), kan het onderwijsbeleid op landelijk niveau (de rijksoverheid) enerzijds
geen beperkingen stellen aan de omvang van tweetalig onderwijs; anderzijds kan de rijksoverheid
evenmin als voor de andere leergebieden kwaliteitseisen stellen aan het onderwijs in het Fries.
Wel zijn kerndoelen vastgesteld, die parallel geformuleerd zijn aan de kerndoelen voor
Nederlandse taal (Staatsblad 1993, 264). Ook bij het opstellen van de kerndoelen Fries voor
het basisonderwijs is het vak Friese taal gelijk behandeld als de andere vakgebieden. Ten aanzien
van het gebruik van het Fries als voertaal heeft een ontwikkeling plaatsgevonden die de scholen
ruimte biedt voor eigen beleid. De wetswijziging van 1955 maakte het medegebruik van het
Fries als voertaal tot enmet de derde klas van de lagere school mogelijk. Door de wetswijziging
van 1974 is deze beperking opgeheven: het Fries kan sinds 1 augustus 1975 in alle leerjaren
mede als voertaal gebruikt worden (Staatsblad 1974,271). Sinds de invoering van de LONDO-
systematiek is 'Friese taal' indeze bekostigingssystematiek opgenomenenwordthetonderwijsleer-
pakket voor Fries op overeenkomstige wijze als de andere vak- en vormingsgebieden door
de rijksoverheid vergoed.

Op enkele punten is er op landelijk niveau een verschil te constateren tussen het beleid van
de rijksoverheid ten aanzien van het onderwijs in de Friese taal en de andere vak- en vormingsge-
bieden.

1 Onthefling
Het vak 'Friese taal' is het enige vakgebied in het basisonderwijs waarvoor aan de scholen
ontheffing verleend kan worden. Op verzoek van het bevoegd gezag kunnen Gedeputeerde
Staten van Friesland ontheffing verlenen van de verplichting onderwijs te geven inde Friese
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taal (WBO art. 9, lid 4).1 Het delegeren van deze bevoegdheid aan een lagere overheid
is uniek inde wet- enregelgeving voor hetonderwijs inNederland. Naast deze mogelijkheid
tot het verlenen van ontheffing aan een school voor Wn bepaald vakgebied, biedt art. 25
WBO aan de ouders/verzorgers in het algemeen de mogelijkheid voor hun kind individuele
vrijstelling van bepaalde activiteiten te vragen. Het bevoegd gezag beslist op het verzoek
van de ouders/verzorgers (en maakt melding van deze beslissing aan de inspectie van het
basisonderwijs).2

2  Bevoegdheid Friese taal
In het Bevoegdhedenbesluit WBO (Staatsblad 1985, 196) is bepaald, welke bevoegdheid
een leerkracht moet bezitten om onderwijs in het Fries te mogen geven.  Dit is een verbijzonde-
ring van de algemene bevoegdheidsregeling: een student die de Pabo met goed gevolg heeft
afgesloten, is bevoegd voor alle andere  vak- en vormingsgebieden van het basisonderwijs.
Deze verbijzondering is een logisch gevolg van het gegeven, dat de wettelijke verplichting
onderwijs te geven in het vak 'Friese taal' beperkt is tot de provincie Friesland. De consequen-
tie hiervan is, dat alleen de Pabo's in Friesland de opleiding tot hetbehalen vande bevoegdheid
Friese taal aan de studenten aanbieden.

3 Evaluatie
Voor Friese taal zijn geen toetsen voor het vaststellen van leervorderingen ontwikkeld. In
de hernieuwde 'Bestuursafspraak Friese taal en cultuur' (Staatscourant 237,9 december
1993) is in het hoofdstuk 'Onderwijs' het volgende opgenomen:  "4.2.4. De minister van
Ondenvijs  en Wetenschappen bevorden in overleg met  gedeputeerde staten van Friesland
dat het  instimut voor toetsontwikkeling  (CITO)  te Amhem jaarlijks toetsen Fries voor  het
basisonderwijs  opstelt."

Tot nu toe is Friese taal niet opgenomen inde cyclus vanhet landelijkonderzoeksproject
Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON). In het verantwoordingsrapport van
het PPON-project wordt aangegeven, dat de overheid het peilingsonderzoek beschouwt als
een instrument om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen beoordelen en bevorderen (Zwarts
en Rijlaarsdam 1991: 8).

Het getuigt niet van een consistent onderwijsbeleid op landelijk niveau als aan de ene
kant door de rijksoverheid wel kerndoelen voor Friese taal vastgesteld worden, terwijl aan
de andere kant het vak Friese taal niet wordt opgenomen in de cyclus van het PPON-onderzoek.
In beide situaties gaat het immers om de kwaliteitsbevordering van het onderwijs. In de
toelichting bij de kerndoelen zegt de staatssecretaris het volgende:

1 In het schooljaar 1988-1989 was nog aan enkele scholen ontheffing verleend, terwijl op de
scholen in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf gewerkt werd aan een heemkundeproject
waarin de Friese taal en cultuur ook opgenomen zijn (Inspectie van het onderwijs 1989: 25).

2     Het is in dit verband opmerkelijk, dat de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing van de
verplichting onderwijs te geven in het vak Friese taal in het voortgezet onderwijs, is toegekend
aan de rijksinspectie (WVO art. 11).
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"Ondergetekende verwacht dat de kerndoelen zullen bijdragen tot de kwaliteit van het
onderwijs. Invoering van kerndoelen zal scholen er immers toe aanzetten het huidige
onderwijsaanbod kritisch te bezien.  (...) Door tefungeren als  ijkpunt voor de scholen,
methodenontwikkelaars en PPON leveren kerndoelen een bijdrage aan de verhoging
van de kwaliteit van het onderwijs (Staatsblad  1993,  264).

Ondanks dehierboven genoemde verschillen in hetbeleid op landelijkniveau kunnen wij conclude-
ren, dat de wet- en regelgeving en het onderwijsbeleid op landelijk niveau geen formele
belemmeringen bevatten om te komen tot verantwoord tweetalig onderwijs in Friesland.

3.2     Het beleid op regionaal niveau

Het beleid op regionaal niveau hoeft zich niet bezig te houden met wet- en regelgeving, omdat
dit aspect al op landelijk niveau geregeld is. De tagk van het onderwijsbeleid op regionaal
niveau is geconcentreerd op de vormgeving en inhoud van het tweetalig onderwijs.
Opregionaal niveau zijnerin Friesland verschillende instanties die zich bezig hebben gehouden
metofnog steeds betrokken zijnbij tweetaligheid entweetalig onderwijs. Zij vormendeactoren
in het implementatieproces. De volgende instanties kunnen hierbij onderscheiden worden:
-  de provinciale overheid en haar adviesorganen;
-   het Instituut voor de Leerplanontwikkeling (SLO);
-  het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding in Friesland (GCO/MSU);
-  de opleidingsinstituten voor leraren basisonderwijs;
-   de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK);
-  de Fryske Akademy;
-   de inspectie van het onderwijs.

In de volgendeparagrafen wordt nader ingegaan op de rol diebovengenoemde instanties spelen
c.q. hebben gespeeld ten aanzien van het tweetalig onderwijs in Friesland.

3.2.1   De provinciale overheid en haar adviesorganen

Debevoegdheid van deprovinciale overheid ophet terrein van tweetaligheid in het basisonderwijs
in Friesland is beperkt. Het provinciaal bestuur voert wel een beleid ten aanzien van tweetalig
onderwijs in Friesland. Uit de notitie 'lokale talen' (door Provinciale Staten vastgesteld op
24 april 1985) blijkt dat het College van Gedeputeerde Staten naar wegen zoekt om op zoveel
mogelijk basisscholen in Friesland onderwijs in de Friese taal te laten geven, al dan niet in
combinatie met de niet-Friese lokale streektaal.

Een belangrijke rol in het implementatieproces is gespeeld door de Centrale Commissie
Fries (1976-1982). Hoewel deze commissie is ingesteld door de minister van Onderwijs en
Wetenschappen, functioneerde hij als een provinciaal orgaan  "die de omschreven taakondenielen
van de verschillende organisaties en de voorlichting zodanig coordinzen dat overlappingen
en lacuneswonien voorkomen eneensamenhangende imveringstrategietotstandkomt" (Centrale
Commissie Fries  1976:  3).

Ter ondersteuning van het te voeren beleid maakt het provinciaal bestuur van Friesland
gebruik van de hem ten dienste staande adviesorganen. De voormalige Provinciale Onderwijsraad
(1928-1990) heeft een belangrijke rol gespeeld bij de discussies om te komen tot de wettelijke
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mogelijkheid onderwijs in de Friese taal te geven. In hoofdstuk 2 zijn de congressen genoemd
die door dem raad georganiseerd zijn en die van grote betekenis zijn geweest voor de vormgeving
en de ontwikkeling van het tweetalig onderwijs in Friesland. In dit adviesorgaan is in 1987
eendiscussie gevoerd over de wenselijkheid vaneen Friese'immersionschool'. Deze discussie
heeft overigens niet geleid tot een projectvoorstel.

In 1986 is onder andere voor de coordinatie van het onderwijs de 'Permaninte Kommisje
Frysk yn it underwiis' (PKF) ingesteld. Deze commissie heeft in 1988 de nota 'Haadlinen
foar intaalbelied' uitgebracht, waarin voor de basisscholen in Friesland adviezen worden gegeven
en suggesties worden geformuleerd om te komen tot een geintegreerd beleid voor tweetalig
onderwijs.

Door eenherstructurering vande adviesstructuur werden in 1990 de Provinciale OndeIWijsraad
endePermaninte Kommisje Fryskopgeheven. DeProvinciale Onderwijsraad werdomgevormd
tot de Seksje Edukaasje van de Wolw6zensried. De adviestaak van de Permaninte Kommisje
Frysk werd overgedragen aan het 'Berie foar it Frysk',  in 1984 ingesteld om het College van
Gedeputeerde Staten te adviseren overzakenbetreffende de tweetaligheid in Friesland in algemene
zin. De codrdinatie van de activiteiten ten aanzien van het onderwijs in het Fries is echter
nadrukkelijk niet opgenomen in de taakstelling van het 'Berie  foar it Frysk'. Hierdoor is de
aanzet toteenco6rdinatie, die inhetkader van de Permaninte Kommisje Frysk was ontwikkeld,
verloren gegaan. Binnen het 'Berie foar it Frysk' functioneert wel een taakgroep onderwijs.

3.2.2     Het  Instituut voor  de  Leerplanontwikkeling   (SLO)

In paragraaf 2.3.2 is aangegeven dat reeds  in  1976 een project is gestart, dat gericht was  op
de leerplanontwikkeling voor het vak Fries. Dit project werd aanvankelijk uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de Commissie Modernisering Moedertaalonderwijs (CMM) en later
van het Instituut voor de Lzerplanontwikkeling (SLO). Inhet kader van ditproject is een aantal
leerplanpublikaties verschenen, die ontstaan zijn op basis van de ervaringen met de projectscholen
(De Jong en Meestringa 1981; 1983a en Meestringa 1985).

Uit een tussentijdse evaluatie van het leerplanontwikkelingsproject (Van den Berg 1983)
blijkt dat leerkrachten bij de vormgeving van het onderwijs in het Fries behoefte hebben aan
concrete suggesties voor de lespraktijk en denken in termen van doelstellingen. Deze constatering
komt overeen met de conclusies uit andere onderzoeken (Van der Duim en De Hoop 1979,
Hylkema en Schiere 1982), dat scholen er nauwelijks in slagen op basis van modelpublikaties
zelf een deelschoolwerkplan Fries te ontwikkelen. Als reactie op deze conclusies werd onder
de verzamelnaam 'Klezoar' een aantal praktijkpublikaties gepresenteerd. Het project resulteerde

in de eindpublikatie 'Naar een leerplan-Fries' (Meestringa 1985). Evenals voor de andere
vakgebieden in het basisonderwijs heeft de SLO voor Fries een 'Handreiking' (W. de Jong
1993) gepubliceerd. Het doel ervan is de scholen te helpen een eerste stap te zetten bij het
invoeren van de kerndoelen.

3.2.3     Het Gemeenschappelijk Centrum voor Ondenvijsbegeleiding in Friesland (GCO/MSU)

Een belangrijke instantie op het terrein van het beleid op regionaal niveau ten aanzien van
de vormgeving eninhoud van tweetalig onderwijs in Friesland was Enis hetGemeenschappelijk
Centrum voor Onderwijsbegeleiding in Friesland, opgericht in 1974. Binnen deze dienst
functioneert een 'staf Fries' die speciaal is ingesteld voor de begeleiding van het onderwijs

36



inhetFries. Hiervoor ontvangtdebegeleidingsdiensteenspeciale subsidie vande rijksoverheid.
Op het gebied van voorlichting en de ontwikkeling van materiaal heeft deze begeleidingsdienst
veel betekend voor de invoering van het Fries in het basisonderwijs. Het meest in het oog
springend zijnde activiteitentenbehoeve vande Friese schoolradio- en schooltelevisieprogramma's
en het ontwikkelen van experimenteel lesmateriaal (Erich en de Vries 1986).

Uit het inspectierapport (Inspectie van het onderwijs 1989: 39) blijkt dat de helft van de
basisscholen de keuze vande leerstof volledig laat bepalen door het materiaal dat door de dienst
ontwikkeld is. In paragraaf 2.3.2 is reeds  als Edn van de zwakke punten in het beleid van deze
instelling aangewezen, datduidelijkecriteria voorhetontwikkelen vanleermateriaal ontbreken.
Een van de gevolgen hiervan is, dat veel materiaal is ontwikkeld zonder dat er sprake is van
een doorgaande lijn en een systematische opbouw.

Naast het ontwikkelen van experimenteel lesmateriaal heeft de dienst ook de taak scholen
te begeleiden bij de vormgeving van tweetalig onderwijs. Volgens de scholen blijven de contacten
van de begeleidingsdienst met de basisscholen in Friesland op het gebied van tweetalig onderwijs
voornamelijk beperkt tot adviezen over de keuze van leermiddelen.  11 % van de scholen geeft
aan dat de contacten betrekking hadden op schoolwerkplanontwikkeling en/of didactische en
organisatorische problemen;  45 %  van de basisscholen geeft aan dat de contacten betrekking
hadden op de keuze van leermiddelen (Inspectie van het onderwijs 1989: 41). Deze constateringen
worden bevestigd in het rapport 'Fries onder druk' (R. de Jong en de Vries 1994: 51-52).

3.2.4  De opleidingsinstituten voor leraren basisonderwijs

In de provincie Friesland bestaan twee opleidingen tot leraar basisonderwijs, Pabo's. E6n is
verbonden aan de Noordelijke Hogeschool keuwarden met als lesplaatsen Leeuwarden en
Drachten en Edn is verbonden aan de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland met als lesplaatsen
Leeuwar(len en Sneek. Als uitvloeisel van de gewijzigde positie van Fries in het lager onderwijs,
waren de opleidingsinstituten sinds 1980 verplicht onderwijs in het Fries aan de studenten aan
te bieden. In het kader van de globalisering van de WHBO is deze verplichting vanaf 1987
vervallen. Op beide inititle opleidingenwordtonderwijs inhetFries aangeboden. Hetonderwijs
omvat zowel de eigen taalvaardigheid als de didactiek van het vak Fries. De studenten worden
in de gelegenheid gesteld een aantekening te halen die hen de bevoegdheid geeft tot het geven
van onderwijs in het Fries.

In 1983 heeft de SLO de publikatie 'Tweetalige Pabo's in Friesland' (De Jong e.a. 1983)
gepubliceerd. Deze nota was bedoeld als discussiestuk voor de instellingswerkplanontwikkeling.
In de nota wordt uitgegaan van een integratie van het Fries in het opleidingsprogramma en
het gebruik van het Fries en het Nederlands als voertaal in de opleiding. Helaas moet geconstateerd
worden dat bij slechts 66n van de vier lesplaatsen het Fries een plaats als voertaal in het onder-
wijsprogramma heeft. Het onderwijs in het Fries blijft hierdoor voor de meeste studenten een
geisoleerd vakgebied. Deze geisoleerde positie van het Fries tijdens de opleidingsperiode heeft
ongetwijfeld invloed op de houding van de aankomende leerkrachten ten aanzien van het Fries
in het onderwijs. Zij hebben tijdens hun opleiding niet zelf ervaren hoezeer het gebruik van
het Fries als voertaal verbonden is met de vormgeving van tweetalig onderwijs. Van hen kan
dan ook niet verwacht worden dat zij oog hebben voor de voertaalproblematiek.

Naast de initi8le opleiding tot leraar basisonderwijs zijn de lerarenopleidingen ook belast
met nascholing. Tussen de jaren 1976-1982 hebben vele leerkrachten door middel van een
speciale applicatiecursus de bevoegdheid Fries behaald. Sindsdien hebben de instituten in hun
nascholingsprogramma regelmatig nascholingsactiviteiten op het gebied van het onderwijs in
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het Fries aangeboden, gericht op de verdere professionalisering van deze leerkrachten.

In hoeverre er bij de basisscholenbelangstelling is voor nascholing op het terrein van het onderwijs
in het Fries blijkt uit tabel 3.1 (Inspectie van het onderwijs 1989: 42).

Tabel 3.1: Behoefte aan nascholing Fries,  in percentages en aantallen

%                  n

Geen behoefte                                                          82                                  473
Een cursus voor de bevoegdheid Fries                             4                                    22
Een cursus Friese spelling                                            3                                    17
Een cursus schoolwerkplanontwikkeling Fries                     4                                       21
Anders                                                                                 5                                           25
Combinaties van de vorige items                                       2                                         9

Uit de tabel blijkt dat het merendeel van de schoolteams geen behoefte zegt te hebben aan
nascholing ten behoeve van het onderwijs in het Fries.

In het kader van de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur die in 1989 tussen de provincie
Friesland ende rijksoverheid gesloten is, ontvangenbeide institutendie een opleiding tot leraar
basisonderwijs verzorgen,  elk op jaarbasis een extra subsidie van f 100.000,-. Deze bijdrage
van de rijksoverheid is bestemd voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de Friese
taal, zowel in de initiele opleiding als in de nascholing. De effecten van deze maatregel zijn
beschreven in Gildemacher en Riemersma (1993).

3.2.5  De Algemiene Fryske Undenjocht Kommisje (AFUK)

In 1928 is de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK) opgericht met als doel "de
/6

kommisje fiert aksje omit Frysk undenjocht  oan dejongerein sa algemien mooglik te meitsjen
(Straatsma 1987: 120). Deze oorspronkelijke doelstelling is later verbreed tot het bevorderen
van onderwijs in het Fries in en buiten schoolverband. In 1973 is door de AFUK een aparte
stichting in het leven geroepen voor het uitgeven van Friese leermiddelen. In het kader van
de verplichting onderwijs te geven in de Friese taal op de lagere c.q. basisscholen in Friesland
ontving de AFUK in de jaren 1976-1982 een rijkssubsidie voor het ontwikkelen van Friese
leermiddelen.  Dit geld is aangewend om met name leesboeken en prentenboeken uit te geven.
Hierbij is regelmatig gebruikgemaaktvandemogelijkheid vanco-produkties. Straatsma (1987:
129) maakt melding van 242 beschikbare titels ten behoeve van het onderwijs in het Fries
in het basisonderwijs.

In 1975 was door de Projectgroep invoering Fries als verplicht vak op de scholen voor
gewoon lager onderwijs in Friesland (ook genoemd de 'Commissie Sinnema') reeds gezegd
dat de bestaande leermiddelen geevalueerd moesten worden. In de nom 'Plaats en begeleiding
van het onderwijs in het Fries na 1980' (Centrale Commissie Fries 1980) is deze uitspraak
herhaald. We moeten echter constateren dat er tot nu toe geen sprake is geweest van de beoogde
evaluatie. Hetontwikkelenvanleermiddelenenhetuitgeven vanco-produkties gebeurde zonder

3      "De commissie voert actie om het onderwijs in het Fries aan de jeugd zo algemeen mogelijk
te nnaken."
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dat men beschikte over duidelijke criteria voor het beoordelen en het samenstellen van
leermiddelen voor hetonderwijs inhet Fries. Hoewel de AFUK gezorgd heeft vooreen behoorlijke
hoeveelheid Friestalige lees- en prentenboeken, blijkt uit het inspectierapport (Inspectie van
het onderwijs 1989: 40) dat deze leermiddelen nog niet in groten getale op de basisschool gebruikt
worden.

3.2.6  De Fryske Akademy

De Fryske Akademy, opgericht in 1938, heeft in haar statuten als doelstelling vastgelegd:

"De  stifting  hat as doel it yn stan haldenfan in wurkmienskip,  dy't har utleit op it beoefenjen
fan de wittenskip  dy't mei  Fryslan,  it  Fryske folk en syn  kultuer yn al  har uteringen en soks
yn  de  wiidste  omfieming ferbun  is"4  (Fryske  Akademy   1991).

Van 1959 tot 1976 was de begeleiding van de tweetalige lagere scholen in Friesland de taak
van het Pedagogysk Advysburo fan de Fryske Akademf Na de oprichting van het
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding in 1974 is de begeleidingstaak aan
deze dienst overgedragen.

Onderzoek inzake tweetalig onderwijs vormtgeenzwaartepunt inhetonderzoeksprogramma
van de Fryske Akademy. Afgezien van enkele kleine onderzoeken (Ytsma 1988; Ytsma en
Gorter 1987; 1991) is door de Fryske Akademy nauwelijks wetenschappelijk onderzoek ten
behoeve van het tweetalig lager c.q. basisonderwijs in Friesland verricht. Parallel aan het
onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' heeft Ytsma onderzoek verricht dat gericht is op aspecten
van taalontwikkeling in het Fries als eerste en als tweede taal en op sociaal-psychologische
factoren die van invloed zijn op de beheersing van het Fries als tweede taal (Ytsma, te
verschijnen).

In het kader van een internationale vergelijking van autochtone minderheidstalen heeft de
Fryske Akademy wel inventariserend onderzoek verricht. Het onderzoeksproject 'Europeeske
Minderheidstalen yn it Underwiis' (EMU) (Ytsma 1986; Sikma en Gorter 1991) had als object
de positie en het functioneren van minderheidstalen in het primair onderwijs in de twaalf lid-staten
van de Europese Gemeenschap. Als vervolg op het EMU-project is een inventarisatie van de
positieenhetfunctionerenvanautochtoneminderheidstalenindelerarenopleidingenuitgevoerd
(Gildemacher en Riemersma 1993; Dekkers 1993). Sinds 1988 wordtdoor de Fryske Akademy
het project Mercator-education uitgevoerd.  In dit project is onder andere een databank opgezet
om informatie over onderwijs in minderheidstalen in Europa systematisch te verzamelen en
toegankelijk te maken.

3.2.7  De inspectie van het onderwijs

De inspectie van het onderwijs heeft geen taak bij het vormgeven van het onderwijs in het
Fries. Het primaat van het inspectiewerk ligt bij de controle- en evaluatietaak. Het Fries op

4      De stichting heeft tot doel het in stand houden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op
het beoefenen van de wetenschap die met Friesland, het Friese volk en zijn cultuur in al haar
uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is.
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de basisscholen in Friesland heeft in dit verband geen andere positie dan de andere vak- en
vormingsgebieden. Wel is de inspectie betrokken geweest bij de invoering van de verplichting.
De inspectie was als waarnemer vertegenwoordigd inde 'Centrale Commissie Fries' (1975-1982).
Deze commissie, waarindebij het onderwijs inhetFriesbetrokkeninstanties vertegenwoordigd
waren, had als taak de activiteiten rond de invoering te co6rdineren.

Tot 1985 was de inspectie betrokken bij het verlenen van ontheffingen van de verplichting
onderwijs in het Fries te geven. In de Lager-Onderwijswet 1920 was namelijk bepaald dat
Gedeputeerde Staten de hoofdinspecteur om advies moesten vragen betreffende de ontheffings-
aanvragen. Deze bepaling is niet overgenomen in de Wet op het basisonderwijs (WBO). In
hetkader vanhaar evaluatietaakheeft de inspectie nade invoering vande verplichting tweemaal
een onderzoek uitgevoerd naar het onderwijs in het Fries (De Jong 1986; Inspectie van het
onderwijs 1989). Inbeide rapporten worden aanbevelingengedaan tenaanzienvan de ontwikkeling
van leermateriaal en wordt een pleidooi gehouden voor nader wetenschappelijk onderzoek.
De inspectie heeft ook geadviseerd over de eerste versie van de eindtermen Fries (ISCB 1989).

De verantwoordelijkheid van de rijksoverheid ten aanzien van het onderwijs in de Friese
taal wordt ook geconcretiseerd in verschillende activiteiten van de rijksinspectie. In de
geactualiseerde Bestuursafspraak Friese Taal enCultuur (1993) is inhet hoofdstuk'Onderwijs'
vastgelegd, dat de inspectie het project 'Fries in het speciaal onderwijs' (1988-1992) zal evalueren
(Staatscourant 237, 9 december 1993). Opbasis vandeze evaluatie "... wordtbezien inhoeverre
een  vervolg  nodig  en/of mogelijk  is".

3.2.8   Conclusies over het beleid op regionaal niveau

Uit de analyse vanhetonderwijsbeleid op regionaal niveau komteenaantal opvallende aspecten
naar voren. Er zijn noch in de periode v66r de verplichting noch sinds de invoering van de
verplichting in 1980 experimenten uitgevoerd om te komen tot een empirisch getoetst effectief
onderwijsmodel. Tengevolge hiervanontbreekt eencommunis opinio over hetmeesteffectieve
onderwijsmodel voor tweetalig onderwijs in Friesland. Bovendien is men er niet in geslaagd
de modelleerplanpublikaties (De Jong en Meestringa 1983; Meestringa 1985) uit te werken
in curricula met een longitudinale doelomschrijving voor Friestalige en niet-Friestalige leerlingen.
In de beleving vande leerkrachten, de opleidingsinstitutenende onderwijsbegeleidingsdiensten
heeft het onderwijs in het Fries een geisoleerde plaats ingenomen. Hierdoor is voor de eigen
school- en opleidingssituatie geen geintegreerde visie op het taalonderwijs in een tweetalige
situatie ontwikkeld.

Gedurende de eerste tien jaar van verplicht onderwijs in het Fries hadden de scholen niet
de beschikking overeen systematisch opgebouwd ondeIWijsleerpakket. Het huidige onderwijsleer-
materiaal bestaat uit een verzameling losse elementen, die weinig samenhang vertonen (De
Jong 1986; Zondag 1990). Er is geen longitudinale leerlijn voor de verschillende
taalvaardigheidsonderdelen aanwezig. Er zijn wel systematisch opgebouwde methoden voor
aanvankelijk lezen in het Fries ontwikkeld ('Sels 16ze' en 'Stap foar stap'). Voor de fase na
het aanvankelijk lezen is echter geen leerlijn ontwikkeld voor technisch lezen en begrijpend
lezen. Sinds 1990 wordt gewerkt aan een geheel nieuw onderwijsleerpakket, dat in 1994 onder
de titel 'Fryske taalrotonde' gepubliceerd zal worden. Naar verwachting wordt in dit pakket
een meer systematische en deels cursorische leerlijn aangebracht.

Tien jaar verplicht onderwijs in het Fries heeft niet geleid tot goede evaluatie-instrumenten
voor dit vakgebied. Voor de andere instrumentele vaardigheden in het basisonderwijs zijn in
de afgelopen jaren wel toetsen en leerlingvolgsystemen ontwikkeld. Om het effect van het
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onderwijs in het Fries te kunnen evalueren en om een goede longitudinale leerlijn tussen het
basisonderwijs ende eerste jaren van de basisvorming mogelijkte maken, zijn evaluatie-instru-
menten echter onmisbaar.

Een eerste stap in de richting van de aansluiting tussen basisonderwijs en de basisvorming
van het voortgezet onderwijs is gezet met het het formuleren van de intentie het Ontwikkelen
van toetsen voor Fries  door  het  CITO te bevorderen (Bestuurafspraak  1993).  Dit  kan  in  de
vorm van een eindtoets Fries voor het basisonderwijs. Voor de daaraan voorafgaande leerjaren
bestaat er - evenals voor de andere vakken - behoefte aan een verantwoord leerlingvolgsysteem
voor Fries.

Voor de vormgeving van tweetalig onderwijs in Friesland hebben de verantwoordelijke
instituten zich altijd gericht op buitenlandse literatuur en buitenlands onderzoek. Hoewel de
situaties elders in veel gevallen demografisch, cultureel en linguistisch niet te vergelijken zijn
met Friesland, werd en wordt vaak aangenomen dat de resultaten van buitenlands onderzoek
zonder meer vertaald kunnen worden naar de Friese situatie. Tenbehoeve vaneen verantwoord
onderwijsbeleid is het echter gewenst, dat onderzoek verricht wordt naar taalverwerving en
taalonderwijs in Friesland zelf. Hierbij kan buitenlands onderzoek uiteraard als voorbeeld en
als basis voor vergelijking dienen. Ten behoeve van een verantwoorde didactiek, het ontwikkelen
van leermiddelen en toetsmaterialen is het noodzakelijk de beschikking te hebben over empirisch
materiaal uit de eigen taalsituatie. Het is teleurstellend, dat er in Friesland tot nu toe geen
onderzoek verricht is naar eerste- entweede-taalverwerving doorjonge kinderen, zowel Friestalige
als niet-Friestalige kinderen.

Op grond van het voorgaande is de conclusie gerechtvaardigd dat, hoewel er op landelijk
niveau geen belemmeringen zijn, men er op regionaal niveau niet in is geslaagd een
onderwijskundig verantwoord beleid ten aanzien van de vormgeving en inhoud van tweetalig
onderwijs in Friesland te ontwikkelen. In het vorige hoofdstuk hebben wij geconcludeerd,
dat de invoering van het Fries niet verder gekomen is dan de fase van initiatie. Ook voor de
periode na 1980 constaren wij dat het invoeringsproces niet geleid heeft tot implementatie.

3.3     Relevante aspecten van onderwijs in het Fries op schoolniveau

In de vorige paragrafen zijn de beleidsontwikkelingen ten aanzien van het tweetalig onderwijs
op nationaal en op regionaal niveau aan de orde geweest.  Om te kunnen beoordelen in hoeverre
deze beleidsontwikkelingen de gewenste uitwerking op schoolniveau hebben gehad, wordt in
deze paragraaf Rader ingegaan op de taalomgeving van de basisscholen, de doelstellingen en
detijdsinvestering voorhet vakFries, de taalbeheersing Fries vandeleerkrachten ende houding
en de motivatie van de leerlingen ten aanzien van het onderwijs in het Fries.

3.3.1      Verplichting   en  ontheffing

In artikel 9 van de Wet op het Basisonderwijs is aangegeven dat basisscholen in Friesland
ookonderwijs inde Friese taal moeten geven. Gedeputeerde Staten van Friesland kunnenbasis-
scholen op verzoek ontheffing verlenen van deze verplichting. Formeel gezien hebben alleen
de dertien basisscholen op de Waddeneilanden tot 1 augustus 1993 ontheffing van deze
verplichting. Op de eilanden Ameland en Schiermonnikoog wordt een plan voor 'sociale wereld-
orientatie' ontwikkeld, waarin naast eigen eilandaspecten ook aandacht wordt besteed aan de
Friese taal. Daarnaast moet melding gemaakt worden van het experiment 'heemkunde' in de
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gemeenten Oost- en Weststellingwerf, waarin getracht wordt het Fries en het Stellingwerfs
een functionele plaats in het vakgebied 'heemkunde' te geven. Het experiment is na overleg
van de gemeentebesturen met het College van Gedeputeerde Staten van Friesland gestart in
1988 als een eigen invulling van de verplichting. Bovenstaande betekent dat op ruim 560
basisscholen in Friesland, naast het onderwijs in het Nederlands, ook onderwijs in de Friese
taal gegeven moet worden aan zowel Friestalige als niet-Friestalige leerlingen.

3.3.2   De taalomgeving van de basisscholen

Op het kaartje van Friesland in figuur 2.1  is de regionale spreiding van het Fries in Friesland
weergegeven.
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Figuur 2.1: Regionale spreiding van het Fries in Friesland (gegevens gebaseerd op Gorter
e.a. 1984; cartografie Provincie Friesland)
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Het kaartje laat zien,  dat in de helft van de Friese gemeenten meer dan de helft van de inwoners
thuis Fries spreekt,  dat in Ooststellingwerf en in de kleinere steden tussen 66nderde en de helft
van de inwoners thuis Fries spreekt, terwijl in de gemeenten Het Bildt, Leeuwarden,
Weststellingwerf en Lemsterland tussen de 10% en 66nderde van de inwoners thuis Fries spreekt.
Op de Waddeneilanden wordt door minder dat 10% van de bevolking thuis Fries gesproken.
Een dergelijke spreiding van de Friese taal heeft als gevolg dat het aandeel van Friestalige
en niet-Friestalige leerlingen sterk varieert op de basisscholen in Friesland. In de studies van
De Jong (1981;  1986) en van de inspectie (Inspectie van het onderwijs 1989) is aan de directies
van de lagere c.q. basisscholen gevraagd opbasis van eigeninschatting en/ofkennis de thuistaal
van de leerlingen aan te geven.

In de onderzoeken zijn de volgende categorieen van scholen onderscheiden:
-  scholen met overwegend Nederlandstalige leerlingen  (75 %  of meer);
-  scholen met overwegend Friestalige leerlingen   (75 %  of meer);
-  scholen met overwegend streektalige leerlingen (75 %  of meer);5
- gemengdtalige scholen  ( = scholen  die  niet in bovenstaande categorieen vallen).

De gerapporteerde gegevens over de thuistaal van de leerlingen zijn in tabel 3.2 samengevat.

Tabel 3.2: Scholen, ingedeeld naar gerapporteerde thuistaal van de leerlingen (in %)  (Inspectie
van het onderwijs 1989: 26)

Categorieen scholen 1981 1985 1988

75 %  of meer Nederlandstalig              17                                                     27                                                     15
75% of meer Friestalig                   51                                     45                                     34
75 %  of meer streektalig                            9                                                        5                                                        9

Gemengdtalig                         23                          23                          42

Uit de tabel blijktdat er een duidelijke verschuiving in de taalachtergrond is opgetreden. Zowel
het aandeel van de scholen met overwegend Friestalige leerlingen als dat van de scholen met
overwegend Nederlandstalige leerlingen is in de periode van 1985-1988 sterk teruggelopen.
Er is een sterke toename van gemengdtalige basisscholen in Friesland, namelijk van 23 naar
42 procent. Deze verschuiving wordt ook geconstateerd in'Taal yn Fryslan' (Gorter e.a.  1984:
15): "in nivellearring tusken sted en plattelan: de steden binne mear en it plattelan minder
'Frysk' wurden.„6

5      In Friesland komen Friese en niet-Friese streektalen voor. De Friese streektalen zijn het 'Hylpers'
(Hindelopers) en het Stadsfries. Het Bildts, het Stellingwerfs en de streektalen op de
Waddeneilanden kunnen gekarakteriseerd worden als niet-Friese streektalen.

6 "eennivellering tussen stad en platteland: de steden zijnmeer enhet platteland is minder 'Fries'
geworden. "
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3.3.3   Doelstellingen voor het onderwijs in de Friese taal

Evenals voor de andere vak- en vormingsgebieden zijn ook voor het onderdeel Friese taal
kerndoelen geformuleerd. Opvallend is dat deze kerndoelen in de definitieve redactie identiek
geformuleerd zijn aan de kerndoelen die voor het ondeIWijS inhet Nederlands inhetbasisonderwijs
zijngeformuleerd. Inhet advies vande Commissie herziening Eindtermen waren de kerndoelen
voor de schrijfvaardigheid Fries beperkter dan die voor het Nederlan(is. Eveneens opvallend
is dat, ondanks de gevarieerde taalsituatie (zie paragraaf 3.3.1) er geen differentiatie in kerndoelen
is aangebracht. De kerndoelen Fries zijn dus van toepassing voor het leerstofaanbod aan Friestalige
leerlingen voor wie het Fries de eerste taal is En aan Nederlandstalige leerlingen voor wie
het Fries een tweede taal is.

Evenmin als voor de andere vak- en vormingsgebieden wordt in de Wet op het Basisonderwijs
iets gezegd over de inhoud en tijdsbesteding ten aanzien van het vak Fries. De bepaling van
dedoelen eninhouden vanhetonderwijs inhet Fries is de verantwoordelijkheid vanhetbevoegd
gezag van iedere basisschool in Friesland.

In de periode v66r en kort na de invoering van de verplichting onderwijs in het Fries te
geven, zijn in het kader van het SLO-project 'Naar een leerplan-Fries' discussies met besturen
en onderwijsgevenden gevoerd over de plaats en functie van het Fries in het basisonderwijs
(De Jong en Meestringa 1981). Deze discussies hebben er mede toe geleid, dat de SLO het
model 'gedeeltelijke tweetaligheid' als minimumdoelstelling voor het basisonderwijs in Friesland
heeft geformuleerd (De Jong en Meestringa 1983a). Dit model is gebaseerd op de typologie
van Fishman (1976) inzake meerderheids- en minderheidstalen. In het model 'gedeeltelijke
tweetaligheid' wordt gestreefd naar het kunnen verstaan, lezen, schrijven en spreken van beide
talen. Het lezen en schrijven in de minderheidstaal wordt echter beperkt tot bepaalde leergebieden,
die meestal verbonden zijn met de etnische groep en haar culturele traditie (Fishman 1976:
27).  Uit deze omschrijving blijkt dus duidelijk dat het schriftelijk gebruik van het Fries niet
uitgesloten kan worden in het onderwijs.

Ondanks de pogingen  voor  En  na  1980 de basisscholen te overtuigen  van een goede
doelstellingenkeuze, blijken na tien jaar verplicht onderwijs in het Fries de feitelijk door de
scholen nagestreefde doelstellingen aanmerkelijk lager te liggen dan was geadviseerd in de
deleerplanpublikatie vande SLO(Meestringa 1985) eninde nom van de Permaninte Kommisje
Frysk (1989) over taalbeleid. Uit De Jong (1986) en Inspectie (1989) blijkt het volgende:
-    83 %  van de scholen heeft het lezen van het Fries, in combinatie met andere vaardigheden

in de doelstellingen opgenomen.
-   Het percentage scholen dat de beheersing van de vier vaardigheden in het Fries nastreeft,

is in de periode tussen beide publikaties teruggelopen van 22% naar 16%.
-   Slechts 10% van de basisscholen heeft het schrijven van het Fries voor alle leerlingen in

de doelstellingen opgenomen.

Bovenstaande maakt duidelijk dat er sprake is van een marginale invulling van de doelen voor
het onderwijs in het Fries. Daarbij moet nog bedacht worden dat 37% van de basisscholen
zegt de gekozen doelstellingen niet te realiseren (Inspectie van het onderwijs 1989: 32). Dit
betekent, dat er een grote discrepantie is tussen de geformuleerde kerndoelen en de praktijk
vanhet onderwijs. Inhet inspectieadvies overdeeindtermen (ISCB 1989) wordtdan ook terecht
gezegd dat er nog een lange weg te gaan is voor de kemdoelen Fries bereikt zullen worden.
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3.3.4   Tijdsinvestering voor het vak Fries

In verschillende publikaties wordt aangegeven hoeveel tijd er in het onderwijs besteed wordt
aan minderheidstalen. Sikma en Gorter (1991: 31) geven voor Europese minderheidstalen een
overzicht van de tijdsinvestering per week in het basisonderwijs. Dit overzicht is opgenomen
in tabel 3.3. Voor de toelichting is mede gebruik gemaakt van het vergelijkbare overzicht in
de voorpublikatie (Sikma en Gorter 1988).

Tabel 3.3: Tijdsinvestering per week voor het onderwijs van een minderheidstaal als vak (naar
Sibna en Goner 1991: 31)

Taal Minuten Toelichting

Catalaans (ID 15-60-120 het betreft onderwijs in het Catalaans op scholen in Frankrijk;
op de scholen bestaat een grote diversiteit in tijdsinvestering,
in de meeste gevallen tussen de 15 en 60 minuten, in een paar
gevallen 2 uren per week

Corsicaans 15-60-120
Occitaans (F) 20-60
Fries 45-60 op 75% van de scholen
Letseburgisch             60
Cornisch                      60
Duits (F) 30-150 het betreft het onderwijs in het Duits op scholen in Elzas-

Lotharingen in FrankrUk
Welsh 100-150 scholen met Engels als voertaal en Welsh als tweede taal
Schots Gaelic 90 scholen met Engels als voertaal en Gaelic als tweede taal
Catalaans (I) 60-150 het betreft het onderwijs in het Catalaans op scholen in Italia

Bretons 60-180 1 uur komt vaker voor dan 3 uren

Vlaams 60-180

Ladini 120 in Trento wordt in de vijfde klas soms 3 uren gegeven

Noord-Fries 120

Grieks 120 in Salento

Duits (ID 100-250 het betreft het onderwijs in het Duits op scholen in Belgie
Baskisch (S) 150-225 het betreft het onderwijs in het Baskisch op scholen in Spanje
Catalaans (S) 180 of 240 het betreft het onderwijs in het Catalaans in Spanje
Baskisch (F) 180 het betreft het onderwijs in het Baskisch in Frankrijk
Iers 60400
Frans 180-480

Albanees 120-240 of meer in scholen met 'nieuwe programma's'
Duits (I) 240 het betreft het onderwijs in het Duits op scholen

in Zuid-Tirol in Italic
Galicisch 240
Duits (DK) 240-540 het betreft het onderwijs in het Duits in het grensgebied tussen

Denemarken en Duitsland; in de laagste klassen worden meer
uren gegeven dan in de hogere klassen

Deens 300-540 in de laagste klassen worden meer uren gegeven dan in de
hogere klassen

Er zijn geen data beschikbaar over:
Friulisch, Occitaans (D, Noord-Iers, Kroatisch en Sloveens (D
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Uit dit overzicht blijkt dat aan het onderwijs in het Fries, in vergelijking met andere autochtone
minderheidstalen in Europa, weinig tijd besteed wordt.

Als de onderwijspraktijk van de meeste basisscholen in Friesland nader geanalyseerd wordt,
dan blijkt dat per week ongeveer 30 tot 45 minuten aan het onderwijs in het vak Fries besteed
wordt (Inspectie van het onderwijs 1989: 34-35). Als we de feitelijke tijdsinvestering voor
het onderwijs in Fries tijdens de basisschoolperiode willen berekenen, dan moet uitgegaan
worden van 6 groepen. In groep  1 en 2 wordt het Fries immers niet als vak gegeven. Uitgaande
van de situatie dat elke week in de groepen 3 tot en met 8 drie kwartier onderwijs in het Fries
gegeven wordt, komen we tot de volgende berekening: 45 minuten x 40 weken x 6 jaar =
180 uur. Gedurende de gehele basisschoolperiode wordt dus in de meeste situaties maximaal
180 uur onderwijs in het vak Fries gegeven. Dat is nauwelijks drie procent van de totale beschik-
bare onderwijstijd voor de groepen 3 totenmet 8. In vergelijking hiermee is de tijdinvestering
voor het Welsh en voor het Iers opmerkelijk groot: in meer dominant Engelstalige gebieden
in Wales worden per week 2 A 3 uur lessen Welsh gegeven (Welsh Office 1980). In Ierland
wordt, gerekend over de gehele primary school, ongeveer 1700 uur aan het Iers besteed (Harris
1984). Hierbij moet welbedacht worden daterindemeeste vande andereminderheidstaalsituaties
een grote linguistische afstand is tussen de eerste en de tweede taal. Dit geldt bijvoorbeeld
voor het Iers en het Engels in Ierland en het Welsh en het Engels in Wales. De linguistische
afstand tussen het Fries en het Nederlands daarentegen is niet zo groot. Dit zou kunnen betekenen
dat voor het bereiken van vergelijkbare doelstellingen aan het onderwijs in het Fries minder
tijd besteed behoeft te worden dan aan het onderwijs in minderheidstalen die linguYstisch sterk
verschillen van de meerderheidstaal. De conclusie is echter gerechtvaardigd, dat - ondanks
de relatief geringe linguistische afstand tussen het Fries enhet Nederlands - de tijdsinvestering
voor Fries erg beperkt is.

Deze conclusie geldt eveneens als de tijdsinvestering voor het onderwijs in het Fries op
nationaal niveau vergeleken wordt met de tijd die aan het onderwijs in de eigen taal van allochtone
leerlingen in Nederland besteed wordt. Ook in vergelijking met de maximaal toegestane en
gebruikte 2,5 uur per week Onderwijs in Eigen Taal (OET) is de gebruikelijke tijdsinvestering
voor Fries erg beperkt.

3.3.5      De  taalbeheersing  Fries  van  de  leerkrachten

Om verantwoord onderwijs in het vak Fries te kunnen geven is het uiteraard van belang dat
de leerkrachten zelf de Friese taal goed beheersen. In het rapport van de Inspectie van het
onderwijs (1989) wordt een meerjarig overzicht gegeven van de vaardigheden in het Fries
van de leerkrachten.

Tabel 3.4: Gerapporteerde beheersing van vaardigheden in het Fries bij de leerkrachten (in %)
(Inspectie van het onderwijs 1989: 27)

Vaardigheden 1971 1981 1985 1989

(n=?) (n=2060) (n=2910) (n=2940)

Verstaan                            95                      95                      96                      96
Lezen                               73                      86                      88                      91
Spreken                        73                   81                   83                   86
Schrijven                       40                   65                   60                   61
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De tabel laat zien dat er in de periode tussen 1971 en 1989 bij drie van de vier vaardigheden
sprake is van groei in de beheersing. Anno 1989 blijkt het verstaan, lezen en spreken van het
Fries voor het merendeel van de leerkrachten geen problemen op te leveren. Hoewel het
percentage leerkrachten dat zegt het Fries te kunnen schrijven in de periode van 1971-1981
sterk is toegenomen, stabiliseert deze situatie zich nu rond de 60 procent.

3.3.6     Houding  en  motivatie  ten  aanzien  van  het  onderwijs  in  het  Fries

De houding van de leerkrachten ten opzichte van het onderwijs in het Fries is erg belangrijk.
Een negatieve houding van de leerkrachten zal veelal leiden tot het nastreven van minimale
doelstellingen en is niet bevorderlijk voor het gebruik van het Fries als voertaal.

In de enqutte over het Fries, die de basis vormt van het inspectie-onderzoek, is aan de
schoolteams gevraagd op een tienpuntsschaal de mate van belang van de vakgebieden Fries,
Nederlands en Engels  aan te geven. In tabel  3.5  zijn de resultaten samengevat.

Tabel 3.5: De mate van belang van taten in het basisondenvijs  (absoluut en in %)  (Inspectie van
het ondenvijs 1989: 28)

Niet belangrijk Belangrijk Erg belangrijk
Schaalscore 1-4 5-6 7 - 10

Fries 107 (22) 164 (34) 211 (45)
Nederlands -

(0)
-

(0) 482 (100)

Engels 204 (42) 160 (33) 120 (25)

Uit de tabel blijkt dat de schoolteams van basisscholen het Fries belangrijk vinden. Duidelijk
komt naar voren dat onderwijs in het Fries belangrijker gevonden wordt dan onderwijs in het
Engels. Deze mate van belang die scholen zeggen toe te kennen aan het Fries, staat echter
in schril contrast met hetgeen in de vorige paragraaf is aangegeven over de tijd die door de
scholen aan het vak Fries besteed wordt.

Aan de schoolteams is eveneens gevraagd de veronderstelde motivatie van de leerlingen
voor de vakgebieden Fries, Nederlands en Engels op een tienpuntsschaal aan te geven. In tabel
3.6 zijn de resultaten samengevat.

Tabel 3.6: De gerapporteerde motivatie van de leerlingen (absoluut en in %)

Zwak Neutraal Sterk

1-4 5-6 7 - 10

Fries 158 (33) 162 (35) 149 (32)
Nederlands 7 (1) 101 (21) 323 (76)

Engels 12 (3) 66 (14) 93 (84)

De motivatie van de leerlingen, zoals die ingeschat wordt door de schoolteams, komt niet overeen
met de waardering die de scholen zeggen te hebben voor het Fries. De leerlingen zijn volgens
de scholen erg gemotiveerd voor het onderwijs in het Engels (84%).  Voor het onderwijs in

47



het Fries blijkt de motivatie het laagst te zijn. Een derde deel van de schoolteams denkt zelfs
dat de motivatie van de leerlingen zwak is.

De gegevens in deze paragraaf leiden tot de conclusie, dat de mogelijkheden die het beleid
op nationaal niveau biedt (zie paragraaf 3.1), niet in alle opzichten het gewenste effect gehad
hebben in de schoolpraktijk. Dit is te verklaren uit het gegeven, dat de implementatie van het
beleid op regionaal niveau onvoldoende tot stand gekomen is (zie paragraaf 3.2).

3.4      Samenspel van factoren met betrekking tot tweetalig ondenvijs

In paragraaf 3.3 is een overzicht gegeven van de meest relevante gegevens over het onderwijs
in het Fries. Uit de literatuur is echter bekend, dat hiermee niet alle elementen aan de orde
geweest zijn die van belang zijn voor de vormgeving van tweetalig onderwijs. Bovendien is
niet de samenhang tussen de verschillende aspecten belicht. Voor een goed overzicht van de
relatie tussen de relevante factoren is het wenselijk deze in een schema onder te brengen en
te verklaren. Om dit te verduidelijken maken wij gebruik van het onderstaande model van
Baker (1993: 238).

PROCESS VARIABLES

A) PUPIL-TEACHER INTERACTION
(e Z. % usc or2 languages)

1
B) PUP[L-PUPIL INTERACTION

0 USE OF CURRICULUM MATERIALS
(c g. inerpritioon: di use
d materills by,e/d,crs and
Pupils)

¥
INPUT VARIABLES

OUTPUT VARIABLES
(A)TEACHERCHARACTERISTIG

Profic*ncy in L.xtu=8es - ATTAINMENT IN LANGUAGES
::=t==:r . ATTTTUDE TO LANGUAGES
Teacher Compeences md Agitudes ,-     · SOCIAL & CULTURAL INTEGRATION

(B) PUPIL CHARACTERISTICS . LONG TERM EFFECTS (5:  employment
SELF·ESTEEM

Linguage Abilities
cuktnl participation. language of Ule family)Apt,wde- Amidle id Moti™ion for Lan:uaget . ACHIEVEMENT THROUGHOUTTHE CURRICULUMLanguage ad Cukural Backpound

ak

CONTEXT VARIABLES

A) NAWRE OF THE LANGUAGE ArMS OF SOCIETYB)NATURE ANDANS OFTHELOCALCOMMUNTTY
REGARDNG LANGUAGE AND CULTURE

C) NATURE AND AIMS OFTHE SCHOOL
D) NATURE AND AIMS OF THECLASSROOM

(e./. 1*,tuage bal"" m'ong Pupils)
E) NATURE OF THECURRICULUM

-I 'T'    ·   . .     - '    ....  "   I.    . .     '   -      - * 1/974,zn    ·  ·

Figuur 3.1: Model van tweetalig onderwijs (Baker 1993: 238)
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3.4.1     Model  van  tweetalig  ondenvijs

ColinBaker heeft eenzeergedetailleerduitgewerkt model voortweetalig onderwijs ontworpen,
waarinhet samenspel van inputvariabelen, procesvariabelen, contextvariabelenen outputvariabelen
beschreven is (Baker 1985: 87; enigszins aangevuld inBaker 1993: 238). Voor eenprogramma
van onderzoek naar tweetalig onderwijs in Friesland is dit model al eerder gehanteerd (Ytsma
en Gorter 1987). Het model biedt inzicht in de bestaande lacunes in onze kennis over het tweetalig
onderwijs in Friesland en in de plaats van het onderzoek 'Taalpeiling yn Frysl n' in het geheel
van de variabelen die vanbelang zijn voor de vormgeving ende resultaten vantweetalig onderwijs.

De variabelen die in het model van Baker onderscheiden worden, kunnen voor het onderwijs
in Friesland nader geconcretiseerd worden aan de hand van de vragen die Baker bij de
verschillende variabelen geformuleerd heeft (Baker 1985: 81-85). Dit leidt tot de volgende
constateringen.

- Inputvariabelen:

(A)     Kenmerken van leerkrachten
Alleen ten aanzien van het kenmerk taalvaardigheid Fries zijn gegevens beschikbaar (Inspectie
van het onderwijs 1989). De eigen taalvaardigheid Fries maakt deel uit van de bevoegd-
heidseisen Fries die de Pabo's in Friesland in overleg opgesteld hebben.
Over de overige kenmerken zijn geen gegevens bekend.

(B)     Kenmerken van de leerlingen
Over de leerlingen zijn geen recente gegevens bekend. Wel is door de leerkrachten
gerapporteerd over hun motivatie voor het vak Fries (Inspectie van het onderwijs 1989).

- Procesvariabelen:

(A) Leerling-leerkrachtinteractie
Alleen Ytsma (1988) rapporteert over dit onderwerp.  Het door hem uitgevoerde onderzoek
bleef echter beperkt tot 2 scholen (n=46).

(B) Leerling-leerlinginteractie
Over dit onderwerp zijn geen gegevens bekend.

(C)     Gebruik van leermiddelen
Uit inspectierapporten is bekend hoe scholen tot hun keuze voor het aanschaffen van
leermiddelen komen. Verder zijn gegevens bekend over de deelname van de scholen aan
de Friese schoolradio- en schooltelevisieuitzendingen (Erich en De Vries 1986).

- Contextvariabelen:

(A) Houding van de maatschappij, nationaal bekeken, ten aanzien van taal en cultuur

Er zijn ons geen onderzoeken bekend naar het belang dat Nederlanders hechten aan de eigen
taal, of naar de houding van de Nederlanders tegenover het Fries en tweetaligheid.
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(B)       Houding van de maatschappij, regionaal bekeken, ten aanzien van taal en cultuur
De onderzoeken van Pietersen (1969) en Gorter e.a. (1984) geven een beeld van de
taalverhoudingen in Friesland.

(C)     Aard en doelen van de school
Debasisscholen in Friesland zijnniet ingedeeld naar taalomgeving ofnaar type vantweetalig
onderwijs. Edncategorie van tweetalige scholen wordtapart benoemd: de'Opstap'-scholen.
In het inspectierapport (Inspectie van het onderwijs 1989) is een overzicht opgenomen van
door de directies gerapporteerde taalomgeving van de basisscholen en tevens van de
doelstellingen die de scholen zeggen te hanteren voor het onderwijs in het Fries.

Er zijn geen gegevens bekend over de evaluatie van het tweetalig onderwijs op klasse-
en schoolniveau. De door de scholen geformuleerde doelstellingen zijn alleen op het gebied
van de taalvaardighedengeformuleerd. Er zijnechter geen gegevens bekend over het niveau
van de taalvaardigheden dat de scholen nastreven.

(D) Aard van de schoolklas

Op groepsniveau zijn geen gegevens beschikbaar over de taalverhoudingen.

(E)     Aard van het curriculum
In verscheidene onderzoeken zijn gegevens verzameld over tijdsinvestering voor het vak
Fries en de mate waarin het Fries als voertaal gebruikt wordt; tevens is onderzocht in hoeverre
de scholen gebruik maken van de uitzendingen van de Friese schoolradio- en schooltelevisieuit-
zendingen (De Jong 1981; 1986; Inspectie van het onderwijs 1989).

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van de leerpakketten Nederlands in
relatie tot de leermiddelen voor Fries. Evenmin zijn gegevens bekend over de toepassing
van de door Wijnstra (1976: 18) geintroduceerde modellen voor het vormgeven van tweetalig
onderwijs in Friesland.

- Outputvariabelen:
Er zijn geen recente gegevens bekend over de mate van beheersing van de receptieve en
de produktieve taalvaardigheden Fries en Nederlands aan het eind van de basisschool.

Ook over de taalhouding van leerlingen op de basisschool zijn geen gegevens bekend.
In het onderzoek van Ytsma (te verschijnen), dat complementair genoemd kan worden aan
'Taalpeiling yn Fryslan', wordt voor het eerst uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp.
Gelet op de invoering van Fries als verplicht vak in 1980 is over de lange-termijneffecten
van dit onderwijs nog niets te zeggen. Er mag verwacht worden, dat in het lopende onderzoek
'Taal yn Fryslan II' (peildatum voorjaar 1994) bij de leeftijdsgroep 12-20 jaar effecten van
het onderwijs in het Fries zichtbaar worden.
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3.4.2 Conclusie

In hetbovenstaandehebben wij vastgesteld over welkevariabelen diedoorBaker onderscheiden
worden, wel gegevens bekend zijn over het Fries in het basisonderwijs.

Het model van Baker maakt zichtbaar welke input-, proces- en contextvariabelen invloed
hebben op de outpulvariabelen van tweetalig onderwijs: de beheersing van de minderheidstaal
en van de dominante taal en de taalhouding van de leerlingen. In het inleidende hoofdstuk
hebben wij aangegeven, dat het voornaamste onderzoeksdoel van 'Taalpeiling yn Fryslan'
is het vaststellen van de beheersing van het Fries en van het Nederlands door zowel Friestalige
als Nederlandstalige leerlingen aan het einde van de basisschool. Dit betekent, dat ons onderzoek
primair betrekking heeft op 66n van de door Baker genoemde outputvariabelen.

Dekeuze voorhetmeten vantwee outputvariabelen, namelijk debeheersingvan hetNederlan(is
En van het Fries, past bij de opvatting van Extra en Verhoeven (1985), dat valide
rendementsonderzoek uitspraken over de beheersing van de eerste (Tl) bn de tweede taal (12)
dient te bevatten.

Gelet op de vragen en onzekerheden van leerkrachten en ouders over het niveau van de
beheersing van het Nederlands van de leerlingen (vergelijk Bosma en Radersma 1978; Van
der Duim en De Hoop 1980), is het wenselijk de resultaten van de beheersing in het Nederlands
te vergelijken met de resultaten op nationaal niveau.

Door dit onderzoek te presenteren in het kader van het model van Baker wordt zichtbaar,
dat het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn' betrekking heeft op een deel van de relevante
variabelen: de inputvariabele 'taalachtergrond van de leerling' wordt in relatie met de
contextvariabelen 'taalomgeving van de school', 'tijdsinvestering' en'voertaalgebruik' in verband
gebracht metdeoutputvariabele'taalbeheersing aan heteind vandebasisschool'. Doorvergelijking
met dit model van Baker wordt tegelijk zichtbaar gemaakt welke relevante factoren van tweetalig
onderwijs in het onderzoek 'Taalpeiling yn Frys]An' buiten beschouwing blijven.
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4 DOELSTELLINGEN, OPZET EN UrrVOERING VAN HET ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de doelstellingen, de globale opzet en de uitvoering van het
onderzoek beschreven. In paragraaf 4.1 worden verschillende school- en leerlingken-
merken als onafhankelijke variabelen onderscheiden. De taalvaardigheid Fries en Neder-
lands zijn de afhankelijke variabelen in het onderzoek. Deze paragraaf wordt besloten met
de   formulering   van de doelstellingen   van het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn'.    In
paragraaf 4.2 wordt beschreven op welke wijze de steekproef van basisscholen die aan het
onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn' hebben deelgenomen, is bepaald. Vervolgens worden
de in paragraaf 4.1 genoemde onafhankelijke variabelen geoperationaliseerd en wordt het
begrip 'taalvaardigheid' nader omschreven. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de selectie
en de constructie van de toetsen; tevens worden de gebruikte toetsen beschreven. In
paragraaf 4.4 wordt een beschrijving gegeven van de toetsafname, de beoordelingsproce-
dures en de analysetechnieken.

4.1     De doelstellingen van het onderzoek

4.1.1   Vaststellen van het niveau van taalvaardigheid

Op grond van de bepalingen in de Wet op het basisonderwijs wordt op de basisscholen in
Friesland aan alle leerlingen onderwijs gegeven in het Nederlands (de dominante tnnl) en
het Fries (de minderheidstaal). Voor beide talen zijn door de overheid kerndoelen vastge-
steld. Evenmin als voor de andere vak- en vormingsgebieden is voor het onderwijs in het
Fries een minimum- of maximumtijdsinvestering vastgesteld.

Door het vaststellen van kerndoelen voor Fries voor alle leerlingen op de basisscholen
in Friesland en door de parallelle formulering van deze kerndoelen aan de kerndoelen
Nederlands, onderscheidt het onderwijs in het Fries zich van het onderwijs in eigen taal
ten behoeve van allochtone leerlingen (OET; WBO art. 10, lid 1) waarvoor geen kerndoe-
len zijn geformuleerd. Bovendien richt het onderwijs in de eigen taal zich niet op alle
leerlingen van de basisschool, maar is het uitsluitend bedoeld voor leerlingen die behoren
tot de eigen allochtone taalgroep. Voor het onderwijs in eigen 1ml geldt een maximum-
tijdsinvestering van 100 uren per schooljaar ofwel 2,5 uur per week (WBO art. 10, lid 4).

De parallelle formulering van de kerndoelen Fries en Nederlands betekent dat het
onderwijs op de basisscholen in Friesland, qua leerstofaanbod, gericht moet zijn op het
bereiken van evenwichtige tweetaligheid: het beheersen van beide talen, Fries en Neder-
lands, op een vergelijkbaar niveau door alle leerlingen, zowel de Friestalige als de Neder-
landstalige leerlingen. In de toelichting bij de concept-kerndoelen (Commissie Herziening
Eindtermen 1990: 9) wordt over de functie van kerndoelen het volgende gezegd:

"Kerndoelen hebben een dubbele gebruiksfunctie. Ze zijn voor de overheid een maat
waarmee kwaliteit periodiek bepaald en bewaakt wordt. Kwaliteit in tennen die een
indicatie geven van de onderwijs-inhoud, als selectie uit het culturele eifgoed in
samenhang met eisen vanuit de samenleving. Voor de school zijn kerndoelen van
belang voor de inrichting van het onderwijs. Ener:djds moet er voor overheid en
samenleving voldoen(ie zicht zijn op de kerninhouden van junderend onderwijs,
anderzijds moet er principieel en voldoende ruimte voor de school zijn voor eigen in-
en aanvulling. "
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Een consequentie van deze kwaliteitsbepalende functie van de kerndoelen is dat de
kwaliteit of de mate van de beheersing van het Fries en van het Nederlands van de
leerlingen bepaald moet worden. Uitgaande van de parallel geformuleerde kerndoelen
Nederlands en Fries zou de te bereiken taalvaardigheid Fries aan het eind van de basis-
school van hetzelfde niveau moeten zijn als de taalvaardigheid Nederlands. Tot nu toe
heeft noch de rijksoverheid noch de provinciale overheid de verantwoordelijkheid op zich
genomen de kwaliteit van de taalvaardigheid Fries te laten bepalen. Ook na 1980 is geen
systematisch onderzoek verricht naar kwalitatieve gegevens over de beheersing van het
Nederlands en het Fries, noch aan het begin noch aan het eind van de basisschool. Het is
dan ook niet mogelijk een vergelijking te maken tussen het niveau van de taalvaardigheid
Fries en de taalvaardigheid Nederlands van de basisschoolleerlingen in Friesland. Het
ontbreken van deze vergelijkingsmogelijkheid betekent een belemmering voor het
ontwikkelen en uitvoeren van een verantwoord onderwijsbeleid ten aanzien van het
tweetalig onderwijs in Friesland.

OIn uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen de kerndoelen Fries en Neder-
lands en de onderwijspraktijk in Friesland, is het bepalen van het niveau van de taalvaar-
digheid Nederlands en Fries van leerlingen aan het einde van de basisschool in Friesland
het eerste onderzoeksdoel  van het project 'Taalpeiling yn FryslAn'.

4.1.2   Samenhang tussen taalvaardigheid en context- en inputvariabelen

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is aangegeven, heeft Baker (1985: 87; 1993: 238) een
model met vier componenten geconstrueerd: inputvariabelen, procesvariabelen, contextva-
riabelen en outputvariabelen. Dit model van Baker is een geschikt middel voor de
plaatsbepaling van onderzoek naar tweetalig onderwijs. In het model van Baker over
tweetalig onderwijs wordt het bereikte niveau van de taalvaardigheid een 'outputvariabele'
genoemd. De 'output' wordt volgens hem beinvloed door respectievelijk inputvariabelen,
procesvariabelen en contextvariabelen. Ytsma en Gorter (1987: 178) hebben voor de
Friese situatie een mogelijke invulling gegeven aan de variabelen in het model van Baker.
Deze variabelen worden hieronder nader aangeduid, voor zover zij in de analyse worden
betrokken.

Bij de contextvariabelen, die schoolkenmerken genoemd kunnen worden, noemen zij
onder andere de aard van de groep, bijvoorbeeld de samenstelling qua taalachtergrond.
Deze contextvariabele is zeker van belang voor het onderzoek. In paragraaf 3.3.2 is reeds

aangegeven dat de basisscholen in Friesland een grote verscheidenheid vertonen in de
mate van Fries- c.q. Nederlandstaligheid van de schoolpopulatie. Ongeacht de samenstel-
ling van de populatie wordt op alle scholen in Friesland onderwijs in het Nederlands
gegeven waarin receptieve en produktieve taalvaardigheid Nederlands nagestreefd wordt
op hetzelfde niveau als in Nederland als geheel. Hoewel in het onderwijsbeleid voor de
verschillende taalgroepen in Nederland geen onderscheid gemaakt wordt in doelstellingen
voor Nederlands, wordt in de literatuur dit als een mogelijk probleem geschetst. Stijnen
en Vallen (1981: 39) geven aan dat, als in de doelstellingen voor het onderwijs in het
Nederlands de nadruk meer komt te liggen op de produktieve taalvaardigheid, dit wel
eens een verzwaring van de moeilijkheden van de dialectsprekende leerlingen in Kerkrade
met zich mee zou kunnen brengen. Voor de taalvaardigheid Nederlands zou dit als
consequentie kunnen hebben, dat basisscholen in Friesland met een relatief hoog percenta-
ge Friestalige leerlingen met name op produktieve taalvaardigheid Nederlands lager
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scoren dan basisscholen in Friesland met overwegend Nederlandstalige leerlingen. Voor
de taalvaardigheid Fries zou het bovenstaande kunnen betekenen dat basisscholen met een
relatief groot percentage Nederlandstalige leerlingen lager scoren op het gebied van de
taalvaardigheid Fries dan een school met overwegend Friestalige leerlingen. Om relevante
uitspraken te kunnen doen over de taalvaardigheid Fries en Nederlands van de leerlingen
is het noodzakelijk, dat nagegaan wordt in hoeverre er sprake is van een samenhang
tussen de samenstelling van de schoolpopulatie naar taalachtergrond (voortaan aangeduid
als 'taalomgeving') enerzijds en de taalvaardigheid Fries en Nederlands van de leerlingen
anderzijds.

Hoewel Baker in zijn model geen melding maakt van de sociaal-economische status
van de leerling respectievelijk van de school, lijkt het van belang de sociaal-economische
status van de onderzochte groep in het onderzoek te betrekken. In veel publikaties wordt
een relatie gelegd tussen de onderwijsresultaten en de sociaal-economische status van
individuele leerlingen (SES). In Meijnen en Riemersma (1992: 31) wordt hierover het
volgende gezegd:

"De loopbaan van de lagere school wordt mede bernvloed door de SES: hogere
statusgroepen presteren boven hun intelligentieniveau, lagere statusgroepen eronder. "

In haar onderzoek naar de samenhang tussen taalvaardigheid en schoolsucces bij allochto-
ne leerlingen komt Kerkhoff (1988: 192) tot de conclusie dat voor de door haar onder-
zochte groep leerlingen aan het einde van de basisschool de variabele 'taalachtergrond'
minder invloed heeft op de taalvaardigheid en de onderwijsresultaten van leerlingen dan
de factor 'sociaal milieu'.   Om te kunnen bepalen  of de uitspraak van Kerkhoff  ook  van
toepassing is op de taalvaardigheid Fries en Nederlands van de basisschoolleerlingen in
Friesland, wordt in het onderzoek nagegaan in hoeverre er sprake is van een samenhang
tussen de contextvariabele 'sociaal milieu' enerzijds en de taalvaardigheid Fries en Neder-
lands anderzijds. Helaas hebben wij niet de beschikking over gegevens betreffende de
sociaal-economische status van individuele leerlingen. Wel was informatie beschikbaar
over de SES van de school als geheel, zodat wij in staat zijn de scholen in de onderzoeks-
populatie in te delen in dezelfde drie strata als bij de indeling van de scholen in de
steekproeftrekking van de taalpeiling van PPON (Zwarts 1990: 8).

Ytsma en Gorter (1987: 178) onderscheiden als contextvariabele ook de aard van het
leeiplan. Deze variabele kan voor het taalonderwijs op de basisscholen in Friesland
geconcretiseerd worden door het gebruikte onderwijsleerpakket  voor de Nederlandse  taal
en het onderwijsaanbod voor de Friese taal in de analyse te betrekken. Te onderscheiden
elementen van het onderwijsaanbod zijn: de gebruikte taalmethode, de tijdsinvestering en
het gebruik van het Fries en het Nederlands als voertaal bij andere vakgebieden.

Het onderwijs in de Nederlandse taal wordt op de meeste basisscholen gegeven aan de
hand van een specifieke taalmethode. Volgens Beernink en Van Wessel (1990: 32)
worden er bij de leerlingprestaties op het gebied van taal geen significante verschillen
geconstateerd die toegeschreven kunnen worden aan specifieke taalmethoden. Deze
uitkomsten worden grotendeels bevestigd door Zwarts (1990: 67; 82; 104; 128; 163), die
ten behoeve van de taalpeiling van PPON de gebruikte methoden voor taalonderwijs
geinventariseerd heeft. In het schooljaar 1988-1989 was voor Fries nog geen onderwijs-
leerpakket ontwikkeld dat gericht is op het uitzetten van een longitudinale leerlijn op de
basisschool. Dit betekent,  dat deze variabele voor Fries niet opgenomen kan worden  in
het onderzoek.
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Naast de verplichting  voor de scholen in Friesland onderwijs  in de Friese  taal  te
verzorgen biedt de Wet op het basisonderwijs (artikel 9, lid 8) de facultatieve mogelijk-
heid het Fries als voertpal te gebmiken. Uit onderzoek (Inspectie van het onderwijs 1989:
34) blijkt dat de meeste scholen niet meer dan 30 minuten per week aan het onderwijs in
het Fries besteden. Er zijn scholen die per week 1 uur of meer aan dit vakgebied
besteden. In hoeverre een dubbele tijdsinvestering voor het vak Fries effect heeft op de
onderwijsresultaten Fries is echter nooit onderzocht. Uit het inspectieonderzoek blijkt
eveneens dat een aantal scholen het Fries nooit als voertaal gebruikt. Uit de internationale
literatuur over tweetalig onderwijs komt naar voren dat het onderwijzen van een taal
zonder deze taal als voertaal te gebruiken, weinig effectief is (Garmendia en Aizpurua
1990).   Het  ligt  voor  de  hand  bij het onderzoek  naar de taalvaardigheid Fries  van  de
leerlingen na te gaan of dit ook geldt voor de basisscholen in Friesland. Het onderwijs-
aanbod Fries, geoperationaliseerd in termen van 'tijdsinvestering' en 'voerm:,lgebruik',
wordt dan ook als schoolkenmerk in het onderzoek opgenomen.

In navolging van Baker (1985) noemen Ytsma en Gorter (1987: 178) als voorbeelden
van inputvariabelen de karakteristieken van de leerkracht en de leerling. Mogelijke opera-
tionaliseringen van de leerkrachtkenmerken zijn: mate van taalvaardigheid, bevoegdheid
en taalhouding. Over deze variabelen is gerapporteerd in het inspectieonderzoek (Inspectie
van het onderwijs 1989: 27-28). Dit betreft echter uitsluitend gerapporteerd taalgedrag
van de leerkrachten. Voor een juiste interpretatie van de afhankelijke variabelen is het
inderdaad van belang de beschikking te hebben over de genoemde relevante leerkracht-
kenmerken. Omdat wij ons in dit onderzoek bewust hebben willen beperken tot produkte-
valuatie op leerlingenniveau, zijn de leerkrachtkenmerken echter niet als variabele in het
onderzoek betrokken.

Als een mogelijke operationalisering van de kenmerken van de leerlingen noemen
Ytsma en Gorter (1987: 178): taalvaardigheid; aanleg, houding en motivatie ten opzichte
van talen; taal- en culturele achtergrond. Noch in de kemdoelen Fries noch in de
kerndoelen Nederlands wordt onderscheid gemaakt tussen Friestalige en Nederlandstalige
leerlingen. Dit betekent, zo is in het voorgaande aangegeven, dat op de basisscholen in
Friesland een vergelijkbaar niveau van de taalvaardigheid Fries en Nederlands van zowel
de Friestalige als de Nederlandstalige leerlingen nagestreefd wordt. In dit onderzoek
wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van een samenhang tussen de thuistaal van de
leerlingen enerzijds en de taalvaardigheid Fries en Nederlands anderzijds.

Het geslacht van de leerlingen wordt door Baker niet als een relevant leerlingkenmerk
genoemd. In de literatuur zijn echter aanwijzingen te vinden dat er voor verschillende
aspecten van de taalvaardigheid een significant verschil is tussen de resultaten van jongens
en meisjes (BOgel 1991; Kahlemeier en Van den Berg 1991). Evenals in de taalpeiling
van PPON wordt in dit onderzoek wel aandacht besteed aan sekseverschillen.

Samengevat worden in 'Taalpeiling yn Frysldn' als relevante school- en leerling-
kenmerken onderscheiden:

Schoolkenmerken:
-  de taalomgeving van de basisschool, dat wil zeggen de mate van Friestaligheid van de

schoolpopulatie;
-   de sociaal-economische status van de schoolpopulatie;
-   het onderwijsleerpakket voor het vakgebied Nederlandse taal;
-  het onderwijsaanbod voor het vakgebied Friese taal, te weten de tijdsinvestering en de

mate van voertaalgebruik.
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Leerlingkenmerken:
-  de thuistaal van de leerlingen;
-  het geslacht van de leerlingen.

Deze school- en leerlingkenmerken vormen in het onderzoek de onafhankelijke variabe-
len, terwijl de taalvaardigheid Fries en de taalvaardigheid Nederlands de afhankelijke
variabelen zijn.

Het tweede onderzoeksdoel van 'Taalpeiling yn FryslAn' is het vaststellen van de
samenhang tussen de te onderscheiden school- en leerlingkenmerken enerzijds en de
taalvaardigheid Fries en Nederlands anderzijds.

4.1.3   Vergelijking tussen de beheersing van het Nederlands en van het Fries

Het gegeven dat de geformuleerde kerndoelen Nederlands gelden voor het gehele basison-
derwijs in Nederland, betekent dat in het onderwijsbeleid ervan uitgegaan wordt dat het
Iliveau van de taalvaardigheid Nederlands aan het einde van de basisschool in alle delen
van Nederland nagenoeg gelijk behoort te zijn.

Bij het vaststellen van de kerndoelen voor Nederlands is geen rekening gehouden met
de tweetalige situatie in Friesland. Dit betekent, dat het onderwijsaanbod voor Nederlands
in beginsel op alle basisscholen van een gelijk niveau moet zijn. Op grond van dit
communale aanbod zou men kunnen verwachten, dat er aan het einde van de basisschool
geen significant verschil in het niveau van de taalvaardigheid Nederlands bestaat tussen de
leerlingen in Friesland en de leerlingen in andere delen van Nederland. Toch leeft bij
sommige ouders en leerkrachten in Friesland en bij sommige mensen buiten Friesland de
veronderstelling, dat de beheersing van het Nederlands door basisschoolleerlingen in
Friesland een achterstand vertoont in vergelijking met de beheersing van het Nederlands
door basisschoolleerlingen in de andere provincies. Voor een discussie over deze veron-
derstelling ontbreken echter empirische gegevens. Uit de hoofdstukken 1 en 3 blijkt dat er
geen geaggregeerde onderzoeksgegevens beschikbaar zijn over het niveau van de taalvaar-
digheid Nederlands aan het einde van de basisschool in Friesland. Teneinde de discussie
op grond van verantwoorde en vergelijkbare gegevens te kunnen voeren, is als derde
onderzoeksdoel geformuleerd: het vergelijken van het niveau van de taalvaardigheid
Nederlands van leerlingen in Friesland aan het einde van de basisschool en van leerlingen
in Nederland als geheel, zoals gemeten in het PPON-onderzoek.

De discussie over tweetalig onderwijs in Friesland is niet alleen een zorg van de
scholen zelf. Het is tevens onderdeel van het onderwijsbeleid op zowel landelijk niveau
als op regionaal niveau (provinciaal, uitvoerend niveau). De uitkomsten van het onder-
zoek 'Taalpeiling yn Fryslan' kunnen derhalve implicaties hebben voor het onderwijsbe-
leid. Aangezien het Fries in Nederland de enige autochtone minderheidstaal is die in de
onderwijswetgeving opgenomen is, kunnen de resultaten  van dit onderzoek niet vergele-
ken worden met de taalvaardigheid van sprekers van andere autochtone minderheidstalen
die onder dezelfde wetgeving vallen. Wel kan een vergelijking gemaakt worden met
sprekers van autochtone minderheidstalen in andere landen in Europa. Een dergelijke
vergelijking is echter vrij gecompliceerd, omdat niet alleen de wetgeving per land
verschilt, maar tevens de wijze waarop taalvaardigheid gemeten wordt. Wij hebben
daarom gemeend de vergelijking met de taalvaardigheid van sprekers van autochtone
minderheidstalen elders te moeten beperken tot enige voorbeelden.
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4.1.4   Concrete doelstellingen en consequenties voor de opzet van het onderzoek

Het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn' is gericht op de volgende doelstellingen:

1.   Wat    is    het    niveau   van    de    taalvaardigheid    Fries    en    Nederlan<is    van   Friestalige    en
Nederlandstalige leerlingen aan het eind van de basisschool in Friesland?

2.  In hoeverre  is er sprake van samenhang  tussen de  taalvaardigheid Fries  en Nederlands
enerzijds  en de onderscheiden school- en leerlingkenmerken anderzijds?

3.  In  hoeverre  is  er sprake  van overeenkomsten en verschillen tussen  de  gemeten taalvaar-
digheid Nederlands op de basisscholen in Friesland en de resultaten van het taalpei-
lingsonderzoek van PPON?

Om de derde doelstelling te kunnen realiseren hebben wij het PPON-onderzoek 'Taalpei-
ling einde basisonderwijs' (Zwarts 1990) als referentiekader gebruikt. Dit PPON-onder-
zoek is het eerste peilingsonderzoek waarin een gedetailleerd beeld wordt gegeven van de
taalvaardigheid Nederlands van leerlingen aan het einde van de basisschool. Deze keuze
van het PPON-onderzoek als referentiekader heeft als consequentie,  dat de opzet  van het
onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn' voor een groot deel bepaald wordt door de opzet van
het PPON-onderzoek. Om een verantwoorde vergelijking mogelijk te maken tussen de
taalvaardigheid Nederlands van leerlingen van groep 8 van basisscholen in Friesland en de
taalvaardigheid Nederlands van de leerlingen die aan het PPON-onderzoek hebben
deelgenomen, is het noodzakelijk dat de definiEring van taalvaardigheid Nederlands, de
wijze van toetsen en de beoordeling van taalvaardigheid in het onderzoek 'Taalpeiling yn
Fryslan' identiek zijn aan die van het PPON-onderzoek. Voor de concrete onderzoeksop-
zet heeft dit de volgende consequenties:

-  Het onderzoek richt zich op de taalvaardigheid Fries en Nederlands van leerlingen van
groep 8 op basisscholen in Friesland.

- Bij de steekproef van basisscholen wordt rekening gehouden met een voldoende
spreiding in taalomgeving.

-  De doelgroepen in het onderzoek zijn Friestalige en Nederlandstalige leerlingen van de
scholen uit de steekproef.

- Voor het toetsen van de taalvaardigheid Nederlands worden toetsen gebruikt uit het
PPON-onderzoek.

-  Voor het toetsen van de taalvaardigheid Fries worden toetsen ontwikkeld analoog aan
de toetsen van het PPON-onderzoek.

- Bij de beoordeling van de toetsresultaten voor Nederlands wordt uitgegaan van de
beoordelingsvoorschriften van het PPON-onderzoek.

- Voor de beoordeling van de toetsresultaten voor Fries worden beoordelingsvoor-
schriften ontwikkeld analoog aan de beoordelingsvoorschriften van het PPON-onder-
zoek.

Het   is de bedoeling,   dat de beantwoording   van   deze drie onderzoeksdoelen   in   het
slothoofdstuk zal resulteren in een beschouwing over het gevoerde en het wenselijke
beleid ten aanzien van tweetalig onderwijs in Friesland, mede in vergelijking met enkele
andere minderheidstalen in Europa.
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4.2     De steekproef en de operationalisatie van de variabelen

In deze paragraaf wordt verantwoord hoe de steekproef tot stand gekomen is en hoe de
afhankelijke en de onafhankelijke variabelen geoperationaliseerd zijn. In de volgende
paragrafen wordt eerst de afhankelijke variabele 'taalvaardigheid' nader omschreven;
vervolgens worden de verschillende onafhankelijke variabelen die medebepalend geweest
zijn voor de samenstelling van de steekproef, besproken.

4.2.1    De  steekproef

De definitieve steekproef in het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' bestaat uit 47
basisscholen en het aantal leerlingen dat de toetsen gemaakt heeft, bedraagt 788, te weten
426 Friestalige en 362 Nederlandstalige leerlingen:

In de paragrafen 4.2.3 tot en met 4.2.5 worden de verschillende stappen die geleid
hebben tot deze steekproef en het uiteindelijke aantal leerlingen dat de toetsen gemaakt
heeft, besproken.

4.2.2  De afhankelijke variabele 'taalvaardigheid' nader omschreven

Om de taalvaardigheid Fries en Nederlands van de leerlingen te kunnen meten, moeten
taken en opdrachten geconstrueerd worden. De toetsvorm wordt sterk bepaald door de
operationalisering van het begrip tpalvaardigheid. In deze paragraaf wordt dan ook de
taalvaardigheid nader gedefinieerd.

Sijtstra (1991: 30) geeft aan dat in de literatuur over taalvaardigheid in grote lijnen een
drietal stromingen te onderscheiden is: de traditionele deelvaardighedenbenadering, de
procedurele taalvaardighedenbenadering en de functionele taalvaardighedenbenadering. Uit
het verantwoordingsrapport van het PPON-onderzoek blijkt dat in dit peilingsonderzoek
gekozen is voor de functionele benadering. Het eerste uitgangspunt van de taalpeiling is
het communicatief handelen in natuurlijke situaties. Dat betekent dat de peiling betrekking
heeft op het bepalen van de taalvaardigheid van de leerlingen in functionele situaties. In
Zwarts en Rijlaarsdam (1991: 18) worden deze functionele situaties als volgt omschreven:

Dit zijn taalsituaties waarin kinderen aan het einde van de basisschool binnen en
buiten  de  school  geacht worden  te  kunnen functioneren.   (...)  Dat  wil  zeggen:  er wordt
getracht de  kerlingen in de peiling  'natuurlijke' of natuurgetrouwe  opdrachten voor te
leggen: de opdrachten waannee ze geconfronteerd worden en de omstandigheden
waaronder deze moeten worden uitgevoerd, benaderen de werkelO'kheid. '

Uit de omschrijving blijkt dat het niet gaat om de prestaties die leerlingen in het onder-

1    Hoewel onze steekproef niet het karakter heeft 'ad random' maar beredeneerd is, komt de
verhouding tussen de Friestalige leerlingen 54% (n=426) en de Nederlandstalige leerlin-
gen 46% (n=362) in onze steekproef overeen met de constatering in 'Taal yn Fryslan'
(Gorter e.a. 1984: 14): in 1980 sprak 56% van de schoolgaande kinderen in Friesland
thuis Fries.
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wijs leveren met betrekking tot het schoolvak 'taal'. Het gaat om 'proficiency in a
language',   dat in Kerkhoff  (1988:   62) als volgt gedefinieerd wordt  met een omschrijving
van Briere:

"...    the    degree    of   competence    or   ability   in    a    given    language    demonstrated    by    an
individual at a given point in time independent of a specific textbook, chapter in the
book,  or  pedagogical  method".

Het uitgangspunt van communicatief handelen heeft als consequentie dat in het PPON-
onderzoek geen aandacht wordt besteed aan andere taalfuncties zoals bijvoorbeeld de
conceptualiserende en expressieve functie van taal.

In het verantwoordingsrapport van het PPON-onderzoek wordt als tweede uitgangspunt
genoemd dat de beschrijving zich richt op didactisch betekenisvolle eenheden (Zwarts en
Rijlaarsdam 1991: 21). Van didactisch betekenisvolle eenheden is sprake, als deze door
leerkrachten als onderwijsbare eenheden herkend worden. Zo worden taken voor schrij-
ven, spreken, lezen en luisteren onderscheiden. Deze taalgebruiksmodi komen overeen
met de domeinen die bij de kerndoelen onderscheiden worden. Hoewel in het dagelijks
leven de vaardigheden spreken, schrijven, lezen en luisteren veelal gecombineerd
voorkomen, zijn in het PPON-ondermek de vier taalgebruiksmodi als indelingsprincipe
van de taken gebruikt. De taalgebruiksmodi zijn didactisch herkenbaar en worden ook als
zodanig op school geoefend. Elle van deze vier modi c.q. domeinen wordt in het PPON-
onderzoek langs twee assen, de as van de taalgebruiksfunctie en de as van de vaardig-
heden, verkaveld tot didactisch betekenisvolle eenheden. Door de taalgebruiksfuncties en
de vaardigheden te combineren komen de didactisch betekenisvolle eenheden tot stand.
Een  voorbeeld van de uitwerking  voor het onderdeel Lezen  is in tabel 4.1 weergegeven.

Tabel 4.1: Overzicht van taalgebruiksfuncties, taalhandelingen en voorbeelden van taalsituaties voor
het onderdeel lezen.

Taalgebruiks- Aanduiding Voorbeelden taalsituaties
functie taalhandeling

Rapporterend beschrijven artikelen; verslagen in krant, weekblad,
meedelen tijdschrift; (zakelijke) brieven; mede-
uitleggen delingen; aankondiging; garantiebewijzen;
verslaggeven aankomst- en vertrektijden op station;

teksten in studieboeken/naslagwerken (woordenboek, radio/tv-
gids, encyclopedie, telefoongids, registers, inhoudsopgaven, post-
codeboek); grafisch materiaal zoals tabellen, grafieken, plane-
grondkaarten, pictogrammen

Beschouwend evalueren (boek)bespreking; recensie; reportage;
redeneren beschouwing; studietekst; schriftelijke

reflecteren voordracht
speculeren
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Directief advies vragen gebruiksaanwijzing; instructie; hand-
instrueren leiding; verzoek
opdragen

toestemming
vragen
verzoeken
voorschrijven

Argumentatief adviseren wervende advertentietelcst; reelame-
overreden stickers; protestbrief; sollicitatiebrief;
overmigen commentaren; ingezonden brieven in tijd-
verontschuldigen schriften en kranten
verwijten

Uit:  Zwarts en Rijlaarsdam (1991: 29)

In het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn' is uitgegaan van de functionele benadering en
de didactisch betekenisvolle eenheden, omdat voor een vergelijking van de taalvaardigheid
van de leerlingen in Friesland met die van de leerlingen in Nederland als geheel het
PPON-onderzoek als referentiekader is genomen.

4.2.3  De onafhankelijke variabelen 'taalomgeving' en 'onderwijsaanbod Fries' (tijdsin-
vestering  en  voertaalgebruik)  als  selectiecriteria  voor  de  steekproef van  de  scholen

In oktober 1988 is aan alle 572 basisscholen in Friesland een vragenlijst gestuurd met
betrekking tot het onderwijs in het Fries. Het aantal scholen dat de vragenlijst ingevuld
teruggestuurd heeft, bedraagt 539. Er is dus sprake van een zeer hoog responspercentage
(94%) (Inspectie van het onderwijs 1989: 25). De data van de vragenlijst zijn o.a.
gebruikt om tot een selectie te komen van scholen voor het onderzoeksproject 'Taalpeiling
yn  FryslAn'.

Om na te kunnen gaan in hoeverre er sprake is van een samenhang tussen de mate van
Friestaligheid van de schoolpopulatie enerzijds en de taalvaardigheid Nederlands en Fries
anderzijds, is het percentage Friestalige leerlingen dat de school bezoekt gehanteerd als
indelingscriterium  voor de steekproef. In tabel  3.2 is reeds aangegeven,  dat  15 %  van  de
basisscholen in Friesland (n=515) bevolkt wordt door 75% of meer Nederlandstalige
leerlingen  en   dat  34 %   van de basisscholen bevolkt wordt  door  75 %   of meer Friestalige
leerlingen.

In het onderzoek wordt de aandacht gericht op 'overwegend Friestalige' tegenover
'overwegend Nederlandstalige' scholen. Scholen met minder dan 10%    Friestalige
leerlingen (72 scholen) en scholen  met  meer  dan 90% Friestalige leerlingen (45 scholen)
zijn echter niet in de steekproef betrokken. In dit onderzoek wordt de categorie 'overwe-
gend Nederlandstalig' geoperationaliseerd als: 75%-90% Nederlandstalige leerlingen
(categorie  A) en wordt de categorie 'overwegend Friestalig' geoperationaliseerd  als:  75 %-
90% Friestalige leerlingen (categorie C). Deze verdeling tussen 'overwegend Nederlands-
talige' scholen en 'overwegend Friestalige' scholen sluit aan bij eerder verricht onderzoek
(Wijnstra 1976). Uit kwantitatief onderzoek blijkt echter, dat er steeds minder 'overwe-
gend Friestalige' scholen of 'overwegend Nederlandstalige' scholen in Friesland zijn. Er
is tussen 1981 en 1988 een sterke toename van de gemengdtalige situatie op de basisscho-
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len in Friesland, namelijk van 23% naar 42% (Inspectie van het onderwijs 1989: 26). Wij
hebben daarom besloten in de steekproef ook een tussencategorie op te nemen. Deze
tussencategorie zou ongeveer evenveel Friestalige als Nederlandstalige leerlingen moeten
tellen.

Deze overwegingen hebben geleid tot de volgende indeling in drie categorieen:
- categorie A: 10%-25% Friestalige leerlingen (79 scholen);
-  categorie  B:  45 %-55 % Friestalige leerlingen (32 scholen);
-  categorie  C:  75 %-90% Friestalige leerlingen (90 scholen).

Op grond van dit selectiecriterium bestond de steekproef in eerste instantie dus uit 201
van de 539 scholen die de vragenlijst van de inspectie ingevuld hadden teruggestuurd.
Om bij het onderzoek per deelnemende basisschool te kunnen beschikken over voldoende
leerlingen, zijn alleen die scholen in de steekproef opgenomen waarvan groep 8 in ieder
geval uit tenminste 10 leerlingen bestaat. Na toepassing van dit selectiecriterium resteren
de volgende aantallen scholen:
- categorie A: 47 scholen;
- categorie B: 23 scholen;
- categorie C: 32 scholen.

Naast het selectiecriterium 'taalomgeving' en de grootte van groep 8 zijn nog twee extra
selectiecriteria toegepast:

1) Het gebruik van Fries als voertaal
Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat op meer dan de helft van de basisscholen
gedurende 10%-30% van de onderwijstijd het Fries als voertaal gebruikt wordt (Inspectie
van het onderwijs 1989: 34-37). Wij hebben dit gegeven als selectiecriterium gebruikt.
Na toepassing van het selectiecriterium 'voertaalgebruik' op de reeds in categorieen A, B
en C ingedeelde scholen, resteren in deze categorieen de volgende aantallen scholen:
- categorie A: 20 scholen;
- categorie B: 17 scholen;
- categorie C: 22 scholen.

2) Tijdsinvestering voor het vak Fries
Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat in de doorsnee basisschool maximaal 45
minuten per week onderwijs in het vak Fries gegeven wordt. Ook dit gegeven hebben wij
als selectiecriterium gehanteerd. Door toepassing van het selectiecriterium 'tijdsinveste-
ring' op deze reeds in categorieen A, B en C ingedeelde scholen, verdwenen nog eens 17
scholen uit de steekproef, zodat uit het totale bestand van de 539 basisscholen uiteindelijk
42 basisscholen op grond van onze selectiecriteria in aanmerking kwamen voor het
onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan'.

Samengevat worden de scholen in de categorietn A, B en C gekenmerkt door deze
overeenkomsten: groep 8 bestaat uit ten minste 10 leerlingen, de tijdsinvestering voor
Fries bedraagt maximaal 45 minuten per week en Fries wordt tussen de 10% en 30% van
de onderwijstijd als voertaal gebruikt.

Wij hebben echter gemeend niet te kunnen volstaan met het onderzoeken van scholen
die uitgekozen zijn uitsluitend vanwege bovengenoemde selectiecriteria. Een kleine groep
basisscholen in Friesland wijkt namelijk wat betreft het onderwijsaanbod Fries af van de
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criteria die voor de selectie gebruikt zijn. Ten eerste zijn er basisscholen die het Fries
uitsluitend als vak geven en op geen enkele wijze het Fries als voertaal gebruiken. Deze
scholen  zijn te karakteriseren als 'overwegend Nederlandstalig';   zij zijn voornamelijk  te
vinden in de meest stedelijke gebieden. Ten tweede zijn er op het FIiese platteland
basisscholen met een 'overwegend Friestalige' leerlingpopulatie, die ten minste twee keer
zoveel tijd per week aan het onderwijs in het Fries besteden als de doorsnee basisschool
in Friesland.

Om na te kunnen gaan of het onderwijsaanbod voor het vak Fries, geoperationaliseerd
in tijdsinvestering en voertaalgebruik, samenhangt met de prestaties van de leerlingen,
zijn nog twee extra categorieEn onderscheiden, namelijk categorie A' en C'. Voor de
selectie van deze extra categorie8n zijn de volgende criteria gebruikt:
-  categorie A': basisscholen die qua taalomgeving in categorie A vallen, maar Fries

niet als voertaal gebruiken;
-  categorie C': basisscholen die qua taalomgeving in categorie C vallen, maar in

vergelijking met de scholen van categorie C twee keer zoveel tijd
per week  aan het onderwijs in het vak Fries besteden.

Ook voor de scholen in deze extra categorieEn geldt, dat zij alleen in het onderzoek
betrokken worden indien zij in groep 8 ten minste 10 leerlingen tellen. Na het toepassen
van deze selectiecriteria telden deze extra categorie8n te zamen 15 scholen.

Deze   steekproef moet gekarakteriseerd worden   als een 'beredeneerde steekproef.
Hoewel wij menen, dat deze steekproef een goede afspiegeling vormt van het totaal aantal
basisscholen in Friesland, realiseren wij ons, dat door het toepassen van deze selectiecri-
teria bijvoorbeeld de kleine scholen (namelijk met minder dan 10 leerlingen in groep 8)
uitgesloten zijn.

De 42 scholen van de eerste selectie en de 15 scholen van de tweede selectie zijn
schriftelijk benaderd met de vraag aan het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn' mee te
doen.   Van  deze 57 aangeschreven basisscholen reageerden   er 49 positief. E6n school
heeft zich in een later stadium teruggetrokken. Het aantal scholen dat daadwerkelijk aan
de uitvoering van het onderzoek heeft deelgenomen bedraagt dus 48. In label 4.2 is
weergegeven hoe deze scholen en de leerlingen verdeeld zijn over de verschillende
categorieEn.

label 4.2: De steekproef,  onderverdeeld in basisscholen en leerlingen per categorie  (absoluut)

Categorie8n Basisscholen Leerlingen
in groep 8

Categorie A                               8                                                         172
Categorie A'                             9                                                         182
Categorie B                              10                                                        180
Categorie C                           16                                                   280
Categorie C'                           5                                                     62

Totaal                                   48                                                   876
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4.2.4   De operationalisatie van de thuistaal van de leerlingen

In   paragraaf   4.1 is aangegeven   dat de thuistaal    van de leerlingen als onafhankelijke
variabele in het onderzoek betrokken wordt. Dit betekent dat nagegaan moet worden wat
de thuistaal van de individuele leerlingen is op de geselecteerde scholen.

Er kunnen verschillende wegen worden bewandeld om de taalachtergrond van indivi-
duen en/of groepen te bepalen. In recente literatuur speelt deze vraag een belangrijke rol
ten aanzien van het onderwijs aan allochtone leerlingen. In De Vries (1989) en in
Garmendia en Aizpurua (1990) wordt aangegeven hoe bij volkstellingen via vragen over
(thuis)taalgebruik de taalachtergrond van inwoners bepaald kan worden. Tot nu toe
worden in Nederland geen 'talige' criteria gebruikt voor de identificatie van etnische
minderheidsgroepen. Broeder e.a. (1992) komen echter tot de conclusie dat de objectieve
identificatiecriteria nationaliteit en/of geboorteland ten dele onbruikbaar zijn en bovendien
sterke erosieverschijnselen vertonen. Op grond van hun onderzoek formuleren Broeder
e.a. de aanbeveling om voor de identificatie van etnische minderheden gebruik te maken
van taalcriteria. Uit hun onderzoek blijkt dat onder andere het criterium 'thuistaal'
belangrijke aanvullende informatie kan verstrekken, omdat het leerlingen traceert die
buiten het bereik van het criterium 'land van herkomst' vallen. Dezelfde vraag speelt ook
een belangrijke rol voor leerlingen die een autochtone minderheidstaal spreken. In de
desbetreffende literatuur wordt uiteraard niet het begrip 'land van herkomst' gehanteerd;
daarvoor in de plaats treedt het begrip 'taalgebied' of 'mate van talige homogeniteit van
het gebied' op de voorgrond.

In de vroegere onderzoeken naar tweetalig onderwijs in Friesland is ook getracht de
leerlingen naar taalachtergrond in te delen. Hierbij zijn vooral talige criteria gebruikt. In
de onderzoeken van Post (1951) en Boersma (1958) hoefde geen vraag gesteld te worden
betreffende de taalomgeving van de school: alle negen proefscholen stonden in een
homogeen Friestalig gebied en werden vrijwel uitsluitend bevolkt door Friestalige
kinderen. Wat betreft de kwalificatie van de individuele leerlingen kan het volgende
opgemerkt worden.  In het woordenschatonderzoek van Post (1951) werd gevraagd naar de
spreektaal van de vader en de moeder. Boelens en Van der Veen (1956) hebben gevraagd
naar de taal van het kind 8n van de vader en moeder. Boersma (1958) maakt geen
melding van een vraag ter identificatie van de individuele leerling als 'Friestalig' of 'niet-
Friestalig'.

In aansluiting op Boelens en Van der Veen (1956) gebruikte Wijnstra als eerste selec-
tiecriterium voor zijn steekproef de mate van Friestaligheid van de Friese gemeenten. Hij
definieert de homogeen Friestalige plaatsen als "plaatsen met meer dan 80% voUedig
friesmlige gezinnen" (Wijnstra 1976a: 81). Hij heeft in zijn steekproef van de leerlingen
alleen leerlingen uit volledig Friestalige gezinnen betrokken, d.w.z. gezinnen "waar de
ouders zowel onderling als met de kinderen het Fries als gezinstaal gebruiken" gijnstra
1976a: 81). Dit werd bepaald door middel van een schriftelijke enquBte. Om vast te
stellen of de gekozen leerlingen inderdaad Friestalig waren, werd in het onderzoek van
Wijnstra een gesprek met de moeder als controlemiddel gehanteerd (Wijnstra 1976a: 97).
In deze studies wordt de mate van Friestaligheid dus beschreven in termen van taalomge-
ving van de vestigingsplaats van de school en in termen van het taalgebruik van het gezin.
De onderzoeken hadden alleen betrekking op leerlingen uit volledig Friestalige gezinnen.
Deze methode is betrouwbaar voor homogeentalige gebieden en homogeentalige gezins-
vormen. Er is echter steeds minder sprake van een homogeen Friestalig gebied en van
homogeen Friestalige gezinnen. In 'Taal yn FryslAn' wordt geschetst hoe met name sinds
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de industrialisatie en de urbanisatie in de jaren vijftig en zestig het oude beeld van een
homogeen Friestalig platteland doorbroken is (Gorter e.a. 1984: 10):

"It byld fan de geogrqfyske taalferhdldings dat Boelens en Van der Veen (1956)
tekenje,  liket it einpunt te wEzen fan in ieuwenlang net wEzentlik feroare situaasje: it
Fryske plattelan foar op syn minst 90% fryskpratend,  de st&den en de neam(le net-
fryskpratende rdnegebieten foar in grutte mearderheid streektadpratend.  It Nederlansk
wie  doe  noch  de  taal fan  in minderheid yn  de  st&den. "2

Het is vrijwel niet doenlijk op grond van de criteria 'geografische ligging van de school'
en 'taalachtergrond van het gezin' een leerling als Friestalig (Ftl) dan wel Nederlandstalig
(Ntl) aan te merken. Ook in de literatuur over tweetalig onderwijs aan allochtone
leerlingen wordt het hanteren van het criterium 'land van herkomst' als enige criterium
voor het te ontwikkelen beleid bekritiseerd. Als alternatief suggereert Extra (1994) een
combinatie van het geboortelandcriterium (geboorteland van persoon plus vader plus
moeder) en het thuistaalcriterium op grond van zelfidentificatie door de leerling zelf.

Voor het beleid ten aanzien van tweetalig onderwijs zowel aan allochtone leerlingen als
aan sprekers van een autochtone minderheidstaal is het derhalve wenselijk het begrip
'taalachtergrond' van de individuele leerling nader te operationaliseren. In literatuur over
tweetalig onderwijs voor sprekers van autochtone minderheidstalen wordt dit vraagstuk
eveneens als problematisch aangemerkt: "assignment of individuals  to  language  groups  on
the basis of skills is essentially problematic and requires empirical investigation" (Baker
1988: 400). In het vervolg van zijn betoog onderscheidt Baker vier mogelijkheden onder-
scheiden om te komen tot een indeling van scholen en leerlingen in taalgroepen. Deze
methode tot classificatie wordt hierna besproken vanuit het perspectief van het tweetalig
onderwijs in Friesland.

*   School classijication"
Als voorbeelden noemt Baker de immersion scholen in Canada en de designated
bilingual scholen in Wales.
Voor de situatie in Friesland is het bijzonder lastig dit criterium toe te passen, omdat
er tegenwoordig geen basisscholen meer zijn die het etiket 'tweetalig' hanteren
waarmee de 'proefscholen' in de jaren 1950-1955 gekaiakteriseerd werden of in de
betekenis die het Pedagogisch Adviesbureau van de Fryske Akademy voor de 'twatali-
ge skoallen' gebruikte in de periode 1955-1974. Ook de categorie 'Opstap-scholen'
vormt te weinig een homogene groep voor deze aanduiding.

*    "Headteacher,  peer,  parental and  self classification'
Als voorbeeld noemt Baker, dat de gegevens van het Welsh Office betreffende het
percentage leerlingen dat vloeiend Welsh spreekt in de primary school, gebaseerd zijn
op de schatting van de directeuren van de scholen.

2  Het beeld van de geografische taalverhoudingen dat Boelens en Van der Veen (1956)
schetsen, lijkt het eindpunt te vormen van een eeuwenlang niet wezenlijk veranderde
situatie: het Friese platteland voor ten minste 90% friessprekend, de steden en de genoem-
de niet-friessprekende randgebieden voor een grote meerderheid streektaalsprekend. Het
Nederlands was men nog de taal van een minderheid in de steden.
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Voor de situatie in Friesland is in vroegere onderzoeken steeds het oordeel van de leer-
krachten over de thuistaal van individuele leerlingen als uitgangspunt voor classificatie
genomen. Wijnstra (1976a: 97) maakt bovendien gebruik van 'parental classification':
hij heeft als controle steeds een interview met de moeders afgenomen.
In het onderzoek van de Inspectie van het onderwijs (1989) is de methode 'headteacher
classification' toegepast. Op grond van de zo verkregen informatie is in het onderzoek
'Taalpeiling yn FryslAn' de eerste selectie voor de steekproef van de scholen gemaakt.
Bovendien is gebruik gemaakt  van 'self classification', omdat de leerkracht niet altijd
op de hoogte is van het taalgebruik van de leerlingen buiten de schoolsituatie.

*    "Classification by  language test  score"
Op grond van de resultaten van taalvaardigheidstoetsen kunnen leerlingen volgens
Baker in taalgroepen ingedeeld worden.
Voor de situatie in Friesland is deze classificatiemethode nog niet mogelijk, omdat er
tot nu toe geen eindtoets basisonderwijs voor Fries ontwikkeld is. Wel doen sommige
scholen vrijwillig mee aan het 'Skoallediploma Frysk' aan het eind van de basisschool,
waarin de taalvaardigheden lezen en schrijven en kennis van het Friese idioom getoetst
worden, maar de uitslagen hiervan kunnen natuurlijk niet representatief genoemd
worden voor de resultaten van het onderwijs in Friesland.

*  "Language background classijication"
Als vierde alternatief noemt Baker het gebruik   van een schaal 'taalachtergrond'.
Hierop kan de mate van gebruik van beide talen in verschillende contexten en met
verschillende personen worden afgezet. Bij deze vorm van classificatie ziet Baker als
probleem dat 'skill and ability in language' genegeerd worden.
Voor Friesland is een dergelijke schaal voor leerlingen van de basisschool niet
toepasbaar, omdat geen gegevens beschikbaar zijn over het feitelijk (geobserveerde)
taalgebruik van de leerlingen buiten de school.  Voor de taalvaardigheid en het taalge-
bruik van Friezen van 12 jaar en ouder zijn gegevens verzameld en geanalyseerd in
'Taal yn Fryslan' (Gorter e.a. 1984).

Volgens Baker kan geen enkele van deze classificatiemethoden als 'de beste' aangemerkt
worden. 'School classification' is volgens hem de zwakste methode. Als meest gewenste
methode noemt hij een drievoudige methode, een combinatie van de laatste drie classifica-
tiemethoden.

Om bij de leerlingen van groep 8 van de geselecteerde scholen de taalachtergrond te
kunnen vaststellen, hebben wij een toetsingsvorm gekozen die valt onder de noemer
'headteacher, peer, parental and self classification' van Baker. Voor het vaststellen van de
taalachtergrond van de leerlingen is het oordeel van de leerkrachten betreffende de
thuistaal van de leerlingen gevraagd en tevens de mening van de individuele leerling zelf
over de eigen thuistaal.  Aan de leerkrachten is gevraagd  op de leerlingenlijst de thuistaal
van de leerlingen te noteren. In het toetsenboek voor de leerlingen was de volgende vraag
opgenomen:
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Welke taal spreken jullie thuis met elkaar?

0 alleen Fries
0 meestal Flies
0 alleen Nederlands
0 meestal Nederlands
0 anders

Deze wijze van classificeren bestaat dus uit een combinatie van gerapporteerd taalgedrag
(door de leerkracht) en zelfrapportage (door de leerling). Teneinde een zo zuiver mogelij-
ke steekproef te krijgen, zijn alleen die leerlingen in het onderzoek betrokken over wie
het oordeel van de leerkracht en de zelfrapportage van de leerling overeenstemden. Bij de
verwerking van de vraag zijn de categoriean 'alleen Fries' en 'meestal Fries' aan de ene
kant en 'alleen Nederlands' en 'meestal Nederlands' aan de andere kant samengevoegd. In
verreweg de meeste gevallen was er sprake van een opvallende overeenkomst tussen het
oordeel van de leerkrachten en de zelfrapportage van de leerlingen. Voor 31 van de 876
leerlingen, dat is 3.5%, bleek dit echter niet het geval te zijn. Deze leerlingen zijn niet
betrokken in het onderzoek, zodat het aantal leerlingen in de steekproef hierdoor op 845
kwam.

De verdeling van de leerlingen naar thuistaal, op grond van de gelijkluidende uitspraak
van de groepsleerkracht en de leerlingen, is in tabel 4.3 weergegeven.

Tabel 4.3: De thuistaal van de leerlingen, per schoolcategorie (absoluut)

SCHOOLCATEGORIEEN
Thuistaal A  A'  B  C C' Totaal

Fries            37                    38                   99                 202                    51                  427
Nederlands 123 103           72           61            8          367
Streektaal 8  22  5  15   1  51

Totaal 168 163 176 278           60         845

Omdat het onderzoek gericht is op de taalvaardigheid Fries en Nederlands van de
Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen, zijn de leerlingen die ingevuld hadden
'anders', niet in de analyse van de onderzoeksgegevens betrokken. Het betreft de
streektalige (en enkele allochtone leerlingen), te zamen 51 leerlingen. Het aantal leerlin-
gen in de steekproef kwam hierdoor op 794.

4.2.5   De sociaal-economische status van de scholen

Het nationale onderwijsbeleid is gericht op het verminderen van onderwijsachterstanden
die het gevolg zijn van sociale en culturele factoren. In de uitwerking van dit beleid
worden deze factoren min of meer gelijkgesteld met het opleidingsniveau en het beroeps-
niveau van de ouders/verzorgers en de emische achtergrond van de leerlingen. Er is een
sterke samenhang met deze factoren en de toekenning  van de  wegingsfactoren  1,25  tot en
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met  1,90,  die de ruggegraat  van het beleid vormen. Om scholen in staat te stellen extra
aandacht te besteden aan het verminderen van de onderwijsachterstanden, wordt bij het
bepalen van de formatie uitgegaan van 'gewogen' leerlingen. De wegingscriteria zijn
geformuleerd in artikel  6  van het Formatiebesluit  WBO. Elke individuele leerling krijgt
bij de inschrijving op de basisschool een gewicht toegekend op basis van het opleidingsni-
veau en het beroepsniveau van de ouders/verzorgers. Een leerling van wie bijvoorbeeld de
vader een schoolopleiding heeft genoten tot en met het niveau eindexamen lager beroeps-
onderwijs en van wie de meestverdienende ouder in loondienst een beroep uitoefent
waarin hij lichamelijke of handenarbeid verricht, krijgt het gewicht  van 1,25 toegekend.
Een leerling van wie de ouders afkomstig zijn uit bijvoorbeeld Turkije of Suriname en
van  wie de vader in loondienst lichamelijke arbeid verricht, krijgt een gewicht  van   1,90.
Aan alle overige leerlingen wordt het gewicht 1,00 toegekend. De totale   som   van   ge-
wichtsfactoren is, via een rekenprocedure, bepalend voor het aantal formatieplaatsen van
een basisschool. Hoe 'zwaarder' de leerlingpopulatie, des te meer formatie toegekend
wordt.3

In het PPON-onderzoek zijn de gewichtsfactoren van alle leerlingen die aan het onder-
zoek hebben deelgenomen, in de data opgenomen. Daarnaast is per deelnemende basis-
school de zogenoemde schoolscore berekend. Deze schoolscore bestaat uit de ratio van
het gewogen aantal leerlingen en het nominale aantal leerlingen, na aftrek van een
correctiefactor (Wijnstra 1988: D. In het PPON-onderzoek (Zwarts 1990: 8) worden de
schoolscores in de volgende drie strata ingedeeld:
stratum 1: scholen met een schoolscore  tot en  met  1,05

(een groot percentage leerlingen met het gewicht  1,00);
stratum 2: scholen  met een schoolscore groter  dan  1,05 en kleiner  dan  1,15

(een groter percentage leerlingen met het gewicht  1,25);
stratum 3: scholen met een schoolscore groter  dan  1,15

(een groot percentage leerlingen met het gewicht  1,90).

In het onderzoek dat gericht is op de evaluatie van het landelijk onderwijsvoorrangsbeleid,
komen Tesser, Mulder en Van der Werf (1991) tot de conclusie dat basisscholen met een
schoolscore groter  dan 1,05 (stratum 2) significant lager scoren  op het gebied  van  taal  en
rekenen dan basisscholen  met een score kleiner  dan 1,05 (stratum  1).   Om  na te kunnen
gaan of er ook binnen het basisonderwijs in Friesland een verschil is in prestaties tussen
scholen van verschillende sociaal-economische strata, is in hoofdstuk 3 aangegeven dat de
SES-factor van de school als schoolkenmerk in het onderzoek betrokken wordt. In het
onderzoek 'Taalpeiling yn Frysldn' zijn dan ook de schoolscores van de basisscholen die
aan het onderzoek hebben deelgenomen, berekend met behulp van de telformulieren van
de scholen. Het bleek om redenen van privacy-bescherming niet mogelijk de beschikking
te krijgen over de gewichtsfactoren van de individuele leerlingen.

Uit de analyse van de telformulieren blijkt, dat de basisscholen in Friesland op grond
van hun schoolscore bijna allemaal in stratum 1 of stratum 2 vallen. Dit blijkt representa-
tief te zijn voor de populatie van basisscholen in Friesland. Zoals in Zwarts is aangege-

3   Deze regeling is in het Formatiebesluit WBO 1992 aangescherpt voor het vaststellen van
het gewicht 1.25. Vanaf 1 december 1993 geldt voor het toekennen van het gewicht 1,25
uitsluitend het opleidingsniveau  van de ouders/verzorgers als criterium (Staatsblad  1993,
608).
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ven, worden scholen in stratum 3 gekenmerkt door een groot percentage leerlingen met
het gewicht 1,90 (allochtone leerlingen). Uit Vermeulen (1991) blijkt dat het aantal
allochtone leerlingen in Friesland slechts 1500 bedraagt, waarvan bijna de helft op de
scholen in Leeuwar(len te vinden is. Dit gegeven verklaart, dat er in Friesland slechts

weinig scholen in stratum 3 vallen.
De verdeling van de scholen binnen het onderzoek over de drie strata is als volgt:

Tabel 4.4: De verdeling van de basisscholen over de strata

Aantal basisscholen Aantal leerlingen

Stramm 1                        26                                         481
Stratum 2                                 21                                                        307
Stratum 3                                1                                                     64

Totaal                                   48                                                   794

Omdat stratum 3 in het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslai' slechts met 66n school is
vertegenwoordigd, is bij de analyse van de resultaten deze school buiten beschouwing
gelaten.

De  uitvoering  van alle geschetste stappen resulteert uiteindelijk  in de definitieve
steekproef, die gepresenteerd wordt in tabel 4.5.

Tabel 4.5: De de»itieve steekpro f in categoriern van scholen en naar taalachtergrond van
de leerlingen

Categoriean  A A' BCC' Totaal

Friestalig                     37           37           99         202           51         426
Nederlandstalig 123        98        72        61          8       362

Totaal 160 135 171 263        59       788

4.2.6  Het ondenvijsleerpakket voor Nederlandse taal

Om een vergelijking met het PPON-onderzoek mogelijk te maken, is in hoofdstuk 3
aangegeven   dat het onderwijsleerpakket Nederlandse   taal als schoolkenmerk   in   het
onderzoek betrokken wordt. Om te weten te komen welke onderwijsleerpakketten door de
deelnemende basisscholen gebruikt worden voor het onderwijs in de Nederlandse taal zijn
de schoolwerkplannen van de scholen geanalyseerd. Het methodengebruik van de scholen

4    De ene school uit stratum 3 voldeed bij de selectie aan het criterium van 10 leerlingen in
groep 8. Bij de vaststelling van de taalachtergrond van de leerlingen bleken 3 leerlingen
echter streektalig te zijn, terwijl bij 1 leerling het oordeel van de leerkracht en de zelfrap-
portage van de leerling over de taalachtergrond niet overeenstemden. Hierdoor bleven
slechts 6 van de 10 leerlingen over, zodat deze school niet meer voldeed aan het gestelde
criterium van 10 leerlingen in groep 8.
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de schoolwerkplannen van de scholen geanalyseerd. Het methodengebruik van de scholen
in het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn' is als volgt:

Tabel 4.6: De ondenvijsleerpakketten van de deelnemende basisscholen (absoluut en in  %)

Methoden                                                                      n                                        %

Taalbasis                                                                       3                                         6
En nu mal                                                                 1                                      2
Taal Kabaal                                                      2                                 4
Taal Actief                                                     10                               21
Taaltuin                                                                         6                                        13
Taal Totaal                                                      4                                 8
Taal voor het leven                                                         8                                        17
Jouw Taal Mijn Taal                                                   9                                     19
Overige dan wel geen                                              5                                  10

Uit de tabel blijkt een sterke spreiding van de onderwijsmethoden die voor het vakgebied
Nederlandse mal worden gebruikt. In hoeverre deze sprei(ling overeenkomt met het
gebruik van methoden op basisscholen in Nederland als geheel wordt besproken in
paragraaf 6.1.

4.3     De selectie en de constructie van de toetsen

4.3.1     Taalgebruiksfuncties  als  selectiecriterium

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat in het PPON-onderzoek gekozen is voor de
functionele benadering van taalvaardigheid. Dit betekent dat de te gebruiken taaltoetsen
vaardigheden in het gebruik van taal moeten meten in plaats van kennis over taal. Beheydt
(1988) maakt in dit verband een onderscheid tussen directe (performance) toetsen en
indirecte (discrete point) toetsen. Over de directe (performance) toetsen merkt Beheydt
(1988: 24) het volgende op:

"Pe,formance tests willen namelijk de vaardigheid van de taalgebruiker in concrete
situaties meten en niet het algemene taalvermogen. Als performance tests zullen we
derhalve directe beheersingstoetsen (direct proficiency tests) vinden. Het uitgangs-
principe van de performance test is immers het bekende adagium van Caroll dat een
tester 'cannot test competence in any direct sense, he can measure it only through
manifestations  of it  in pelformance:  En  die performance  is  noodzakelijk verbonden  met
88n van de rollen waarin de taalgebruiker kan optreden: nl. als lezer, als luisteraar,
als  spreker  of als  schrijver."

Hoewel in de verantwoording van de PPON-onderzoek bij de toetsvormen niet over
directe en indirecte toetsen wordt gesproken, komt de wijze van toetsen bij de produktieve
taalgebruiksmodi spreken en schrijven overeen met de directe (performance) toetsen, zoals
door Beheydt aangegeven is. In het PPON-onderzoek (Zwarts en Rijlaarsdam 1991: 21)
wordt het als volgt verantwoord:
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"Voor de produktieve taalgebruiksmodi spreken en schrijven betekent dat, dat ernaar
gestreefd is zoveel mogelijk realistische, geintegreerde taken te ontwikkelen die
representatief zijn voor taalsituaties die zich in het dagelijks leven voordoen. Voor de
receptieve taalgebruiksmodi len en luisteren zijn toetsen geconstrueerd. De levens-
echtheid van de toetsen is gezocht in de voorgelegde teksten en de afstemming van de
vragen en opdrachten op  het  communicatieve  doel van de  tekst. "

Een consequentie van deze keuze voor performance-toetsen is, dat voor de beoordeling bij
de produktieve taalgebruiksmodi een functioneel perspectief gehanteerd wordt in plaats
van bijvoorbeeld een linguistisch perspectief. Het gaat er niet zozeer om vast te stellen in
hoeverre de leerlingen grammaticaal correct schrijven en duidelijk articuleren, maar het
gaat erom na te gaan in hoeverre de leerlingen in staat zijn een communicatieve taak te
volbrengen.

Naast de zogenoemde geintegreerde taken zijn in de PPON-onderzoek ook deelvaardig-
heidstoetsen opgenomen. Als argument hiervoor wordt onder andere genoemd dat het
desbetreffende domein gerichter afgevraagd kan worden. Spelling kan bijvoorbeeld
gemeten worden op basis van de teksten die de leerlingen geschreven hebben. Deze score
geeft echter geen volledige indicatie van de spellingsvaardigheid van de leerling. Immers,
de leerling kan woorden vermijden waarvan hij de spelling niet beheerst. Door expliciete
spellingstoetsen op te nemen ontstaat de mogelijkheid om het construct spellingsvaardig-
heid te onderzoeken.

Bij de keuze van adequate toetsvormen voor het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan'
moesten de volgende vragen beantwoord worden:
-   Worden alle vier onderscheiden taalgebruiksmodi opgenomen in het toetsplan van beide

talen?
-   Welke taalgebruiksfuncties worden voor het toetsen van beide taten gebruikt?
-   Welke deelvaardigheidstoetsen worden opgenomen?
-   Op welke wijze worden de toetsen afgenomen en beoordeeld?

In de kerndoelen Nederlands en Fries worden de vier taalgebruiksmodi onderscheiden in
drie domeinen: A. Spreken en luisteren; B. Lezen; C. Schrijven. In de onderwijspraktijk
worden bij het onderwijs in het Nederlands alle vier taalgebruiksmodi onderwezen. Ten
aanzien van het onderwijsaanbod Friese taal blijkt echter dat het schrijven van Fries
nauwelijks in de doelstellingen van de basisscholen is opgenomen (Inspectie van het
onderwijs 1989: 31-32). Dit laatste gegeven zou de keuze hebben kunnen rechtvaardigen
het schrijven van Fries niet in het toetsplan op te nemen. Om een uitspraak te kunnen
doen over het verschil tussen het gewenste niveau van de taalbeheersing van het domein
schrijven uit de kerndoelen Fries en de feitelijke vaardigheid van de leerlingen ten aanzien
van het schrijven in het Fries, is echter besloten in het toetsplan voor de Friese taal uit te
gaan van alle taalgebruiksmodi.

In het PPON-onderzoek zijn voor de vier taalgebruiksmodi overzichten van taalge-
bruiksfuncties, taalhandelingen en voorbeelden van taalsituaties opgesteld, die gebruikt
zijn bij de ontwikkeling van de toetsen. Als taalgebruiksfuncties worden in Zwarts en
Rijlaarsdam (1991: 25) onderscheiden:
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- rapponerend:   taalhandelingen die toetsbaar zijn aan de werkelijlcheid:
- beschouwend:   taalhandelingen waardoor de schrijver/spreker een bepaalde hou-

ding  of opvatting uitdraagt;
- directief: taalhandelingen waardoor de spreker of schrijver probeert de ander

ertoe te bewegen iets te doen of te laten:
- argumentatief:    communicatieve taalhandelingen waarin de schrijver of spreker zich

verplicht iets  te  doen of na te  laten  en taalhandelingen waardoor  de
spreker  of schrijver  zijn  gevoelens  tot  uitdrulddng  brengt.

Uit de omschrijving blijkt dat er bij de taalgebruiksfuncties sprake is van een toenemende
complexiteit. Argumentatief t lgedrag stelt hogere eisen aan de t:,Algebriliker dan
rapporterend taalgedrag. De keuze voor de taalgebruiksfuncties en de daarbij behorende
dan wel te ontwikkelen toetsen in het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslbn' zijn ten eerste

bepaald door de beschikbare toetsen van het PPON-ondermek. Tijdens de voorbereiding
van het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslhn' was de eindpublikatie van het PPON-onder-
zoek nog niet verschenen. De projectleider van het PPON-onderzoek was echter bereid
nog voor het verschijnen van de eindpublikaties een aantal toetsen met de bijbehorende
beoordelingsvoorschriften die in een later stAdium in de rapportage van het PPON-
onderzoek zouden worden opgenomen, ter beschikking te stellen. De keuze van de toetsen
is bovendien bepaald door de op ervaringsgegevens gebaseerde verwachting welke taal-
gebruiksfuncties voor Fries meetbare uitkomsten zullen opleveren.

Omdat de beheersing van het Nederlands En het Fries onderling vergeleken wordt, is
het noodzakelijk per vaardigheid van dezelfde tpalgebruihfunctie en tpalhandeling uit te
gaan. Op basis van het voorgaande is toetsplan opgesteld, dat is samengevat in tabel 4.7.

Tabel 4.7: Het toetsplan

Vaardigheid Taalgebruiksfunctie Te toetsen taal

Globale toetsen:
luisteren Nederlands en Friesrapporterend
lezen rapporterend Nederlands en Fries

cloze-test Fries
spreken beschouwend Nederlands en Fries

schrijven argumenterend Nederlands
rapporterend Fries

Deelvaardigheidstoetsen:
technische leesvaardigheid Nederlands en Fries
spelling Nederlands en Fries

Naast de in het toetsplan beschreven toetsen is onderzoek gedaan naar de door de
leerlingen zelf gerapporteerde tgalbeheersing Fries. Wij hebben hiervoor gekozen om na
te kunnen gaan of de feitelijke taalvaardigheid Fries van de leerlingen overeenkomt met
de eigen inschatting van hun taalvaardigheid in het Fries. In het onderzoek zijn voor
verstaan, lezen, schrijven en spreken aan de leerlingen vragen gesteld over hun verwach-
ting ten aanzien van hun taalbeheersing Fries. Als voorbeeld is de vraag RAng,ande de
verwachte luistervaardigheid opgenomen:
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Kun je  het Fries verstaan?
0 heel gemakkelijk
0 goed

0 vrij aardig
0 met moeite
0 helemaal niet

Tijdens het onderzoek is besloten de beoordelaars tevens een oordeel uit te laten spreken
over de kwaliteit van het gesproken Fries en het gesproken Nederlands. In paragraaf
4.4.3 wordt deze beoordeling nader uitgewerkt.

4.3.2  Beschrijving van de gebruikte toetsen

Zoals reeds eerder is aangegeven, is voor het toetsen van de taalvaardigheid Nederlands
gebruik gemaakt van de toetsen die gebruikt zijn in het PPON-onderzoek. Deze toetsen
zijn opgenomen in het 'Voorbeeldenboek' van PPON (PPON 1990), behorend bij 'Balans
van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool' (Zwarts 1991). De toetsen voor
de taalvaardigheid Fries zijn zoveel mogelijk parallel aan de toetsen voor Nederlands
geconstrueerd. Deze toetsen zijn opgenomen in bijlage 4. In deze paragraaf worden de
keuze van de toetsen voor Nederlands, de constructie van de toetsen voor Fries en de
inhoud van de verschillende toetsonderdelen verantwoord.

Luistervaardigheid: het luisteren naar rapporterende teksten

Voor het toetsen van de luistervaardigheid Nederlands is gebruik gemaakt van de toets
'Luisteren naar rapporterende teksten' van het PPON-onderzoek (PPON 1990: 41-42).
De toets bestaat uit de volgende drie onderdelen:
1) Een mededeling over een afgelaste circusvoorstelling.

Over deze luistertekst moeten vier open 'kennisvragen' beantwoord worden.
2) Een nieuwtje over een nieuwe rage in Rotterdam.

Over dit nieuwtje worden twee meerkeuze-vragen en een open vraag gesteld.
3) Een informatiebericht over tandartsbussen in verre landen.

Van dit bericht moeten de leerlingen een korte samenvatting maken.
Volgens het scoringsvoorschrift moet de samenvatting twee elementen bevatten die, bij
goede beantwoording, elk 66n punt opleverden.

De maximumscore is 9 punten.
Voor het toetsen van de luistervaardigheid Fries is gebruik gemaakt van het program-

ma 'It Marreplan' van de Friese schoolradio. Bij de radio-uitzending zijn 15 meerkeuze-
vragen gemaakt. Om te voorkomen dat de luistervaardigheid Fries sterk beYnvloed wordt
door de leesvaardigheid Fries zijn, ter ondersteuning, ook de vragen en de meerkeuze-
mogelijkheden op de band ingesproken.
De maximumscore is 15 punten.

Leesvaardigheid: technisch teen

Voor het toetsen van de technische leesvaardigheid Nederlands is gebruik gemaakt van de
E6n-Minuut-Test, die in het kader van het PPON-onderzoek ontwikkeld is (PPON 1991:
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7-8). Deze toets bestaat uit "een aselecte stedpro€fvan 96 drie-, vier- en vii#ettergrepige
woorden uit bestaande teksten die voor kerlingen van groep 3 tot en met 8 geschreven
*in =   (Zwarts    1990:   45). Dem toets voor Nederlands is duidelijk moeilijker   dan   de
bestaande E6n-Minuut-Test van Brus en Voeten (1973).

Voor het meten van de technische leesvaardigheid Fries is gebruik gemaakt van een
aangepaste Friese versie van de Edn-Minuut-Test van Brus en Voeten (1973). De Friese
versie   van de E6n-Minuut-Test   is   door het Centrum voor onderwijsbegeleiding   in
Friesland (GCO/MSID ontwikkeld en voor dit onderzoek door ons aangepast. In hun
verantwoording geven Brus en Voeten (1973: 9) aan dat meervoudsvormen, verbogen en
vervoegde vormen, trappen van vergelijking en verkleiningsvormen niet in de Edn-
Minuut-Test zijn opgenomen. In de gangbare Friese versie daarentegen komen zowel
meervoudsvormen als verbogen en vervoegde vormen en verkleiningsvormen voor. Ten
behoeve van het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn' zijn deze vormen zoveel mogelijk
door niet-gelede woorden vervangen. Een stricte aanpassing van de Friese versie van de
Edn-Minuut-Test aan de criteria van Brus en Voeten is echter niet mogelijk. Wij hebben
besloten in de Friese versie van de Edn-Minuut-Test woorden op te nemen waarin het
fonologisch verschijnsel 'breking' voorkomt. 'Breking' is een specifiek fonologisch
kenmerk van het Fries. Hoewel 'breking' ook voorkomt in ongelede woorden, is het een
specifiek kenmerk van de meervoudsvormen en verkleinwoorden van een aantal frequente
Friese woorden. Er is dus wel enig verschil in structuur en moeilijkheidsgraad tussen de
gebruikte toets voor Nederlands en voor Fries.

Leesvaardigheid: het lezen van rapponerende teksten

Het tekstbegrip Nederlands is getoetst met een PPON-toets met rapporterende teksten
(PPON 1990: 9-11). De toets bestaat uit 10 vragen, behorend bij twee teksten die samen
gepresenteerd worden:
1) Een folder over de kinderrechtswinkel met twee meerkeuze-vragen en zes vragen waar-
op met ja of nee geantwoord moet worden.
2) Een krantebericht over vandaalgevoelige telefooncellen met 66n open vraag en 66n
meerkeuze-vraag.
De maximumscore is 10 punten.

Voor het toetsen van het begrijpend lezen Fries is een leestekst over surfen uit de
'Fryske Bernekrante' gebruikt, waarbij 10 meerkeuze-vragen gempakt zijn.
De maximumscore is 10 punten.

Naast deze traditionele toets voor begrijpend lezen Fries is ook een Friese cloze-toets
met 41 meerkeuze-vragen ontwikkeld. De maximumscore bij deze toets is 41 punten. In
de literatuur (Hinofotis en Snow 1969; Van Els e.a. 1984 en Kerkhoff 1988) wordt de
cloze-toets als een betrouwbare globale taalvaardigheidstoets omschreven. Beheydt (1988)
geeft aan dat de cloze-toets een beroep doet op een hele reeks vaardigheden, waaronder
woordenschat, leesvaardigheid, tekstbegrip en spelling. Volgens Hinofotis en Snow (1969)
blijkt uit onderzoeken dat een multiple-choice cloze en een 'open-ended-cloze' dezelfde
informatie geven. In het onderzoek 'Taalpeiling yn FrysIAn' is ervoor gekozen de Friese
cloze-toets in een meerkeuzevorm aan te bieden en de beoordeling en bespreking ervan
onder te brengen bij begrijpend lezen.
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Spreelwaardigheid: beschouwende spreekvaardigheid

Uitgaande van het principe van functionaliteit ligt bij het toetsen van de spreekvaardigheid
van de leerlingen de nadruk op het bepalen van de redzaamheid van de leerlingen in
communicatieve situaties. Evenals bij de schrijftaken wordt bij de spreektaken gebruik
gemaakt van het begrip communicatieve effectiviteit: bereikt de spreker dat de luisteraar
zonder veel moeite kan doen of laten wat volgens de opdracht de bedoeling is?

De spreekvaardigheid Nederlands is bepaald   met de toets 'Vervelende mensen',   af-
komstig uit het PPON-materiaal (PPON 1991: 109). De leerlingen krijgen de opdracht
voor 'Radio Piepjong' iets te vertellen over vervelende mensen. De beoordeling is gedaan
aan de hand van de beoordelingsvoorschriften van het PPON-onderzoek. De maximum-
score is 200 punten.

Voor het toetsen van de spreekvaardigheid Fries is, analoog aan de Nederlandse
spreekvaardigheidstoets, de toets 'Wat leuks' ontwikkeld. De leerlingen wordt gevraagd
voor 'Omrop Fryslan' te spreken over iets leuks of iets spannends dat ze hebben meege-
maakt.

Schrilfvaardigheid: spelling

Bij geschreven teksten is sprake van een kanaalspecifieke codeervaardigheid. Het gaat
daarbij onder meer om spelling, interpunctie en handschrift (Zwarts en Rijlaarsdam 1991:
60). Voor het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' is gekozen voor het afnemen van een
eenvoudige Friese en Nederlandse spe]lingstoets. Het gaat er in beide toetsen om te
onderzoeken of leerlingen herkennen, via woordbeelden of regels, of een woord goed of
fout geschreven is. Immers: als een leerling niet in staat is fouten te herkennen, zal hij
niet toekomen aan het effectief schrijven en reviseren van zijn tekst.

Voor het toetsen van de spellingsvaardigheid Nederlands is gebruik gemaakt van een
spellingstoets van het PPON-onderzoek (1991: 127-128). De toets bestaat uit 14 zinnen.
In elke zin is 66n woord onderstreept waarvan de leerlingen moeten aangeven of het goed
of fout geschreven is. Met deze toets wordt de beheersing van de spelling van zowel
onveranderlijke woorden als van werkwoorden en andere verbogen woorden gemeten.
De maximumscore is 14 punten.

Om  de Friese spelling te toetsen analoog aan de opzet van het PPON-onderzoek,  zijn
aan de leerlingen 22 zinnen voorgelegd. In elke zin is 66n woord onderstreept waarvan de
leerlingen moeten aangeven of het goed of fout geschreven is. In deze zinnen worden elf
spellingsgevallen aangeboden, eenmaal goed en eenmaal fout gespeld. De elf onderschei-
den spellingsgevallen bestaan uit woorden met klank-lettercombinaties die specifiek zijn
voor de Friese spelling. Zo komen in de Friese spelling bijvoorbeeld geen woorden voor
die met een v beginnen of die eindigen op een g. In deze toets zijn geen werkwoordsvor-
men en geen andere verbogen vormen opgenomen, omdat de vervoeging en de verbuiging
in het Fries grotendeels op dezelfde principes berusten als in het Nederlands. Evenmin
zijn er moeilijke onveranderlijke woorden in de toets opgenomen. De moeilijkheid van de
Friese spelling wordt vooral bepaald door een aantal specifieke klank4ettercombinaties en
door het gebruik van diacritische tekens.
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De volgende spellingsgevallen zijn in de toets opgenomen:
- f - aan het begin van een woord :fank
- ch - aan het eind van een woord : omheech
- y (korte ie-klank) : lyts

- ie (tweeklank) : grien
- ea (tweeldank) : klear

- oe (tweeklank) : einekoer
- oa (tweeklank) : boat
- oa (tweeklank met breking) : skoalle
- uo (tweeklank met breking) : skuor
- ABrritische tekens : thus/mus, sted/brege
De maximumscore is 22 punten.

Communicatieve schrijhaardigheid

Het uitgangspunt van functionaliteit in het PPON-onderzoek heeft als consequentie dat bij
de schrijftaak ook een functioneel perspectief gehanteerd wordt. Analoog aan het PPON-
onderzoek is bij 'Taalpeiling yn Frysun' de nadruk gelegd op de functionaliteit; het gaat
erom vast te stellen in hoeverre leerlingen in staat zijn Friese en Nederlandse taaltaken,
die voor hen functioneel (kunnen) zijn, uit te voeren.

Voor het toetsen van de communicatieve schrijfvaardigheid in het Nederlands is
gebruik gemaakt van de PPON-toets argumenterend schrijven 'De Smikkereep' (PPON
1990: 95-99). De beoordeling is gedaan aan de hand van de beoordelingsvoorschriften van
PPON. De maximumscore is 200 punten.

Om de communicatieve schrijfvaardigheid Fries te kunnen toetsen, hebben wij gebruik
gemaakt van een Friese versie van de PPON-toets 'De rugnk' (PPON 1990: 65-69). Bij
deze toets kregen de leerlingen de opdracht in een brief aan hun tante de rugzak te
beschrijven die ze graag voor hun verjaardag wilden hebben. Voor de beschrijving van de
rugzak hadden de leerlingen de beschikking over een tekening van de rugzak De
beoordeling is uitgevoerd aan de hand van een aangepaste versie van de beoordelingsvoor-
schriften van PPON bij deze toets. De maximumscore is 200 punten.

Uit tabel 4.7 blijkt dat bij het onderdeel schrijven voor Fries een andere taalgebruiks-
functie gekozen is dan voor het Nederlands. De concept-kerndoelen Nederlandse taal en
Friese taal zijn parallel geformuleerd, behalve wat het onderdeel schrijven betreft. De
kemdoelen voor het schrijven van Fries waren beperkter dan die voor het schrijven van
Nederlands (Commissie Herziening Eindtermen 1990). In de definitieve redactie zijn ook
de kerndoelen voor schrijven volledig parallel geformuleerd. Omdat aan rapporterend
schrijven lagere eisen gesteld worden dan aan argumentatief schrijven, is voor Fries een
toets rapporterend schrijven afgenomen.

4.4     Anabsedesign, toetsqfname en beoordeling

4.4.1 Andysedesign

De eerste doelstelling van het onderzoek is vast te stellen wat het niveau is van de taalbe-
heersing Fries en Nederlands aan het einde van de basisschool. Het niveau van de
taalvaardigheid Nederlands en Fries wordt bepaald door de resultaten van de Friese en
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Nederlandse toetsen die in paragraaf 4.3 besproken zijn.
Als tweede doelstelling van 'Taalpeiling yn Frysldn' is aangegeven dat nagegaan wordt

in hoeverre er sprake is van samenhang tussen de taalvaardigheid Fries en Nederlands
enerzijds en de onafhankelijke variabelen anderzijds. In paragraaf 4.2.3 tot en met 4.2.6
zijn als onafhankelijke variabelen onderscheiden:
-  de thuismal van de leerlingen;
-  de taalomgeving van de school;
-  het onderwijsaanbod Fries: geoperationaliseerd in de mate van voertaalgebruik van het

Fries en de mate van tijdsinvestering;
-   het onderwijsleerpakket voor Nederlandse taal;
-   het geslacht van de leerlingen;
-  de sociaal-economische status van de school.

Om deze samenhang te bepalen is variantie-analyse toegepast. Bij de analyse van de
deelvaardigheden is de statistische analyse in eerste instantie gericht op het leerlingken-
merk thuistaal en de schoolkenmerken 'taalomgeving' en 'het onderwijsaanbod Fries'
omdat deze onafhankelijke variabelen 'taalgebonden' zijn.

In   tabel 4.8 wordt het analysedesign   voor de taalbeheersing Fries en Nederlands
schematisch weergegeven. Per schoolcategorie is het maximum aantal leerlingen dat aan
een toets heeft meegedaan, vermeld.

Tabel 4.8: Schema onderzoek taalbeheersing Fries en Nederlands

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige             37                     99                    202                     I
leerlingen

Nederlandstalige 123                72                61

leerlingen

Categorie A' Categorie C'

Friestalige              37                                                51
leerlingen

Nederlandstalige 98       85
leerlingen

II                                                             III

PPON- 'Balans van het aan het einde van
onderzoek taalonderwijs de basisschool'

IV

5     In de hele populatie van basisscholen uit categorie C' komen slechts acht Nederlandstalige
leerlingen voor. De gemiddelde scores van deze leerlingen worden in de overzichttabel bij
elke vaardigheid vermeld. Gezien het kleine aantal leerlingen zijn de resultaten van deze
leerlingen echter niet in de analyse betrokken.
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Voor zowel de taalvaardigheid Fries als de taalvaardigheid Nederlands zijn de volgende
analyses van toepassing.

ad I  : Via variantie-analyse onderzoek naar de invloed van taalomgeving en thuistaal: een
vergelijking van de categorietn A, B en C.

ad H : Via variantie-analyse onderzoek naar de invloed van het gebruik van Fries als
voertaal: een vergelijking van de categorie8n A en A' in combinatie met de
invloed van thuistaal.

ad m: Via variantie-analyse onderzoek naar de invloed van tijdsinvestering Fries: een
vergelijking  van de categorie8n  C  en  C'.

Voor de taalvaardigheid Nederlands wordt naast de genoemde analyses de volgende
analyse uitgevoerd:

ad IV: Via variantie-analyse onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen de
resultaten van 'Taalpeiling yn Frysldn' en het PPONonderzoek.

Bij de vergelijking van de gegevens van het PPON-onderzoek en de gemeten taalvaardig-
heid Nederlands in het onderzoek 'Taalpeiling yn Frysldn' zijn de waarnemingen van
PPON gewogen. In Zwarts (1991) wordt aangegeven dat, om op basis van de steekproef
van PPON uitspraken te kunnen doen over de populatie van leerlingen (of scholen) als
geheel, het nodig is bij de berekening van de PPON-gemiddelden en PPON-proporties de
waarnemingen te wegen. De correctiegewichten zijn in tabel 4.9 weergegeven.

Tabel 4.9: Correctiegewichten per stratum voor de  ongelijke  steekproefproporties

Stratum Aantal scholen Aantal scholen Correctiegewicht
in steekproef in de populatie

1                       70 3677 1.4084

2                       80 3100 1.0389

3                        75 1615 0.5773

Totaal 225 8392

(Zwarts en Rijlaarsdam 1991: 99)

Het leerlingkenmerk geslacht en het kenmerk van de sociaal-economische status van de
school zijn niet specifiek taalgebonden. Deze onafhankelijke variabelen worden voor alle
onderscheiden Friese en Nederlandse deelvaardigheden geanalyseerd en sepamat bespro-
ken.

Naast de onafhankelijke variabelen wordt bij de Friese deelvaardigheden ook de door
de leerlingen gerapporteerde taalvaardigheid Fries geanalyseerd. De uitkomsten worden
gerelateerd aan de feitelijke vaardigheid en vergeleken met inschattingsgegevens over de
taalvaardigheid Fries uit andere onderzoeken. Bij de deelvaardigheden Nederlands wordt
nagegaan in hoeverre er sprake is van samenhang met de gebnlikte onderwij sleerpakket-
ten.
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4.4.2  De toetsafname

Omdat bepaalde vaardigheden niet klassikaal afgenomen kunnen worden, zijn de toetsen
onderverdeeld in individueel en klassikaal afgenomen toetsen. De volgende toetsen zijn
individueel afgenomen: technisch lezen Fries, technisch lezen Nederlands, spreekvaardig-
heid Fries en spreekvaardigheid Nederlands. Deze toetsen zijn op de deelnemende
basisscholen afgenomen in mei 1990.

De klassikaal afgenomen toetsen zijn gemaakt door 788 leerlingen, onderverdeeld in
426 Friestalige en 362 Nederlandstalige leerlingen. Deze toetsen zijn gebundeld in een
toetsboekje. Het toetsboekje bestond uit de volgende onderdelen:
-  een pagina voor de persoonlijke gegevens van de leerlingen;
-  een pagina met vragen over de eigen verwachting ten :,Anzien van de taalvaardigheid

Fries;
-  een antwoordblad voor de Friese en de Nederlandse luistertoets;
-  een Friese en Nederlandse toets begrijpend lezen;
-  een Friese cloze-toets;
-  een Friese en Nederlandse spellingstoets;
-  een Friese en Nederlandse schrijftoets.

Voor elke school was een cassettebandje beschikbaar waarop de luisteropgaven voor Fries
en voor Nederlands opgenomen waren.

Om het onderwijsprogramma van de deelnemende scholen niet al te zeer te verstoren
zijn de klassikale toetsen afgenomen door de eigen groepsleerkracht. Het voordeel hiervan
is dat de leerkrachten zelf het tijdstip van de afname van de toetsen kunnen bepalen. De
toetsen kunnen dan ook ingepast worden in het eigen onderwijsprogramma tijdens de
taallessen.

Voor de afnameprocedure van de schriftelijke toetsen is een handleiding voor de leer-
krachten samengesteld, die gelijktijdig met de toetsboekjes en het cassettebandje met de
luistertoetsen aan de scholen is verstrekt.

Voor de afname van de mondelinge toetsen is de medewerking van de directies van de
krarenopleidingen Basisonderwijs 'Marienburg' te keuwarden en 'De Him' te Sneek
gevraagd. Ruim 60 derde- en vierdejaarsstudenten van deze opleidingen hebben als
toetsassistent gefungeerd bij de afname van de mondelinge toetsen. Omdat zowel Friese
als Nederlandse mondelinge toetsen afgenomen moesten worden, zijn van de studenten
koppels gevormd bestaande uit een Nederlandstalige en een Friestalige student.
Voorafgaande aan de toetsafname is op beide Lerarenopleidingen Basisonderwijs een in-
structiemiddag georganiseerd, waarop de toetsen en de handleiding voor de afname van de
toetsen besproken zijn.

De werkzaamheden van de toetsassistenten bestonden globaal uit de volgende onderde-
len:

-  Het maken van afspraken met de toegewezen scholen uit de steekproef voor de afname
van de toetsen.

-  Het ophalen van het benodigde toetsmateriaal, leerlingenlijsten en cassettebanden.
- Het afnemen van de mondelinge toetsen bij de geselecteerde leerlingen van groep 8

van de toegewezen scholen.
-   Het terugbrengen van de scoringslijsten en de cassettebanden.
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De prestaties op het gebied van de technische leesvaardigheid en de spreekvaardigheid
zijn van elke leerling apart op een cassettebandje opgenomen.

Aan de individueel afgenomen toetsen hebben 323 leerlingen deelgenomen, onderver-
deeld in 187 Friestalige en 136 Nederlandstalige leerlingen. De verdeling van de leerlin-
gen die aan de mondelinge toetsen deelgenomen hebben, over de onderscheiden catego-
rieEn is als volgt tot stand gekomen. Ten behoeve van een verantwoorde vergelijking
tussen de resultaten van de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen binnen de
onderscheiden schoolcategorie8n, is het wenselijk de desbetreffende groepen per school op
dezelfde omvang vast te stellen. Op deze manier komt een evenwichtige spreiding tussen
Friestalige en Nederlandstalige leerlingen tot stand. Dit betekent in de praktijk, dat per
school steeds uitgegaan moet worden van de kleinste groep van leerlingen: in de catego-
rie8n A en A' de groep Friestalige leerlingen en in de categorieEn C en C' de groep
Nederlandstalige leerlingen.

Op de scholen in de categorieen A en A' hebben steeds alle aanwezige Friestalige
leerlingen aan de mondelinge toetsen deelgenomen en ongeveer evenveel Nederlandstalige
leerlingen. Op de scholen in de categorie C hebben steeds alle aanwezige Nederlandstalige
leerlingen aan de toetsen deelgenomen en ongeveer evenveel Friestalige leerlingen.
Aangezien op de scholen in categorie C' in totaal slechts acht Nederlandstalige leerlingen
aanwezig zijn in groep 8, is besloten in deze categorie alleen de Friestalige leerlingen aan
de mondelinge toetsen te laten deelnemen. Hierdoor is wel een vergelijking mogelijk
tussen de resultaten   van de FIiestalige  leerlingen  in   de  categorieEn   C  en   C',   maar   niet
tussen de Nederlandstalige leerlingen in dezelfde categorieEn. Voor het bepalen van de
omvang van deelnemende leerlingen op scholen in categorie B is hetzelfde principe toege-
past: op elk van de deelnemende scholen is steeds de kleinste groepering van leerlingen
als uitgangspunt genomen, hetzij de groep Friestalige leerlingen hetzij de groep Neder-
landstalige leerlingen.

Teneinde een verantwoorde vergelijking te kunnen maken tussen de resultaten van de
verschillende groepen leerlingen in de onderscheiden categoriekn, is het gewenst de te
vergelijken groepen per categorie zoveel mogelijk even groot te maken. Daarom heeft op
de scholen in categorie B steeds slechts de helft van het aantal leerlingen dat volgens
bovengeschetst principe in aanmerking kwam voor deelname aan de mondelinge toetsen,
daadwerkelijk deelgenomen aan dem toetsen. Op de desbetreffende school hebben steeds
evenveel leerlingen van de andere taalgroep aan de mondelinge toetsen deelgenomen.

De verdeling van de leerlingen die hebben deelgenomen aan de mondelinge toetsen, is
samengevat in tabel  4.10.

Tabel 4.10: Steekprolf van de leerlingen voor deelname  aan de mondelinge toetsen. verdeeld
over de categorietn van scholen

CategorieEn A A' B C C' Totaal

Friestalig               27           35           31            44           50          187
Nederlandstalig 29 36 30 41 0 136

Totaal                       56             71              61              85             50            323

Van alle 323 leerlingen is het onderdeel technisch lezen, bestaande uit de Nederlandse
E6n-Minuut-Test van het PPON-onderzoek en de Friese E6n-Minuut-Test, gescoord. Voor
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het beoordelen van het onderdeel produktief mondeling taalgebruik, bestaande uit een
spreektaak voor Nederlands en een spreektaak voor Fries, is uit deze 323 leerlingen,
verdeeld over negen groepen, opnieuw een selectie gemaakt.

Teneinde elke groep te beoordelen leerlingen even groot te laten zijn, zijn uit elk van
de negen groepen at random 20 leerlingen geselecteerd (elke vierde leerling in het databe-
stand). Dit levert een totaal   van   180 te beoordelen spreektaken voor Nederlands   en
eveneens  180 te beoordelen spreektaken voor Fries op.

4.4.3  De beoordeling

In het kader van het PPON-onderzoek voor de geconstrueerde toetsen beoordelingsvoor-
schriften ontwikkeld (Zwarts en Rijlaarsdam 1991). In het onderzoek 'Taalpeiling yn
Frysldn' zijn deze beoordelingsvoorschriften bij de gekozen PPON-toetsen gebruikt. Voor
de geconstrueerde Friese toetsen zijn analoog aan de vergelijkbare PPON-toetsen beoorde-
lingsvoorschriften opgesteld. Voor de schrijfvaardigheid Fries en de spreekvaardigheid
Fries betekende dit dat een criteriumnorm voor de communicatieve effectiviteit opgesteld
moest worden. In navolging van de procedure die bij het PPON-onderzoek is gebruikt om
teksten te beoordelen, is uit de teksten van de leerlingen een tekst gekozen die aan het
criterium van communicatieve effectiviteit voldoet. De waarde van deze tekst is op 100
gesteld. Voor de spreekvaardigheid Fries is dezelfde procedure gevolgd.

De beoordeling van de technische leesvaardigheid Fries leverde een onoplosbaar
normeringsproblemen op. Hoewel de Friese E6n-Minuut-Test al jarenlang door de onder-
wijsbegeleidingsdienst wordt gebruikt, is deze toets tot nu toe niet gestandaardiseerd. We-
gens het ontbreken van gestandaardiseerde normtabellen voor de Friese E6n-Minuut-Test
zijn de normtabellen van de Nederlandse E6n-Minuut-Test indicatief toegepast. Een
zuivere vergelijking met de gestandaardiseerde Nederlandse E6n-Minuut-Test van Brus en
Voeten (1973) is echter niet mogelijk, omdat de normering en standaardisering gebaseerd
zijn op Nederlandse woorden.

Voor de beoordeling van de luistervaardigheid, de technische leesvaardigheid, het
begrijpend lezen en de spellingsvaardigheid zijn geen externe beoordelaars aangetrokken,
omdat de scoring van de antwoorden aan de hand van de scoringsvoorschriften kon
gebeuren.

De schrijf- en spreektaken moesten echter aan de hand van een criteriumtekst met een
waarde van 100 punten op de mate van communicatieve effectiviteit beoordeeld worden.
Voor de beoordeling van de Nederlandse en Friese schrijftaken is de hulp ingeroepen van
veertien ervaren leerkrachten uit de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs die
ervaring hebben in het tweetalig onderwijs in Friesland. In twee sessies zijn de teksten
door de leerkrachten beoordeeld op de mate van communicatieve effectiviteit. Elke tekst
is door twee leerkrachten beoordeeld.

De beoordeling van de spreektaken op de mate van communicatieve effectiviteit is
uitgevoerd door vier universitaire studenten aan de hand van een opgestelde normtekst.
Elke taak is door deze studenten - onafhankelijk van elkaar - beoordeeld, zodat de analyse
van de spreektaken voor Nederlands en Fries te zamen berust op 1440 beoordelingen.

Deze studenten hebben tevens een oordeel uitgesproken over de kwaliteit van het
gesproken Fries en het gesproken Nederlands. De studenten spreken Fries als moedertaal,
maar zij studeren niet aan een letterenfaculteit. Wij hebben hen vooraf ook niet geinfor-
meerd over de details van het onderzoek.
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4.4.4  De betrouwbaarheid van de toetsen

Voor het verifi8ren van de betrouwbaarheid van de toetsen is voor zowel de Nederlandse
als de Friese schriftelijke toetsen de Cronbachs alpha berekend. Voor spreken en
schrijven is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend aan de hand van Rietveld en
van Hout (1993).

Bij de berekening van de betrouwbaarheidsco8fficiEnt van de Friese spellingstoets bleek
dat drie items een negatieve itemtotaalcorrelatie vertoonden. Deze items zijn door ons
voor de interpretatie van de resultaten uit de toets verwijderd. De betrouwbaarheidscoeffi-
ciEnt van de Friese spellingstoets voor de gehele populatie en voor de afzonderlijke
populaties van Friestalige en Nederlandstalige leerlingen steeg hierdoor van .47 naar .52,
van .43 naar .46 en van .43 naar .48.

Tabel 4.11: De  betrouwbaarheid van de toetsen voor Fries

Toetsen                                                                          n                                     Alfa

Luisteren 784 .69

Begrijpend lezen 776 .60

Cloze-toets 690 .82

Spelling 777 .52

Spreken Onterbeoordelaarsbetrouwbaarheid) 157 .77

Schrijven (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de paren beoordelaars)
45        paar 1 .68

45             paar 2 .92

45        paar 3 .94

40           paar 4 .96

45            paar 5 .91

42            paar 6 .84

40            paar 7 .92

Uit  tabel 4.11 blijkt  dat de betrouwbaarheid  van de cloze-toets het hoogst  en  die  van   de
Friese spellingstoets het laagst is.

Bij de berekening van de betrouwbaarheidscoEfficiEnt van de Nederlandse toetsen bleek
in de Nederlandse spellingstoets bij de Friestalige leerlingen 66n item voor een negatieve
item-totaal-correlatie te zorgen. Dit item is voor de analyse van de gegevens uit de toets
verwijderd. Hierdoor werd de KR20 voor de gehele populatie en de afzonderlijke
populaties van Friestalige en Nederlandstalige leerlingen van .50, .37 en .61 verhoogd
naar respectievelijk.54 ,.43 en .63. De betrouwbaarheidscoafficienten van de Nederland-
se toetsen zijn weergegeven in tabel 4.12.

82



Tabel 4.12: De betrouwbaarheld van de toetsen voor Nederlands

Toetsen Taalpeiling yn Frysltn PPON-onderzoek
n           Alfa                       n           Alfa

Luisteren 758 .39 251 .45

Begrijpend lezen 777 .45 762 .58

Spelling 783 .54 721 .38

Spreken
(interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) 130 .63 134 .81

Schrijven (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de paren beoordelaars)
44              .64
45                 .84
43              .69
45             ·78
46       .61
44              .66
43              .66

Uit   tabel 4.12 blijkt   dat de betrouwbaarheidscoEfficienten   voor de Nederlandse toetsen
niet erg hoog zijn. In het PPON-onderzoek zijn voor elke deelvaardigheid meer toetsen
gebruikt. In 'Taalpei]ing yn FryslAn' is per deelvaardigheid gebruik gemaakt van een van
de toetsen uit het PPON-onderzoek. Dit heeft een verlaging van de betrouwbaarheids-
coefficienten tot gevolg. Bij de vergelijking van groepen leerlingen leveren de lagere
betrouwbaarheden echter geen problemen op. Dit zou wel het geval geweest zijn als
scores van individuele leerlingen vergeleken zouden worden, maar dat is in 'Taalpeiling
yn FryslAn' niet het geval.

In tabel 4.12 ontbreken de betrouwbaarheidscodffici8nten voor schrijven voor PPON.
In het PPON-onderzoek is niet gewerkt met paren beoordelaars, maar met 9 beoordelaars
die elk ongeveer 80 van de 164 schrijftoetsen hebben beoordeeld (dit houdt in dat elke
toets ongeveer vier keer beoordeeld is). Om een coefficient te krijgen die vergelijkbaar is
met die in het onderzoek 'Taalpeiling yn Frysldn' is voor de meest frequente paren uit het
PPON-onderzoek de betrouwbaarheid berekend. De gemiddelde betrouwbaarheid kwam
uit op .69 (de 10 meest frequente paren beoordeelden gemiddeld 61 toetsen). Dit cijfer is
praktisch gelijk aan de gemiddelde betrouwbaarheid van de paren in TPF, die .70
bedraagt. De feitelijke betrouwbaarheid van de scores op de ftoets in het PPON-
onderzoek zal hoger zijn, omdat per toets meer beoordelaars zijn gebruikt.
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5       ANALYSE VAN DE TAALVAARDIGHEID FRIES

In dit hoofdstuk wordt de taalbeheersing Fries van leerlingen aan het einde van de basisschool
geanalyseerd en gerelateerd aan de onderwijssituatie. De taalvaardigheden kunnen onderver-
deeld worden in receptieve en produktieve vaardigheden, te weten ·luisteren en lezen,
respectievelijk spreken en schrijven. Voor de bespreking van de resultaten wordt deze
vierdeling gehanteerd.

In hoeverre de leerlingen het Fries kunnen verstaan wordt in paragraaf 5.1 besproken. In
de paragrafen 5.2 en 5.3 wordt ingegaan op de resultaten van het technisch en begrijpend
lezen. In paragraaf 5.4 worden de resultaten van de communicatieve spreekvaardigheid
weergegeven, terwijl de spellingsvaardigheid Fries van de leerlingen centraal staat in paragraaf
5.5.  In paragraaf 5.6 ten slotte worden de resultaten van communicatieve schrijfvaardigheid
besproken.

De opbouw van de paragrafen is als volgt: Elke paragraaf begint met een inleiding waarin
de onderwijssituatie beschreven wordt. In deze inleidende paragraaf is ook een praktijk-
voorbeeld opgenomen, ontleend aan schoolbezoeken die door 66n van de auteurs als inspecteur
van het basisonderwijs zijn afgelegd. De bedoeling van dit praktijkvoorbeeld is een indruk
te geven van de doorsnee onderwijsleersituatie voordedesbetreffende vaardigheid. Vervolgens
worden de onderzoeksresultaten weergegeven. Per vaardigheid wordt nagegaan in hoeverre
er sprake is van een samenhang tussen de school- en leerlingkenmerken enerzijds en de
resultaten van de leerlingen anderzijds. Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten voor
luistervaardigheid worden de tabellen met de uitkomsten van de statistische analyses compleet
weergegeven. In de daaropvolgende paragrafen worden de tabellen alleen gegeven wanneer
er sprake is van statistisch significante resultaten. Elke paragraaf wordt besloten met een
afrondende bespreking van de resultaten.

Als  school- en leerlingkenmerken zijn in subparagraaf 4.1.2 onderscheiden  en in paragraaf
4.2 geoperationaliseerd:
-   thuistaal van de leerlingen;
-   taatomgeving in de scholen (categorietn A, B en C);
-   onderwijsaanbod Fries in de vorm van voertaalgebruik (categorie A en A');
-   onderwijsaanbod Fries in de vorm van tijdsinvestering (categorie C en C');
-   de sociaal-economische status van de school.

Zoals reeds in subparagraaf 4.4.1 is aangegeven, is bij de analyse van de deelvaardigheden
de statistische analyse uiteindelijk primair gericht op het leerlingkenmerk thuistaal en de
schoolkenmerken taalomgeving, voenaalgebruik en tijdsinvesten ng. Deze selectie van
onafhankelijke variabelen vereenvoudigt de interpretatie van de analyseresultaten. Bovendien
bleek uit de uitgevoerde analyses, dat het leerlingkenmerk geslacht en het kenmerk sociaal-
economische status van de betrokken scholen separaat besproken konden worden in
afzonderlijke paragrafen. De invloed van deze laatste twee kenmerken is voldoende
onafhankelijk van de eerder genoemde kenmerken. De rol van het geslacht wordt voor alle
onderscheiden deelvaardigheden geanalyseerd in paragraaf 5.7; op dezelfde wijze komt de
rol van de sociaal-economische status van de school aan bod in paragraaf 5.8.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin conclusies met betrekking tot het
onderwijs in het Fries worden geformuleerd.
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5.1     Het verstaan van het Fries

In deze paragraaf wordt ingegaan op het verstaan van het Fries door leerlingen aan het einde
van de basisschool. Aan de hand van een voorbeeld wordt eerst een schets gegeven van het
onderwijs in de luistervaardigheid. Ditpraktijkvoorbeeld wordt aangevuld met een korte schets
en bespreking van de huidige onderwijssituatie. Daarna komen de onderzoeksresultaten
betreffende de feitelijke luistervaardigheid in het Fries en de eigen inschatting van de
luistervaardigheid door de leerlingen aan bod.

5.1.1      De  onderwijssituatie

Een praktijkvoorbeeld

In het lokaal van groep 8 van een basisschool worden het t.v.-toestel en de
videorecorder klaargezet. De populatie van de school bestaat uit ongeveer
evenveel Friestalige als Nederlandstalige leerlingen. Er is dus sprake van
een gemengdtalige omgeving.
Het groepsrooster geeft als activiteit her vak Fries aan. Als alle leerlingen
hun plaats  hebben ingenomen,  wordt  de videoband  '60 jier  Ofslutdyk'  ge-
start. Zowel de Friestalige als de niet-Friestalige leerlingen luisteren en kij-
ken aandachtig naar de videobeelden. Na afloop van de uitzending worden
door de leerkracht in het kort een paar verduidelijkingen over het gevolgde
programma gegeven.  Daarna wordt het verwerkingsmateriaal uitgedeeld en
klassikaal wordt  hier verder aan  gewerkt.
Het bevorderen van de luistervaardigheid Fries is niet de hoofddoelstelling
van de leerkracht.  Hoewel door het luisteren en kijken naar de videobeelden
de luistervaardigheid impliciet aandacht krijgt,  gaat het in deze les met name
om het kennis nemen van een aspect van geschiedenis.

Uit het onderzoek van de Inspectie van het onderwijs (1989) blijkt dat bijna 75% van de
basisscholen in Friesland de Friese schoolradio- en schooltelevisieprogramma's volgt. Zoals
het praktijkvoorbeeld aangeeft, betekent dit echter niet dat er gericht onderwijs in luistervaar-
digheid Fries wordt gegeven. Het ontbreken van gericht onderwijs in het luisteren wordt
bevestigd door de bevindingen van Pimsleur, Hancock en Furey (1977). Volgens hen dringt
slechts langzaam het besef door dat luisteren een onafhankelijke vaardigheid is, die expliciet
onderwezen kan worden door systematische en goed geplande activiteiten. Zij wijzen op de
grote waarde die radio-uitzendingen daarbij kunnen vervullen. Een belangrijke factor bij het
kunnen verstaan en begrijpen van radio- uitzendingen is evenwel de 'speech  rate'.  Als deze
snelheid  te  groot  is  "the  short  time  memory  overloads  and  the  listener  simply  tunes  out"

(PimRleur e.a. 1977: 28).
Uit informatie van de onderwijsbegeleidingsdienst die deze programma's ontwikkelt, blijkt

dat bij de Friese schoolradio- en televisieprogramma's geen rekening wordt gehouden met
de gewenste 'speech rate'l.  In het in onze toets gebruikte schoolradioprogramma is de 'speech

1 Persoonlijke mededeling van de wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor
Onderwijsbegeleiding in Friesland.
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rate' gemiddeld ongeveer 200 woorden per minuut. Volgens Pimsleur e.a. (1977: 31) is dit
aantal woorden per minuut "moderately fast".
Hoewel er in het onderwijs nauwelijks planmatig aandacht wordt besteed aan het bevorderen
van de luistervaardigheid Fries, is in alle deelschoolwerkplannen Fries van de basisscholen
in Friesland het kunnen verstaan van het Fries als doelstelling opgenomen (Inspectie van het
onderwijs 1989: 32). Een nadere precisering van deze algemene doelstelling in te bereiken
niveaus voor Friestalige en niet-Friestalige leerlingen in verschillende taalgebruikssituaties
wordt echter niet gegeven. Ook in het tot nu toe beschikbare onderwijsleermateriaal voor het
vak Fries wordt nauwelijks aandacht geschonken aan deze operationalisering. Het onderwijs
in het Fries blijkt echter op dit gebied geen uitzondering te zijn, want volgens Harris (1984)
ontbreken in veel tweede-taalprogramma's nadere specificaties van doelen en een beschrijving
van verwachte 'standards  Of pe,fonnance'. De constatering van Harris is evenwel  niet  van
toepassing op het onderwijs in het Welsh. Uit de publikatie 'Welsh for ages 5 to 16' van het
Welsh Office (1989) blijkt dat voor de luistervaardigheid Welsh als tweede taal negen 'levels'
met bijbehorende 'statement  of attainment'  en 'examples' worden onderscheiden.   In  deze
publikatie wordt daarnaast nog aandacht besteed aan doelen en mogelijke programma's voor
leerlingen die tussentijds, zonder enige kennis van het Welsh, de basisschool binnenkomen.

De invoering van de kerndoelen Fries zorgt ervoor dat op termijn de luistervaardigheid
Fries wel geoperationaliseerd wordt. In het Besluit over kerndoelen voor de basisvorming in
basisonderwijs en voortgezet onderwijs (Staatsblad 1993, 264) wordt voor de luistervaar-
digheid Fries als kerndoel voor het basisonderwijs het volgende aangegeven:

"De leerlingen kunnen de inhoud en de doelstelling van wat er tegen hen gezegd wordt,
begrijpen. "

Deze omschrijving is helaas niet geoperationaliseerd en geeft geen inzicht in de taalge-
bruikssituaties die de rijksoverheid voor ogen staan. Zondag (1992) heeft voor de
onderwijsbegeleidingsdienst de kerndoelen vertaald in minimumdoelen per leerjaar. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat deze minimumdoelen bereikt moeten kunnen worden door van huis
uit niet-Friestalige leerlingen. Ter illustratie geven we enkele concretiseringen van
luisterdoelen, ontleend aan Zondag (1992):

-    it begripen fan  opdrachten  en ferhalen     (groep  1 /2)
-  in gedichtsje begripe (groep 3/4)

-  nijsbeijochten begripe kinne (groep  5/6)
-    it wichtichste  ut  in ferhaal werjaan (groep 7/8)2

Bij de concretiseringen die Zondag (1992) geeft, blijkt eveneens dat er sprake is van een
gebrekkige operationalisering van de luistervaardigheid Fries. Hoewel de voorbeelden van
Zondag (1992) iets concreter zijn dan de formulering van de kerndoelen, is een formulering
als  bijvoorbeeld 'het begrOpen van opdrachten en verhalen'  toch nog weinig concreet.

2    het begrijpen van opdrachten en verhalen (groep 1/2)

het begrijpen van een gedichtje (groep 3/4)

nieuwsberichten kunnen begrijpen (groep 5/6)

het belangrijkste uit een verhaal weergeven (groep 7/8)
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Onduidelijk blijft wat voor soort opdrachten niet-Friestalige leerlingen van groep 1/2 moeten
kunnen begrijpen. Voor niet-Friestalige leerlingen in een niet-Friestalige omgeving, die nog
nauwelijks over een Friese woordenschat beschikken, kan onmogelijk bedoeld zijn dat alle
opdrachten in het Fries begrepen moeten worden. Een gedetailleerder specificering en
concretisering  van de kerndoelen Fries is uitgewerkt  in de SLO-publikatie 'Fryske  taal.
Handreiking bij de kerndoelen basisonderwijs' (W. de Jong e.a. 1993). Deze handreiking
bestaat uit een 'vertaling' van de kerndoelen Fries in leerstofaanbod voor niet-Friestalige
kinderen voor de diverse leerjaren van de basisschool.

5.1.2    De feitelijke luistervaardigheid

In  de inleidende paragraaf 5.1.1 hebben we vastgesteld,  dat  er  in het basisonderwijs  geen
sprake is vanplanmatige aandacht voor onderwijs in de luistervaardigheid Fries. De resultaten
van de toets luistervaardigheid, met een maximumscore van 15 punten, zijn weergegeven in
tabel 5.1.1.

Tabel 5.1.1:      Frequentieverdeling van scores van de feitelijke luistervaardigheid (absoluut en in %)

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n= 777) (n= 421) (n= 356)

Score frequentie % frequentie % frequentie             %

4                 1                    0.1                 0                   0.0                 1                    0.3
5                 2                    0.3                 0                   0.0                 2                    0.6
6                 3                    0.4                 0                   0.0                 3                    0.8
7                 3                    0.4                 1                    0.2                 2                    0.6
8                 6                    0.8                 3                   0.7                 3                    0.8
9               20                   2.5                 4                    1.0               16                    4.5
10          41             5.2          15             3.6          26             7.3

11               82                  10.4               43                  10.2               39                   11.0
12 115 14.6          55            13.1          60            16.9

13 163 20.7               79                  18.8               84                  23.6

14 198 25.5 121 28.7          77            21.6

15 143 18.4 100 23.8          43            12.1

Gemiddelde score 12.88 13.23 12.47

Standaarddeviatie 1.80 1.57 1.96

De tabel laat zien, dat het merendeel van de leerlingen deze toets goed maakt. Het percentage
leerlingen dat minder dan 10 goede antwoorden scoort, zowel bij de gehele populatie als bij
de  Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen afzonderlijk,  is laag: respectievelijk 4.5 %,
1.9% en 7.6%.
Het merendeel van de leerlingen behaalt een score die ligt in de range van 13 tot 15 goede
antwoorden. De gemiddelde score op de luistertoets van de gehele populatie en van de
Friestalige en Nederlandstalige leerlingen afzonderlijk is respectievelijk 12.88, 13.23 en
12.47. Dit betekent dat respectievelijk 86%,  88%  en 83 %  van de opgaven goed beantwoord
worden door de leerlingen.
Door middel van variantie-analyse is vastgesteld dat de Friestalige leerlingen met een
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gemiddelde van 13.23 significant hoger scoren dan de Nederlandstalige leerlingen met een
gemiddelde van 12.47 (F=36.720, df=1,776, p=.000).
Uit deze analyse blijkt dat het verstaan van een Friese schoolradio-uitzending voor de
leerlingen aan het einde van de basisschool weinig problemen oplevert.

5.1.3   Samenhang met de onafhankelijke variabelen

In de vorige paragraaf is de verdeling van de scores op de torts luistervaardigheid en de
gemiddelden van zowel de gehele populatie als van Friestalige en Nederlandstalige leerlingen
afzonderlijk, besproken. Hierbij is geen rekening gehouden met de schoolkenmerken van de
basisscholen.

In deze paragraaf worden de taalomgeving (categorie  A,  B en C), het voertaalgebruik
(categorie A en A') en de tijdsinvestering (categorie C en C') in de analyse betrokken. De
gemiddelden en standaarddeviaties voor de onderscheiden schoolcategorieen, uitgesplitst naar
de thuistaal van de leerlingen, worden weergegeven in tabel 5.1.2.

Tabel 5.1.2:      Gemiddelde scores  op de toets luistervaardigheid Fries  (n-777)

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 13.14 sd. 1.40 gem. 13.32 sd. 1.54 gem. 13.24 sd. 1.65
(n=36) (n=98) (n =200)

Nederlandstalige gem. 12.12 sd. 2.15 gem. 13.01 sd. 1.89 gem. 13.00 sd. 1.66
leerlingen (n= 122) (n = 70) (n=59)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige leerlingen gem. 13.19 sd. 1.47 gem. 13.16 sd. 1.54
(n= 37) (n=50)

Nederlandstalige gem. 12.15 sd. 1.76 gem. 12.75 sd.2.05
leerlingen (n=9D (n= 8)3

We willen nu eerst nagaan of er binnen de onderscheiden categorie8n A,  B en C (zie paragraaf
4.3) sprake is van samenhang tissen de resultaten van de leerlingen op de toets luistervaardig-
heid enerzijds en de onafhankelijke variabelen thuistaal en taalomgeving in de basisschool
anderzijds. De resultaten van de variantie-analyse zijn in tabel 5.1.3 samengevat.

3    In de hele populatie van de basisscholen uit categorie C' komen slechts 8 Nederlandstalige
leerlingen voor. De gemiddelde scores van deze leerlingen worden in de overzichtstabel bij
elke vaardigheid vermeld. Gezien het kleine aantal leerlingen zijn de resultaten van de
Nederlandstalige leerlingen echter niet in de analyse betrokken.
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Tabel  5.1.3:      Samenhang tussen luistervaardigheid Fries en de onajhankelijke variabelen thuistaal
en taalomgeving (n-585f

Factor                     SS               df                  MS                  F                 p

Thuistaal CIT) 29.264            1 29.264 9.384 .002

Taalomgeving (TO) 22.007 2 11.003 3.528 .030

'IT x TO 11.903            2 5.951 1.908 .149

Residual 1805.596 579 3.118

Totaal 1920.096 584 3.288

Uit de analyseresultaten van tabel 5.1.3 blijkt  dat de thuistaal  en de taalomgeving  voor
significante hoofdeffecten zorgen. Er blijkt geen significant interactie-effect op te treden. De
gemiddelde score van de Friestalige leerlingen (13.25) verschilt significant van de gemiddelde
score van de Nederlandstalige klpzgenoten (12.58).

Het precieze effect voor taalomgeving blijkt moeilijker te traceren. Bij toepassing van post-
hoc toetsen (HSD, alfa=.05) blijken alleen de Nederlandstalige leerlingen uit categorie A
significante verschillen op te leveren; deze groep verschilt significant van de Nederlandstalige
leerlingen in de categorie8n B en C. Aan de andere kant is dit effect blijkbaar niet sterk
genoeg om een significant interactie-effect CIT x TO) tot stand te brengen. In elk geval kan
vastgesteld worden dat er tussen de categorietn B en C geen verschillen gevonden worden.
Voor zover er sprake is van verschillen, gaat het om de categorie A ten opzichte van de
categorieEn B en C en dan met name voor de Nederlandstalige leerlingen.

In hoeverre er voor de categorieen A en A' sprake is van samenhang tussen de mate van
voertaalgebruik en de resultaten op de luistertoets anderzijds is samengevat in tabel 5.1.4.

Tabel  5.1.4:         Samenhang  tussen luistervaardigheid Fries  en  het  gebruik van  het  Flies  als voertaal
(cat.  A  vs cat.  A')  0,=292)

Factor                     SS                df                 MS                 F                 p

Thuistaal CIT) 57.352              1 57.352 16.454 .000

Voertaal (VT) .092         1 .092 .026 .871

Tr x vT .005        1 .005 .001 .971

Residual 1003.817 288 3.485

Totaal 1061.709 291 3.648

Uit tabel 5.4.1 blijkt dat ook bij de categorie8n A en A' alleen de thuistaal voor een
significant effect zorgt. De Friestalige leerlingen scoren met een gemiddelde van 13.16
significant hoger dan de Nederlandstalige leerlingen in deze categorie8n met een score van
12.14.

4   SS= Sum of Squares, df= degrees of freedom, MS= Mean Square, F= F Ratio, p=
probability.
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Het gebruik van Fries als voertaal blijkt niet voor een significant effect te zorgen. Op grond
van deze constatering zou men de conclusie kunnen trekken dat het voor de luistervaardigheid
Fries geen verschil maakt of het Fries wel of niet als voertaal gebruikt wordt. Deze conclusie
moet echter wel gerelativeerd worden. Immers, het gebruik van het Fries als voertaal in de
basisscholen van categorie A omvat een relatief klein percentage van de totale onderwijstijd.
Bij een groter percentage Fries als voertaal in het onderwijs zou mogelijk wel een significant
verschil gevonden kunnen worden.

De samenhang tussen de tijdsinvestering voor het vak Fries op de luistervaardigheid Fries
van Friestalige leerlingen van categorie C en C' is samengevat in tabel 5.1.5.

Tabel 5.1.5:      Samen}tang tussen luistervaardigheid Fries en tijdsinvestering voor het vak Fries
(cat. C vs cat.  C')  (n=317)

Factor                      SS                df              MS                     F                  p

Tijdsinvestering CID .288         1 .288 .085 .771

Residual 851.850 315 2.628

Totaal 852.139 316 2.697

Uit tabel 5.1.5 blijkt dat bij de Friestalige leerlingen van de basisscholen van de categorie8n
C en C', die een gemiddelde score van respectievelijk 13.24 en 13.16 halen, de tijdsinveste-
ring niet voor een significant effect zorgt. Dit betekent dat de luistervaardigheid Fries op
basisscholen in de meest Friestalige taalsituaties niet significant toeneemt als er tweemaal
zoveel tijd per week aan het vak Fries besteed wordt.
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5.1.4  De eigen inschatting van de luistervaardigheid

Voorafgaand aan het maken van de toetsen is in het onderzoek aan de leerlingen gevraagd
een eigen inschatting ten aanzien van hun luistervaardigheid Fries aan te geven. De resultaten
zijn in figuur 5.1.1 weergegeven.

100
I heel gemakkellik
M goed

80 BEH vrli aardlg

EV met moelte
%2 helemaal nlet

60

0
=
=

40                                                    Z
=
=

20

0 ,  0,0 *4
1                    11                    lil

1: hele populatle (n-787)
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111: Nederlandetallge leerlingen (n.381)

Figuur 5.1.1: Eigen inschatting luistervaardigheid Fries  (in  %).

Uit figuur 5.1.1 blijkt dat 92%  van alle leerlingen denkt het Fries 'vrij aardig', 'goed' of'heel
gemalckelijk' te lamnen verstaan. Slechts  1 %  denkt het Fries 'helemaal  niet' te kunnen
verstaan. Wel schatten de Nederlandstalige leerlingen hun luistervaardigheid Fries lager in.
Opvallend is bij de Nederlandstalige leerlingen het verschil in de categorie 'heel gemakkelijk'
in vergelijking met de Friestalige leerlingen. Bij de Nederlandstalige leerlingen is dit
percentage slechts 9%, terwijl van de Friestalige leerlingen 76% zegt het Fries 'heel gemak-
kelijk' te kunnen verstaan.
Deze inschattingsscores van de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen zijn uitgezet op
een vijfpuntsschaal (heel gemakkelijk = 5; helemaal niet = 1). Vervolgens hebben wij de
zo verkregen scores geanalyseerd met behulp van variantie-analyse. De thuistaal blijkt een
sterk effect tot stand te brengen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.1.6.
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Tabel 5.1.6: Samenhang tussen inschatting luistervaardigheid Fries en de thuistaal van de leerlin-
gen  (n = 787)

Factor                     SS              df            MS               F               p

Thuistaal (TD 440.873               1 440.873 911.999 .000

Residual 379.480 785 .488

Totaal 820.353 786 1.044

Het blijkt dat de Friestalige leerlingen (hun gemiddelde score is 4.73) ten aanzien van de
inschatting van de luistervaardigheid Fries significant verschillen van de Nederlandstalige
leerlingen (hun gemiddelde score  is  3.20).  Als de gegevens  van de eigen inschatting  van de
Nederlandstalige leerlingen vergeleken worden met de feitelijke luistervaardigheid zoals
beschreven in paragraaf 5.1.2,  kan de conclusie worden getrokken dat deze leerlingen  een
hoger resultaat behalen dan ze zelf verwachten.

Uit de correlatieberekening blijkt ook dat de samenhang tussen de eigen inschatting en de
gemeten luistervaardigheid bij de Nederlandstalige leerlingen niet sterk is. De correlatiecoeffi-
cienten voor de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen zijn respectievelijk .01 en .30**.
Dat er geen sprake is van een significante correlatie tussen de eigen inschatting en de feitelijke
luistervaardigheid bij de Friestalige leerlingen, is te verklaren uit het gegeven dat er
nauwelijks sprake is van enige spreiding in de inschatting van de eigen luistervaardigheid.

Wij hebben de gegevens van ons onderzoek over de eigen inschatting van de luistervaardig-
heid Fries vergeleken met zowel gegevens uit 'Taal yn Fryslan' (Gorter e.a. 1984) als met
gegevens  uit het onderzoek 'Jeugd in Friesland' (De Goede  e.a.   1994).
Bij deze vergelijking moet echter bedacht worden dat de samenstelling van de populaties in
deze onderzoeken niet identiek is wat leeftijd betreft.
In 'Taalpeiling yn Fryslin' zijn de respondenten leerlingen van groep 8 van de basisschool,
terwijl de respondenten in 'Taal yn Fryslhn' 12-19 jaar oud zijn en in 'Jeugd in Friesland'
16-26 jaar. In tabel 5.1.7 worden de cijfers van de eigen inschatting van beide onderzoeken
weergegeven.

Tabel 5.1.7: Vergelijking van het  inschattingspatroon inzake  luistervaardigheid Fries  in  'Taal yn
FrystAn' (Gorter e.a. 1984: 90), 'Jeugd in Friestand' (De Goede e.a. 1994) en
'Taalpeiling yn Fryslan' (in %)

Eigen inschatting Taal yn Fryslin Jeugd in Friesland Taalpeiling yn Frysldn
luistervaardigheid (n=188) (n =700) (n=787)
Fries

Heel gemakkelijk             66                          69                          45
Goed                                       13                                     14                                     23
Vrij aardig                    14                        11                         24

Met moeite                        6                             4                              7
Helemaal niet                  1                          1                          1
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Uit de tabel blijkt dat in deze onderzoeken het percentage respondenten dat denkt het Fries
'helemaal niet' of 'met moeite' te kunnen verstaan, erg klein is. In 'Taal yn Frysldn' bedraagt
dit percentage 7%, in

'
Jeugd in Friesland 5 % en in ons onderzoek geeft 8% van de leerlingen

aan het Fries 'helemaal niet' of 'met moeite' te kunnen verstaan. Er is bij de onderzoeken
wel een groot verschil bij de verdeling van de percentages over de overige categorieen. Bij
'Taal yn FryslAn' en 'Jeugd in Friesland' denkt ongeveer tweederde van de respondenten het
Fries 'heel gemakkelijk' te kunnen verstaan. In ons onderzoek geeft minder dan de helft van
de leerlingen aan het Fries 'heel gemakkelijk' te kunnen verstaan. Er is een duidelijk verschil
tussen de percentages voor de categorie8n 'goed' en 'vrij aardig' in 'Taal yn FryslAn' en
'Jeugd in Friesland' enerzijds en ons onderzoek anderzijds.

Het verschil tussen de categoriean 'heel gemakkelijk',   'goed'  en 'vrij aardig' in beide
onderzoeken kan mogelijk veroorzaakt worden doordat de leerlingen in 'Taalpeiling  yn
Fryslhn' bij de beantwoording van de vraag over de inschatting van de luistervaardigheid
uitgegaan zijn van 'schoolse taalvaardigheid'. De respondenten van 'Taal yn Fryslin'  zijn bij
de beantwoording van de vraag uitgegaan van de luistervaardigheid in dagelijkse situaties.
Bovendien zijn ze ouder en hebben ze meer luisterervaring.

5.1.5      Bespreking

De gemiddelde score van de feitelijke luistervaardigheid voor alle leerlingen (n=777) bedraagt
12.88. De Friestalige leerlingen (n=421) en de Nederlandstalige leerlingen (n=356) hebben
een gemiddelde score van 13.23 en 12.47. Dit betekent dat respectievelijk 86%, 88% en 83%
van de 15 opgaven door de leerlingen goed beantwoord hebben.

Als we naar de samenhang met de onafhankelijke variabelen kijken, dan blijken alleen de
thuistaal en de taalomgeving samen te hangen met de luistervaardigheid Fries van de
leerlingen. Hoewel het verschil klein is, scoren bij een vergelijking over de taalomgeving
(categorieen A, B en C) de Nederlandstalige leerlingen met een gemiddelde van 12.58
significant lager dan de Friestalige leerlingen met een gemiddelde van 13.25. De in de
thuissituatie verworven luistervaardigheid Fries van de Friestalige leerlingen moet de oorzaak
zijn van het significante verschil met de Nederlandstalige leerlingen.

Bij de categorieen A, B en C scoren de Friestalige leerlingen van basisscholen van
categorie A, de minst Friestalige situatie, net iets lager dan de Friestalige leerlingen van de
basisscholen uit de categorie8n B en C, maar dit verschil is niet significant. De in de
thuissituatie verworven luistervaardigheid Fries is kennelijk zo sterk, dat deze nauwelijks
beinvloed wordt door de taalomgeving van de school. De Nederlandstalige leerlingen van
basisscholen uit categorie A scoren met een gemiddelde van 12.12 significant lager dan de
Nederlandstalige leerlingen uit de beide andere categoriean. Voor de Nederlandstalige
leerlingen geldt dus wel dat er sprake is van samenhang tussen de mate van Friestaligheid
van de schoolpopulatie en de resultaten op de toets luistervaardigheid Fries.

De grotere mate van Friestaligheid van de scholen van categorie C blijkt voor de
luistervaardigheid Fries  niet te differentieren tussen de leerlingen van categorie  B  en  C.
Hoewel het percentage Friestalige leerlingen in de basisscholen van categorie C groter is dan
het percentage Friestalige leerlingen in categorie B, heeft naar alle waarschijnlijkheid de
buitenschoolse situatie een dermate gre invloed op de Nederlandstalige leerlingen in de
basisscholen van categorie B, dat er geen significante verschillen optreden.

Het blijkt dat er geen samenhang is tussen de tijdsinvestering voor het vak Fries en het
gebruik van het Fries als voertaal enerzijds en de luistervaardigheid van de leerlingen
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anderzijds. Dit is te verklaren uit het gegeven dat er geen expliciet onderwijs in de
luistervaardigheid Fries wordt gegeven. Een grotere tijdsinvestering voor het vak Fries
betekent niet dat er meer aandacht is voor het vergroten van de luistervaardigheid van de
leerlingen.

Ondanks bovengenoemde kleine verschillen tussen leerlingen is de conclusie gerechtvaar-
digd dat het verstaan van het Fries in geen van de onderscheiden categorieen problemen
oplevert voor de onderzochte Friestalige en Nederlandstalige leerlingen. De goede resultaten
op het gebied van de luistervaardigheid Fries zijn echter geen directe resultaten van het
onderwijs in het vak Fries, omdat er nauwelijks expliciet aandacht aan dit onderdeel wordt
besteed. Impliciet zullen de Friese schoolradio- en t.v.-uitzendingen van invloed zijn op de
luistervaardigheid. Daarnaast zorgen kennelijk Friestalige omgevingsfactoren, zoals
gesprekken op straat, gesprekken met familieleden en/of vrienden ofuitzendingen van'Omrop
FryslAn' voor een voldoende Friese woordenschat die leidt tot een goede luistervaardigheid.
Ook de geringe linguistische afstand tussen het Nederlands en het Fries is een bevorderende
factor voor het bereiken van een goede luistervaardigheid Fries.

Ten slotte hebben wij onze gegevens over de luistervaardigheid Fries vergeleken met de
resultaten van het onderzoek van Harris (1984) inzake het Iers. Hieruit blijkt het volgende.
In Ierland wordt, in vergelijking met Fries in Friesland, veel meer tijd per week besteed aan
het onderwijs in het Iers, namelijk ruim 5 uur per week tegenover 45 minuten per week in
Friesland. In het onderwijs in het Iers wordt expliciet aandacht besteed aan onderwijs in de
luistervaardigheid. Niettegenstaande de grote mate van tijdsinvestering en de expliciete
aandacht  voor de luistervaardigheid blijkt echter slechts  42%  van de vooral Engelstalige
leerlingen van de 'ordinary schools' het doel van 'general comprehension Ofspeech' van het
Iers te bereiken. Dit verschil in luistervaardigheid tussen de Ierse en de Friese leerlingen is
naar onze mening te verklaren uit het feit dat in Ierland, in tegenstelling tot Fries in Friesland,
de leerlingen buiten de school in de dagelijkse situatie nauwelijks in aanraking komen met
het Iers. Het gebruik van het Iers in het dagelijks leven is zeer beperkt. Bovendien is de
linguistische afstand tussen het Iers en het Engels veel groter dan de afstand tussen het Fries
en het Nederlands. Het verwerven van luistervaardigheid  in  het  Iers  zal  dus  voor  de
Engelstalige leerlingen veel meer tijd kosten.
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5.2     Technisch lezen in het Fries

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de technische leesvaardigheid in het Fries van
de leerlingen besproken. In de eerste subparagraaf wordt ingegaan op de onderwijssitua-
tie, aan de hand van gegevens uit het onderzoek van de Inspectie van het onderwijs
(1989). In de volgende subparagrafen worden de feitelijke technische leesvaardigheid in
het Fries en de samenhang met de onafhankelijke variabelen besproken.

5.2.1  De onderwijssituatie

Uit schoolwerkplannen van de basisscholen in Friesland blijkt dat met name het lezen van
het Fries 66n van de belangrijkste doelstellingen van het vak Fries is. Uit het rapport van
de Inspectie van het onderwijs (1989: 32) blijkt dat 69% van de scholen die in doelstellin-
gen   differenti8ren   (n= 159), van mening   is   dat ook niet-Friestalige kinderen het Fries
moeten kunnen lezen.   Van de scholen  die niet differenti8ren (n=325) geeft  83 %   aan  het
lezen van het Fries in combinatie met andere vaardigheden als doelstelling te hebben
genomen.

Een praktijkvoorbeeld

Een tweetalige basisschool op het Friese platteland. Deze school wordt
gekenmerkt door een overwegend Friestalige schoolbevolking. In het
onderwijs wordt het Fries mede als voertaal gebruikt en het aanvankelijk
lezen wordt in het Fries aangeleerd met behulp van de methode 'Stap
foar  stap',
Tijdens een bezoek aan de combinatiegroep 3/4 zijn de leerlingen van
groep 4 in niveau-groepen bezig met technisch len in het Nederlands.
Aan het einde van de les laat de leerkracht lien hoe zij vorm geeft aan
het  technisch  lezen  in  het  Fries.   De  leerlingen  pakken  hun  Friese   lees-
boek uit het vak en dan wordt er klassikaal, in de vorm van beurten,
gelezen. Het niveau van het klassikaal gebruikte Friese leesboek blijkt bij
een vergelijking aanmerkelijk lager te zijn dan het niveau van de meeste
leesboekjes waannee het technisch lezen Nederlands beoefend wordt.
Uit het gesprek met de leerkracht blijkt dat juist dit Friese leesboekje
gekozen is, omdat het aansluit bij het niveau van de leesvaardigheid Fries
van de zwakste leerling. In tegenstelling tot het technisch lezen Neder-
lands wordt bij het lezen in het Fries nooit in niveaugroepen gewerkt.

Gezien de sterke toename van het aantal gemengdtalige scholen (zie paragraaf 3.3) zou
men verwachten dat er differentiatie toegepast wordt naar de taalachtergrond van de
leerlingen. Uit tabel 5.2.1 blijkt echter dat er nauwelijks sprake is van differentiatie.
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Tabel 5.2.1:    Differentiatie in doelstellingen (absoluut en in  %)  (n-484)  (Inspectie van het
onderwijs 1989: 31)

n %

Wel differentiatie 159                       33
Geen differentiatie 325                       67

De tabel laat zien dat 67% van de basisscholen in Friesland in het schooljaar 1988-1989
geen differentiatie toepaste in het onderwijs in het Fries. Als we dit gegeven verder
uitsplitsen naar taalachtergrond van de basisscholen, dan blijkt het volgende.

Tabel 5.2.2:    Differentiatie  in  doelstellingen.  gerelateerd  aan  de  taalachtergrond  van  de
leerlingen (in %) (Inspectie van het onderwijs 1989. 45)

Thuistaal Fries differentiatie
ja                         nee

75 %  of meer Friestalige leerlingen                                                           28                                                                    72
51-75 % Friestalige leerlingen                                                              37                                                           63
26-50% Friestalige leerlingen                                                       43                                                     57
25 %  of minder Friestalige leerlingen                                               29                                                           71

Uit tabel 5.2.2 blijkt dat in de beide tussenliggende categorieen, de scholen met 26%-50%
en  51 %-75% Friestalige leerlingen, ongeveer  40%   van de basisscholen differentieert  in
doelstellingen. In de beide andere categorieen ligt het percentage scholen dat in doelstel-
lingen differentieert 10% lager, namelijk bijna 30%. Dit betekent dat op meer dan 50%
van de basisscholen in Friesland de leerlingen, of ze nu Friestalig of Nederlandstalig zijn,
samen dezelfde teksten lezen. Indachtig het praktijkvoorbeeld, waar aangesloten werd bij
het niveau van de zwakste leerling, mogen wij veronderstellen dat als gevolg hiervan
Friestalige leerlingen veelal teksten lezen die beneden hun competentie liggen.

Uit de literatuur blijkt dat er echter wel een verschil zou moeten zijn in soorten
leesteksten voor Friestalige en Nederlandstalige kinderen. Volgens Davies (1979) hebben
het lezen in een eerste en tweede taal dezelfde doelstelling, namelijk de inhoud van de
tekst te begrijpen. Bij het lezen in een tweede taal is in eerste instantie de noodzaak
aanwezig om de linguYstische code te ontcijferen. Bij het lezen in een eerste taal, waarbij
de leerlingen al beschikken over een mondelinge taalbeheersing, speelt dit veel minder en
is de aandacht directer gericht op de inhoud van de tekst. Als de redenering van Davies
wordt toegepast op het onderwijs in het Fries, zou bij Nederlandstalige leerlingen de
nadruk sterk moeten liggen op het decoderen en zou bij Friestalige leerlingen het
begrijpend lezen een sterker accent moeten hebben.

Uit het onderwijsbeleid inzake de basisvorming blijkt echter niet dat er gestreefd wordt
naar  differentiatie.  In de kerndoelen voor het basisonderwijs (Staatsblad  1993, 264) wordt
voor de leesvaardigheid in het Fries geen onderscheid aangebracht in doelen voor
Friestalige en niet-Friestalige leerlingen. In de reeds eerder aangehaalde publikatie 'Welsh
for ages 5 to 16' (Welsh Office 1989) daarentegen worden evenals bij de luistervaardig-
heid ook voor het lezen van het Welsh onderscheidingen aangebracht in de doelen en
programma's voor het Welsh als eerste en als tweede taal. Wij kunnen dus concluderen,

97



dat het onderwijs in technisch lezen Fries ongunstig afsteekt bij wat in de literatuur
betoogd wordt en bij de onderwijspraktijk in bijvoorbeeld Wales.

In vergelijking met de technische leesvaardigheid in het Nederlands is het opvallend
dat de doelen voor leesvaardigheid in het Fries door de basisscholen in Friesland niet
nader geoperationaliseerd worden in niveaus die per groep bereikt moeten worden. In de
meeste deelschoolwerkplannen Fries wordt volstaan met een omschrijving als We
leerlingen  moeten  het   Fries   op   een  redelijk  niveau  kunnen  len'.  Dem  formulering  kan
gekarakteriseerd worden  als een pseudo-doelstelling. Een nadere concretisering  van  wat
onder 'een redelijk niveau' verstaan moet worden, ontbreekt. Dit wijkt sterk  af  van  het
Nederlandse leesonderwijs, waar het niveau van de technische leesvaardigheid voor de
diverse leerjaren sterk bepaald wordt door de normtabellen van de E6n-Minuut-Test van
Brus en Voeten (1973).

Een ander punt waarin het onderwijs in technische leesvaardigheid in het Fries sterk
verschilt van het onderwijs in technische leesvaardigheid in het Nederlands, is het feit dat
er geen methode  is  voor het technisch lezen  in het Fries. Het ontbreekt de leerkrachten
dus aan "een plan of programma waarin de doelen staan vermeld die op korte en lange
termijn worden nagestreefd en waarin de middelen en wegen zijn opgenomen en uitgestip-
peld  om  die  doelen  te   bereiken"   (Aarnoutse  1990).

Samenvattend kan gesteld worden dat op meso-niveau ten aanzien van technisch lezen
Fries niet op het Fries toegesneden middelen en toetsinstrumenten ontwikkeld zijn. Mede
hierdoor is op micro-Iliveau sprake van een zwakke vormgeving van het onderwijs in het
technisch lezen Fries.

5.2.2   De feitelijke technische leesvaardigheid

De technische leesvaardigheid Fries is gemeten met een Friese versie van de Edn-Minuut-
Test van Brus en Voeten (1973) (zie voor een beschrijving van de toets paragraaf 4.3.2).
Deze toets is afgenomen bij 187 Friestalige en 136 Nederlandstalige leerlingen. In tabel
5.2.3 de frequentieverdeling van de scores van de technische leesvaardigheid Fries
weergegeven.

Tabel 5.2.3: Frequentieverdeling scores technische leesvaardigheid Fries  (absoluut en in %)

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n=323) (n= 187) (Il=136)

Score frequentie % frequentie % frequentie %

0- 9        2               0.6             0               0.0             2                1.5
10 - 19        5                1.5             0               0.0             4                2.8
20 - 29       12                 3.6              3                 1.6             10                 7.3
30 -39     23             7.0           7             3.7          17            12.3

40 - 49       58                 17.9              29                 15.5              33                 24.3
50 - 59 106 32.8                 59                   31.4                 45                    32.9

60 - 69       82               25.5             58               31.0             21                15.4
70 -79     29             8.8          26            13.9           4             2.9

80 - 83        6                1.8             5               2.6             0                0.0

Gemiddelde score 54.16 58.74 47.85

Standaarddeviatie 13.79 11.02 14.73
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Uit de variantie-analyse blijkt dat de Friestalige leerlingen met een gemiddelde van 58.74
significant hoger scoren dan de Nederlandstalige leerlingen, die gemiddeld 47.85 woorden
per minuut lezen .(F=57.707, df=1,322, p=.000).  Als we de frequentieverdeling be-
kijken, dan blijkt er een duidelijk verschil te zijn in de verdeling van de scores bij de
Friestalige  en de Nederlandstalige  leerlingen.  Ruim  60%  van de Friestalige leerlingen
leest 50-70 Friese woorden per minuut.  Bij de Nederlandstalige leerlingen behaalt  60%
van de leerlingen een score in de range van 40-60. Het percentage Friestalige leerlingen
dat per minuut minder   dan 40 Friese woorden leest   is   5.3 %.    Bij de Nederlandstalige
leerlingen is dit percentage bijna vijfmaal zo groot, namelijk 23.9%.

5.2.3   Samenhang met de onafhankelijke variabelen

In deze paragraaf worden de thuistaal en de taalomgeving (categorieen A, B en C), het
gebruik van Fries als voertaal (categorietn A en A') en de tijdsinvestering (categorieen C
en C') in de analyse betrokken. De gemiddelden en de standaarddeviaties voor de onder-
scheiden schoolcategorieen, uitgesplitst naar de thuistaal van de leerlingen, zijn samenge-
vat in tabel  5.2.4.

Tabel 5.2.4: Gemiddel(ie scores op het gebied van technisch lezen in het Fries

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 55.22 sd. 10.15   gem. 64.97 sd. 8.66 gem. 57.27 sd. 12.19
(n=27) (n=31) (n=44)

Nederlandstalige gem. 49.93 sd. 14.21   gem. 54.53 sd. 8.64 gem. 51.49 sd. 13.58
leerlingen (n=29) (n=30) (n=41)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige leerlingen gem. 52.51 sd. 10.80 gem. 62.42 sd.  8.64
(n=35) (n=50)

Nederlandstalige gem. 36.47 sd. 14.57
leerlingen (n=36)

Allereerst wordt nu voor de categorie8n A, B en C nagegaan of er sprake is van samen-
hang met de onafhankelijke variabelen thuistaal en taalomgeving. De resultaten zijn
weergegeven in tabel  5.2.5.

1 Aangezien op de scholen in categorie C' slechts acht Nederlandstalige leerlingen aanwezig
zijn in groep 8, is besloten in deze categorie alleen de Friestalige leerlingen aan de
mondelinge toetsen te laten deelnemen. Hierdoor is wel een vergelijking mogelijk tussen
de Friestalige leerlingen in de categorieen C en C', maar niet tussen de Nederlandstalige
leerlingen in deze categorieen.
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Tabel 5.2.5: Samenhang tussen de resultaten van technisch lezen Friesen de onqfhankelijke
variabelen thuistaal en taalomgeving (n=202)

Factor                   SS              df              MS               F               p

Thuistaal (TT) 2511.565         1 2511.565 18.572 .000

Taalomgeving (TO) 1686.205 2 843.102 6.234 .002

Tr x To 251.849 2 125.924 .931 .396

Residual 26505.934 196 135.234

Totaal 31012.099 201 154.289

Uit de analyse blijkt dat beide onafhankelijke variabelen voor een significant effect
zorgen. Er is geen significant interactie-effect.

Als we naar de significante hoofdeffecten kijken, dan blijkt ten aanzien van de thuistaal
dat de Friestalige leerlingen (n=102) met een gemiddelde van 59.07 significant hoger
scoren dan de Nederlandstalige leerlingen (n= 100) met gemiddelde score  van 51.95.

Het precieze effect van de variabele taalomgeving blijkt niet eenduidig te zijn. Bij
toepassing van post-hoc toetsen (HSD, alfa=.05) blijken alleen de Friestalige leerlingen
van categorie B voor significante verschillen te zorgen; deze groep verschilt significant
van de Friestalige leerlingen van de categorie8n A en C. Dit effect blijkt echter niet sterk
genoeg om een significant interactie-effect C[T x TO) tot stand te brengen. In elk geval
kan vastgesteld worden dat er tussen de categorie8n A en C geen verschillen zijn. Voor
zover er sprake is van verschillen, gaat het om categorie B ten opzichte van de catego-
rieitn A en C en dan met name voor de Friestalige leerlingen.

In hoeverre er sprake is van samenhang tussen de variabele voertaalgebruik enerzijds
en de technische leesvaardigheid Fries anderzijds is in de tabel 5.2.6 weergegeven.

Tabel 5.2.6: Samenhang tussen gebruik van het Fries als voertaal (cat. A vs cat. A') en
technische leesvaardigheid Fries (n=127)

Factor SS                   df                   MS                  F                      p

Thuistaal (TT) 3559.171               1 3559.171 22.188 .000

Voertaal (VT) 2043.996               1 2043.996 12.742 .001

TT x VT 903.904               1 903.904 6.017 .019

Residual 19703.244 123 160.408

Totaal 26743.717 126 212.252

Uit de tabel blijkt dat thuistaal en voertaalgebruik voor significante hoofdeffecten zorgen.
Deze effecten moeten echter gerelateerd worden aan het significante interactie-effect dat
optreedt tussen deze variabelen. Uit een zogeheten simple-effect analyse blijkt dat de
Nederlandstalige leerlingen in categorie   A',   waar het Fries   niet als voertaal wordt
gebruikt, met een gemiddelde van 36.47 significant lager scoren dan de Friestalige
leerlingen uit deze categorie, die gemiddeld 52.51 woorden per minuut lezen (F=28.83
df= 1,123, p=.000). Bovendien blijken de Nederlandstalige leerlingen van categorie  A'
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ook significant lager te scoren dan de Nederlandstalige leerlingen van basisscholen uit
categorie A die een gemiddelde score van 49.93 behalen (F=21.40, df=l,123, p=.000).

60

55 - A-1
50 - -

45 -

40 -
./

35 -  -4- Frlestallge leerl.
-» Nederlandet. leerl.

30 -9--fl           1                     1
categorle A categorle A'       -

Friestalige leerl. 55.2 52.5
Nederlandst. leerl. 49.9 36.5

Figuur 5.2.1: Interactie-effect voertaal-thuistaal bij technisch lezen Fries

De vetgedrukte pijlen in de figuur geven de significante verschillen aan. De gemiddelde
scores van de Friestalige leerlingen van categorie A (55.22) en categorie A' (52.51)
blijken niet significant van elkaar te verschillen. Ook is er geen significant verschil tus-
sende resultaten van Friestalige en Nederlandstalige leerlingen van categorie A. Op grond
van de bovenstaande gegevens kan gesteld worden dat er voor technisch lezen Fries alleen
bij de Nederlandstalige leerlingen van categorie A' sprake is van een samenhang met het
gebruik van het Fries als voertaal. Dit betekent dat bij een toename van het gebruik van
het Fries als voertaal de technische leesvaardigheid Fries bij Nederlandstalige leerlingen
van deze categorie toeneemt.

De variabele tijdsinvestering voor het vak Fries is in de analyse betrokken voor de
Friestalige leerlingen van de categorieEn C en C'. De resultaten zijn weergegeven in tabel
5.2.7.
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Tabel 5.2.7: Samenhang tussen tijdsinvestering voor her vak Fries en technische leesvaardigheid
Fries (Cat. C vs cat. C') (n=94)

Factor                   SS              df               MS                 F                 p

Tijdinvestering 620.082               1 620.082 5.683 .019

Residual 10038.907        92           109.119

Totaal 10658.989 93 114.613

Ten aanzien van de tijdsinvestering voor het vak Fries blijkt uit tabel 5.2.7 dat de
gemiddelde score (62.42) van de Friestalige leerlingen van de basisscholen, waar per
week twee maal zoveel tijd aan het vak Fries besteed wordt als op de gemiddelde
basisschool (categorie C'), significant verschilt van de gemiddelde score (57.27) van de
Friestalige leerlingen van basisscholen van een zelfde taalomgeving die qua tijdsinveste-
ring overeenkomen met de gemiddelde basisschool (categorie C).

De conclusie is dan ook dat er sprake is van een duidelijke samenhang tussen tijdsin-
vestering voor het vak Fries enerzijds en de resultaten van de (Friestalige) leerlingen op
het gebied van het technisch lezen Fries anderzijds. Meer tijd voor het vak Fries betekent
meer oefensituaties en heeft als consequentie dat de technische leesvaardigheid bevorderd
wordt.

5.2.4 Bespreking

Uit de analyses in subparagraaf 5.2.3 blijkt dat de Friestalige leerlingen significant hoger
scoren op het gebied van de technische leesvaardigheid in het Fries dan de Nederlandsta-
lige leerlingen. Dit verschil kan echter niet toegeschreven worden aan het onderwijs in het
Fries. Op de meeste scholen wordt immers niet gedifferentieerd in doelstellingen. Het
verschil wordt veroorzaakt door factoren die buiten de schoolsituatie liggen. Waar-
schijnlijk herkennen Friestalige leerlingen sneller de Friese woorden doordat zij een
grotere Friese woordenschat hebben dan hun Nederlandstalige leeftijdsgenootjes.

Uit de analyses van technisch lezen blijkt dat met name bij Nederlandstalige leerlingen
het gebruik van het Fries als voertaal een positief effect heeft op de technische leesvaar-
digheid Fries. Nederlandstalige leerlingen op basisscholen waar het Fries niet als voertaal
gebruikt wordt, scoren significant lager dan Nederlandstalige leerlingen op basisscholen in
een vergelijkbare taalsituatie waar het Fries wel als voertaal een plaats heeft. Dit heeft
ongetwijfeld te maken met het feit dat door het gebruik van het Fries als voertaal de
woordenschat van de leerlingen vergroot wordt, waardoor een snellere woordherkenning
mogelijk gemaakt wordt.

Dit gegeven komt overeen met een onderzoek naar de resultaten van het onderwijs in
het Baskisch (Sierra en Olaziregi 1991). Uit dat onderzoek blijkt dat het onderwijsmodel
waarin het Baskisch alleen als vak wordt onderwezen geen hoge resultaten voor de
taalbeheersing Baskisch oplevert. Met name het gebruik van de tweede taal als voertaal
zorgt voor een betere ontwikkeling van de vaardigheid in de tweede taal.

Naast het gebruik van het Fries als voertaal blijkt ook de tijdsinvestering voor het vak
Fries voor een significant effect te zorgen. Friestalige leerlingen van scholen uit categorie
C scoren significant lager dan Friestalige leerlingen van basisscholen uit categorie   C',
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waar per week twee keer zoveel tijd aan het vak Fries besteed wordt. De grotere
tijdsinvestering leidt kennelijk tot meer situaties waarin het lezen in het Fries geoefend
wordt. Deze constatering komt overeen met de conclusies uit het onderzoek van Sierra &
Olaziregi (1991). Hoewel uit hun onderzoek blijkt dat het onderwijsmodel met de
minderheidstaal als vak niet leidt tot een voldoende vaardigheid in de minderheidstaal,
seven  zij   aan  dat    "...   there   are   certain  factors   that   would  help   improve   these   results,
such as the number Of hours devoted weekly to Basque" (Sierra en Olaziregi 1991: 47).

In het voorgaande is geen uitspraak gedaan over het niveau van de technische leesvaar-
digheid Fries. Dit is ook niet mogelijk, omdat er geen Friese gestandaardiseerde normta-
bellen beschikbaar zijn. Om toch een indicatie te kunnen geven van het niveau van de
technische leesvaardigheid Fries in vergelijking tot de technische leesvaardigheid
Nederlands, zijn de resultaten vergeleken met de normtabellen die gelden voor de techni-
sche leesvaardigheid Nederlands. Uit de normtabellen van Brus en Voeten blijkt, dat aan
het einde van groep 8 50% van de leerlingen een score bereikt van 75 of hoger. Op het
gebied van de technische leesvaardigheid Fries behalen de Friestalige en de Nederlandsta-
lige leerlingen aan het eind van groep 8 echter een score van 58.74 respectievelijk 47.85.
Met inachtneming van de restricties die gelden voor het gebruik van de Nederlandse
normtabellen, kan geconcludeerd worden dat de onderzochte leerlingen aan het eind van
groep 8 op het gebied van technische leesvaardigheid in het Fries een achterstand hebben
van enkele jaren, in vergelijking met de technische leesvaardigheid in het Nederlands.
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5.3     Begrijpend lezen in het Fries

In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen technisch lezen, leesbegrip en
leesbeleving. In paragraaf 5.2 is de technische leesvaardigheid  in het Fries besproken.  In
deze paragraaf wordt nader ingegaan op het begrijpend lezen in het Fries. In paragraaf
4.3 is aangegeven dat deze vaardigheid bij de leerlingen getoetst is met twee toetsen,
namelijk een leestekst met meerkeuze-vragen  en een cloze-toets, eveneens in meerkeuze-
vorm.

Evenals bij te hnisch lezen wordt in de eerste paragraaf de onderwijssituatie besproken.
In de daarop volgende subparagrafen wordt ingegaan op de resultaten van de leerlingen op
de leestekst met vragen en de cloze-toets en op de samenhang met de onafhankelijke
variabelen bij beide toetsen.

5.3.1      De  onderwijssituatie

In de literatuur worden naast het technisch lezen verscheidene leesvormen onderscheiden.
Werts (1986: 14) hanteert de indeling van Van den Berg en Te Lintelo (1977) om het
leesonderwijs in een schema onder te brengen:

Algemene doelen Leesvormen Groeperingsvormen

Ontwikkeling en bevordering van:

I LEESTECHNIEK 1.  technisch aan- a. klassikaal
vankelijk lezen b.  lezen in (vorderingen)

groepen

2. technisch voort-
gezet lezen

II LEESBEGRIP 3. begrijpend lezen a. klassikaal
4. studerend lezen b. groepslezen volgens de

parallelle methode
c. groepslezen volgens de

taakverdelende methode
d. forumlezen

HI LEESBELEVING 5. informatief lezen - individueel
6. boekbesprekend lezen - groepskringen
7. integrerend lezen - leeskring

Dit schema komt grotendeels overeen met de vier categorieen die Aarnoutse (1976)
onderscheidt, te weten decoderen, begrijpend lezen, verwerven van informatie en houding
ten aanzien van het lezen. In hoeverre in het leesonderwijs in het Fries op de basisscho-
len in Friesland aangesloten wordt bij het onderscheid in leesvormen dat in de literatuur
gemaakt wordt, wordt verduidelijkt met het volgende praktijkvoorbeeld.

104



Een praktijkvoorbeeld

In een nagesprek over de vormgeving van het leesonderwijs op een
tweetalige basisschool komt ook het Friese leesonderwijs aan de orde.
Uit het gesprek met het team blijkt dat het leesondenvijs in het Fries
bestaat uit klassikaal leesonderwijs. De directeur maakt duidelijk dat bij
het onderwijs in het Fries het begrijpend lezen niet aan de orde komt.
Het team kan geen verklaring geven waarom bij het leesonderwijs in het
Fries, in tegenstelling tot het leesonderwijs in het Nederlands, begrijpend
lezen niet als apart onderdeel wordt beoefend. 'Wy 12ze gewoan en
oefenje  net yn begripend  lezen'1,  aldus  de directeur.

Uit dit voorbeeld blijkt dat bij het leesonderwijs in het Fries, in tegenstelling tot het
leesonderwijs in het Nederlands, geen onderscheid gemaakt wordt tussen technisch lezen
en andere leesvormen. In de literatuur wordt echter aangegeven dat dit onderscheid wel
gemaakt moet worden. Vanuit het leerproces worden ten aanzien van begrijpend len
andere didactische eisen gesteld dan ten aanzien van technisch lezen. Daarnaast is het
maken van een onderscheid tussen technisch en begrijpend lezen van belang voor zowel
het ontwikkelen van lesmateriaal als voor de keuze van materiaal in de onderwijspraktijk.
In Van Els e.a. (1984) wordt aangegeven dat er pas een keuze gemaakt kan worden voor
wat betreft de selectie van het onderwijsleermateriaal als er duidelijkheid is over de
doelen, de beschikbare tijd e.d. Ook Aarnoutse (1990) is van mening dat voor verschillen-
de leesdoelen verschillende tekstsoorten nodig zijn. Dat bij het onderwijs in het Fries door
de basisscholen geen onderscheid wordt gemaakt tussen technisch en begrijpend lezen in
het Fries, is voor een groot deel te verklaren uit het feit dat deze onderscheidingen tot nu
toe ook nauwelijks expliciet zijn aangebracht in het beschikbare onderwijsleermateriaal.
Uit het bovenstaande blijkt dat het beleid en de vormgeving van het Friese leesonderwijs
sterk afwijken van de gangbare opvattingen over verantwoord leesonderwijs. De invoering
van de kerndoelen maakt echter een bijstelling van zowel de didactiek van het Friese
leesonderwijs als van de onderwijsleermaterialen noodzakelijk. In de kerndoelen voor het
basisonderwijs wordt in de geformuleerde doelen voor het lezen in het Fries niet alleen
uitgegaan van technisch lezen. Met name de andere leesvormen worden als doelen
genoenld:

-   De teerlingen weten. dat men kan lezen met verschillende doelen.
-  De leerlingen kunnen informatieve en betogende teksten, verhalen, potzie en dialogen

voor hoorspel, poppenkast of toneel onderscheiden.
-  De leerlingen kunnen algemeen gebruikte schriftelijke informatiebronnen hanteren.

(Staatsblad 1993, 264)

' 'Wij lezen gewoon, en oefenen niet in begrijpend lezen'.
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5.3.2     De  feitelijke  vaardigheid  in  begrijpend  lezen

In  paragraaf  5.3 is aangegeven  dat  voor het toetsen van begrijpend lezen  in het Fries
gebruik gemaakt is van twee toetsen, namelijk een leestekst met 10 meerkeuze- vragen en
een cloze-toets met 41 meerkeuzevragen. In deze paragraaf worden van beide toetsen de
resultaten weergegeven   in   de   vorm van frequentieverdelingen. In tabel   5.3.1    is   de

frequentieverdeling van de scores op de leestekst met vragen weergegeven.

Tabel  5.3.1:        Frequentieverdeling  van  de   resultaten  van  de  feitelijke  vaardigheid  in  begrijpend
lezen Oeestekst met vragen) (absoluut en in 90)

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n= 776) (n= 421) (n= 355)

Score frequentie % frequentie % frequentie %

1                 3                  0.4               2                  0.5                1                  0.3
2                11                   1.4               3                  0.7               8                  2.3
3               25                  3.2               9                  2.1              16                  4.5
4           37             4.8          16             3.8          21             5.9

5               74                  9.5              34                  8.1              40                11.3
6           93            12.0          45            10.7          48            13.5

7 157 20.2          94            22.3          63            17.7

8 167 21.5 101 24.0               66                  18.6

9 140 18.0          81            19.2          59            16.6

10          69             8.9          36             8.6          33             9.3

Gemiddelde score 7.17 7.35 6.95

Standaarddeviatie 1.91 1.77 2.05

Uit de tabel blijkt, dat de leerlingen over het algemeen een voldoende resultaat behalen.

De  Friestalige  en de Nederlandstalige leerlingen beantwoorden respectievelijk  74%   en
70% van de opgaven goed. Hoewel de resultaten bevredigend genoemd mogen worden,
blijft er sprake van een redelijk hoog percentage dat vijf of minder van de 10 vragen goed
beantwoordt.   Van de Friestalige leerlingen behaalt  ruim   15 % een score  van  5 of lager.
Van de Nederlandstalige leerlingen beantwoordt ruim 24%  van de leerlingen 5 of minder
vragen goed.

De scores van de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen blijken betrekkelijk
dicht bij elkaar te liggen. Wel scoren de Nederlandstalige leerlingen over het geheel lager
dan de Friestalige leerlingen. Uit de analyse blijkt dat de Friestalige leerlingen met een
gemiddelde van 7.35 significant hoger scoren dan de Nederlandstalige leerlingen met een
gemiddelde van 6.95 (F=8.511, df=1,774, p=.004).

De  frequentieverdeling  van de scores  op de cloze-toets is weergegeven in tabel  5.3.2.
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Tabel 5.3.2: Frequentieverdeling van de resultaten van de cloze-toets (absoluut en in %)

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n= 690) (n= 386) (n= 304)

Score frequentie % frequentie % frequentie         %

0-4             0       0.0          0             0.0             0       0.0

5-9              3       0.4          0             0.0             3       1.0

10-14           12      1.8          1            0.3           11      3.6

15-19          26      3.7         11            2.8           15      4.9

20-24                74         10.8             29                  7.5                 45         14.8
25-29 156 22.6         84           21.8           72     23.7
30-34 257 37.2 148 38.3 109 35.9

35-39 157 22.8 108 28.0                  49          16.1

4041                 5          0.7               5                   1.3                  0          0.0

Gemiddelde score 29.95 31.15 28.43
Standaarddeviatie 5.83 5.04 6.40

De tabel laat zien dat er een verschil is tussen de verdeling van de scores van de
Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen. Van de Friestalige leerlingen behaalt bijna
30% een score van 35 of hoger. Bij de Nederlandstalige leerlingen is het percentage
leerlingen dat deze score bereikt aanmerkelijk lager, namelijk  16.1%.  Van de Nederlands-
talige leerlingen beantwoordt 9.5% minder dan 20 vragen goed. Bij de Friestalige
leerlingen bedraagt dit percentage  3.1% .   Uit de analyse blijkt  dan  ook  dat de Friestalige
leerlingen significant hoger scoren dan de Nederlandstalige leerlingen (F=38.839,
df=1,688, p=0.000).

5.3.3    Samenhang met de onafhankelijke variabelen

In deze paragraaf worden de thuistaal  en de taalomgeving (categoriean A,  B  en  C),  het
voertaalgebruik (categorie8n A en A') en de tijdsinvestering voor het vak Fries (catego-
rie8n C en C') in de analyse betrokken. De gemiddelden en de standaarddeviaties voor de
onderscheiden categorieen basisscholen op de leestoets met vragen en de cloze-toets,
uitgesplitst  naar de thuistaal  van de leerlingen, zijn weergegeven  in de tabellen  5.3.3  en
5.3.4.
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Tabel 5.3.3: Gemiddelde scores op de leestekst met wagen (n=776)

Camgorie A Categorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 7.39 sd. 1.54 gem. 7.30 sd. 1.75 gem. 7.33 sd.  1.82
(n=36) (n=99) (n=200)

Nederlandstalige gem. 6.59 sd. 2.08 gem. 7.51 sd. 1.90 gem. 7.56 sd.  1.96

leerlingen (n= 122) (n= 70) (Il=59)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige leerlingen gem. 7.36 sd. 1.64 gem. 7.48 sd.  1.92
(n=36) (n = 50)

Nederlandstalige gem. 6.55 sd. 1.93 genn. 7.75 sd. 2.87

leerlingen (n=96)                                                     (n=8)

Tabel 5.3.4: Gemiddelde scores op de cloze-toets (n-690)

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 31.27 sd. 4.97 gem. 30.67 sd. 4.82 gem. 31.30 sd.  5.28
(n=33) (n=88) (n= 188)

Nederlandstalige gem. 26.81 sd. 6.92 gem. 30.38 sd. 4.79 gem. 30.84 sd.  5.08
teerlingen (n=105) (n=61) (n=5D

Categorie A' Categorie C'

Friestalige leerlingen gem. 30.69 sd. 4.73 gem. 31.58 sd. 4.85
(n=29)                                                     (n=48)

Nederlandstalige gem. 26.87 sd. 6.69 gem. 33.67 sd. 4.50
leerlingen (n=75) (n=6)

We willen nu eerst nagaan in hoeverre er voor de onderscheiden categorietn A, B en C
sprake is van samenhang tussen de resultaten van de leerlingen op de leestekst en de
cloze-toets enerzijds en de onafhankelijke variabelen thuistaal en taalomgeving anderzijds.
De resultaten van de variantie-analyse zijn samengevat in de tabellen 5.3.5 en 5.3.6.

Tabel 5.3.5: Samenhang tussen begrijpend lezen (leestekst met vragen) en thuistaal en taatom-
geving (n=586)

Factor                       SS               df              MS                 F                p

Thuistaal (TD 1.558               1 1.558 .445 .505

Taalomgeving (TO) 16.264              2 8.132 2.320 .099

TT x TO 21.876 2 10.938 3.120 .045

Residual 2033.221 580 3.506

Totaal 2098.602 585 3.587
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Uit de tabel blijkt dat er alleen een significant interactie-effect voorkomt tussen de
variabelen thuistaal en taalomgeving, maar dit effect is niet sterk. Uit een zogeheten
simple-effect analyse blijkt het volgende. De Nederlandstalige leerlingen van categorie A
scoren met een gemiddelde van 6.59 significant lager dan de Friestalige leerlingen van
deze categorie met een gemiddelde van 7.39 (F=13.75, df=1,580, p=.000). De Neder-
landstalige leerlingen van categorie A scoren ook significant lager dan de Nederlandstalige
leerlingen  van de basisscholen  van de categorieen  B  en  C,  die een gemiddelde score  van
respectievelijk 7.51 en 7.56 behalen (F=8.91, df=2,580, p=.000).

Tabel 5.3.6:      Samenhang tussen de cloze-toets en thuistaal en taatomgeving  (n=532)

Factor                     SS               df             MS               F                p

Thuistaal (TT) 300.998               1 300.998 10.007 .002

Taalomgeving (TO) 266.821 2 133.411 4.435 .012

TT x TO 318.121         2 159.061 5.288 .005

Residual 15821.804 526 30.079

Totaal 17339.361 531 32.654

Uit de tabel blijkt dat zowel thuistaal als taalomgeving voor een significant hoofdeffect
zorgt. De significante hoofdeffecten moeten echter gerelateerd worden aan het significante
interactie-effect dat optreedt. Uit de zogeheten simple-effect analyse blijkt dat de
Nederlandstalige leerlingen van categorie  A  met een gemiddelde  van 26.81 significant
lager scoren (F=36.38, df=1,526, p=.000) dan de Friestalige leerlingen van deze
categorie, die een gemiddelde score van 31.27 behalen. De Nederlandstalige leerlingen
van categorie A scoren ook significant lager dan de Nederlandstalige leerlingen van de
categorietn B en C, die een gemiddelde score van respectievelijk 30.38 en 30.84 behalen
(F=17.18, df=2,526, p=.000). Bij de cloze-toets treedt dus hetzelfde effect op als bij de
leestekst met vragen.

De samenhang met het gebruik van het Fries als voertaal wordt weergegeven in de
tabellen 5.3.7 en 5.3.8.

Tabel 5.3.7:    Samenhang tussen begrijpend lezen Fries Oeestekst) en het gebruik van Fries als
voenaal  (cat.  A  vs  cat.  A 7  (n =290)

Factor                      SS                df              MS                F                 p

Thuistaal (TT) 34.851               1 34.851 9.456 .002

Voertaal (VT) .058        1 .058 .016 .876

TT x VT .001        1 .001 .000 .984

Residual 1054.109 286 3.686

Totaal 1088.979 289 3.768

Uit de tabel blijkt dat alleen de thuistaal voor een hoofdeffect zorgt. De Friestalige

109



leerlingen (n=72) van de basisscholen van de categorieen A en A' behalen een score van
7.38. Deze score is significant hoger dan de score van 6.57 van de Nederlandstalige
leerlingen (n=218) op deze basisscholen. Tussen de gemiddelde scores van alle leerlingen
van  categorie  A  (n= 158) en categorie  A' (n=132) daarentegen blijkt geen verschil  te
zijn: beide categorieen behalen een score van 6.77. Op grond hiervan kan de conclusie
getrokken worden dat er geen samenhang is tussen het gebruik van het Fries als voertaal
en begrijpend lezen Fries in de vorm van een leestekst met vragen.

Tabel 5.3.8: Samenhang tussen de cloze-toets en het gebruik van Fries als voertaal (cat. A vs
cat. A') (n=242)

Factor                     SS              df             MS               F               p

Thuistaal (TT) 783.417               1 783.417 19.219 .000

Voertaal (VT) 3.156        1 3.156 .077 .781

TT x VT 4.677         1 4.677 .115 .735

Residual 9701.609 238 40.763

Totaal 10507.620 241 43.600

Uit de tabel blijkt dat alleen thuistaal voor een significant hoofdeffect zorgt. Ook bij de
cloze-toets blijken de Friestalige leerlingen (n=62) van de categorieen A en A' met een
gemiddelde   van 31.00 significant hoger te scoren  dan de Nederlandstalige leerlingen
(n=180) van deze categoriean (hun gemiddelde is 26.83). Tussen de gehele populaties
van beide categorieen blijkt echter geen significant verschil te zijn. De leerlingen van
categorie   A   (n= 138) behalen een score   van  27.88   en de leerlingen van categorie   A'
(n= 104)  behalen een gemiddelde  van  27.93.  Ook  bij de cloze-toets blijkt  er  dus  geen
samenhang te zijn met het gebruik van het Fries als voertaal.

De samenhang tussen de tijdsinvestering voor het vak Fries en de resultaten van de
leestekst met vragen en de cloze-toets is weergegeven in de tabellen 5.3.9 en 5.3.10.

Tabel 5.3.9: Samenhang tussen begrijpend lezen Fries (leestekst met wagen) en de tijdsinveste-
ring voor het vak Fries (cat. C vs cat. C')  (n=250)

Factor                       SS               df             MS                F                 p

Tijdsinvestering (TD .900        1 .900 .267 .606

Residual 836.700 248 3.374

Totaal 837.600 249 3.364

Uit de tabel blijkt dat tijdsinvestering niet voor een significant effect zorgt. Hoewel de
Friestalige leerlingen van categorie C' (n=50), de basisscholen met een dubbele tijdsin-
vestering voor het vak Fries, met een score van 7.48 hoger scoren dan de Friestalige
leerlingen van de basisscholen van categorie C (n=200), die een gemiddelde score van
7.33 behalen,  is dit verschil niet significant.
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Tabel 5.3.10:   Samenhang tussen de cloze-toets en de tijdsinvestering voor het vak Fries (cat. C
vs cat. C') (n=236)

Factor                      SS                  df                   MS              F                    p

Tijdsinvestering (TI) 3.001                 1 3.001 .111 .739

Residual 6317.385 234 26.997

Totaal 6320.386 235 26.895

Evenals bij de leestekst met vragen blijkt ook bij de cloze-toets de tijdsinvestering niet
voor een significant effect te zorgen.

5.3.4  De eigen inschatting van de leesvaardigheid

Voorafgaande aan de toetsen is in het onderzoek aan de leerlingen gevraagd naar hun
eigen inschatting ten aanzien van de leesvaardigheid in het Fries. Wij veronderstellen, dat
de  leerlingen  bij de vraag  'Kun je Fries lezen?'  niet  aan de decodeervaardigheid hebben
gedacht, maar aan het kunnen begrijpen van een leestekst op school. Om deze reden
presenteren wij de gegevens over de eigen inschatting niet bij het onderdeel technisch
lezen,  maar  in deze paragraaf. De resultaten  zijn in figuur 5.3.1 weergegeven.
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Figuur 5.3.1: Eigen inschatting leesvaardigheid Fries (in %)
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Uit figuur 5.3.1 blijkt dat bijna de helft van de leerlingen van oordeel is het Fries 'vrij
aardig' te kunnen lezen. Een kwart van de leerlingen geeft aan het Fries 'heel gemak-

kelijk' of 'goed' te kunnen lezen en eveneens een kwart van de leerlingen verwacht het
Fries 'helemaal niet' of 'met moeite' te kunnen lezen. Als we het verwachtingspatroon
van de Friestalige met dat van de Nederlandstalige leerlingen vergelijken, blijkt het
volgende. Van beide categorieEn leerlingen geeft ongeveer de helft aan het Fries 'vrij
aardig' te kunnen lezen. De evenwichtig opgebouwde figuur voor alle leerlingen te zamen
vertoont    voor de afzonderlijke groepen echter een spiegelbeeld: slechts    9 %    van    de

Friestalige leerlingen denkt het Fries 'helemaal niet' of 'met moeite' te kunnen lezen,
terwijl dit percentage bij de Nederlandstalige leerlingen op 46% ligt. Van de Friestalige
leerlingen verwacht  43 % het Fries 'heel gemakkelijk'  tot  'goed' te kunnen lezen.   Bij  de
Nederlandstalige leerlingen bedraagt dit percentage  9%.

Wij hebben deze inschatting van de leesvaardigheid van de Friestalige en Nederlandsta-
lige leerlingen uitgezet op een vijfpuntsschaal (heel gem„kkelijk =5; helemaal niet = 1).
Als de zo verkregen scores, geanalyseerd met behulp van vabantie-analyse, onderling
vergeleken worden, blijkt thuistaal een sterk effect tot stand te brengen. De resultaten van
de analyse zijn weergegeven in tabel 5.3.11.

Tabel 5.3.11:    Samenhang tussende inschatting leesvaardigheid Fries en thuistaal (n=690)

Factor                         SS                 df               MS                  F                      p

Thuistaal CIT) 122.501               1 122.501 197.673 .000

Residual 426.363 688 .620

Totaal 548.864 689 .797

De Friestalige leerlingen (n=386) blijken met een gemiddelde van 3.41 ten aanzien van
de inschatting van de leesvaardigheid Fries significant hoger te scoren dan de Nederlands-
talige leerlingen (n=304) die een gemiddelde van 2.57 behalen. Als de inschattingsgege-
vens vergeleken worden met de feitelijke leesvaardigheid zoals beschreven in paragraaf
5.3.1, dan blijkt  dat met  name de Nederlandstalige  leerlingen een hoger resultaat behalen
dan ze zelf verwachten. Zowel op de leestekst met vragen als op de cloze-toets wordt
door de Nederlandstalige leerlingen 69% van de vragen goed beantwoord. De correlaties
tussen de eigen inschatting en de resultaten op de Friese leestekst met vragen zijn voor de
Friestalige en Nederlandstalige leerlingen respectievelijk .14* en .38**. Bij de cloze-test
is de correlatie met de eigen inschatting voor de Friestalige leerlingen .21** en voor de
Nederlandstalige leerlingen .42**. Bij beide toetsen blijkt er bij de Nederlandstalige
leerlingen een sterkere correlatie te zijn tussen de eigen inschatting en de feitelijke
vaardigheid dan bij de Friestalige leerlingen. Dit lijkt wederom deels veroorzaakt te
worden door de minder grote spreiding in scores bij de Friestalige leerlingen.

Evenals voor het verstaan van het Fries is de eigen inschatting van de leesvaardigheid
Fries vergeleken met de gegevens van de leeftijdsgroep 12-14 jaar in 'De Friezen en hun
taal'  (Pietersen  1969), de leeftijdsgroep  12-19 jaar in  'Taal yn FryslAn' (Gorter e.a.  1984)
en de 16-26-jarigen in 'Jeugd in Friesland' (De Goede e.a. 1994). In tabel 5.3.12 zijn de
resultaten van de vergelijking samengevat.
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Tabel  5.3.12       Vergelijking  inschattingspatroon leesvaardigheid Fries  (in  %)

Eigen inschatting De Friezen Taal yn Jeugd in Taalpeiling yn
leesvaardigheid en hun taal Fryslan Friesland Frysl n
Fries (n=61) (11= 188) (n=705) (n=690)

Heel gemakkelijk       10               8               13               5
Goed                         20                   8                   19                  23
Vrij aardig             20              39             28             46

Met moeite                 36                  30                  23                  23
Helemaal niet           15               15               17               4

Er blijkt tussen de respondenten in 1969 en 1993 een verschil te zijn ten aanzien van de
eigen inschatting van de leesvaardigheid in het Fries. In het onderzoek 'De Friezen en
hun taal' (Pietersen 1969) verwacht 51% van kinderen van 12 tot en met 14 jaar dat zij
het Fries 'helemaal niet' of 'met moeite' te kunnen lezen. In het onderzoek 'Jeugd in
Friesland' (peildatum 1993) is dit teruggelopen tot 40%. In 'Taalpeiling yn Frysldn'
(peildatum 1990) spreekt 27% van de leerlingen van groep 8 van de basisschool deze
verwachting uit. Op het eerste gezicht lijkt dit verschil opmerkelijk. In een nadere
beschouwing moet echter betrokken worden, dat slechts een deel van de populatie in
'Jeugd in Friesland' onderwijs in het Fries genoten heeft. Dit geldt natuurlijk ook voor de
populaties  in de beide andere onderzoeken.  Hier  komt  nog  bij, dat verwacht mag worden,
dat respondenten buiten de schoolse situatie de vraag 'Kun je Fries lezen' enigszins
anders interpreteren dan leerlingen in de klas.

5.3.5 Bespreking

In paragraaf 5.3.1 is aangegeven dat er op de basisscholen niet expliciet onderwijs in
begrijpend lezen in het Fries wordt gegeven. Toch blijkt dit niet te leiden tot slechte
resultaten op de toetsen voor begrijpend lezen. De Friestalige en de Nederlandstalige
leerlingen maken gemiddeld respectievelijk  73 %   en  69 %  van de opgaven  van de leestekst
met vragen goed. Van de cloze-toets wordt zowel door de Friestalige als de Nederlands-
talige leerlingen  69%  van de opgaven goed gemaakt. Dit betekent,  dat op grond  van  de
resultaten op deze twee toetsen de conclusie gerechtvaardigd is, dat de kerndoelen voor
begrijpend lezen in het Fries door zowel de Friestalige als de Nederlandstalige leerlingen
bereikt worden.

Deze goede resultaten zijn echter niet te danken aan de technische leesvaardigheid in
het Fries. In paragraaf 5.2.4 is duidelijk gemaakt dat de technische leesvaardigheid Fries
van de leerlingen aan het eind van de basisschool van een laag niveau is. Er is kennelijk
geen samenhang tussen een gebrekkige technische leesvaardigheid in het Fries enerzijds
en de vaardigheid in begrijpend lezen in het Fries anderzijds. De correlatiecotffici8nt
tussen technisch lezen Fries en begrijpend lezen in het Fries is voor de leestekst met
vragen .34** en voor de cloze-toets .42**. Dit betekent dat het technisch lezen in het
Fries bij de leestekst slechts 13% en bij de cloze-toets 18% van de variantie verklaart. Dit
komt overeen met de gegevens over de relatie tussen technisch en begrijpend lezen uit het
onderzoek van Danhof, Smelt en Van der Wissel (1978). Ook zij komen tot de conclusie
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dat er aan het eind van de basisschool geen sterke samenhang is tussen technisch en
begrijpend lezen in het Nederlands.

Het gegeven dat de Nederlandstalige leerlingen ondanks een gebrekkige technische
leesvaardigheid in het Fries goede prestaties leveren op het gebied van het begrijpend
lezen Fries, lijkt overeen te komen met onderzoeksresultaten betreffende tekstbegrip
Nederlands van Turkse kinderen (Galema en Hacquebord 1985). Uit dit onderzoek komt
naar voren dat Turkse kinderen problemen ondervinden wat betreft hun Nederlandse
woordenschat, maar dat ze op toetsen voor tekstbegrip in het Nederlands over het
algemeen even hoog scoren als de Nederlandse vergelijkingsgroep. Voor zowel de
genoemde Turkse leerlingen als voor de door ons onderzochte Nederlandstalige leerlingen
is het aannemelijk dat leesstrategieen van hogere orde bij het lezen van een tweede taal
compenseren voor tekorten van lagere orde, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de
woordenschat. Segalowitz, Poulsen en Komeda  (1991: 20) geven  aan:

"Differences between L2 and Ll   reading in skilled bilinguals could be understood as
analogous   to   differences   between      less   skilled   and   skilled   readers.    (...)   Less   skilled
monolinguals make greater compensatory use of context to assist word recognition than
do  skilled readers."

Ten aanzien van de taalomgeving van de basisscholen blijkt dat alleen bij de Nederlands-
talige leerlingen sprake is van een samenhang tussen de taalomgeving en de resultaten van
begrijpend lezen in het Fries. De Nederlandstalige leerlingen van categorie A, de minst
Friestalige situatie, scoren significant lager dan de Friestalige leerlingen van deze
categorie. In de andere categorieen doet zich dit verschijnsel niet voor. Kennelijk wordt
de taalvaardigheid Fries van de Nederlandstalige leerlingen in de categorie8n B en C door
de taalomgeving versterkt en/of maken zij gebruik van door Segalowitz genoemde

contextgegevens, waardoor zij niet significant lager scoren dan de Friestalige leerlingen.
In paragraaf 5.3 .3 is aangegeven dat er geen samenhang bestaat tussen enerzijds het

gebruik van het Fries als voertaal en de tijdsinvestering voor het vak Fries en anderzijds
de resultaten van begrijpend lezen. Het gebruik van het Fries als voertaal in overwegend
niet-Friestalige taalomgevingen voegt kennelijk niets toe aan de vaardigheid in het
begrijpend lezen.

Ook ten aanzien van de tijdsinvestering voor het vak Fries in overwegend Friestalige
taalomgevingen geldt, dat er geen samenhang is met begrijpend lezen Fries. Deze
constatering is op zichzelf niet zo verwonderlijk als we bedenken dat bij het onderwijs in
het Fries nauwelijks aandacht wordt besteed aan begrijpend lezen. Meer tijd voor het vak
Fries betekent dan ook niet zonder meer dat er meer geoefend wordt in begrijpend lezen.
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5.4.    Communicatieve spreekvaardigheid in het Fries

In deze paragraaf wordt ingegaan op de communicatieve spreekvaardigheid Fries van de
leerlingen. Evenals bij de andere vaardigheden wordt in de eerste subparagraaf kort
ingegaan op de onderwijssituatie. De resultaten van de leerlingen op het gebied van de
spreekvaardigheid Fries worden daarna besproken.

5.4.1  De onderwijssituatie

Een praktijkvoorbeeld

Op een basisschool op het platteland in Friesland is het de gewoonte dat
bij enkele zaakvakken het Fries als voertaal gebruikt wordt. Op maandag-
mi(idag staat aardrijkskunde op het programma en de les begint met een
kringgesprek over de landbouw. Aan de kinderen wordt gevraagd iets te
vertellen over hun eigen ervaringen met het boerenbedrijf thuis of over
iets wat ze  gelezen hebben of bijvoorbeeld op de t.v.  gezien hebben.
Een Friestalige jongen vertelt in het Fries iets over de mestsilo die bij het
bedrijf van zijn ouders gebotiwd wordt. In zijn Friese verhaal komen
verschillende onjuiste Friese zinsconstructies voor, voor een deel intei:fe-
renties met het Nederlands. De teerkracht gekft aan het eind van het
verhaal van de leerling aan dat de volgorde 'moatte kinne' niet goed is
en dat het 'kinne moat' moet zijn. Ook wordt kort ingegaan op enkele
interferentieverschijnselen.
Uit het gesprek met de leerkracht blijkt dat hij voor zichzelf de voorko-
mende fouten noteert en dat in een specijieke les Friese taal teruggeko-
men wordt op deze fouten. De leerkracht probeert er dan oefeningen bij
te bedenken om de leerlingen de goede woorden en zinsconstructies aan
te leren.

Helaas moet geconstateerd worden dat bovenstaande praktijkbeschrijving een unicum lijkt
in het basisonderwijs in Friesland. In de meeste situaties wordt nauwelijks expliciet
aandacht besteed aan de spreekvaardigheid Fries. Uit onderzoek blijkt dat van de 325
basisscholen in Friesland  die geen differentiatie in doelstellingen toepassen,   40%   het
spreken van het Fries niet in de doelstellingen voor het onderwijs in het Fries heeft
opgenomen (Inspectie van het onderwijs 1989: 32). Van de 159 basisscholen die zeggen
wel differentiatie in doelstellingen voor Friestalige en niet-Friestalige leerlingen toe te
passen, geeft  62%  aan het spreken  van het Fries  niet  in de doelstellingen  voor  niet-
Friestalige leerlingen te hebben opgenomen (Inspectie van het onderwijs 1989: 31).
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5.4.2   De feitelijke communicatieve spreelcvaardigheid

In de vorige paragraaf is de onderwijssituatie ten aanzien van de spreekvaardigheid in het
Fries beschreven. In deze en volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de feitelijke
spreekvaardigheid in het Fries en op de samenhang met de onafhankelijke variabelen.

Aan de toets die voor het meten van de communicatieve spreekvaardigheid is gebruikt,
hebben 180 leerlingen, onderverdeeld in 104 Friestalige en 76 Nederlandstalige leerlin-
gen, deelgenomen. De toets is beschreven in paragraaf 4.3.1. Het maximum toe te kennen
punten is 200; de normscore is vastgesteld op 100 punten.

Tabel 5.4.1.     Frequentieverdeling van scores voor communicatieve spreekvaardigheid Fries

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n= 180) (n= 104) (n=76)

Score frequentie % frequentie % frequentie            %

10 - 19 2 1.6            0             0.0            2              2.6

20 - 29 0 0.0           0             0.0           0              0.0

30 - 39 0 0.0            0             0.0           0              0.0

40 - 49 1 0.6            0             0.0            1              1.3

50 - 59 2 1.1            0             0.0           2              2.7

60 - 69      14                 7.8              2                 1.9             12                15.8
70 - 79      17                 9.4              7                6.8             10                13.1
80 - 89      57               31.7             32               30.7             27               35.6
90 - 99      63               35.0             43               41.4             18               23.6
100- 109   23           12.7         19           18.2          4            5.3

110 - 119 1 0.6            1              1.0           0              0.0

Gemiddelde 87.96 92.03 80.01

Standaarddeviatie 14.13 9.12 16.67

De gemiddelde score voor de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen is respectievelijk
92.0 en 80.0. Uit de tabel blijkt dat bijna 20% van de Friestalige leerlingen de normscore
van 100 of een hogere score bereikt. Bij de Nederlandstalige leerlingen is dit percentage
slechts   5.3 %.      Uit de analye blijkt  dat de Friestalige leerlingen significant hoger scoren
dan de Nederlandstalige leerlingen (F=38.399, df=1,178, p=.000).

5.4.3      Samenhang   met  de  onafhankelijke  variabelen

In deze paragraaf worden de thuistaal en de taalomgeving (categorietn A, B en C), de
mate van voertaalgebruik (categoriean A en A') en de mate van tijdsinvestering (catego-
rieen C en C') in de analyse betrokken. De gemiddelden en de standaarddeviaties voor de
onderscheiden schoolcategorieen, uitgesplitst naar de thuistaal van de leerlingen, worden
gegeven in tabel 5.4.2.
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Tabel 5.4.2: Gemiddelde scores op de toets communicatieve spreekvaardigheid Fries

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 93.29 sd. 10.60   gem. 91.88 sd. 8.10 gem. 89.93 sd. 11.05
(n = 19) (n= 18) (n= 17)

Nederlandstalige gem. 76.27 sd. 21.57   gem. 82.94 sd. 10.86   gem. 88.75 sd.  9.65
leerlingen (n = 18) (n= 17)                                    (n= 19)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige leerlingen gem. 93.88 sd. 6.82 gem. 90.75 sd.  9.41
(n=25) (n=25)

Nederlandstalige gem. 73.26 sd. 17.61
leerlingen (n=22)

Voor de schoolcategoriefin A, B en C is een variantie-analyse uitgevoerd met thuistaal en
taalomgeving als onafhankelijke variabelen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.4.3.

Tabel 5.4.3. Samenhang tussen communicatieve spreekvaardigheid Fries en de onafhankelijke
variabelen  thuistaal  en  taatomgeving   (n= 109)

Factor                     SS                df                 MS                F                  p

Thuistaal (TT) 2174.840               1 2174.840 13.489 .000

Taalomgeving (TO) 413.074 2 206.537 1.282 .282

TT x TO 1114.573 2 557.287 3.459 .035

Residual 16595.888 103 161.125

Totaal 20292.636 108 187.895

Uit de tabel blijkt, dat alleen de thuistaal voor een significant hoofdeffect zorgt. Dit effect
moet echter gerelateerd worden aan het significante interactie-effect dat optreedt bij de
variabelen thuistaal en taalomgeving.  Uit de zogeheten simple-effect analyses  komt  naar
voren  dat de Nederlandstalige leerlingen van categorie   A   (n= 18)   met een gemiddelde
score van 76.27 significant lager scoren dan de Friestalige leerlingen van deze categorie
(n=20) die een gemiddelde score van 93.00 behalen (F=15.99, df=1,103, p=.000). Ook
de Nederlandstalige leerlingen van categorie B (n=17) scoren met een gemiddelde van
82.94 significant lager   dan de Friestalige leerlingen van categorie   B   (n= 18),   die   een
gemiddelde score behalen van 91.88 (F=4.35, df=1,103, p=.039). Het thuistaaleffect
blijkt dus door de Nederlandstalige leerlingen van categorie A en B veroorzaakt te
worden. Ten aanzien van de taalomgeving blijkt dat de Friestalige leerlingen van de
onderscheiden categorieen niet significant van elkaar verschillen (F=.41, df=2,103,
p=.664).  De  in de thuissituatie verworven spreekvaardigheid Fries is kennelijk zo sterk,
dat de mate van Friestaligheid van de schoolpopulatie daar niets aan toevoegt. Bij de
Nederlandstalige leerlingen blijken de leerlingen van categorie  A  (n= 18)  met een score
van 76.27 significant lager te scoren  dan de Nederlandstalige leerlingen van categorie  C
(n=19), die een gemiddelde van 88.75 hebben (F=4.31, df=2,103, p=.016). De sterke
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mate van Friestaligheid van de schoolbevolking blijkt samen te hangen met de spreekvaar-
digheid Fries van de Nederlandstalige leerlingen. Het beschreven effect is weergegeven in
figuur  5.4.1.
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Figuur 5.4.1: Interactie-effect thuistaal en taalomgeving

De vetgedrukte pijlen in de figuur geven de significante verschillen aan.
In hoeverre er sprake is van samenhang tussen het gebruik van het Fries als voertaal en
enerzijds en de communicatieve spreekvaardigheid Fries van de leerlingen anderzijds
wordt weergegeven in tabel 5.4.4.

Tabel 5.4.4:    Samenhang tussen het gebruik van het Fries als voenaal (cat. A vs cat A') en de
communicatieve spreekvaardigheid Fries (n=84)

Factor                      SS                df                 MS               F                  p

Thuistaal (Tr) 7319.262               1 7319.262 33.349 .000

Voertaal (VT) 30.383               1 30.383 .138 .711

TT x VT 67.129        1 67.129 .306 .582

Residual 17557.967 80 219.475
Totaal 25227.197 83 303.942
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Het blijkt dat alleen de thuistaal voor een significant hoofdeffect zorgt. De Friestalige
leerlingen (n=44) van de categorieen A en A' scoren met een gemiddelde van 93.63
significant hoger dan de Nederlandstalige leerlingen (n=40) van deze beide categorieen,
die een gemiddelde score van 74.61 hebben. Als naar de gemiddelde scores van de
categorie8n A en A' wordt gekeken, blijkt de gemiddelde score van 85.01 van de
leerlingen van categorie A (n=37) nauwelijks te verschillen van de gemiddelde score van
84.23 van de leerlingen van categorie A' (n=47). Er is dus geen sprake van samenhang
tussen het gebruik van het Fries als voertaal en de communicatieve spreekvaardigheid.

Uit de variantie-analyse met tijdsinvestering als onafhankelijke variabele blijkt dat er
geen samenhang is tussen de tijdsinvestering voor het vak Fries en de communicatieve
spreekvaardigheid Fries (F=.067, df=1,40, p=.798).

5.4.4     De  mening  van  de  beoordelaars  over  de  kwaliteit  van  het  gesproken  Fries

Bij de beoordeling van de communicatieve effectiviteit van de spreektaak is niet gelet op
de kwaliteit van het gesproken Fries. Om toch ook enig zicht te krijgen op dit aspect
hebben vier beoordelaars alle teksten van de leerlingen op een tienpuntsschaal de kwaliteit
van het gesproken Fries van de leerlingen gewaardeerd. De procedure van de beoordeling
is beschreven in paragraaf 4.4.3. In tabel 5.4.5 wordt de frequentieverdeling van de
beoordeelde kwaliteit van het Fries weergegeven.

Tabel 5.4.5:    Frequentieverdeling van de beoordelingsscores van de kwaliteit van het gesproken
Fries

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n = 180) (n= 104) (n=76)

Score frequentie % frequentie % frequentie %

1          18            10.0            0            0.0          18            23.7

2         11             6.1            0            0.0          11            14.5

3                11                      6.1                    0                   0.0                 11                    14.5
4                13                     7.2                    0                   0.0                 13                    17.1
5         18            10.0            5            4.8          13            17.1

6               34                    18.9                  26                 25.0                  8                    10.6
7         61            33.9           60          57.7           2             2.6

8                14                     7.8                   13                  12.5                  0                     0.0
9                 0                     0.0                    0                   0.0                  0                     0.0
10          0              0.0             0            0.0           0              0.0

Gemiddelde 5.67 7.13 3.68

Standaarddeviatie 2.16 .67 1.87

Uit een analyse blijkt dat de Friestalige leerlingen significant hoger scoren dan de Neder-
landstalige leerlingen (F=301.479, df=1,178,  p=.000). De Friestalige leerlingen hebben
een gemiddelde score  van  7.13. De score  van de Nederlandstalige leerlingen daarentegen
ligt  vrij laag, namelijk 3.68. Slechts  13 %  van de Nederlandstalige leerlingen behaalt  een
score van 6 of hoger. Uit de correlatieberekening blijkt dat er bij de gehele steekproef en
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bij de Nederlandstalige leerlingen sprake is van een redelijk positieve samenhang tussen
de oordelen over de kwaliteit van het gesproken Fries en de communicatieve spreekvaar-
digheid. De correlatieco8fficienten voor de gehele steekproef en de Nederlandstalige
leerlingen zijn respectievelijk .59** en .54**. Bij de Friestalige leerlingen daarentegen is
geen sprake van een significante correlatie. De correlatieco8fficiEnt bedraagt daar .17.
Het ontbreken van een significante correlatie kan verklaard worden door het feit dat bij de
oordelen over de kwaliteit van het gesproken Fries de spreiding erg klein is. Dit blijkt
met name uit de kleine standaarddeviatie van.67.

In tabel 5.4.5 is alleen een verdeling gegeven van het oordeel over de kwaliteit van het
Fries van de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen. Gezien het grote verschil in score
tussen de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen is het interessant na te gaan in
hoeverre er sprake is van samenhang tussen de taalomgeving van de basisscholen, de mate
van voertaalgebruik en de tijdsinvestering voor het vak Fries enerzijds en de kwaliteit van
het gesproken Fries anderzijds. Dit kan immers niet uit de frequentieverdeling worden
afgeleid. In tabel 5.4.6 worden eerst de gemiddelden en de standaarddeviaties voor de
onderscheiden schoolcategorieen, uitgesplitst naar de thuistaal van de leerlingen, weerge-
geven. Dama wordt door middel van variantie-analyse nagegaan in hoeverre er sprake is
van samenhang met de genoemde onafhankelijke variabelen.

Tabel 5.4.6: Gemiddelde beoordelingsscores van de kwaliteit van het gesproken Fries

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 7.0 sd..57 gem. 7.4 sd. .48 gem. 7.1 sd. .60
(n=20) (n= 18) (n= 17)

Nederlandstalige gem. 3.4 sd. 1.70 gem. 4.1 sd. 1.95 gem. 5.0 sd. 1.21
leerlingen (n= 18) (n= 17) (n= 19)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige leerlingen gem. 6.6. sd..67 gem. 7.6 sd..49
(n=25)                                                  (n=25)

Nederlandstalige gem. 2.4 sd. 1.60
leerlingen (n=22)

De samenhang tussen de variabelen thuistaal en taalomgeving enerzijds en de kwaliteit
van het Fries van de leerlingen van basisscholen van de categorie8n A, B en C anderzijds
is weergegeven in tabel 5.4.7.
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Tabel 5.4.7 Samenhang tussen de beoordeelde Icwaliteit van het gesproken Fries en de onaf-
hankelijke variabelenthuistaal en taalomgeving  (n= 109)

Factor                      SS               df                 MS               F                   p

Thuistaal CIT) 243.157         1 243.157 164.565 .000

Taalomgeving (TO) 12.925               2 6.462 4.374 .015

TT x TO 11.024               2 5.512 3.731 .027

Residual 152.190 103 1.478

Totaal 416.858 108 3.860

Uit de tabel blijkt dat de variabelen thuistaal en taalomgeving beide voor een significant
hoofdeffect zorgen. Deze hoofdeffecten moeten echter gerelateerd worden aan het
significante interactie-effect dat optreedt. Uit zogeheten simple-effect analyses blijkt dat in
elke categorie de Nederlandstalige leerlingen significant lager scoren dan de Friestalige
leerlingen. De F-waarden voor de categori n A, B en C zijn respectievelijk 78.71, 65.69
en 25.82. Uit de analyse blijkt bovendien dat naarmate de Friestaligheid van de populatie
van de scholen toeneemt de gemiddelde scores betreffende de kwaliteit van het Fries van
de Nederlandstalige leerlingen toenemen. De scores van de Nederlandstalige leerlingen
van categorie B en C blijken echter niet significant te verschillen. Wel blijken de
Nederlandstalige leerlingen van categorie C, de meest Friestalige situatie, significant
hoger te scoren dan de Nederlandstalige leerlingen van categorie A, de minst Friestalige
situatie (F=6.70, df=2,103, p=.002). In figuur 5.4.2. is het interactie-effect weergege-
ven. De vetgedrukte pijlen in de figuur geven significante verschillen aan.
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Figuur 5.4.2: Interactie-effect van thuistaal en taatomgeving bij de beoordeelde
kwaliteit van het Fries
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In hoeverre er sprake is van samenhang tussen het gebruik van het Fries als voertaal en
de beoordeelde kwaliteit van het gesproken Fries van de leerlingen is samengevat in tabel
5.4.8.

Tabel 5.4.8:      Samenhang tussen het  gebruik van het Fries  als voertaal  (cat. A vs  cat.  A') en de
kwaliteit van het gesproken Fries  (n=84)

Factor                      SS               df                 MS               F                   p

Thuistaal CIT) 309.795              1 309.795 208.136 .000

Voertaal (VT) 11.822         1 11.822 7.943 .006

TT x VT 1.690               1 1.690 1.135 .290

Residual 119.074             80                      1.488
Totaal 449.715            83                   5.418

Uit de tabel blijkt dat de variabele thuistaal voor een significant hoofdeffect zorgt. De
Friestalige leerlingen van de categorie8n A en A' (n=44) scoren met een gemiddelde van
6.76 significant hoger  dan de Nederlandstalige leerlingen   van deze categorie8n   (n =40),
die een gemiddelde score van 2.87 halen. Uit de tabel blijkt eveneens, dat het gebruik van
het Fries als voertaal voor een significant effect zorgt. De beoordeelde kwaliteit van het
gesproken Fries van de leerlingen van categorie A is significant hoger dan die van de
leerlingen van categorie  A'. Dit betekent  dat  bij het gebruik  van het Fries als voertaal  de
kwaliteit van het gesproken Fries van de leerlingen toeneemt.

In hoeverre de tijdsinvestering voor het vak Fries samenhangt met de kwaliteit van het
Fries van Friestalige leerlingen is samengevat in tabel 5.4.9.

Tabel 5.4.9: Samenhang tussen tijdsinvestering voor het Fries  (cat. C vs cat.  C') en de beoor-
deelde kwaliteit van het gesproken Fries  (n=42)

Factor                     SS              df               MS               F                p

Tijdsinvestering 2.415        1 2.415 8.448 .006

Residual 11.437             40                       .286
Totaal 13.852       41             .338

Uit de tabel blijkt dat de mate van tijdsinvestering voor een significant effect zorgt.
Friestalige leerlingen van categorie C' (n=25) scoren met een gemiddelde van 7.58
significant hoger dan Friestalige leerlingen van categorie   C   (n =17)   die een gemiddelde
score van 7.09 behalen.
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5.4.5   De eigen inschatting van de spreekvaardigheid

Evenals bij de andere vaardigheden is in het onderzoek aan de leerlingen gevraagd hun
eigen inschatting van de spreekvaardigheid Fries aan te geven. Uit de antwoorden van de
leerlingen op de vraag 'Kun je het Fries spreken?' ontstaat het volgende beeld.
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Figuur 5.4.3: Eigen inschatting spreekvaardigheid Fries (in %)

Uit de figuur blijkt, dat minder  dan  40%   van de leerlingen aangeeft het Fries   'heel
gemakkelijk' te kunnen spreken.

Als we de eigen inschatting van de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen
vergelijken, blijkt er een groot verschil te zijn tussen beide groepen leerlingen. Van de
Friestalige leerlingen verwacht niemand het Fries 'met moeite' of 'helemaal niet' te
kunnen spreken. Dat ligt voor de hand, omdat de kinderen van huis uit Friestalig zijn. Bij
de Nederlandstalige leerlingen daarentegen verwacht  ruim  50%  van de leerlingen  dat  zij
het Fries 'met moeite' of 'niet' kunnen spreken.

De scores van de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen zijn uitgezet op een
vijfpuntsschaal (heel gemakkelijk = 5; niet = 1). Vervolgens zijn de zo verkregen scores
onderling vergeleken. Uit de variantie-analyse blijkt dat de thuistaal een sterk effect tot
stand brengt. De Friestalige leerlingen scoren met een gemiddelde score van 4.67
significant hoger dan de Nederlandstalige leerlingen die een gemiddelde score van 2.58
hebben (F=401.317, df=1,178, p=.000). Als de feitelijke scores van de Friestalige
leerlingen (gem. 92.03) en de Nederlandstalige leerlingen (gem. 80.01) gerelateerd
worden aan de eigen inschattingsscores (gem. 4.67 en 2.58), blijkt dat de Nederlandstali-
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ge  leerlingen hun eigen spreekvaardigheid verhoudingsgewijs lager inschatten   dan   de
feitelijke communicatieve spreekvaardigheid.

Uit de correlatieberekeningen blijkt dat de samenhang tussen de eigen inschatting en de
waardering van de beoordelaar ten aanzien van de kwaliteit van het gesproken Fries
sterker is dan tussen de eigen inschatting en de door de beoordelaars gegeven scores
betreffende de communicatieve spreekvaardigheid. In tabel 5.4.10 is dit weergegeven.

Tabel 5.4.10:  Correlatie tussen de eigen inschatting van de spreekvaardigheid enerzijds en de
beoordeelde kwaliteit van het Fries en de beoordeelde communicatieve spreekvaar-
digheid anderzijds

Eigen inschatting spreekvaardigheid

Correlatie Gehele populatie Friestalige Nederlandstalige
in steekproef leerlingen leerlingen

Communicatieve spreekvaardigheid .44** .03 .27*

Beoordeling kwaliteit van het Fries .77** .13 .50**

Uit de tabel blijkt dat de correlatie tussen de eigen inschatting van zowel de Friestalige als
de Nederlandstalige leerlingen over hun spreekvaardigheid hoger is dan de correlatie
tussen de eigen inschatting en communicatieve spreekvaardigheid. Bij de Friestalige
leerlingen is echter geen sprake van een significante correlatie. Dit komt omdat zowel bij
de eigen inschatting als bij de beoordeling van de kwaliteit bij de Friestalige leerlingen de
spreiding erg klein is. Het gegeven dat bij de gehele populatie en bij de Nederlandstalige
leerlingen de correlatie tussen de eigen inschatting en de beoordeling hoog is zou kunnen
betekenen dat de leerlingen bij de beantwoording van de vraag 'Kun je het Fries spre-
ken?' eerder gedacht hebben aan 'hoe goed spreek ik het F,ies' dan aan 'hoe goed breng
ik een verhaal over'.

De gegevens over de eigen inschatting van de spreekvaardigheid Fries van de leerlin-
gen in het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' hebben we eveneens vergeleken met de
gegevens uit het onderzoek van Gorter e.a. (1984) en De Goede e.a (1994). In tabel
5.4.11 zijn de gegevens weergegeven.

Tabel 5.4.11:  Vergelijking van het eigen inschattingspatroon inzake spreekvaardigheid Fries in
Tad yn Fryslan', 'Jeugd in Friesland' en Taalpeiling yn Fryslan' On %)

Eigen inschatting Taal yn Frysldn Jeugd in Taalpeiling yn
spreekvaardigheid (Gorter e.a. 1984) Friesland Frysl8n
in het Fries (n= 188) (n=701) (n=787)

Heel gemakkelijk             43                          55                          36
Goed                                 14                                7                               19
Vrij  aardig                                                  11                                                                10                                                              22

Met moeite                        19                               14                               18
Niet                                  14                               14                                5

Uit de tabel blijkt dat er een groot verschil is tussen beide onderzoeken bij de categorie
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'heel gemakkelijk'; namelijk 15%. Een ander opmerkelijk verschil is te constateren bij de
middencategorie 'vrij aardig'. Het percentage leerlingen van 'Taalpeiling  yn  Frysldn'   dat
bij de inschatting een 'middenpositie inneemt  is  twee maal zo groot als bij het onderzoek
'Taal yn Fryslan'.

5.4.6 Bespreking

In de kemdoelen Fries is het spreken van het Fries voor alle leerlingen opgenomen. De
kerndoelen voor spreken en luisteren zijn als volgt geformuleerd (Staatsblad 1993, 264):

1.           De  leerlingen weten  dat  men  kan luisteren  en spreken met verschillende  doelen.

2.       De leerlingen lcunnen
- de inhoud en bedoeling van hetgeen er tegen hen gezegd wordt begnypen;
- vragen stellen om infonnatie te verzamelen over een door henzelf gekozen
onderwerp:
- verslag uitbrengen:
- iets uitleggen;
-  hun  ervaring,  mening,  waardering  of afkeuring op persoonlijke  wijze weergeven;
-  deelnemen  aan  een formeel  gesprek.

Uit deze beschrijving blijkt dat in het onderzoek terecht gekozen is voor een toets
communicatieve spreekvaardigheid Fries. De opdracht aan de leerlingen past dan ook
geheel binnen de kerndoelen.
Uit de resultaten blijkt echter dat bijna  20%  van de Friestalige leerlingen een normscore
van 100 of meer behaalt. Ruim 40% van de Friestalige leerlingen benadert de normscore
(een score tussen 90 en 100 punten). Dit betekent dat 60% van de Friestalige leerlingen
een score van 90 of hoger bereikt. Bij de Nederlandstalige leerlingen daarentegen ligt het
beeld heel anders. Slechts 5.3 % behaalt een score van 100 of meer, terwijl ruim 23%
deze normscore benadert (een score tussen 90 en 100 punten). Van de Nederlandstalige
leerlingen behaalt  29% een score  van  90 of hoger, terwijl  ruim  70 % een score beneden
de 90 punten behaalt. Dit betekent dat de communicatieve spreekvaardigheid Fries van de
Nederlandstalige leerlingen gering is. Er blijkt dan ook op het gebied van de communica-
tieve spreekvaardigheid Fries een discrepantie te bestaan tussen de beoogde kerndoelen en
de feitelijke spreekvaardigheid in het Fries van de leerlingen.

Uit de voorgaande subparagrafen komt naar voren dat de thuistaal van de leerlingen in
combinatie met de taalomgeving bij de communicatieve spreekvaardigheid voor een
significant interactie-effect zorgt. De Nederlandstalige leerlingen van de scholen van
categorie A en B scoren significant lager dan de Friestalige leerlingen van deze catego-
rietn. Er blijkt echter geen verschil te zijn tussen de Friestalige en de Nederlandstalige
leerlingen van categorie C. De mate van Friestaligheid van de taalomgeving van de
scholen in deze categorie en de buitenschoolse taalomgeving zorgen er kennelijk voor dat
er geen verschillen optreden tussen beide groepen leerlingen.

De mate van het gebruik van het Fries als voertaal en de mate van tijdsinvestering
voor het vak Fries blijken niet samen te hangen met de communicatieve spreekvaardigheid
Fries. Kennelijk heeft het onderwijs in het Fries nauwelijks invloed op de spreekvaardig-

125



heid in het Fries. Deze constatering is niet verwonderlijk als bedacht wordt dat in de
onderwijspraktijk het kunnen spreken van het Fries nauwelijks als doelstelling door de
scholen wordt gehanteerd.

De waardering van de beoordelaars voor de kwaliteit van het door de Nederlandstalige
leerlingen gesproken Fries is gering. Dit blijkt duidelijk uit de gemiddelde score van 3.68
op een tienpuntsschaal. Ook deze constatering is niet verwonderlijk. Als het spreken van
het Fries geen expliciete doelstelling van de scholen is, zullen Nederlandstalige kinderen
het Fries nauwelijks leren spreken. Wel blijkt er sprake te zijn van samenhang met de
taalomgeving, het gebruik van het Fries als voertaal en de tijdsinvestering voor Fries als
vak.
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5.5     Spellingsvaardigheid in het Fries

In deze paragraaf worden de resultaten van de spellingsvaardigheid in het Fries bespro-
ken. In de eerste subparagraaf wordt de onderwijssituatie geschetst. In de daarop
volgende subparagrafen wordt ingegaan op de feitelijke spellingsvaardigheid en de
samenhang met de onafhankelijke variabelen.

5.5.1       De  ondenvijssituatie

Uit het onderzoek van de Inspectie van het onderwijs (1989: 32) blijkt dat slechts een
beperkt aantal scholen het schrijven van het Fries als doelstelling van het onderwijs in het
vak Fries in het schoolwerkplan heeft opgenomen.

Een praktijkvoorbeeld

Op donderdagmiddag staat voor groep 7 van een basisschool in een
gemengdtalige situatie onderwijs in het Fries op het groepsrooster.
De leerlingen zijn bezig met een biologie-onderwerp. Over het onderwerp
worden dia's vertoond, er wordt over gepraat, er staan leesteksten in de
leerlingenboekjes met invulopdrachten. De invulopdrachten worden be-
sproken, maar de leerlingen krijgen niet de opdracht zelfstandig de ant-
woorden in te vullen. De leerkracht schrijft de goede antwoorden op het
bord en de leerlingen nemen de antwoorden over in hun leerlingenboekje.

Als de huidige praktijksituatie gerelateerd wordt aan de kerndoelen die voor het onderwijs
in het Fries geformuleerd zijn, dan blijkt er een grote discrepantie te zijn. In de kerndoe-
len is namelijk de schrijfvaardigheid Fries wel opgenomen (Staatsblad 1993, 264):

-   De leerlingen weten, dat er geschreven wordt met het oog op verschillen<ie doelen.
-  De leerlingen kunnen hun gedachten, ervaringen, gevoelens en bedoelingen naar eigen

voorkeur uiten in bijvoorbeeld een mededeling, een verhaal, een gedicht, een dialoog
voor hoorspel, poppenkast of toneel.

-  De leerlingen kunnen de vormgeving en de presentatie van hun teksten verzorgen door
aandacht te besteden aan spelling, leesbaarheid van hun handschrift, zinsbouw,
bladspiegel, beeldende elementen en kleur.

De spelling, als onderdeel van de schrijfvaardigheid, wordt dus duidelijk genoemd in de
kerndoelen. Dit betekent dat in de komende jaren veel tijd en energie gestoken moet
worden in voorlichting en begeleiding om de schrijfvaardigheid Fries te incorporeren in
het onderwijs in het Fries op de basisscholen in Friesland.

5.5.2     De  feitelijke  spellingsvaardigheid

In subparagraaf 5.5.1 is de onderwijssituatie ten aanzien van het spellingsonderwijs in het
Fries beschreven. In deze en de volgende paragrafen wordt de feitelijke spellingsvaardig-
heid en de samenhang met de onafhankelijke variabelen nader besproken.
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De spellingsvaardigheid in het Fries is gemeten met een toets waarbij de leerlingen van
22 woorden aan moeten geven of deze goed of fout gespeld zijn. De toets is beschreven
in paragraaf 4.3.2. Aan de toets hebben 777 leerlingen deelgenomen, te weten 423
Friestalige en 354 Nederlandstalige leerlingen.

In de oorspronkelijke toets waren 22 items opgenomen. In verband met de betrouw-
baarheid (zie subparagraaf 4.4.4) zijn drie items niet in de analyse betrokken. De
maximumscore die de leerlingen kunnen bereiken, is hierdoor 19 punten geworden. In
tabel  5.5.1  zijn de resultaten weergegeven.

Tabel 5.5.1:      Frequentieverdeling van de scores spellingsvaardigheid in het Fries

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n=777) (n=423) (n=354)

score frequentie % frequentie % frequentie %

0-1           1                 0.1               0                 0.0              1             0.3
2-3 2              0.3             1               0.2             1            0.3

4-5 1                0.1              0               0.0             1            0.3
6-7          5                 0.7              2                 0.5              3             0.9
8- 9         47                 6.0              7                 1.7             40            11.3

10 - 11 129 16.6          50            11.8          79         22.3

12 - 13 222 28.6 106 25.0 116 32.8

14 - 15 216 27.8 143 33.8          73         20.6

16 - 17 129 16.6                95                   22.5                 34                 9.6

18 - 19      25               3.2           19              4.5            6            1.7

gemiddelde score 13.22 13.96 12.35

standaarddeviatie 2.56 2.27 2.61

Met een gemiddelde score    van 13.96 maken de Friestalige leerlingen    74%    van    de
opgaven goed. De Nederlandstalige leerlingen maken met een gemiddelde van 12.35 ruim
65 %  van de opgaven  goed. Dit lijkt  een goed resultaat, vooral gezien het gegeven  dat  er
nauwelijks onderwijs in de spellingsvaardigheid in het Fries gegeven wordt. Bij de
interpretatie van deze cijfers moet echter rekening gehouden worden met het gegeven dat
de leerlingen niet zelf de antwoorden hoefden te bedenken, maar als antwoordcategorie
konden kiezen uit  'goed'  of 'fout'; de gokkans  was  dus  50%.

Als we naar de verdeling van de scores kijken, dan blijkt dat bij de spellingsvaardig-
heid in het Fries van de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen zich hetzelfde
patroon voordoet   als   bij de andere vaardigheden Fries.   Bij de lagere scores   is   het
percentage Nederlandstalige leerlingen groter dan het percentage Friestalige leerlingen.
Van de Friestalige leerlingen maakt 2.4% van de leerlingen minder dan 10 van de 19
opgaven goed. Bij de Nederlandstalige leerlingen is dit percentage ruim 5 maal zo groot,
namelijk  13.7%.   Uit de analyst blijkt  dan  ook  dat de Friestalige leerlingen significant
hoger scoren dan de Nederlandstalige leerlingen (F=83.999, df 1,775, p=.000).
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5.5.3      Het  herkennen  van  goed  en fout   geschreven  woorden

In de vorige subparagraaf is de frequentieverdeling van de spellingsvaardigheid in het
Fries van de leerlingen gepresenteerd en besproken. Na deze analyse van de resultaten
van de totale score van de leerlingen op de spellingstoets, wordt in deze subparagraaf
nagegaan of er een verschil is tussen het herkennen van de goed gespelde woorden in
vergelijking met de fout gespelde woorden. In figuur 5.5.1 worden de scores van de
leerlingen per spellingsgeval weergegeven. 1

100

60-

...

40-
/

20-
'  fout gespeld -» goed geepeld

0'll,1,1111
f/v  ch/g   y    le oa oa UO ea oe e   u/u

breking

fout gespeld 82 66 37 48 68 36 64 80  41 50 23

goed gespeld 86 68  97  78  89  69  69 86 84 87 75

(N 777)

Figuur 5.5.1:    De  mate van herkenning  van goed gespelde versus fout gespelde Friese
woorden door de leerlingen (in  %)

Uit  figuur 5.5.1 blijkt  dat  82%   van de leerlingen de foutgespelde  f/v  als fout herkent  en
86%  van de leerlingen  de goed gespelde  f/v als zodanig aankruist. Het verloop  van het
beeld laat zien, dat bij de spellingsgevallen f/v, cWg, /uo/ en /ea/ het percentage
leerlingen dat zowel het goed gespelde als het fout gespelde woord herkent, ongeveer
gelijk is. Met name het f/v-spellingsgeval en het /ea/-grafeem worden zowel in de goed
gespelde als in de fout gespelde vorm door meer dan 80% van de leerlingen herkend. Bij
de overige opgaven blijkt er per spellingsgeval een groot verschil te zijn tussen het
herkennen van de twee aangeboden vormen. Uit de frequentieverdeling blijkt dat de lage
percentages betrekking hebben op het herkennen van fout gespelde Friese woorden,

' In het overzicht in figuur 5.5.1 zijn voor de volledigheid alle 22 items opgenomen. In
verband met de betrouwbaarheid zijn voor de verdere analyse de volgende items verwij-
derd: a. fout gespelde uo-klank, b. fout gespelde ie-klank, c. fout gespelde oe-klank.
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waarbij met name de fout gespelde 'y' en 'oa' (met breking) en de diRkritische tekens
slechts matig als 'fout' herkend worden. De leerlingen herkennen deze woorden dus
minder gemakkelijk als fout gespeld. Op grond van deze constatering zou verondersteld
kunnen worden dat het Friese woordbeeld van de leerlingen niet sterk genoeg is om de
fout gespelde Friese woorden te kunnen herkennen.

5.5.4  Samenhang met de onafhankelijke variabelen

In deze subparagraaf worden de thuistaal en de mlomgeving (categorieEn A, B en C), het
voertaalgebruik (categorieEn A en A') en de tijdsinvestering (categorieBn C en C') in de
analyse betrokken. De gemiddelden en de standaarddeviaties voor de onderscheiden
schoolcategorieEn, uitgesplitst naar de thuistaal van de leerlingen, worden gegeven in
tabel 5.5.2.

Tabel 5.5.2: GemiddeIde scores op de spellingstoets Fries (n=777)

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 13.22 sd. 2.19 gem. 13.45 sd. 2.14 gem. 14.03 sd. 2.35
(n=37) (n= 99) 01=201)

Nederlandstalige gem. 11.46 sd. 2.42 gem. 13.29 sd. 2.61 gem. 13.20 sd. 2.50
leerlingen (n=121) (n=70) (n=60)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige leerlingen gem. 13.46 sd. 2.06 gem. 15.49 sd. 1.63
(n=35) (n=51)

Nederlandstalige gem. 12.07 sd. 2.45 gem. 14.50 sd. 2.83
leerlingen (n=95) (n= 8)

We willen nu allereerst nagaan of er voor de onderscheiden categorieBn A, B en C sprake
is van samenhang tussen de resultaten op de spellingstoets enerzijds en de onafhankelijke
variabelen thuistaal en taalomgeving anderzijds. De resultaten van de variantie-analyse
zijn samengevat in tabel 5.5.3.

Tabel 5.5.3:    Samenhang  tussen  spellingsvaardigheid  Fries  en  thuistaal  en  taalomgeving
(n=588)

Factor                    SS               df                MS              F                 p

Thuistaal CIT) 93.475              1 93.475 16.639 .000

Taalomgeving (TO) 120.751 2 60.375 10.747 .000

Tr x TO 42.083 2 21.042 3.746 .024

Residual 3269.540 582 5.618

Totaal 3781.529 587 6.442
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De taalomgeving van de basisscholen en de thuistaal van de leerlingen zorgen voor een
significant hoofdeffect. Deze effecten moeten echter gerelateerd worden aan het signifi-
cante interactie-effect dat optreedt voor de variabelen thuistaal en taalomgeving. Uit
zogeheten simple-effect analyses blijkt dat zowel bij categorie A, de minst Friestalige
situatie, als bij categorie C, de meest Friestalige situatie, de Nederlandstalige leerlingen
significant lager scoren dan de Friestalige leerlingen (F=46.25, df=1,582, p=.000 en
F=16.04, df=1,582, p=.000). Bovendien blijken de resultaten van de Nederlandstalige
leerlingen van categorie A significant te verschillen van die van de Nederlandstalige
leerlingen van de categorie8n B en C (F=23.80, df=2,582, p=.000). In figuur 5.5.2 is
dit patroon weergegeven.

15

-0- Frlestallge leerl.

14-
-» Nederlt. leerl.
-

t

13-

12-

11-

10
cat. A cat. B cat. C        -

Friestallge leerl. 13.2 13.5        14

Nederlt. leerl. 11.5 13.3 13.2

Figuur 5.5.2: Interactie-effect tussen thuistaal en taalomgeving

De vetgedrukte pijlen in de figuur geven de significante verschillen aan.
Om na te gaan of er sprake is van een samenhang met het al dan niet gebruiken van het
Fries als voertaal, zijn de resultaten van de leerlingen van de basisscholen uit de catego-
rieen A (wel Fries als voertaal) en A' (niet Fries als voertaal) onderling vergeleken. De
resultaten van de variantie-analyse zijn samengevat in tabel 5.5.4.
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Tabel 5.5.4:     Samenhang tussen spellingsvaardigheid Fries en het gebruik van Fries als voertaal
(cat. Avs cat. A') (n=288)

Factor                    SS               df                MS              F                 p

Thuistaal (lT) 132.276               1 132.276 23.753 .000

Voertaal (VT) 9.754         1 9.754 1.751 .187

TT x VT 1.840               1 1.840 .330 .566

Residual 1581.523 284 5.569

Totaal 1740.986 287 6.066

Uit   tabel 5.5.4 blijkt   dat de thuistaal   voor een significant effect zorgt. De Friestalige
leerlingen  (n=72)  van de basisscholen uit categorie  A en categorie  A' te zamen scoren
met een gemiddelde van 13.33 significant hoger dan de Nederlandstalige leerlingen
(n=216)  van de basisscholen uit deze categorie8n,  die een gemiddelde  van 11.73 behalen.

Het voertaalgebruik blijkt niet voor een significant effect te zorgen. Dit betekent dat er
geen samenhang is tussen de mate van gebruik van Fries als voertaal en de spellingsvaar-
digheid Fries.

De samenhang tussen de spellingsvaardigheid van Friestalige leerlingen en de tijdsin-
vestering  voor  het vak Fries (categorie  C - categorie  C') is weergegeven in tabel  5.5.5.

Tabel 5.5.5: Samenhang tussen spellingsvaardigheid Fries en tijdsinvestering voor het vak Fries
(cat. C vs cat. C') (n=252)

Factor                     SS                df                 MS               F                  p

Tijdsinvestering 86.161               1 86.161 17.406 .000

Residual 1237.501 250 4.950

Totaal 1323.663 251 5.274

De tijdsinvestering blijkt voor een significant effect te zorgen. Friestalige leerlingen van
categorie C' (n=51) scoren met een gemiddelde van 15.49 significant hoger dan de
Friestalige leerlingen van categorie C (n=201), die een gemiddelde score van 14.03
behalen. Er is dus sprake van een duidelijke samenhang tussen de mate van tijdsinveste-
ring voor het vak Fries en de spellingsvaardigheid Fries.

5.5.5      De  eigen  inschatting  van  de  spellingsvaardigheid

Ook bij schrijfvaardigheid in het Fries is aan de leerlingen gevraagd een eigen inschatting
aan te geven. Op grond van de verondersteling dat de leerlingen bij de vraag 'Kun je
Fries schrijven?' niet aan communicatieve schrijfvaardigheid hebben gedacht, maar aan de
spellingsvaardigheid in het Fries presenteren wij de gegevens over de eigen inschatting
niet bij het onderdeel communicatieve schrijfvaardigheid, maar in deze subparagraaf. Uit
de antwoorden van de leerlingen op de vraag hoe zij zelf denken het Fries te kunnen
schrijven, ontstaat het volgende beeld.
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Figuur 5.5.3: Eigen inschatting schrijfvaardigheid Fries (in %)

Uit figuur 5.5.3 blijkt dat vrijwel niemand denkt het Fries 'heel gemakkelijk' te kunnen
schrijven en slechts 34% van de leerlingen denkt het Fries 'goed' of 'vrij aardig' te
kunnen schrijven. Als de populatie opgesplitst wordt in Friestalige en Nederlandstalige
leerlingen, blijkt er een groot verschil te zijn tussen de eigen inschatting van beide
groepen leerlingen. Het blijkt dat van de Friestalige leerlingen 54% denkt het Fries 'goed'
of 'vrij aardig' te kunnen schrijven. Van de Nederlandstalige leerlingen daarentegen blijkt
maar 10% de verwachting te hebben het Fries 'goed' of 'vrij aardig' te kunnen schrijven.

Wij hebben de scores van de eigen inschatting van de spellingsvaardigheid van de
Friestalige en Nederlandstalige leerlingen uitgezet op een vijfpuntsschaal (heel gemakke-
lijk = 5; helemaal niet = 1). De analyse van deze scores, door middel van variantie-
analyse, is weergegeven in tabel 5.5.6.

Tabel 5.5.6:    Samenhang tussen de eigen inschatting van de schrijfvaardigheid Fries en thuis-
taal (n= 777)

Factor                     SS              df             MS               F                  p

Thuistaal 149.311               1 149.311 52.941 .000

Residual 456.894 774 .590

Totaal 606.205 775 .782
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De thuistaal blijkt een sterk effect tot stand te brengen. De Friestalige leerlingen verschil-
len met een gemiddelde van 2.57 significant ten aanzien van de inschatting van de
schrijfvaardigheid Fries van de Nederlandstalige leerlingen die een gemiddelde score van
1.69 bereiken. Als deze inschattingsgegevens vergeleken worden met de feitelijke
spellingsvaardigheid, zoals weergegeven  in  tabel  5.5.1, dan blijkt  dat de leerlingen  hun
eigen spellingsvaardigheid te laag inschatten.

Evenals bij de eerder besproken deelvaardigheden Fries hebben wij de gegevens van de
eigen inschatting schrijfvaardigheid Fries vergeleken met de gegevens van het onderzoek
'Taal yn FryslAn' (Gorter e.a. 1984) en 'Jeugd in Friesland' (De Goede e.a. 1994). In
tabel 5.5.7 zijn deze gegevens weergegeven, waarbij dezelfde restricties gelden als bij de
eerder gemaakte vergelijkingen.

Tabel 5.5.7: Vergelijking van het  inschattingspatroon betreffende schriifvaardigheid in het Fries
in 'Taal yn Fryslan' (Gorter e.a. 1984: 110), 'Jeugd in Friesland' (De Goede e.a.
1994) en Taalpeiting yn Fryslan'  On %)

Eigen inschatting Taal yn Fryslan Jeugd in Friesland Taalpeiling yn Fryslin
schrijfvaardigheid (n = 188) (n= 706) (n=777)
in het Fries

Heel gemakkelijk               0                           4                            1
Goed                                     1                                   4                                   6
Vrij aardig                  10                        9                       27

Met moeite                                     19                                              24                                              42
Helemaal niet                71                         59                        24

Uit de tabel blijla dat de leerlingen uit 'Taalpeiling yn Fryslbn' hun eigen spellingsvaar-
digheid Fries veel hoger inschatten dan de respondenten uit het onderzoek 'Taal yn
Frysun' en 'Jeugd in Friesland'.  In  'Taal yn Fryslan' (peildatum 1980) geeft  11%  van de
12-19-jarige respondenten aan het Fries 'heel gemakkelijk tot Vrij aardig' te kunnen
schrijven. In het onderzoek 'Jeugd in Friesland' (peildamm 1993) zegt 17% van de 16-26-
jarige respondenten het Fries tenminste 'vrij aardig' te kunnen schrijven. Dit betekent dat
er in een periode van ruim 19 jaar sprake is van een positieve ontwikkeling ten aanzien
van de schrijfvaardigheid in het Fries. Deze ontwikkeling is naar alle waarschijnlijkheid
het resultaat van de invoering van onderwijs in de Friese taal voor alle leerlingen. Van de
leeftijdsgroep 16-26-jarigen uit het onderzoek 'Jeugd in Friesland' mag van een deel van
de leerlingen immers verondersteld worden dat zij tijdens hun basisschoolperiode
onderwijs in het Fries hebben gehad.

In 'Taalpeiling yn Fryslan' is het percentage leerlingen dat denkt het Fries ten minste
'vrij  aardig' te kunnen schrijven  34%.  Bij het grote verschil tussen de inschattingspercen-
tages van 'Jeugd in Friesland' en 'Taalpeiling yn FryslAn' moet bedacht worden dat naar
alle waarschijnlijkheid bij de leerlingen van 'Jeugd in Friesland' na de basisschoolperiode
de spellingsvaardigheid Fries niet meer geoefend is. Bij de leerlingen van 'Taalpeiling yn
Fryslan' speelt ongetwijfeld mee dat de leerlingen veronderstellen het Fries te kunnen
schrijven, omdat zij onderwijs in het vak Fries hebben.

134



5.5.6      Bespreking

Uit onderzoek (Inspectie van het onderwijs 1989) en uit een analyse van de schoolwerk-
plannen  van de scholen die deelnemen  aan het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslin', blijkt
dat slechts een beperkt aantal scholen het schrijven van het Fries als doelstelling nastreeft.
In subparagraaf 5.5.2 is aangegeven dat de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen
gemiddeld 74% respectievelijk   65 %   van  de 19 opgaven goed beantwoorden. Uitgaande
van het gegeven dat nauwelijks onderwijs in de spellingsvaardigheid in het Fries wordt
gegeven, zou van bevredigende resultaten gesproken kunnen worden. Bij de beoordeling
van de resultaten moet echter rekening gehouden worden met het gegeven dat de
leerlingen niet zelf de antwoorden hoefden te bedenken, maar als antwoordcategorie
konden kiezen  uit  'goed'   of  'fout'. Dit betekent  dat de resultaten,  door de gokkans  van
50%, wel inzicht geven  in het herkennen  van het woordbeeld, maar slechts een beperkt
inzicht geven in de produktieve spellingsvaardigheid Fries.

Uit de analyses blijkt dat de leerlingen meer goed gespelde dan fout gespelde Friese
woorden herkennen. Dit betekent dat de leerlingen door het schriftelijk taalaanbod wel
een vaag Fries woordbeeld hebben ontwikkeld. Dit woordbeeld  laat de leerlingen de  goed
gespelde woorden herkennen, maar het is niet sterk genoeg om de fout gespelde woorden
te ontdekken.

Het blijkt dat de Nederlandstalige leerlingen van zowel categorie A, de minst Friestali-
ge situatie, als van categorie C, de meest Friestalige situatie, significant lager scoren dan
de Friestalige leerlingen van deze categoriean. Het taalaanbod in de thuissituatie van de
Friestalige leerlingen in deze categorieen, de aanwezigheid van Friese boeken en
tijdschriften bijvoorbeeld, kan als mogelijke verklaring voor dit verschil tussen Friestalige
en Nederlandstalige leerlingen genoemd worden.

Het gebruik van het Fries als voertaal heeft te maken met taalaanbod in receptieve en
produktieve zin. In zulke situaties horen kinderen vaker Fries en gebruiken het vaker dan
in de situaties waar het Fries niet als voertaal wordt gebruikt. Het bekender voorkomen
van klanken is echter een auditief aspect en geen visueel aspect, gericht op schriftelijke
woordherkenning. Het ligt dan ook niet voor de hand een samenhang te verwachten tussen
het gebruik van het Fries als voertaal en de spellingsvaardigheid Fries. Dit wordt
bevestigd door de analyse van de resultaten. De gemiddelde scores van de leerlingen van
de basisscholen van de categorieen A en A' verschillen niet significant van elkaar.

De tijdsinvestering voor het vak Fries blijkt wel samen te hangen met de spellingsvaar-

digheid in het Fries. De Friestalige leerlingen van de basisscholen van categorie C',
scholen met een dubbele tijdsinvestering voor het vak Fries, scoren significant hoger dan
de Friestalige leerlingen van categorie  C. In paragraaf  3.3.3 is aangegeven  dat  83 %   van
de basisscholen in Friesland het lezen van het Fries in de doelstellingen voor het vak
Fries heeft opgenomen. Bij een dubbele tijdsinvestering betekent dit dan ook dat er meer
tijd aan het lezen wordt besteed. Het lezen heeft een positief effect op het ontwikkelen
van het woordbeeld. Dit kan een verklaring zijn voor het significante verschil tussen de
leerlingen van categorie  C en categorie  C'.
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5.6     Communicatieve schrijfvaardigheid in het Fries

In de vorige paragraaf zijn de resultaten van de leerlingen op het gebied van de Friese
spelling besproken. Deze deelvaardigheid hebben de leerlingen nodig om in hun teksten
orthografische conventies produktief toe te kunnen passen. In dit hoofdstuk wordt de
produktie van Friese teksten door de leerlingen besproken. Centraal staat de vmag in
hoeverre de leerlingen in staat zijn communicatief effectieve teksten in het Fries te
schrijven. In de eerste subparagraaf wordt de onderwijssituatie geschetst. De resultaten
van de leerlingen op het gebied van het schrijven van teksten in het Fries worden daarna
besproken.

5.6.1  De ondenvijssituatie

Een praktijkvoorbeeld

Een basisschool op het Friese platteland. De leerlingen zijn overwegend
Friestalig. In het schoolwerkplan staat voor het vak Fries aangegeven dat
de leerlingen het Fries moeten kunnen lezen en schrijven aan het einde
van de basisschool.
Tijdens het bezoek blijkt dat de school beschikt over de spellingsleergang
Fries 'De Taaltwirre'. Ook wordt gebruik gemaakt van het Friese spel-
lingsprogramina, dat door een computerwerkgroep is ontwikkeld. In de
combinatiegroep 6,7 en 8 wordt een les gegeven over 'uilen' aan de
hand van het materiaal dat bij een Fries schooltelevisie-programma
hoon, dat de vorige week gevolgd is. De les wordt afgesloten met de
opdracht om in het Fries iets te schrijven over de eigen ervaring met
roofbogels of andere dieren. De leerkracht legt er de nadruk op dat het
in eerste instantie om het verhaal gaat en niet om een correcte spelling.
Uit het gesprek met de leerkracht blijkt dat de Friese teksten niet door de
leerkracht met de leerlingen besproken worden. Ook de spellingsfouten
zijn voor de leerkracht geen aanleiding om cursorische aandacht te
besteden aan de meest voorkomende fouten. De teksten worden alleen
gewaardeerd met een opmerking in de trant van 'in aardich betocht fer-
haal'.1 Het spellingsonderwijs en het schrijven van teksten functioneren
als twee a»nderlijke activiteiten, die kennelijk niet aan elkaar worden
gerelateerd.

In het praktijkvoorbeeld krijgen de leerlingen een schrijfopdracht. Dergelijke situaties
komen echter maar op een heel beperkt aantal basisscholen in Friesland voor. Uit onder-
zoek van de inspectie (Inspectie van het onderwijs 1989) blijkt dat maar een beperkt
aantal basisscholen het schrijven van het Fries in de doelstellingen voor het vak Fries
heeft opgenomen. In de kerndoelen Fries daarentegen is de schrijfvaardigheid wel
opgenomen (zie paragraaf 5.5.2). Dit betekent dat er ten aanzien van de schrijfvaardig-
heid in het Fries sprake is van een grote discrepantie tussen de huidige onderwijspraktijk

1     'een leuk bedacht verhaal'

136



en het geformuleerde beleid.

5.6.2     De  feitelijke   communicatieve   schrijfvaardigheid

In  subparagraaf  5.6.1  is de onderwijssituatie ten aanzien  van het schrijven van teksten  in
het Fries beschreven. In deze en de volgende subparagrafen gaan we nader in op de
feitelijke communicatieve schrijfvaardigheid in het Fries en de samenhang met de
onafhankelijke variabelen.

Aan de toets die we voor het meten van de communicatieve schrijfvaardigheid in het
Fries gebruikt hebben, hebben 303 leerlingen, te weten 182 Friestalige en 121 Neder-
landstalige leerlingen, deelgenomen. De toets is beschreven in paragraaf 4.3.2. De
beoordelaars hebben de teksten gewaardeerd op een schaal van 0-200 punten. De waarde
van de normtekst was vastgesteld op 100 punten.

Tabd 5.6.1: Frequentieverdeling van de scores communicatieve schrijfvaardigheid in het Fries

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n=303) (n=182) (n=121)

Score frequentie % frequentie % frequentie            %

0- 9 0 3.3           5              2.7           5              4.1

10 -  19     17                 5.6              8                 4.4              9                 7.5
20 - 29    20             6.4           5             2.8          15            12.4

30 - 39    24             7.9          14             7.7          10             8.2

40 - 49    25             8.3          16             8.8           9             7.7

50 -  59     31                10.2             18                 9.9             13               10.7
60 -  69 44 14.5                28                    15.3                 16                    13.2
70 - 79    26             8.6          21            11.6           5             4.2

80 -  89     41                13.5             21                11.6             20               16.5
90 -  99     25                 8.3             16                 8.8              9                 7.4
100 - 109     14                  4.7               9                  5.0               5                  4.2
110 - 119 9 3.0           6              3.3            3              2.4

120 - 129     11                  3.7              10                  5.5                1                  0.8
130 - 139 4 1.3            3              1.6            1              0.8

140 - 149 1 0.3            1              0.6           0             0.0

150 en hoger 1 0.3            1              0.6           0              0.0

Gemiddelde 63.61 68.12 56.82

Standaarddeviatie 31.75 31.42 31.15

De gemiddelde score voor de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen is respectievelijk
68.12 en 56.82. Dit betekent dat geen van beide groepen de normscore van 100 haalt. Uit
de standaarddeviatie blijkt dat de spreiding van de scores bij beide groepen erg groot is.
Als we naar de verdeling van de scores kijken, dan blijkt dat van de Friestalige leerlingen
16.6% een score van 100 of hoger haalt. Bij de Nederlandstalige leerlingen is dit
percentage slechts 8.2%. Bijna 40%  van de Nederlandstalige leerlingen scoort minder dan
50  punten.  Bij de Friestalige leerlingen bedraagt dit percentage  ruim 26%. Hoewel  uit  de
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analyse blijkt dat de Friestalige leerlingen significant hoger scoren dan de Nederlands-
talige leerlingen (F=9.479, df=1,301, p=.002) kan van beide groepen gezegd worden
dat de communicatieve schrij fvaardigheid in het Fries gering is.

5.6.3      Samenhang  met  de  onafhankelijke  variabelen

In deze subparagraaf worden de onafhankelijke variabelen thuistaal en taalomgeving
(categorie8n A, B en C), de mate van voertaalgebruik (categorie A en A') en de tijdsin-
vestering voor het vak Fries (categorie C en C') in de analyse betrokken. De gemiddelden
en standaarddeviaties voor de onderscheiden schoolcategorieen, uitgesplitist naar de
thuistaal van de leerlingen, worden weergegeven in tabel 5.6.2.

Tabel 5.6.2: Gemiddelde scores op de toets  communicatieve schrijfvaardigheid in het Fries

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 77.41 sd. 28.15   gem. 65.08 sd. 32.21   gem. 72.98 sd. 30.09
(n=27) (n=31) (n=42)

Nederlandstalige gem. 59.2 sd. 26.0 gem. 60.3 sd. 34.3 gem. 72.6 sd. 24.0
leerlingen (n=28) (n=25) (n=40)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige leerlingen gem. 40.91 sd. 26.19 gem. 78.35 sd. 27.11
(n=32) (n=50)

Nederlandstalige gem. 28.8 sd. 23.5
leerlingen (n=28)

Om na te gaan of er sprake is van een samenhang tussen de onafhankelijke variabelen
thuistaal en taalomgeving enerzijds en de communicatieve schrijfvaardigheid Fries
anderzijds, is voor de onderscheiden schoolcategorieen A, B en C een variantie-analyse
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de Friestalige leerlingen van de basisscholen van de
categorieen A, B en C (n=99) een gemiddelde van 72.30 op hun tekst behalen. De
gemiddelde score van hun Nederlandstalige klasgenoten (n=93) is 65.27. Het verschil
blijkt echter net niet significant te zijn (F=3.846, df=1,186, p=.051). Dit betekent dat
er binnen de categorieEn A, B en C dlls nog net geen sprake van een samenhang tussen de
thuistaal enerzijds en de communicatieve schrijfvaardigheid anderzijds.

De gemiddelde score van de leerlingen van de basisscholen van categorie A (n=55) en
categorie  B  (n=55) is respectievelijk  68.14  en  63.82. Hun gemiddelde score is lager  dan
de score van 72.80 van de leerlingen van de basisscholen van categorie C (n=82). Uit de
analyse blijkt echter dat het verschil niet significant is (F=1.703, df=2,186, p=.185).
Dit betekent dat er geen sprake is van een samenhang tussen de taalomgeving enerzijds en
de communicatieve schrijfvaardigheid anderzijds.

In hoeverre er sprake is van samenhang met het gebruik van het Fries als voertaal
wordt samengevat in tabel 5.6.3.
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Tabel 5.6.3:    Samenhang tussen communicatieve schrijfvaardigheid Fries en het gebruik van
Fries als voertaal  (cat.  A vs  cat. A')  (n=115)

Factor                      SS                  df               MS                 F                    p

Thuistaal CIT) 6600.326               1 6600.326 9.751 .002

Voertaal (VT) 32079.303               1 32079.303 47.394 .000

TT x VT 262.388               1 262.388 .388 .535

Residual 75132.657 111 676.871

Totaal 112964.143 114 990.914

Uit de tabel blijkt dat thuistaal voor een significant effect zorgt. Ten aanzien van de
variabele thuistaal blijken Friestalige leerlingen van basisscholen van de categorieBn A en
A' (n=59) met een gemiddelde van 57.61 significant hoger te scoren dan Nederlands-
talige leerlingen (n=56) van deze categorie8n, die een gemiddelde score van 43.97
behalen.

Het voertaalgebruik blijkt eveneens voor een significant effect te zorgen. De Friestalige
en de Nederlandstalige leerlingen van categorie A scoren met hun gemiddelden van 77.40
en 59.20 significant hoger dan de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen van categorie
A' die gemiddelde scores van 40.91 en 28.75 behalen. Dit betekent dat er sprake is van
samenhang tussen de mate van voertaalgebruik enerzijds en de communicatieve schrijf-
vaardigheid anderzijds. Leerlingen van scholen in een overwegend Nederlandstalige
situatie waar het Fries als voertaal wordt gebruikt, categorie A, scoren dus hoger op
communicatieve schrijfvaardigheid dan leerlingen in een vergelijkbare taalsituatie, waar
het Fries niet als voertaal wordt gebruikt.

Uit de resultaten van de variantie-analyse met tijdsinvestering als onafhankelijke
variabele blijkt dat er geen significant verschil is tussen de gemiddelde scores van
Friestalige leerlingen van categorie  C en categorie C'. Hoewel de Friestalige leerlingen
van categorie C' (n=50) met een gemiddelde score van 78.35 hoger scoren dan de
Friestalige leerlingen van categorie C (n=42), die een gemiddelde score van 72.98 halen,
is het verschil niet significant (F=.811, df=1,90, p=.370).

5.6.4 Bespreking

In de voorgaande paragrafen zijn de resultaten van de communicatieve schrijfvaardigheid
in het Fries weergegeven. Deze resultaten kunnen beschouwd worden als eerste empiri-
sche gegevens betreffende dit aspect, omdat er in Friesland niet eerder onderzoek gedaan
is naar de communicatieve schrijfvaardigheid in het Fries op de basisscholen.

Wel is er 66n keer een kleinschalig onderzoek verricht waarin ge8xperimenteerd is met
het gebruik van computers ten behoeve van schrijfvaardigheid in twee talen (Ytsma &
Gorter 1991). Het doel van het experiment was in de eerste plaats leerlingen te stimuleren
teksten in het Nederlands en vooral in het Fries te schrijven. Het tweede doel was
materiaal te verzamelen voor taal- en onderwijskundig onderzoek naar de schrijfprodukten
van leerlingen in het Fries en in het Nederlands. Aan het experiment namen drie
basisscholen deel en deze scholen werden wetenschappelijk en onderwijskundig onder-
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steund door de Fryske Akademy en de onderwijsbegeleidingsdienst. Gedurende het
experiment moesten de leerlingen per week een tekst schrijven, afwisselend in het Fries
en in het Nederlands. Uit Ytsma en Gorter (1991: 127) blijkt dat de leerkrachten van de
deelnemende basisscholen van mening waren dat de inschakeling van de computer een
goede manier is om het schrijven in het Fries te bevorderen. Enkele leerkrachten gaven
zelfs aan dat zij anders niet waren begonnen aan het geven van onderwijs in de schrijf-
vaardigheid Fries. Analyse-gegevens betreffende de geschreven teksten zijn tot nu toe niet
gepubliceerd.

De scores voor communicatieve schrijfvaardigheid Fries zijn voor de gehele populatie
(n=303), de Friestalige  (n=182)  en de Nederlandstalige leerlingen  (n= 121) respectieve-
lijk 63.61, 68.12 en 56.82. Uitgaande van de normtekst met een waarde van 100 betekent
dit dat slechts 16.6% van de Friestalige leerlingen een voldoende score haalt. Bij de
Nederlandstalige leerlingen  is dit percentage slechts  8.2%. Op grond  van deze gegevens
concluderen wij dan ook dat het niveau van de communicatieve schrijfvaardigheid in het
Fries van de leerlingen aan het einde van de basisschool in Friesland gering is. Voor wie
de onderwijssituatie in ogenschouw neemt, is deze conclusie niet verwonderlijk. In de
vorige paragrafen is reeds meermalen gememoreerd dat in de huidige doelstellingen voor
het onderwijs in het Fries de schrijfvaardigheid nauwelijks is opgenomen.

Uit de variantie-analyse blijkt dat de thuistaal en de taalomgeving niet voor significante
effecten zorgen. De score op de geschreven teksten van Friestalige leerlingen is niet
significant hoger dan die van Nederlandstalige leerlingen. Ook behalen leerlingen in een
overwegend Nederlandstalige situatie geen significant lagere scores dan leerlingen in een
overwegend Friestalige situatie. Deze constatering is niet verwonderlijk. Het Fries wordt
als thuistaal uiteraard mondeling gebruikt. Dit geldt ook voor de buitenschoolse situatie.
Er kan nauwelijks gesproken worden van een Friese schrijftraditie.

Uit de analyses blijkt dat er wel een samenhang is met het gebruik van het Fries als
voertaal. Zowel de Friestalige als de Nederlandstalige leerlingen van basisscholen waar
het Fries niet als voertaal gebruikt wordt (categorie A') scoren significant lager dan de
Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen van basisscholen in een vergelijkbare
taalsituatie, waar het Fries wel als voertaal wordt gebruikt (categorie A).

Er blijkt geen samenhang te zijn tussen de communicatieve schrijfvaardigheid in het
Fries en de tijdsinvestering voor het vak Fries. Dit kan verklaard worden uit het feit dat
in het onderwijs in het Fries nauwelijks aandacht besteed wordt aan schriftelijke taalvaar-
digheid. Een grotere tijdsinvestering voor het vak Fries betekent niet dat er meer tijd
besteed wordt aan het onderwijs in de schrijfvaardigheid. De grotere tijdsinvestering zal
naar alle waarschijnlijkheid ten goede komen aan het onderwijs in leesvaardigheid.
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5.7     De taalvaardigheid Fiies en de sociaal-economische status van de school

In de vorige paragrafen zijn de resultaten van de leerlingen op de Friese taalvaardigheids-
toetsen besproken. Daarbij is ook de samenhang tussen een aantal onafhankelijke
variabelen enerzijds en de toetsresultaten van de leerlingen anderzijds aan de orde
geweest. In paragraaf 4.1.2 is echter ook de sociaal-economische status van de school als
onafhankelijke variabele onderscheiden. Deze sociaal-economische positie is echter niet
als variabele in de variantie-analyse bij de verschillende deelvaardigheden opgenomen,
omdat de statistische analyse in eerste instantie gericht was op 'taalgebonden' onafhanke-
lijke variabelen. Om deze reden wordt de samenhang tussen het sociaal-economisch
milieu enerzijds en de resultaten op de taalvaardigheidstoetsen Fries anderzijds in een
aparte subparagraaf behandeld.

5.7.1   De samenstelling van de sociaal-economische strata

In subparagraaf 4.2.5 is uiteengezet, dat de steekproef bewust ingeperkt is door het
weglaten van basisscholen van stratum 3. In ons onderzoek zijn dus alleen scholen van
stratum  1  (basisscholen met een groot percentage leerlingen met een gewicht van  1,00) en
scholen van stratum 2 (scholen met een groter percentage leerlingen met een gewicht van
1,25) betrokken.

In  paragraaf  4.2.1 is aangegeven,   dat 788 leerlingen  aan het onderzoek hebben  deel-
genomen, te weten 426 Friestalige en 362 Nederlandstalige leerlingen (zie tabel 4.1).
Deze relatieve verdeling van Friestalige leerlingen (54%) en Nederlandstalige leerlingen
(46%) in de steekproef komt overeen met de bevindingen in 'Taal yn Fryslan' (Gorter
e.a. 1984: 14): in 1980 sprak 56% van de schoolgaande kinderen in Friesland thuis Fries.
Om enig zicht te hebben op de samenstelling van beide strata wordt in tabel 5.7.1 een
overzicht gegeven van het totaal aantal leerlingen dat aan het onderzoek heeft deelgeno-

men, waarbij zowel de verdeling van de leerlingen naar taalomgeving als de verdeling
naar thuistaal weergegeven wordt.

Tabel 5.7.1:    Verdeling van het aantal leerlingen per taalomgeving en per thuistaal On %), bij
de klassikaal afgenomen toetsen (n=788)

stratum 1 stratum 2

Percentage leerlingen per tacdomgeving:
overwegend Nederlandstalig (cat. A + A') 49.3 18.9

gemengdtalig (cat. ID 28.2 11.4

overwegend Friestalig (cat. C + C') 22.5 69.7

Percentage leerlingen per thuistaal:
Friestalig 44.3 69.4

Nederlandstalig 55.7 30.6

Uit de tabel blijkt,  dat het percentage Friestalige leerlingen in stratum  1  ongeveer  10%
lager  ligt  dan het gemiddelde  en in stratum 2 bijna  15 % hoger  dan het gemiddelde.  Dit
betekent, dat Friestalige leerlingen oververtegenwoordigd zijn op scholen die bevolkt
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worden door relatief veel leerlingen  met een gewicht van  1,25  of meer.  Voor de Neder-
landstalige leerlingen geldt het omgekeerde.

Dit sociaal-economische verschil in spreiding van de Friestalige en de Nederlandstalige
leerlingen over de beide strata wordt nog duidelijker zichtbaar als de indeling naar
taalomgeving in de analyse betrokken wordt. Uit de tabel blijkt, dat bijna de helft van de
leerlingen (op scholen) in stratum 1 op scholen zit met een schoolbevolking die bestaat uit
10%-25 % Friestalige leerlingen. Daarentegen  zit  meer dan tweederde  van de leerlingen
(op scholen) in stratum 2 op scholen met een schoolbevolking die bestaat uit 75%-90%
Friestalige leerlingen.

De spreiding van de Friestalige leerlingen over stratum 1 (44.3%) en stratum 2
(69.4%) komt overeen met de spreiding van de bevolking van Friesland van 12 jaar en
ouder over de verschillende opleidingsniveaus en beroepsniveaus. Uit tabel 3.1 in 'Taal
yn Fryslhn' (Gorter e.a. 1984: 28) over het opleidingsnivo blijkt, dat 65% van de
Friestaligen een opleiding heeft genoten tot en met het lager beroepsonderwijs, terwijl
38 %     van de Nederlandstaligen    tot deze categorie behoort.     Van alle ondervraagde
personen (n=1101) behoort 56% tot deze categorie. Tabel 3.2 in 'Taal yn FryslAn'
(Gorter   e.a.    1984:   28)   over het beroepsnivo geeft   aan,   dat   65 %   van de Friestalige
beroepsbeoefenaars behoort   tot de categorieen 'lagere beroepen' en 'arbeiders', terwijl
54% van de Nederlandstalige beroepsbeoefenaars tot deze categorieBn behoort. Van alle
ondervraagde beroepsbeoefenaars (n=580) behoort 62% tot deze categorieEn. Hieruit
blijkt, dat de samenstelling van de steekproef in het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan'
een getrouwe afspiegeling vormt van de sociale stratificatie van de Friese bevolking.

In paragraaf 4.4.2 is uiteengezet, dat voor het afnemen van de mondelinge toetsen een
beredeneerde selectie (n=323) gemaakt is uit het totale aantal leerlingen (zie tabel 4.10).
Hierbij is ernaar gestreefd op elke deelnemende school precies evenveel Nederlandstalige
als Friestalige leerlingen aan de mondelinge toetsen te laten deelnemen. De spreiding van
deze leerlingen over stratum 1 en stratum 2 is weergegeven in tabel 5.7.2, waarbij de
verdeling naar taplomgeving en naar thuistaal is weergegeven.

Tabel 5.7.2: Verdeling van het aantal leerlingen per taalomgeving en per thuistaal On %), bij
de individueel afgenomen toetsen (n=323)

Stratum 1 Stratum 2

percentage  leerlingen per taalomgeving:
overwegend Nederlandstalig (cat. A + A') 45.5 29.3

gemengdtalig (cat. B) 24.5 9.8

overwegend Friestalig (cat. C + C') 30.0 61.0

percentage  leerlingen per thuistaal:
Friestalig 55.0 62.6

Nederlandstalig 45.0 37.4

Uit de tabel blijkt, dat de percentages Friestalige leerlingen en Nederlandstalige leerlingen
in   stratum    1   overeenkomen   met de bevindingen   in   'Taal yn Frysmn'. De spreiding   in
stratum 2 laat echter een afwijkend beeld zien: bijna tweederde van de leerlingen op
scholen in stratum 2 is Friestalig en minder dan 66nderde van de leerlingen op scholen in
stratum 2 is Nederlandstalig.
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Dit sociaal-economische verschil in spreiding van de Friestalige en de Nederlandstalige
leerlingen over de beide strata wordt opnieuw duidelijk zichtbaar als de indeling naar
taalomgeving in de analyse betrokken wordt. Ook uit deze tabel blijkt, dat bijna de helft
van de leerlingen (op scholen) in stratum 1 op scholen zit met een schoolbevolking die
bestaat  uit   10%-25 % Friestalige leerlingen. Daarentegen  zit  61 %   van de leerlingen  (op
scholen) in stratum   2 op scholen   met een schoolbevolking die bestaat   uit   75 %-90%
Friestalige leerlingen. Dit is een bevestiging van de conclusie die getrokken is uit de
gegevens van tabel  5.7.1, dat Friestalige leerlingen oververtegenwoordigd  zijn op scholen
die bevolkt worden door relatief veel leerlingen  met een gewicht  van  1,25  of meer.  Voor
de Nederlandstalige leerlingen geldt het omgekeerde.

5.7.2     De  resultaten  van  de   leerlingen  uit  de  strata  op  de  taalvaardigheidstoetsen  Fries

In deze paragraaf gaan we nader in op de resultaten van de leerlingen. In tai)el 5.7.3
worden de gemiddelde scores van de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen van beide
strata op de taalvaardigheidstoetsen Fries weergegeven.

Tabel 5.7.3.     Gemiddelde scores van Friestalige en Nederlandstalige leertingen

Stratum 1 Stratum 2 Straturn 1 Stratum 2
Friestalig Friestalig Nederlandstalig Nederlandstalig

Luisteren gem. 13.39 sd. 1.38 gem. 13.07 sd. 1.73 gem. 12.35 sd. 2.02 gem. 12.79 sd. 1.73
(n=209) (n=212) (n=264) (n=92)

Technisch lezen gem.57.46 sd. 10.72 gem.60.56 sd. 11.26 gem.46.37 sd. 15.78 gem.50.76
(n=110) (n=77) (n=90) sd. 12.06 (n=46)

Begrijpend lezen   gem. 7.24 sd. 1.80 gem. 7.46 sd. 1.74 gem. 6.78 sd. 2.06 gem. 7.43 sd. 1.96
(n=208) (n=213) (n=264) (n=91)

Cloze-toets gern.31.08 sd. 4.83 gem.31.20 sd. 5.25 gem.28.05 sd. 6.69 gem.29.45 sd. 5.44
(n = 189) (n= 197) (n=221) (n=83)

Communicatieve gem.91.37 sd. 9.00 gem.93.26 sd. 9.34 gem.79.87 sd.15.78 gem.80.39
spreekvaardig- (n=68) (n=36) (n=55) sd. 19.23 (n=21)
heid

Spelling gern. 13.87 sd. 2.18 gem. 14.04 sd. 2.36 gem. 12.24 sd. 2.59 gem. 12.67 sd. 2.64

(n=211) (n=212) (n=262) (n=92)

Communicatieve gem.63.12 sd.31.61 gem.75.27 sd.29.91 gem.57.62 sd.30.97 gem.55.19
schrijfvaardig- (n= 107) (n= 75) (n=81) sd.31.84 (n=40)
heid

Door middel van variantieanalyse is nagegaan of er significante verschillen zijn tussen de
resultaten van de leerlingen van beide strata. Per taalvaardigheid zijn in de tabellen 5.7.4
tot en met 5.7.10 de resultaten van de leerlingen weergegeven. De resultaten van de
leerlingen op het gebied van de luistervaardigheid Fries zijn in tabel 5.7.4 samengevat.
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Tabel 5.7.4: Samenhang tussen de resultaten van de leerlingen van stratum 1 en 2 en de
luistervaardigheid Fries  (n=777)

Factor                     SS                df              MS                F                p

Stratum (STR) .546            1 .546 .178 .673

Thuistaal (TT) 72.355                      1 72.355 23.626 .000

STR x TT 24.387                      1 24.387 7.963 .005

Residual 2367.292 773 3.062

Totaal 2505.107 776 3.228

Bij de luistervaardigheid in het Fries behalen de leerlingen van stratum 1 (n=473) een
gemiddelde score van 12.81. De score van de leerlingen van stratum 2 (n=304) bedraagt
12.99. Uit de tabel blijkt dat het verschil niet significant is. De thuistaal blijkt wel voor
een significant effect te zorgen. Dit effect moet echter gerelateerd worden aan het interac-
tie-effect dat optreedt bij de variabelen stratum en thuistaal. Uit de zogeheten simple-
effect analyse blijkt dat de Friestalige leerlingen van stratum 1 en stratum 2 significant
hoger scoren dan de Nederlandstalige leerlingen van beide strata.

De resultaten van de leerlingen uit beide strata op het gebied van de technische
leesvaardigheid in het Fries zijn in tabel 5.7.5 weergegeven.

Tabel 5.7.5:    Samenhang  tussen de resultaten van de leerlingen van stration  1  en 2 en de
technische leesvaardigheid in het Fries  (n=323)

Factor                      SS                  df            MS                     F                 p

Stratum (STR) 1021.065 1 1021.065 6.403 .012

Thuistaal (TT) 7948.234 1 7948.234 49.841 .000

STR x Tr 30.739                    1 30.739 .193 .661

Residual 50871.611 319 159.472

Totaal 61222.260 322 190.131

Uit de tabel blijkt dat zowel de onderscheiden strata als de thuistaal voor significante
effecten zorgen. De leerlingen van stratum 2 (n=123) scoren met een gemiddelde van
56.89 significant hoger dan de leerlingen van stratum 1 (n=200), die een gemiddelde van
52.47 halen.

De gemiddelde score  van 58.74 van de Friestalige leerlingen (n= 18D in beide strata  is

significant hoger  dan het gemiddelde  van  47.85  dat  door de Nederlandstalige leerlingen
(n= 136) bereikt wordt.

De samenhang tussen het begrijpend lezen in het Fries, zoals gemeten met de leestekst
en de cloze-toets. en de onderscheiden strata is weergegeven in de tabellen 5.7.6 en
5.7.7.
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Tabet 5.7.6: Samenhang tussen de resultaten van de leerlingen van stratum 1 en 2 en het
begrijpend  lezen  in   het  Fries   (leestekst  met  vragen)   (n - 776)

Factor                        SS                    df                MS                   F P

Stratum (STR) 30.426                    1 30.426 8.487 .004

Thuistaal (TT) 9.613             1 9.613 2.681 .102

STR x Tr 7.597                    1 7.597 2.119 .146

Residual 2767.786 772 3.585

Totaal 2831.555 775 3.654

Alleen stratum blijkt voor een significant hoofdeffect te zorgen. De leerlingen van stratum
2 (n=304) behalen een gemiddelde score van 7.45. Het gemiddelde van de leerlingen van
stratum 1 (n=472) is 6.99. Dit verschil blijkt significant te zijn.

Tabel 5.7.7:    Samenhang tussen de resultaten van de leerlingen van stratum 1 en 2 en de cloze-
toets  (n=690)

Factor                    SS               df             MS               F               p

Stratum (STR) 85.129             1 85.129 2.646 .104

Thuistaal (TI') 852.430                     1 852.430 26.492 .000

STR x 'IT 60.590                     1 60.590 1.883 .170

Residual 22073.482 686 32.177

Totaal 23445.255 689 34.028

Stratum blijkt niet voor een significant effect te zorgen. De thuistaal blijkt binnen de
beide strata weI voor een significant effect te zorgen. De Friestalige leerlingen (n=386)
scoren met een gemiddelde van 31.20 significant hoger dan de Nederlandstalige leerlingen
(n=304), die een gemiddelde score van 28.45 hebben.

De samenhang tussen de communicatieve spreekvaardigheid Fries enerzijds en de
onderscheiden strata anderzijds, is weergegeven in tabel 5.7.8.

Tabel  5.7.8:        Samenhang   tussen   de   resultaten   van   de   leerlingen   van   stratum    1    en   2    en   de

communicatieve spreekvaardigheid Fries (n=180)

Factor                   SS                df             MS               F               p

Stratum (STR) 53.894            1 53.894 .324 .570

Thuistaal (lT) 5489.677 1 5489.677 32.962 .000

STR x TT 17.110             1 17.110 .103 .749

Residual 29311.711 176 166.544

Totaal 35742.126 179 199.677
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De leerlingen van stratum 2 (n=57) hebben een gemiddelde van 88.52. Hoewel de
gemiddelde score van 86.23 van de leerlingen van stratum 1 (n=123) iets lager ligt, blijkt
het verschil niet significant te zijn. De Friestalige leerlingen van beide strata (n=104)
blijken met een gemiddelde van 92.03 significant hoger te scoren dan de Nederlandstali-
ge leerlingen van beide strata (n=76) die een gemiddelde score van 80.01 hebben.

De samenhang tussen de spellingsvaardigheid respectievelijk de schrijfvaardigheid
Fries enerzijds en de onderscheiden strata anderzijds is in de tabellen 5.7.9 en 5.7.10
weergegeven.

Tabel 5.7.9:    Samenhang tussen de resultaten van de leerlingen van stratton 1 en 2 en de
spellingsvaardigheid Fries  (n=777)

Factor                     SS                df              MS                F                p

Stratum (STR) 15.535            1 15.535 2.629 .105

Thuismal CIT) 372.584                      1 372.584 63.043 .000

STR x Tr 2.846            1 2.846 .482 .488

Residual 4568.448 773 5.910

Totaal 5081.033 776 6.548

De leerlingen van stratum 2 (n=304) scoren gemiddeld 13.63 punten. Dat is enig zins
hoger dan het gemiddelde van de leerlingen van stratum 1 (n=473), die gemiddeld 12.96
punten op de spellingstoets halen. Uit de tabel blijkt echter dat het verschil niet significant
is. De Friestalige leerlingen van beide strata (n=423) scoren met een gemiddelde van
13.96 significant hoger dan de Nederlandstalige leerlingen (n=354) die een score van
12.35 hebben.

Tabel 5.7.10:   Samenhang tussen de resultaten van de Ieerlingen van stratum 1  en 2 en de
communicatieve schrijfvaardigheid Fries  (n=303)

Factor                     SS                df              MS                F                p

Stratum (STR) 1570.498 1 1570.498 1.628 .203

Thuistaal ('IT) 10898.718 1 10898.718 11.297 .001

STR x Tr 3542.024 1 3542.024 3.672 .056

Residual 288454.196 299 964.730

Totaal 304411.046 302 1007.984

Hoewel de leerlingen van stratum 2 (n=115) met een score van 68.28 hoger scoren dan
de leerlingen van stratum 1 (n=188), die een gemiddelde van 60.75 bereiken, blijkt het
verschil niet significant te zijn. Bij de communicatieve schrijfvaardigheid in het Fries
scoren de Friestalige leerlingen van beide strata (n=182) met een gemiddelde van 68.13
significant hoger   dan de Nederlandstalige leerlingen    (n= 121)   die een gemiddelde   van
56.82 behalen.
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5.7.3     Bespreking

Uit het toekennen van een wegingsfactor aan leerlingen op grond van de opleiding en het
beroep van de ouders c.q. verzorgers blijkt dat het ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen verwacht  dat het zo gemeten sociaal milieu samenhangt met de leerpotentie  c.q.
de leerproblematiek van de leerlingen. Op grond van deze veronderstelling heeft ook het
Onderwijsvoorrangsbeleid gestalte gekregen. Scholen met relatief veel leerlingen met een
gewicht  van 1.25 (stratum 2) zouden lager moeten scoren dan scholen van stratum  1,  die
overwegend bezocht worden door leerlingen  met een gewicht  van 1.00. Hoewel Tesser
e.a. (1991) in eerste instantie aangeven dat leerlingen van stratum 2 en stratum 3 signifi-
cant lager scoren  op het gebied van taal en rekenen dan leerlingen van stratum 1, komen
zij bij een verdere analyse van hun onderzoek tot een nadere precisering. Volgens hen
schort  er   iets   aan de criteria voor toekenning   van de wegingsfactor   1.25. De criteria,
zoals   die nu vastgesteld zijn, leiden er volgens   hen  toe   dat   40 %   van alle leerlingen  de
wegingsfactor 1.25 krijgt. Zij komen echter  tot de conclusie   dat de 1.25-leerlingen  in
algemene cognitieve ontwikkeling en schoolprestaties gemiddeld genomen maar weinig
onderdoen voor de doorsnee basisschoolleerlingen (Tesser  e.a.   1991: 170):

"Met wat overdrijving kunnen we zeggen dat het beleid zoals het nu is uitgewerkt de
doorsnee  leerling  opvat als  een leerling met  onderwijsachterstand."

Als we de scores van de leerlingen op de Friese taalvaardigheidstoetsen bekijken, zoals
weergegeven in de vorige paragraaf, dan blijken de leerlingen van stratum 2 in het
algemeen hoger te scoren  dan de leerlingen van stratum  1. Ten aanzien van technische
leesvaardigheid in het Fries en het begrijpend lezen met een leestekst blijken de leerlingen
van stratum 2 zelfs significant hoger te scoren dan de leerlingen van stratum  1.

Dat de leerlingen van stratum 2 over het algemeen hogere scores behalen op de Friese
taalvaardigheidstoetsen en op enkele onderdelen zelfs significant hoger scoren dan de
leerlingen van stratum 2, is naar onze mening te verklaren uit het verschil in samenstel-
ling qua taalachtergrond van de leerlingen in beide strata. Het percentage leerlingen in
stratum 2 dat afkomstig is van scholen in een overwegend Friestalige omgeving is bij de
individuele toetsen en klassikale toetsen respectievelijk  twee maal en drie maal zo groot
als in stratum  1.  Ook het percentage leerlingen met Fries als thuistaal  is in stratum  2  voor
de  individuele en klassikale toetsen  62.6%  en  69.4%. In stratum  1  zijn de percentages
voor  leerlingen met Fries als thuistaal lager, namelijk  55 %  en 44.3 %. De conclusie  moet
zijn dat het opleidingsniveau van de ouders van zowel de leerlingen van basisscholen in
een overwegend Friestalige taalomgeving als van Friestalige leerlingen in z'n geheel lager
ligt dan het opleidingsniveau in meer gemengdtalige en overwegend Nederlandstalige
situaties. Dit argument werd onder andere ook door Wijnstra (1978: 26) gebruikt om de
tegengestelde bevindingen in samenhang tussen sociaal milieu en toetsprestaties bij zijn
onderzoek in Friesland versus andere studies te verklaren.
Bovenstaande betekent dat het niveau van taalvaardigheid Fries van de leerlingen niet
samenhangt met het milieu, maar dat in stratum 2 zowel de mate van Friestaligheid van
de taalomgeving van de scholen als het percentage Friestalige leerlingen zorgt voor het
verschil met stratum  1.
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5.8     De taalvaardigheid Fries en het geslacht van de leerlingen

In paragraaf 4.1.2 is het geslacht van de leerlingen als 66n van de leerlingkenmerken
onderscheiden. Het geslacht is echter niet als onafhankelijke variabele in de variantie-
analyse bij de verschillende deelvaardigheden opgenomen, omdat thuistaal en taalomge-
ving als primaire onafhankelijke variabelen zijn aangemerkt (zie paragraaf 4.4.1). Om
deze reden wordt de samenhang tussen het geslacht van de leerlingen enerzijds en de
resultaten op de taalvaardigheidstoetsen Fries anderzijds in een aparte paragraaf behan-
deld.

5.8.1   De samenhang tussen het geslacht van de leerlingen en de taalvaardigheid Fries

In deze paragraaf gaan we nader in op de resultaten van de jongens en de meisjes. In
tabel 5.8.1 wordt eerst een overzicht gegeven  van de gemiddelde scores van Friestalige  en
Nederlandstalige jongens en meisjes op de taalvaardigheidstoetsen Fries.

Tabel  5.8.1:  Gemiddelde  scores  van jongens  en  meisjes  op  de  deelvaardigheidstoetsen Fries

Jongens Meisjes Jongens Meisjes

Friestalig Friestalig Nederlandstalig Nederlandstalig

Luisteren gem. 13.41 sd. 1.51 gem.13.05 sd. 1.61 gem. 12.42 sd. 1.95 gem. 12.51  sd.  1.97
(n=210) (n=211) (n=181) (n= 175)

Technisch lezen gem.56.68 sd. 10.46 gem.60.38 sd.11.23 gem.46.10 sd.14.63 gem.49.71 sd. 14.72
(n=83) (n= 104) (n=70) (n = 66)

Begrijpend lezen    gem. 7.19 sd. 1.73 gem. 7.51 sd. 1.79 gem. 6.53 sd. 2.06 gem. 7.38 sd. 1.95
(n=208) (n=213) (n= 179) (n=176)

Cloze-toets gem.30.35 sd. 5.37 gem.31.91 sd. 4.59 gem.27.66 sd. 6.34 gem.29.19 sd. 6.38
(n=189) (n= 197) (n=151) (n = 153)

Spellingsvaar- gem. 13.70 sd. 2.44 gem. 14.21 sd. 2.06 gem. 12.09 sd. 2.72 gem. 12.61 sd. 2.47
digheid (n=212) (n=211) (n= 180) (n = 174)

Communicatieve gem.59.87 sd. 30.26 gem.75.36 sd.30.76 gem.46.98 sd.26.66 gem.67.50 sd.32.35
schrijfvaardig- (n=85) (n=97) (n=63) (n=58)
heid

Communicatieve gem.91.67 sd. 9.46 gem.92.32 sd. 8.91 gem.78.53 sd. 16.09 gem.81.34 sd. 17.27
(n=46) (n=58) (n=36) (n = 40)

spreekvaardig-
heid

Door middel van variantie-analyse is nagegaan of er significante verschillen zijn tussen

jongens en meisjes op de deelvaardigheidstoetsen Fries. Per deelvaardigheid zijn in de
tabellen 5.8.2 tot en met 5.8.8 de resultaten van de jongens en de meisjes weergegeven.
De resultaten van jongens en meisjes op het gebied van de luistervaardigheid Fries zijn in
tabel 5.8.2 samengevat.
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Tabel 5.8.2:     Samenhang tussen het geslacht en de luistervaardigheid Fries (n=777)

Factor                    SS               df             MS               F               p

Geslacht (GS) 3.457               1 3.457 1.124 .289

Thuistaal (TT) 113.198             1 113.198 36.809 .000

GS x TT 10.050                     1 10.050 3.268 .071

Residual 2377.186 773 3.075

Totaal 2505.107 776 3.228

Uit de tabel blijkt dat alleen de thuistaal voor een significant effect zorgt. De Friestalige
leerlingen (n=421) scoren met een gemiddelde van 13.23 significant hoger dan de
Nederlandstalige leerlingen (n=356) die een gemiddelde score van 12.47 behalen. Hoewel
de meisjes (n=386) met een gemiddelde van 12.81 iets lager scoren dan de jongens
(n=391), die een gemiddelde score van 12.95 behalen, blijkt het verschil niet significant
te zijn. Dit betekent dat er geen sprake is van samenhang tussen geslacht en luistervaar-
digheid Fries.

De resultaten van jongens en meisjes op het gebied van technisch len zijn in tabel
5.8.3 weergegeven.

Tabel 5.8.3: Samenhang tussen het geslacht en de technische leesvaardigheid Fries (n=523)

Factor                     SS                df              MS                F                p

Geslacht (GS) 1042.948 1 1042.948 6.546 .011

Thuistaal (TT) 8836.389 1 8836.389 55.464 .000

GS x TT .113             1 .113 .001 .979

Residual 50822.061 319 159.317

Totaal 61222.260 322 190.131

Uit de tabel blijkt dat beide variabelen voor een significant hoofdeffect zorgen. Signifi-
cante interactie-effecten komen niet voor. Ten aanzien van de thuistaal blijken de
Friestalige jongens en meisjes (n=187) met een gemiddelde score van 58.74 significant
hoger te scoren  dan de Nederlandstalige jongens en meisjes  (n= 136),  die een gemiddelde
score van 47.85 hebben.

Wat het geslacht betreft blijken de meisjes (n=170) met een score van 56.24 signifi-
cant   hoger te scoren   dan de jongens   (n= 153)   die een gemiddelde score   van   51.84
behalen.

De samenhang tussen het begrijpend lezen in het Fries, zoals gemeten door middel van
de leestekst met vragen en de cloze-toets, en het geslacht van de leerlingen is weergege-
ven in de tabellen 5.8.4 en 5.8.5.
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Tabel 5.8.4.    Samenhang tussen het geslacht en begrijpend lezen in het Fries  (leestekst  met
vragen)   (n = 776)

Factor                    SS               df               MS               F               p

Geslacht (GS) 65.210               1 65.210 18.462 .000

Thuistaal (TT) 29.957         1 29.957 8.481 .004

GS x 'IT 13.256               1 13.256 3.753 .053

Residual 2726.758 772 3.532

Totaal 2831.555 775 3.654

Uit de tabel blijkt dat, evenals bij technisch lezen, beide variabelen voor een significant
hoofdeffect zorgen. Ten aanzien  van de thuistaal blijken Friestalige leerlingen  (n=421)
met een gemiddelde van 7.35 significant hoger te scoren dan het gemiddelde van 6.95 dat
door de Nederlandstalige leerlingen (n=355) behaald wordt.

Ten aanzien van het geslacht blijken de meisjes (n=389) met een score van 7.45
significant hoger te scoren dan de jongens (n=387) die een gemiddelde score van 6.88
hebben.

Tabel 5.8.5: Samenhang tussen het geslacht en de cloze-toets (n=690)

Factor                     SS                df                MS                F                 p

Geslacht (GS) 404.997               1 404.997 12.756 .000

Thuistaal (TT) 1242.275               1 1242.275 39.127 .004

GS x Tr .044        1 .044 .001 .970

Residual 21780.586 686 31.750

Totaal 23445.225 689 34.028

Evenals bij de leestekst met vragen blijken ook bij de cloze-toets zowel het geslacht als de
thuistaal voor een significant hoofdeffect te zorgen. Wat de thuistaal betreft blijken de
Friestalige leerlingen (n=386) met een score van 31.15 significant hoger te scoren dan de
Nederlandstalige leerlingen (n=304), die een gemiddelde score van 28.43 hebben.

De meisjes (n=350) blijken bij de cloze-toets met een gemiddelde van 30.72 signifi-
cant hoger te scoren dan de jongens (n=340) die een gemiddelde score van 29.16 hebben.
De samenhang tussen het geslacht van de leerlingen enerzijds en de communicatieve
spreekvaardigheid Fries is samengevat in tabel 5.8.6.
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Tabel 5.8.6: Samenhang tussen het geslacht en de communicatieve spreekvaardigheid Fries
01=180)

Factor                    SS               df               MS                F               p

Geslacht (GS) 130.720             1 130.720 .787 .417

Thuistaal (TT) 6334.669             1 6334.669 38.131 .000

GS x TT 51.070               1 51.070 .307 .580

Residual 29239.027 176 166.131

Totaal 35742.126 179 199.677

Uit de tabel blijkt dat alleen de variabele thuistaal voor een significant hoofdeffect zorgt.
De Friestalige leerlingen  (n= 104) scoren  met een gemiddelde  van 92.03 significant hoger
dan de Nederlandstalige leerlingen (n=76), die een gemiddelde score van 80.01 behalen.
Hoewel de gemiddelde score van 87.84 van de meisjes (n=98) hoger is dan de score van
85.90 van de jongens (n=82), blijkt het verschil niet significant te zijn.

De samenhang tussen het geslacht van de leerlingen enerzijds en de schrijfvaardigheid
Fries anderzijds is weergegeven in de tabellen 5.8.7 en 5.8.8.

Tabel 5.8.7: Samenhang tussen het gestacht en de spellingsvaardigheid Fries  (n=777)

Factor                     SS                df                MS                F                 p

Geslacht (GS) 51.668               1 51.688 8.811 .003

Thuismal (TT) 493.896                           1 493.896 84.229 .000

GS x Tr .001        1 .001 .000 .988

Residual 4532.678 773 5.864

Totaal 5081.035 776 6.548

Ook bij de spellingsvaardigheid Fries blijkt zowel het geslacht als de thuistaal voor
significante hoofdeffecten te zorgen. Wat betreft de thuistaal blijken de Friestalige
leerlingen (11=423) met een gemiddelde score van 14.0 significant hoger te scoren dan de
Nederlandstalige leerlingen (n=354), die een gemiddelde score behalen van 12.4.

Ten aanzien van het geslacht scoren de meisjes (n=385) met een gemiddelde van
13.49 significant hoger dan de jongens (n=392) die een gemiddelde score van 12.96
bereiken.
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Tabel 5.8.8:    Samenhang tussen het  geslacht en de  commimicatieve schrijhaardigheid Fries
(n=303)

Factor                         SS                   df                  MS                    F P

Geslacht (GS) 23491.176        1 23491.176 25.867 .000

Thuistaal (TT) 7799.647               1 7799.647 8.589 .004

GS x Tr 457.651               1 457.651 .504 .478

Residual 271536.432 299 908.149

Totaal 304411.046 302 1007.984

Uit de tabel blijkt dat ook bij communicatieve schrijfvaardigheid beide variabelen voor
een significant hoofdeffect zorgen. Wat het geslacht betreft blijkt dat de meisjes (n=155)
met een score  van 72.42 significant hoger scoren  dan de jongens  (n= 148)  die een score
van 54.39 hebben.

Wat de thuistaal betreft blijken de Friestalige leerlingen  (n= 182)  met een gemiddelde
score van 68.1 significant hoger te scoren dan de Nederlandstalige leerlingen (n=121),
die een gemiddelde score van 56.8 behalen.

5.8.2 Bespreking

Uit de analyses in paragraaf  5.8.1   blijkt   dat   er   bij de luistervaardigheid Fries   en   de

spreekvaardigheid Fries geen samenhang is met het geslacht van de leerlingen. Bij de
deelvaardigheden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en communicatieve schrijf-
vaardigheid blijkt er wel sprake te zijn van samenhang tussen het geslacht van de
leerlingen enerzijds en de deelvaardigheden anderzijds.

De gevonden samenhang tussen de technische leesvaardigheid Fries en het geslacht van
de leerlingen blijkt overeen te komen met de constatering van Zwarts (1990) en Bugel
(1991) ten aanzien van de technische leesvaardigheid in het Nederlands. Ook Kuhlemeier
en Van den Berg (1991) komen op grond van literatuurstudie tot de conclusie dat meisjes
aan het eind van het basisonderwijs een voorsprong hebben op het gebied van technische
leesvaardigheid Nederlands. Deze voorsprong blijkt echter in het voortgezet onderwijs af
te nemen.

De gevonden samenhang met het geslacht van de leerlingen bij begrijpend lezen Fries
is in overeenstemming met het door Bugel (1991) aangehaalde ijkingsonderzoek van de
toetsen 'Begrijpend lezen'.   In dit onderzoek,   dat  voor drie verschillende leerjaren   is
uitgevoerd, bleek dat de meisjes steeds een iets hogere score behaalden dan de jongens.
Ten aanzien van de schrijfvaardigheid geven zowel Bugel (1991) als Kithlemeier en Van
den Berg (1991) aan dat meisjes op schrijfvaardigheid beter presteren dan jongens. Uit de
analyse in paragraaf 5.8.1 blijkt dat ook bij de communicatieve schrijfvaardigheid Fries
sprake is van een significant hogere score van de meisjes.
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5.9     Conclusies ten aanzien van de taalvaardigheid Fries

In de voorgaande paragrafen zijn de resultaten van de leerlingen op het gebied van de
beheersing van het Fries voor verschillende deelvaardigheden weergegeven. Ter afsluiting
van dit hoofdstuk wordt in paragraaf 5.9.1 aan de hand van een correlatie-matrix
allereerst ingegaan op samenhang tussen de verschillende deelvaardigheden. In paragraaf
5.9.2 wordt vervolgens een totaaloverzicht gegeven  van de samenhang tussen de taalvaar-
digheid Fries enerzijds en de onafhankelijke variabelen anderzijds. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een beantwoording van de geformuleerde onderzoeksvragen.

5.9.1   Samenhang tussen de deelvaardigheden

Ten aanzien van de samenhang tussen de deelvaardigheden Fries gaan wij in deze
paragraaf met name in op de samenhang tussen technisch lezen en begrijpend lezen omdat
in de basisscholen vooral aan lezen aandacht wordt gegeven.
In tabel 5.9.1 zijn de gegevens weergegeven.

Tabel 5.9.1: Correlatie-matrix leesvaardigheid voor de Friestalige en de Nederlandstalige
leerlingen

Technisch lezen Leestekst Cloze-toets

Technisch lezen
Friestalige leerlingen                                     -                                                          . 19 .35

(n= 182) (n = 165)
P =.009 p =.000

Nederlandstalige leerlingen                   - .52 .48

(n=131) (n= 115)
p=.000 p=.000

Leestekst met vragen

Friestalige leerlingen .19                            -                                  .49
(n=182) (n=381)
P=.009 p =.000

Nederlandstalige leerlingen .52                            -                                  .63
(n=131) (n = 302)
p=.000 p=.000

Cloze-toets
Friestalige leerlingen .35 .49                    -

(n= 165) (n=381)
p=.000 p=.000

Nederlandstalige leerlingen .48 .63                     -

(n= 115) (n=302)
p=.000 p=.000
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Bij de Nederlandstalige leerlingen blijkt het technisch lezen 27% van de variantie in
begrijpend lezen met de leestekst met vragen te verklaren. Van de variantie bij de cloze-
toets wordt  23 %   door het technisch lezen Fries verklaard.   Bij de Friestalige leerlingen
daarentegen wordt  bij de leestekst nauwelijks  4%   van de variantie  door het technisch
lezen verklaard. Bij de cloze-toets is dit percentage 12%.

In paragraaf 5.3 is reeds het onderzoek van Danhof, Smelt en Van der Wissel (1978)
aangehaald, waaruit blijkt dat er aan het einde van de basisschool geen sterke samenhang
is tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Uit de correlatiematrix blijkt dat dit
inderdaad opgaat voor de Friestalige leerlingen. Voor de Nederlandstalige leerlingen
daarentegen blijkt deze samenhang wel aanwezig te zijn. Dit betekent dat meer aandacht
voor het decoderen in het Fries zeker voor de Nederlandstalige leerlingen leidt tot een
betere prestatie op het gebied van begrijpend lezen. Bossers (1992; 1993) maakt duidelijk
dat de training van basisvaardigheden zoals woordherkennen en decoderen in het
vreemde-talenonderwijs ten onrechte verwaarloosd is. Door het gebrek aan kennis van de
tweede taal, waaronder woordkennis, zijn de processen van lagere orde (het decoderen)
Iliet geautomatiseerd:

Inwer-level processes are not automatized to the same extent as they are in native
language,  thus,   consume  resources  needed  for  higher-level  processes   such  as  linking
propositions, making intederences, resolving ambiguities and integrating new informa-
tion with existing knowledge" (Bossers  1992:  186).

Volgens Boland (1991) is er sprake van een samenhang tussen leesvaardigheid en
spellingsvaardigheid. Hij geeft aan dat variantie in de spellingsvaardigheid moet worden
toegeschreven aan de leesvaardigheid van leerlingen. Volgens Boland heeft zowel de
technische leesvaardigheid als het begrijpend lezen invloed op de spellingsvaardigheid van
de leerlingen. De directe invloed van technisch lezen op spelling blijft volgens Boland in
afnemende mate bestaan. Veel spellingsvariantie blijkt echter volgens hem uit begrijpend
lezen verklaard te kunnen worden. Teneinde na te gaan in hoeverre er ook in de Friese
situatie sprake is van deze samenhang, worden in tabel 5.9.2 de correlaties tussen
spellingsvaardigheid en technisch en begrijpend lezen weergegeven.

Tabel 5.9.2: Correlaties tussen spellingsvaardigheid enerzijds en technisch en begrijpend lezen
anderzijds

Technisch lezen Leestekst met vragen Cloze-toets

Spelling:

Friestalige leerlingen .43 .29 .40

(n= 185) (n=418) (n=384)
p=.000 p=.000 p=.000

Nederlandstalige leerlingen .33 .33 .45

(n= 133) (n=350) (n=302)
p =.000 p=.000 p=.000

Uit de correlatie-matrix valt af te leiden dat bij de Friestalige leerlingen het technisch
lezen, de leestekst en de cloze-toets respectievelijk 18%, 8% en 16% van de variantie bij
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spelling verklaren. De leestekst blijkt duidelijk de minste variantie te verklaren, terwijl
tussen het technisch lezen en de cloze-toets de verschillen klein zijn. Bij de Nederlandsta-
lige leerlingen worden door technisch lezen, de leestekst  en de cloze-toets  11 %,   11 %  en
20%  van de variantie verklaard. De conclusie van Boland is dan ook niet zonder  meer
van toepassing op de spellingsvaardigheid in het Fries.

5.9.2  Samenhang met de onafhankelijke variabelen

In paragraaf 4.1.2 zijn de thuistaal, de taalomgeving, de mate van voertaalgebruik, de
mate van tijdsinvestering, het geslacht van de leerlingen en de sociaal-economische status
van de school als onafhankelijke variabelen onderscheiden.   In de paragrafen   5.1   tot   en
met 5.6 zijn de variabelen de thuistaal, de taalomgeving, de mate van voertaalgebruik en
de mate van tijdsinvestering per deelvaardigheid in de analyses opgenomen. In deze
paragraaf wordt een overzicht gegeven van de samenhang tussen deze onderzochte
onafhankelijke variabelen enerzijds en de resultaten van de leerlingen van de onderschei-
den categorieen basisscholen op de Friese taaltoetsen anderzijds.

Door de Friestalige thuissituatie en de Friestalige buitenschoolse contacten met familie,
vrienden en anderen hebben Friestalige leerlingen de beschikking over een grotere Friese
woordenschat en een grotere kennis van de Friese taal dan hun Nederlandstalige leeftijds-
genoten. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat de resultaten van Friestalige
leerlingen op het gebied van de taalvaardigheid Fries significant verschillen van die van
de Nederlandstalige leerlingen. Als de resultaten van de Friestalige en de Nederlandstalige
leerlingen, zoals weergegeven in de voorgaande paragrafen, met elkaar vergeleken
worden zonder een onderscheid in taalomgeving te maken, dan blijkt inderdaad dat de
Friestalige leerlingen als afzonderlijke populatie op alle deelvaardigheden significant
hoger scoren dan de Nederlandstalige leerlingen. Hoewel er sprake is van een significant
verschil tussen beide groepen leerlingen, kan niet van erg grote verschillen gesproken
worden. De relatief kleine verschillen worden niet direct door het onderwijs in het Fries
bewerkstelligd. In de voorgaande paragrafen is reeds aangegeven dat het onderwijs in het
Fries in de meeste situaties beperkt is tot (technisch) lezen. Kennelijk zijn er andere
factoren die ertoe bijdragen dat het verschil in scores tussen de Nederlandstalige leerlin-
gen  en de Friestalige leerlingen relatief klein  is. De geringe linguistische afstand tussen
het Fries en het Nederlands en de buitenschoolse contacten zijn waarschijnlijk een sterker
bepalende factor dan het onderwijs in het Fries.

Er blijkt wel een groot verschil te zijn tussen de Friestalige en de Nederlandstalige
leerlingen ten aanzien van de beoordeelde kwaliteit van het gesproken Fries. De Friestali-
ge leerlingen scoren gemiddeld 7.1, terwijl de gemiddelde score  van de Nederlandstalige
leerlingen 3.7 is. Dit is te verklaren uit de onderwijspraktijk. In het onderwijs wordt de
nadruk gelegd  op de receptieve vaardigheden (verstaan en lezen), zodat er relatief weinig
oefensituaties gecreeerd worden voor produktief Fries taalgebruik.

Om te kunnen visualiseren in hoeverre de thuistaal, de taalomgeving en het onderwijs-
aanbod Fries binnen de onderscheiden categorieen basisscholen samenhangen met de
resultaten op de Friese deelvaardigheidstoetsen, zijn de scores van de leerlingen getrans-
formeerd  naar de gestandaardiseerde scores, zogenaamde z-scores.  In de figuren  5.9.1  tot
en met 5.9.7 worden voor elke deelvaardigheid deze z-scores weergegeven.
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Figuur 5.9.7: Schrijfvaardigheid

Uit de figuren 5.9.1 tot en met 5.9.7blijkt dat er binnen de basisschoolcategorieen A, B
en C niet bij alle deelvaardigheden sprake is van samenhang tussen de thuistaal van de
leerlingen, de taalomgeving van de school en de resultaten op de toetsonderdelen. Alleen
bij de deelvaardigheden luisteren en technisch lezen is ook bij de leerlingen van de
onderscheiden categorieen basisscholen sprake van een directe samenhang zowel met de
thuistaal als met de taalomgeving. Bij deze deelvaardigheden scoren de Friestalige
leerlingen van de onderscheiden categorieen significant hoger dan de Nederlandstalige
leerlingen.

Ten aanzien van de taalomgeving blijken bij luisteren de Nederlandstalige leerlingen
van categorie A significant te verschillen van de Nederlandstalige leerlingen van de
categorieen B en C.  Bij het technisch lezen zijn het de Friestalige leerlingen van categorie
B die significant hoger scoren dan de Friestalige leerlingen van de categorieen A en C.

Bij de andere deelvaardigheden, het begrijpend lezen (leestekst met vragen), de cloze-
toets, de spellingsvaardigheid en de spreekvaardigheid Fries, is sprake van een interactie-
effect tussen de variabelen thuistaal en taalomgeving. De Nederlandstalige leerlingen van
categorie A, de minst Friestalige situatie, blijken bij de leestekst met vragen, de cloze-
toets, de spellingsvaardigheid en de spreekvaardigheid significant lager te scoren dan de
Friestalige leerlingen van categorie A. Bovendien scoren deze Nederlandstalige leerlingen
bij de leestekst, de cloze-toets en de spellingsvaardigheid significant lager dan de
Nederlandstalige leerlingen van de categorieen B en C. Bij vijf van de zeven deelvaar-
digheden blijken dus met name de Nederlandstalige leerlingen van categorie A, de minst
Friestalige situatie, voor de significante verschillen te zorgen. We nemen aan dat de
gemengde taalverhoudingen in de basisscholen van de categorieEn B en C zodanig van
invloed zijn op de taalbeheersing Fries van de Nederlandstalige leerlingen, dat er een
significant verschil ontstaat met de resultaten van de Nederlandstalige leerlingen van
categorie A.
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De taalomgeving van de basisscholen blijkt nauwelijks samen te hangen met de resultaten
van de Friestalige leerlingen. Alleen bij technisch lezen scoren de Friestalige leerlingen
van categorie C significant hoger dan de Friestalige leerlingen van de overige categorieen.
Bij de andere deelvaardigheden blijken er geen significante verschillen te zijn. De in de
thuissituatie verworven taalvaardigheid Fries is kennelijk sterk genoeg om niet in
negatieve zin beinvloed te worden door een minder Friestalige schoolomgeving.

Het onderwijsaanbod Fries is in de vorige hoofdstukken geoperationaliseerd in het
gebruik van bet Fries als voertaal en in de tijdsinvestering voor het vak Fries. Ten
aanzien van het gebruik van het Fries als voertaal ligt het voor de hand te veronderstellen
dat dit samenhangt met verschillende deelvaardigheden, bijvoorbeeld de luistervaardigheid
Fries. Uit figuur 5.9.1 tot en met 5.9.7 blijkt dat bij het luisteren, het begrijpend lezen,
de cloze-toets, de spreekvaardigheid en de spellingsvaardigheid de Friestalige leerlingen
van de categorieEn A en A' significant hoger scoren dan de Nederlandstalige leerlingen
van deze categorieen. Van een directe samenhang met het gebruik van het Fries als
voertaal is echter alleen sprake bij de communicatieve schrijfvaardigheid. Kennelijk wordt
de taalvaardigheid Fries door andere factoren van buiten de school al zo bepaald, dat het
gebruik van het Fries als voertaal hier niets extra's aan toevoegt. Bij technisch lezen is
sprake van een interactie-effect tussen het gebruik van het Fries als voertaal en de
thuistaal. De Nederlandstalige leerlingen van categorie   A', de categorie   waar het Fries
niet als voertaal gebruikt wordt, scoren bij technisch lezen significant lager dan zowel de
Friestalige leerlingen van deze categorie als de Nederlandstalige leerlingen van categorie
A.   Het  gebruik  van het Fries als voertaal  in deze minst Friestalige situatie  is  voor  de
Nederlandstalige leerlingen kennelijk van belang voor het herkennen van klanken en
woorden, waardoor zij minder fouten maken bij het verklanken van de Friese woorden
van de E6n-Minuut-Test Fries.

Ten aanzien van de tijdsinvestering voor het vak Fries (bij Friestalige leerlingen) blijkt
dat er alleen bij technisch lezen en spelling sprake is van een samenhang met de resultaten
van de leerlingen op de toetsen. Met name het technisch lezen is een aspect dat geoefend
wordt. Door de grotere tijdsinvestering ontstaan er meer situaties waarin het technisch
lezen beoefend wordt. Dit oefenen van de technische leesvaardigheid heeft indirect tot
gevolg dat er sprake is van een samenhang tussen tijdsinvestering en spellingsvaardigheid.
In paragraaf 5.5.1 is aangegeven dat er nauwelijks onderwijs in spellingsvaardigheid
wordt gegeven. De versterking van het woordbeeld door het technisch lezen zorgt voor
een versterking van de spellingsvaardigheid.

In paragraaf 4.2.5 is vermeld dat de onafhankelijke variabele de sociaal-economische
status in dit onderzoek geoperationaliseerd is door de scholen in te delen in stratum 1 en
stratum   2. De basisscholen  die in stratum   1 vallen, worden bezocht  door een groot
percentage leerlingen met het gewicht van 1,00. Een groot percentage van de leerlingen
van basisscholen van stratum 2 is het gewicht van 1,25 toegekend.

Uit paragraaf 5.7 blijkt dat de leerlingen van stratum 2 niet lager scoren dan de
leerlingen van stratum  1. De leerlingen van stratum 2 scoren  in de meeste gevallen hoger
dan de leerlingen van stratum   1.   Bij de onderdelen technisch lezen  in het Fries   en
begrijpend lezen in het Fries (leestekst met vragen) scoren de leerlingen van stratum 2
zelfs significant hoger. Dit is niet in overeenstemming met de tendens die uit landelijk
onderzoek naar de samenhang tussen sociaal milieu en leerresultaten naar voren komt.
Wijnstra (1978) geeft aan dat ook in zijn onderzoek in Friesland de samenhang tussen
sociaal milieu en toetsprestaties tegengesteld  is  aan de bevindingen in andere studies.
Wijnstra (1978: 26) noemt als mogelijke verklarende factoren:
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"a. de doorstroming naar het voongezet ondenvijs van de generaties waartoe de
ouders behoren, is in plattelandsgebieden geringer geweest dan in de steden waar-
door  in de  lagere  opleidingsklassen  mogelijk meer potentieel  aanwezig  is.

b.  de samenstelling van de beroepsbevolking verschilt. Mogelijk is ook het verband
tussen beroepsnivo en opleidingsnivo op het platteland kleiner dan in de steden.

c.   in gebieden met een hoge urbanisatiegraad vindt wijkvorming plaats naar beroeps-
groep en inkomensklasse. Op het platteland daarentegen is de samenstelling van de
bevolking in de woonkemen qua sociaal-economische status heterogeen. Deze
heterogeniteit strekt zich ook uit tot de samenstelling van de schoolbevolking op
88n  school,  omdat  er  ter  plaatse  meestal  maar  661  school  is".

Ongetwijfeld zijn bovenstaande argumenten van toepassing geweest tijdens het onderzoek
van Wijnstra in 1978. Wij betwijfelen echter of al deze argumenten na 12 jaar nog
dezelfde geldingskracht hebben. Van de huidige categorie ouders in de plattelandsgebie-
den kan nu niet meer gesteld worden dat de doorstroming naar het voortgezet onderwijs
geringer is dan in de steden. In vergelijking met een aantal jaren geleden is door de
migratie ook op het platteland het verband tussen beroepsniveau en opleidingsniveau
sterker geworden. Alleen het laatste argument van Wijnstra geldt   ook   nu   nog.   De
heterogene samenstelling van de woonkernen qua sociaal-economische status is op het
platteland nog steeds heterogeen in tegenstelling tot de wijkvorming in meer stedelijke
gebieden.

Hoewel de meer heterogene samenstelling op het gebied van de sociaal-economische
status in de woonkernen gedeeltelijk de afwezigheid van een achterstand van stratum 2
zou kunnen verklaren, zijn er nog andere factoren als verklaringsgrond aan te geven. In
paragraaf  5.7 is aangetoond  dat het percentage Friestalige leerlingen  en het percentage
leerlingen van basisscholen uit een overwegend Friestalige situatie in stratum 2 aanmerke-
lijk groter  zijn  dan in stratum  1.  Met  name het effect  van de thuistaal is volgens  ons  de
reden dat de leerlingen van stratum 2 hoger scoren dan die van stratum  1. Uit tabel  5.9.3
blijkt, dat bij een analyse van de resultaten van de afzonderlijke populaties Friestalige en
Nederlandstalige leerlingen blijkt dat de Friestalige leerlingen op alle deelvaardigheden
significant hoger scoren dan de Nederlandstalige leerlingen. Het grotere percentage
Friestalige leerlingen in stratum 2 leidt dan ook tot een hogere gemiddelde score in
stratum 2. Dit betekent, dat het niveau van de taalvaardigheid Fries niet samenhangt met
het sociaal-economisch milieu, maar dat met name de mate van Friestaligheid van de
leerlingen in stratum 2 verantwoordelijk is voor het verschil met de resultaten van de
leerlingen in stratum  1.

Ook bij de onafhankelijke variabele geslacht blijkt bij alle deelvaardigheden de
thuistaal voor significante verschillen te zorgen. De Friestalige jongens en meisjes scoren
significant hoger dan de Nederlandstalige jongens en meisjes. Ten aanzien van de
variabele geslacht zelf is er alleen bij de deelvaardigheden luisteren en communicatieve
spreekvaardigheid geen samenhang met de resultaten van de leerlingen. Bij de deelvaar-
digheden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en communicatieve schrijfvaardigheid
scoren de meisjes hoger dan de jongens. Bij technisch lezen en spelling is er alleen bij de
Friestalige jongens en meisjes sprake van een significant verschil. Bij de cloze-toets en de
communicatieve schrijfvaardigheid verschillen zowel de Friestalige als de Nederlandstali-
ge meisjes significant van de jongens. Bij de leestekst met vragen zijn het alleen de
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Nederlandstalige meisjes die voor een significant verschil zorgen. Zoals in paragraaf
5.8.2 is vermeld, wordt ook in de literatuur aangegeven dat meisjes significant hoger
scoren dan jongens op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en communicatie-
ve schrijfvaardigheid.

5.9.3     Het  niveau  van  de  taalvaardigheid  Fries

In paragraaf 4.2 zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd. Aan het eind van het hoofdstuk
over de taalvaardigheid Fries zijn wij in staat een antwoord te geven op deze onderzoeks-
vragen voor zover zij betrekking hebben op de taalvaardigheid Fries:

1.   Wat  is het niveau  van de taalvaardigheid Fries en Nederlands van Friestalige en Neder-
landstalige leerlingen aan het eind van de basisschool in Friesland?

2. In hoeverre is er sprake van samenhang tussen de taalbeheersing Fries en Nederlands
enerzijds en de onderscheiden school- en leerlingkenmerken anderzijds?

In deze subparagraaf wordt een antwoord gegeven op de vraag naar het niveau van de
taalvaardigheid Fries en op de vraag in hoeverre er sprake is van samenhang tussen de
onafhankelijke variabelen enerzijds en de taalbeheersing Fries anderzijds. Het niveau van
de taalvaardigheid Nederlands, de samenhang met de onafhankelijke variabelen en de
overeenkomsten en de verschillen met de resultaten van het PPON-onderzoek worden in
de afsluitende paragraaf van hoofdstuk 6 besproken.

Het beantwoorden van de onderzoeksvragen veronderstelt dat er in deze paragraaf
uitspraken over de taalvaardigheid Fries in brede zin worden gedaan. In het onderzoek
'Taalpeiling yn Fryslhn' zijn zeer uiteenlopende deelvaardigheden van de Friese taal
getoetst. Bij de meeste deelvaardigheden is 66n toets gebruikt gericht op 6dn taalge-
bruiksfunctie (zie tabel 4.7). Een uitzondering hierop is de leesvaardigheid. Bij deze
deelvaardigheid is zowel de technische leesvaardigheid als het begrijpend lezen getoetst.
Voor begrijpend lezen in het Fries zijn bovendien twee toetsen gebruikt, namelijk een
leestekst met vragen en een cloze-toets.

Het doen van uitspraken over het gewenste niveau van taalvaardigheid Fries van
leerlingen aan het einde van de basisschool is niet eenvoudig. Er is namelijk geen sprake
van consensus over het maatschappelijke belang van een goede taalbeheersing Fries. De
provinciale overheid van Friesland voert wel een actief beleid ten aanzien van het
vergroten van het maatschappelijk en economisch belang van de Friese taal, maar dit
streven wordt niet onvoorwaardelijk gedragen door alle lagen van de bevolking in
Friesland. In Gorter e.a. (1984: 416) wordt hierover het volgende opgemerkt:

"Aan de overheersende positie van het Nederlands kan niet getwijfeld worden. Er is
een groeiende groep die aan de beheersing van het Nederlan<is (met inbegrip van het
verstaan  van  het  Fries)   genoeg  heeft".

Deze houding heeft natuurlijk ook consequenties voor de vormgeving en inhoud van het
onderwijs in de Friese taal op de basisscholen in Friesland. Uit eerder verricht onderzoek
(Inspectie van het onderwijs 1989: 30) blijkt dat op 20% van de basisscholen niet op
grond van pedagogische, taalpolitieke of culturele motieven onderwijs in het Fries wordt
gegeven, maar alleen omdat de Wet op het Basisonderwijs de school daartoe verplicht.
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Cultureel-politieke motieven bieden voldoende grond aan het belang van een onderwijsbe-
leid dat gericht is op behoud en ontwikkeling van de Friese taal. In de nom 'Eigen taal'
(Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1991: 10) wordt over het belang van
onderwijs in de eigen taal voor allochtone leerlingen het volgende gezegd:

"Het ondenvijs in de eigen taal als vak- en vormingsgebied is vooral gericht op
toegang tot de eigen cultuur en het culturele erfgoed en daarmee op de ontwikkeling
van zelfbewustzijn:

Deze uitspraak wordt door de Commissie allochtone leerlingen in het Onderwijs (1992:
40) als volgt aangescherpt:

"Door het behoud en ontwikkeling van deze levende talen kan immers de culturele
verscheidenheid  in  onze  samenleving  worden  behouden  en  bevorderd".

Als door de rijksoverheid en door deskundigen bovenstaande uitspraken worden gedaan
ten aanzien van allochtone levende talen, dan gelden deze argumenten naar onze mening a
fortiori voor het Fries als autochtone taal. De argumenten zijn in Friesland ook niet alleen
van toepassing op Friestalige leerlingen, maar gelden evenzeer voor Nederlandstalige
leerlingen. Voor zowel een volwaardige participatie in de Friese samenleving als voor de
deelname aan de Friese cultuur (Meestringa en De Jong 1983) is een zekere mate van
beheersing van de Friese taal noodzakelijk. Deze visie op het onderwijs in het Fries wordt
bevestigd door het vaststellen door de rijksoverheid en door de formulering van algemeen
geldende kerndoelen voor de Friese taal voor het basisonderwijs.

Het uitgangspunt bij het beoordelen van het niveau van de taalvaardigheid Fries van
zowel Friestalige als Nederlandstalige leerlingen is dan ook de algemene doelstelling van
de kerndoelen Fries dat beide groepen leerlingen het Fries doelmatig moeten kunnen
gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen. Een probleem hierbij is
echter dat de 'situaties' niet nader omschreven worden in de kerndoelen. In de SLO-
publikatie 'Fryske mal. Handreiking bij de kerndoelen' (W. de Jong e.a. 1993) wordt
voor niet-Friestalige leerlingen een voorstel voor verdeling van de leerstof gedaan die
mhoudelijk overeenkomt met wat de kerndoelen vragen. Voor de deelvaardigheden Fries
zijn voor niet-Friestalige leerlingen van groep 7 en 8 onder andere de volgende concreti-
seringen vermeld die naar onze mening goed aansluiten bij de door ons gebruikte
toetsvormen. In het volgende overzicht zijn deze concretiseringen genoemd; daarnaast zijn
de toetsvormen van 'Taalpeiling yn FryslAn' in cursief vermeld.

- Luisteren: naar nieuwsberichten over concrete zaken luisteren; het belangrijkste uit
een verhaal onderscheiden. (Fries schoolradio-programma  met 15 vragen);

- Spreken  :   iets over eigen ervaringen vertellen; iets duidelijk maken; je mening
verwoorden.   (Opdracht  om over  iets  leuks  of iets  spannends  te  vertellen);

- Schrijven: een briefe schrijven; een gedichtje schrijven. (Opdracht om een bnk#e
over een gewenste rugzak te schrijven);

- Spelling : de belangrijkste spellingsregels kunnen gebruiken. (Het herkennen van
goed   enfout   gespelde   wooordenk

- Lezen : voortgezet technisch lezen; begrijpend lezen; studerend lezen. (Ted:nisch
lezen:  Friese  EMT,   begrijpend  lezen:  leestekst  met  vragen  en  cloze-test).

163



Uit dit overzicht blijkt dat de in 'Taalpeiling yn Frysmn' gebruikte toetsen in belangrijke
mate aansluiten bij de concretiseringen uit de handreiking van de SLO. In tabel 5.9.3
wordt een overzicht gegeven van de door ons geformuleerde taakstelling en het feitelijke
niveau.

Tabel 5.9.3: Taakstelling en feitelijk niveau van de taalvaardigheid Fries

Taakstelling Friestalige Nederlandstalige Conclusie
leerlingen leerlingen

Luisteren: 88% van de opga- 83 %  van de opga- goed niveau
Een schoolradio-programma ven goed beant- ven goed beant-
kunnen volgen woord woord

Technisch lezen: 58.74 woorden; 47.85 woorden; laag niveau
deciel 5 groep 8 van de Neder- deciel 1 van deciel 1 van
landse EMT (75-77 woorden) groep 8 groep 8

(Brus en Voeten 1973)

Begrijpend lezen: 73 %  van de lees- 69% van zowel de voor Friestalige
70% van de opgaven van de tekst  en  76 % van leestekst als de en Nederlandsta-
leestekst en de cloze-toets de cloze-toets goed cloze-toets goed lige leerlingen

beantwoord beantwoord een behoorlijk
niveau

Spreekvaardigheid: 20% van de leer- 70 %  van de leer- Nederlandstalige
normscore van 100 op de lingen heeft een lingen leerlingen een
spreekvaardigheidstoets score van 100 of heeft een score laag niveau;

hoger lager dan 90 Friestalige leer-

40% heeft een lingen een be-
score in de range hoorlijk niveau
van 90-100

Spelling, 50% van de fout 45 %  van de fout laag niveau
beheersing  11 spellings- gespelde woorden gespelde woorden
gevallen van de toets wordt herkend worden herkend

Schrijfvaardigheid: score van 61.0 score van 56.8 laag niveau
normscore van 100 op de
schrijfvaardigheidstoets

Op grond van het beoordelingscriterium dat de leerlingen in dagelijks voorkomende
situaties het Fries doelmatig moeten kunnen gebruiken (geconcretiseerd in de door ons
gebruikte toetsen),  is er sprake  van een behoorlijk niveau van beheersing  van de luister-
vaardigheid en het begrijpend lezen door beide groepen leerlingen. Ten aanzien van de
communicatieve spreekvaardigheid is alleen bij de Friestalige leerlingen sprake van een
behoorlijk niveau. Het niveau van de spreekvaardigheid van Nederlandstalige leerlingen is
laag. De deelvaardigheden technisch lezen, spelling en communicatieve schrijfvaardigheid
worden door beide groepen leerlingen slechts in geringe mate beheerst. Dit betekent dat
er sprake is van een grote discrepantie tussen de geformuleerde kerndoelen voor de Friese
taal en de feitelijke taalvaardigheid Fries van zowel Friestalige als Nederlandstalige
leerlingen.
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6  ANALYSE VAN DE TAALVAARDIGHEID NEDERLANDS

In dit hoofdstuk wordt de taalvaardigheid Nederlands op de basisscholen in Friesland
geanalyseerd en besproken.
Om de resultaten van het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn' in een juist perspectief te
kunnen plaatsen is het nodig enig inzicht te hebben in de situatie van het taalonderwijs op
de basisscholen in Friesland. In hoofdstuk 3 is de huidige situatie van het onderwijs in het
Fries besproken. In paragraaf 6.1 worden enkele onderdelen van het onderwijs in het
Nederlands besproken die in verband met het onderzoek van belang zijn. Op grond van
een analyse van de activiteitenplannen van de scholen die aan het onderzoek hebben
deelgenomen, wordt nagegaan of de scholen in Friesland in methodengebruik en tijdsin-
vestering voor het vak Nederlands afwijken van de basisscholen in Nederland als geheel.
Na deze verkenning van de onderwijssituatie worden de resultaten van de leerlingen op de
toetsen voor de taalvaardigheid Nederlands besproken. Hierbij wordt dezelfde indeling
gehanteerd als in het hoofdstuk over de taalvaardigheid Fries.
De mate waarin de leerlingen Nederlands kunnen verstaan, wordt in paragraaf 6.2
besproken. In de paragrafen 6.3 en 6.4 wordt ingegaan op de resultaten van het technisch
en begrijpend lezen. De communicatieve spreekvaardigheid komt aan de orde in paragraaf
6.5.    De    spellingsvaardigheid   en de resultaten van communicatieve schrijfvaardigheid
worden besproken in de paragrafen 6.6 en 6.7. In de paragrafen 6.8 en 6.9 wordt
ingegaan op de samenhang met de sociaal-economische status van de school respectieve-
lijk het geslacht  van de leerlingen enerzijds  en de taalvaardigheid Nederlands anderzijds.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin de conclusies met betrekking tot
het onderwijs in het Nederlands op de basisscholen in Friesland worden geformuleerd.

De  opbouw  van de paragrafen is gelijk  aan  die  van de onderdelen in hoofdstuk  5.  Elke
paragraaf begint met een praktijkvoorbeeld, dat ontleend is aan schoolbezoeken die door
66n van de auteurs als inspecteur van het basisonderwijs zijn afgelegd. De bedoeling van
dit praktijkvoorbeeld is een indruk te geven van de doorsnee onderwijsleersituatie voor de
desbetreffende vaardigheid. Vervolgens worden de analyse-resultaten weergegeven. Elke
paragraaf wordt besloten met een bespreking van de resultaten.

De analyse bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats worden de resultaten geanaly-
seerd van de toetsen voor de taalvaardigheid Nederlands van de 47 basisscholen die aan
het onderzoek hebben deelgenomen. In deze analyses wordt voor de onderscheiden
categorieen scholen per vaardigheid nagegaan in hoeverre er sprake is van een samenhang
met de onafhankelijke variabelen die in hoofdstuk 4 onderscheiden zijn.
In een tweede vergelijking worden de resultaten van de 47 basisscholen in Friesland
vergeleken met de resultaten van de PPON-taalpeiling. In hoofdstuk 4 hebben wij
uiteengezet op welke wijze deze vergelijking opgezet en uitgevoerd is.
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6.1     Het onderwijsaanbod voor Nederlandse taal

Evenmin als voor de andere vakgebieden zijn in de WBO voor het onderdeel Nederlandse
taal voorschriften opgenomen voor de doelstellingen en inhoud van het vakgebied. De
einddoelstellingen van het basisonderwijs worden per school bepaald en vastgelegd in het
schoolwerkplan.

In het kader van de basisvorming is besloten dat voor het basisonderwijs een inhoude-
lijke beschrijving wordt opgesteld van het minimumaanbod aan leerinhouden dat een
basisschool aan haar leerlingen heeft aangeboden, voordat zij dit onderwijs verlaten. In
het 'Ontwerp kerndoelen voor de basisvorming in het basisonderwijs en voortgezet onder-
wijs' (Procesmanagement basisvorming 1992) is dit minimumaanbod uitgewerkt tot kern-
doelen. Deze kerndoelen zijn door de overheid vastgelegd in het Besluit kerndoelen
(Staatsblad 1993, 264). Het bevoegd gezag van een basisschool is en blijft echter
verantwoordelijk  voor de kwaliteit van het onderwijs dat het zijn leerlingen aanbiedt. In
zijn advies over de kerndoelen heeft de Onderwijsraad  (1991: 14) verklaard, dat kerndoe-
len geen voorschriften zijn, maar alleen richtinggevend kunnen zijn en een positief sturen-
de functie kunnen hebben.

6.1.1      Doelstellingen  voor  Nederlandse  taal

Hoewel de einddoelstellingen per school bepaald worden en de scholen in Friesland op
grond van de grondwettelijke vrijheid van inrichting een eigen invulling zouden kunnen
geven aan het vakgebied Nederlandse taal, mogen wij met Wijnstra (1976: 36) aannemen,
dat de feitelijk nagestreefde einddoelstellingen voor Nederlands op de basisscholen in
Friesland dezelfde zijn als in de overige provincies in Nederland. De uitgangspunten en
doelstellingen voor Nederlandse taal worden door de schoolteams geoperationaliseerd bij
het kiezen van een taalmethode. Om enig zicht te krijgen op de overeenkomsten en
verschillen in methodengebruik tussen de basisscholen in Nederland als geheel en de
basisscholen in Friesland, hebben wij de schoolwerkplannen (van kracht voor het
schooljaar 1989-1990) van de 47 scholen die aan het onderzoek hebben meegedaan,
geanalyseerd op methodengebruik. Deze gegevens zijn afgezet tegen drie landelijke onder-
zoeken over methodengebruik, waarbij de indeling van Zwarts (1990: 33) als uitgangspunt
is  genomen. In tabel  6.1  zijn deze gegevens samengevat.

Tabel 6.1.1: Ovenicht van het gebruik van taalmethoden (in %)

Methoden v. Batenburg 1986 Zwarts 1990 v. Batenburg 1991 T.P.F. 1990

(n=2236) (n=220) (n=211) (n=47)

Taal actief             10                     30                     35                     21 *
Taal kabaal             4                      8                     10                      4
Jouw taal, mijn taal   21                         20                        16                        19
Taal totaal              11                       18                      31                        8 *
Taal voor het leven    19                          8                          5                         17 *
De nieuwe taaltuin     11                          5                          3                         13 *
Taalbasis                    2                             -                            0                            6
En nu taal                3                         -                        0                        2
Overige                19                     11                      0                     10
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Zwarts en Rijlaarsdam (1991: 122) plaatsen de methoden 'Taal actief en 'Taal kabaal' in
categorie A: methoden die extra aandacht besteden aan de produktieve taalvaardigheden
en die thematisch van opzet zijn. De methoden 'Jouw taal, mijn taal' en 'Taal totaal'
vormen categorie B: mbthoden met aandacht voor produktieve taalvaardigheden  en  die
meer cursorisch van opzet zijn. De wat oudere methoden 'De nieuwe taaltuin' en 'Taal
voor het leven' plaatsen  zij in categorie C: methoden  die  al wat ouder  zijn  en  die  veel
aandacht aan deelvaardigheden en grammatica besteden. De methoden 'Taalbasis' en 'En
nu taal' horen in deze laatste categorie thuis.

Uit dit overzicht blijkt, dat 'Taal actief landelijk gezien de meest gebruikte methode is
in de jaren 1990 en 1991. Dit geldt voor het schooljaar 1989-1990 ook voor de scholen
die hebben deelgenomen aan ons onderzoek. Landelijk gezien loopt het percentage
scholen dat gebruik maakt van de oudere methoden 'Taal voor het leven' en 'Taaltuin'
van 30% in 1986 terug tot 8% in 1991. Daarentegen maakte in het schooljaar 1989-1990
nog 30% van de basisscholen die deelgenomen hebben aan het onderzoek 'Taalpeiling yn
Frysmn' gebruik van deze oudere methoden. De sterke toename van het percentage basis-
scholen dat de methode 'Taal Totaal' gebruikt, geldt niet voor de scholen in ons onder-
zoek. Op grond van deze vergelijking kan de voorzichtige conclusie getrokken worden,
dat de vernieuwing van de taalmethoden op de basisscholen in Friesland nog niet geheel

aansluit bij de landelijke ontwikkelingen.
In Beernink en Van Wessel (1990) en in Zwarts (1990) wordt aangegeven dat in de

nieuwere methoden meer aandacht is voor mondeling taalgebruik en taalexpressie,  dat  er
thema's in gepresenteerd worden die aanleiding geven tot allerlei taalactiviteiten en dat de
opdrachten communicatiever van aard zijn. Zo zijn er duidelijke pogingen om stelop-
drachten zo in te richten, dat kinderen hun teksten ook echt aan iemand versturen. Dit zou
als implicatie kunnen hebben dat het taalonderwijs voor Nederlands op de Friese
basisscholen zich minder richt op de communicatieve taalvaardigheid van de leerlingen.
Uit onderzoek naar de samenhang tussen leerlingenprestaties en gebruikte taalmethoden
komt echter naar voren dat er geen verschillen van betekenis zijn, die toegeschreven
kunnen worden aan verschillen tussen specifieke taalmethoden (Beernink en Van Wessel
1990, Van Batenburg 1986, Van Bruggen 1987). Hun conclusies worden grotendeels
bevestigd door de uitkomsten van de eerste PPON-taalpeiling aan het einde van het
basisonderwijs (Zwarts 1990), zij het dat daarin wel een samenhang tussen de resultaten
van het stelonderwijs en de gebruikte taalmethoden wordt gevonden.

6.1.2    De  tijdsinvestering

De verplichting op de basisscholen in Friesland om onderwijs in de Friese taal te geven
heeft natuurlijk ook consequenties voor de verdeling van de beschikbare onderwijstijd.
Doordat er onderwijs in het Fries als vak moet worden gegeven, is er minder tijd
beschikbaar voor de andere programma-onderdelen.

In de periode van 1970 tot 1975 heeft Wijnstra onderzoek gedaan naar de taalbe-

heersing Nederlands van Friestalige leerlingen op eentalige (d.w.z. zonder Fries  als  vak
en met alleen Nederlands als voemal) en tweetalige lagere scholen in Friesland. Om een
vergelijking te kunnen maken met Nederlandstalige leerlingen in een vergelijkbare
situatie, waren zes lagere scholen uit het Utrechtse weidegebied als controlescholen bij het
onderzoek betrokken. Uit het onderzoek (Wijnstra 1976a: 222) blijkt dat er in die jaren
een duidelijk verschil was in de tijd die in klas 6 aan het onderwijs in de Nederlandse taal
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werd besteed tussen enerzijds de Friese scholen en anderzijds de scholen in het Utrechtse
weidegebied. De Friese tweetalige (n=12) en de eentalige lagere scholen (n=9) besteed-
den per week respectievelijk gemiddeld 378 en 410 minuten aan taal en lezen in het
Nederlands. De lagere scholen in het Utrechtse weidegebied kwamen voor klas 6 op
gemiddeld 444 minuten per week. Opmerkelijk is dat het verschil in tijdsinvestering zich
niet alleen voordeed bij het taalonderwijs. Een nog groter verschil in tijdsinvestering
tussen de Friese lagere scholen en de Utrechtse scholen werd door Wijnstra geconstateerd
ten aanzien van het vakgebied rekenen: voor klas 6 een verschil van 66n uur per week
(Wijnstra 1976a: 222). Ondanks de verschillen in tijdsinvestering kwam Wijnstra ten
aanzien van taalvaardigheid tot de conclusie dat, na correctie op grond van non-verbale
intelligentie, er slechts weinig significante verschillen in de resultaten voor Nederlands
waren tussen de onderzochte groepen scholen. Ten aanzien van de rekenvaardigheid
constateerde Wijnstra echter wel een groot verschil tussen de Friese lagere scholen en de
scholen in het Utrechtse weidegebied. Als mogelijke verklaring wijst Wijnstra dan ook op
het grote verschil in tijdsinvestering.

De vraag kan gesteld worden of, na de invoering van de verplichting onderwijs te
geven in de Friese taal, de verschillen in tijdsinvestering voor het taalonderwijs Neder-
lands tussen de Friese scholen en de scholen in Nederland als geheel zijn toegenomen of
afgenomen. Een analyse van de activiteitenplannen van de 47 basisscholen die hebben
deelgenomen   aan het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan', geeft  aan  dat  op deze scholen
gemiddeld 398 minuten per week aan onderwijs in de Nederlandse taal wordt besteed. Uit
het PPON-onderzoek (Zwarts 1990: 35) blijkt dat landelijk gezien op de basisscholen per
week 411 minuten taalonderwijs wordt gegeven.

De scholen die deelnamen aan het PPON-onderzoek, hebben op een vragenlijst de
tijdsinvestering voor de verschillende taalaspecten aangegeven. Het onderdeel 'zakelijk
schrijven', dat bijvoorbeeld bij wereldorienterende vakken voorkomt,  kan  op deze manier
door de school bij het onderdeel taal gerekend worden. In het onderzoek 'Taalpeiling yn
Fryslan' hebben de scholen niet een dergelijke vragenlijst ingevuld; er is alleen gebruik
gemaakt van de formele gegevens in het activiteitenplan van de scholen. Zodoende zijn
alleen de onderdelen die onder de noemer 'taal' zijn gerubriceerd, meegeteld. Er kunnen
zodoende enige verschillen in tijdsinvestering bestaan die wij niet opgemerkt hebben.
Rekening houdend met het verschil in analyse-methode is het geconstateerde verschil van
13 minuten per week te verwaarlozen.

Uit het voorgaande blijkt dat er nauwelijks sprake is van enig verschil ten aanzien van
tijdsinvestering op het gebied van taalonderwijs. Deze conclusie geldt ook voor het
rekenonderwijs. Zwarts (1990) geeft aan dat op de basisscholen in Nederland als geheel
aan het rekenonderwijs in groep 8 gemiddeld 255 minuten per week wordt besteed. Een
analyse van de activiteitenplannen van de 47 basisscholen die aan ons onderzoek hebben
deelgenomen, geeft ook precies 255 minuten per week voor rekenen/wiskunde in groep 8.
Het grote verschil in tijdsinvestering dat in 1976 geconstateerd werd, is dus in de loop
van de jaren geheel verdwenen. Of hierdoor het eerder geconstateerde verschil in reken-
vaardigheid tussen de Friese basisscholen en de scholen in de rest van Nederland ook
verdwenen is, is nog niet onderzocht.

Wijnstra (1976a) kwam tot de conclusie dat, ondanks het verschil in tijdsinvestering,
de leerlingenprestaties op het gebied van taalvaardigheid Nederlands tussen de scholen
weinig van elkaar verschilden. Op grond van deze analyse van de tijdsinvestering mag
aangenomen worden dat er ook na 1980 geen verschil is in de beheersing van het
NederlancIs tussen de leerlingen van de basisscholen in Friesland en de basisscholen in
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Nederland als geheel.
In 'Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool' (Zwarts 1990) is

aangegeven dat binnen de 411 minuten taalonderwijs gemiddeld 48 minuten per week aan
technisch lezen wordt besteed en 50 minuten aan begrijpend/studerend lezen. Aan beide
vormen van leesonderwijs te zamen wordt dus 98 minuten per week besteed. Een analyse
van de activiteitenplannen van de 47 scholen die aan ons onderzoek hebben deelgenomen,
laat zien dat binnen het taalonderwijs op deze scholen 127 minuten per week aan lezen
(technisch en begrijpend) wordt besteed. Dat is bijna een half uur per week meer dan op
de  scholen in Nederland als geheel. Op basis  van een half uur per  week meer leesonder-
wijs mag dan ook verondersteld worden dat de Friese basisscholen ten minste even hoog
zullen scoren op leesvaardigheid  in het Nederlands  als de overige scholen in Nederland.
In hoeverre deze verwachting juist is, zal blijken uit de analyse van de verschillende
deelvaardigheden.
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6.2     Het verstaan van het Nederlands

6.2.1  De onderwijssituatie

Luisteren is een vaardigheid die in het dagelijkse leven een belangrijke rol vervult. Samen
met lezen is het de voornaamste manier waarop mensen geinformeerd worden. In het
onderwijs wordt veel gesproken, maar nog meer geluisterd door de leerlingen. Toch
neemt het luisteren naar onze waarneming in de onderwijspraktijk een ondergeschikte
plaats in.

Een praktijkvoorbeeld

Een basisschool in een groot dorp op het Friese platteland.
In de groepsruimten van groep 1 en 2 is naast de traditionele poppenhoek
en de bouwhoek ook een luisterhoek ingericht. Een cassetterecorder met
koptelefoons is in de hoek opgenomen. Tijdens de lessen kunnen enkele
kinderen via de koptelefoon luisteren naar het voortezen van boekjes.
Naast het gewone luisteren naar verhalen, zijn er ook cassettes met
verhalen en opdrachten. In de lokalen van de groepen 3 tot en met 8 zijn
geen luisterhoeken aanwelig.
Uit de gesprekken met de leerkrachten blijkt dat in de handleiding van de
taatmethode wel luisteropdrachten zijn opgenomen. Van deze opdrachten
wordt echter weinig gebruik gemaakt. ELn van de leerkrachten motiveert
dit als volgt: "Dy Hollanske harkopdrachten slach ik meastentiids oer. De
bern harkje en sjogge al genoch nei de tillevyzie. Ik besteegje dy tiid
leaver oan de oare opdrachten, sa as it goed skriuwe kinnen fan it                 \
Hollansk. „1

In recente literatuur wordt expliciet aandacht gevraagd voor een systematische aanpak van
het luisteronderwijs. Sytstra (1986: 205) geeft aan dat het voor de programma-ontwik-
keling belangrijk is te komen tot een afbakening van de luisterdoelen die relevant zijn
voor de leerlingen van de basisschool.
In de kerndoelen voor het basisonderwijs worden bij Nederlandse taal geen aparte
luisterdoelen geformuleerd. De luisterdoelen zijn opgenomen in het domein 'Spreken en
luisteren' (Staatsblad 1993, 264):

"1.   De  leerlingen  weten  dat  men  kan  luisteren  en  spreken  met  verschillende  doelen.
2. De leerlingen kunnen:

- de inhoud en de bedoeting van wat er tegen hen gezegd wordt begrijpen
- vragen stellen om informarie te verzamelen over een door henzelf gekozen

onderwerp
- verslag uitbrengen
- iets uitleggen

' "De Nederlandse luisteropdrachten sla ik meestal over. De kinderen luisteren en kijken al
genoeg naar de televisie. Ik besteed die tijd liever aan andere opdrachten zoals het goed
kunnen schrijven van het Nederlands."
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-  hun ervaring,  mening,  waardering  of afkeuring  op  persoonlijke wijze  weergeven
-  deelnemen  aan  een formeel  gesprek

3.  De  leerlingen kunnen  bij het  realiseren van het voorgaande  in voorkomende
situaties  gebruik maken van communicatiemiddelen.'

In de kerndoelen wordt veel aandacht besteed aan  met name het sociaal luisteren en het
zakelijk luisteren, zoals dat plaatsvindt in gesprekssituaties. Deze communicatieve
aspecten van de luistervaardigheid worden dus voor het basisonderwijs belangrijk geacht.

In  de diverse taalmethoden wordt aandacht gegeven aan onderwijs in de luistervaardig-
heid van de leerlingen. In tabel 6.2.1 is de tijdsinvestering voor de verschillende
deelvaardigheden weergegeven.

Tabel 6.2.1:    Gemiddeld  percentage  van de  tijd  besteed  aan  enkele  taalvaardigheden per
methode (bron: Van Batenburg e.a. 1986: 33)

Grammatica Spellen Stellen Lezen SprekenLuisteren Dictee

Taal voor het leven         18          20            9          23            9            8           13
Jouw taal, mijn taal         19          27          10          15           10            6           10
De nieuwe taaltuin          14          21           11            8           10          10           16
Taal totaal                   18        21         11         20         11          7         12
Taal  actief                                          18                   24                   10                   14                    10                      9                    15

Taal voor de basisschool  18          21           10          22           10            6           12
Taal kabaal                  14         18         14        23         10         11          9
De oude taaituin              12          21           11          31            9            6           10

Totaal                           16         22         11         21          10           8          12

In Van Batenburg e.a (1986: 33) wordt aangegeven dat in de gangbare taalmethoden
gemiddeld 10% van de geplande tijd aan luisteren besteed wordt. In de onderwijspraktijk
wordt, volgens de leerlcrachten, 8% van de totale tijd voor taalonderwijs besteed aan het
luisteronderwijs. Dat komt neer op ruim 22 minuten per week. Dit percentage komt
overeen met hetgeen Zwarts (1991: 125) aangeeft over de tijdsinvestering die de leer-
krachten in het PPON-onderzoek hebben aangegeven, namelijk 23 minuten per week. Uit
een andere analyse (Naber 1986) van dezelfde taalmethoden blijkt dat er wel het een en
ander schort aan een systematische aanpak en opbouw van het luisteronderwijs. Opvallend
is dat de toetsing van de luistervaardigheid van de leerlingen nauwelijks aan de orde komt
(Naber, 1986).
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6.2.2    De feitelijke  scores  voor  luistervaardigheid

De Nederlandse luistertoets is beschreven in paragraaf  4.3.1. De maximumscore  is   9
punten. De verdeling van de scores is in tabel 6.2.2 weergegeven.

Tabel 6.2.2:    Frequentieverdeling van de scores luistervaardigheid Nederlands (absoluut en in
%)

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n=758) (n=404) (n= 354)

score frequentie % frequentie % frequentie    %

0                  0                   0.0                0                   0.0                 0                   0.0
1                  0                   0.0                 0                   0.0                 0                   0.0
2                  0                   0.0                 0                   0.0                 0                   0.0
3                  3                    0.4                 2                   0.5                 1                    0.3
4                  8                    1.1                 5                    1.2                 3                    0.8
5                 41                    5.4               30                   7.4                11                    3.1
6 129 17.0          72            17.8          57            16.1

7 237 31.3 114 28.2 123 34.7

8 203 26.8 106 26.2                 97                   27.4

9 137 18.1          75            18.6          62            17.5

Gemiddelde score 7.30 7.25 7.36
Standaarddeviatie 1.20 1.27 1.12

Uit de frequentieverdeling blijkt dat de leerlingen de luistertoets goed gemagkt hebben.
Zeven of meer opgaven worden door 73% van de Friestalige en door 79.6% van de
Nederlandstalige leerlingen goed gemaakt. Slechts 3,4 of 5 opgaven worden door 9.1%  '
van de Friestalige en door 4.2% van de Nederlandstalige leerlingen goed gem kt. B
blijkt tussen de resultaten van de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen geen signifi-
cant verschil te zijn (F=1.710, df=l,756, p=.191).

In de volgende paragrafen wordt gekeken naar de samenhang van deze algemene
resultaten met de in hoofdstuk 4 onderscheiden onafhankelijke variabelen thuistaal,
taalomgeving, voertaalgebruik en tijdsinvestering Fries.

6.2.3   Samenhang met de onafhankelijke variabelen

In deze paragraaf worden de thuistaal en de taalomgeving (categorie8n A, B en C), de
mate van voertaalgebruik (categorieEn A en A') en de tijdsinvestering voor het vak Fries
(categorie8n C en C') in de analyse betrokken. De gemiddelden en standaarddeviaties
voor de onderscheiden schoolcategorietn, uitgesplitst naar de thuistaal van de leerlingen,
worden gegeven in tabel 6.2.3.
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Tabel 6.2.3: Gemiddelde scores op de toets luistervaardigheid Nederlands  (n=758)

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 7.35 sd. 1.27 gem. 7.25 sd. 1.21 gem. 7.19 sd. 1.32
(n=37) (n=97) (n= 185)

Nederlandstalige gem. 7.21 sd. 1.09 gem.  7.62   sd. 1.14 gem. 7.62 sd. 1.07
leerlingen (n = 122) (n=71) (n=58)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige leerlingen gem. 7.54 sd. .89 gem. 7.18 sd. 1.42
(n=35) (n = 50)

Nederlandstalige gem. 7.22 sd. 1.15 gem. 7.25 sd. .89
leerlingen (n=95) (n = 8)2

Wij willen nu eerst nagaan of er binnen de categorieen A, B en C sprake is van samen-
hang tussen de onderscheiden onafhankelijke variabelen enerzijds en de luistervaardigheid
Nederlands anderzijds.

Uit de variantie-analyse blijkt dat de variabelen thuistaal (F=3.651, df=1,564, p=.057)
en   taalomgeving (F=.578, df=2,564,    p=.562)   niet voor significante hoofdeffecten
zorgen. Dit betekent, dat er geen verschil is tussen de resultaten van de Friestalige
leerlingen (7.23) en van de Nederlandstalige leerlingen (7.42): gemiddeld wordt in beide
groepen 80% van de opgaven goed gemaakt. Ook de categorieen die qua taalomgeving
het   verst uit elkaar liggen, vertonen geen verschil: de Friestalige leerlingen   in   een
overwegend Friestalige situatie (cat. C) en de Nederlandstalige leerlingen in een overwe-
gend Nederlandstalige situatie  (cat. A) scoren respectievelijk   7.30 en 7.25.

In het voorgaande is de samenhang met de onafhankelijke variabelen thuistaal en taalom-
geving binnen de categorieen A, B en C beschreven. Naast deze variabelen hebben wij
bovendien de mate van het gebruik van Fries als voertaal en de tijdsinvestering voor het
vak Fries als onafhankelijke variabelen onderscheiden. Deze laatste onderscheiding heeft
geleid  tot twee extra categorieEn, namelijk categorie  A' en categorie  C'. In paragraaf 4.2
is beschreven waardoor de categorieen A' en C' zich onderscheiden van de categorieen A
en C.
Door middel van variantie-analyse is nagegaan of de mate van het gebruik van Fries als
voertaal en de tijdsinvestering voor Fries samenhangen met de resultaten van de leerlin-
gen op het gebied van de luistervaardigheid Nederlands.
Uit de analyse blijkt, dat er geen sprake is van samenhang tussen de resultaten op de toets
luistervaardigheid Nederlands en de mate van het gebruik van het Fries als voertaal
(F=.170,  df= 1,285,  p=.681). De leerlingen op scholen  waar het Fries  nia als voertaal
gebruikt wordt (cat. A') (n=130), scoren met een gemiddelde van 7.31 dus niet signifi-

2 In de hele populatie van categorie C' komen slechts 8 Nederlandstalige leerlingen voor. De
gemiddelde scores van deze leerlingen worden in de overzichtstabel bij elke vaardigheid
vermeld. Gezien het kleine aantal leerlingen zijn de resultaten van deze Nederlandstalige
leerlingen echter niet in de analyse betrokken.
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cant hoger op het gebied van de luistervaardigheid Nederlands dan de leerlingen van
basisscholen  waar het Fries  wel als voertaal wordt gebruikt  (cat.  A)  (n= 159),  die  een
gemiddelde van 7.25 behalen.

Uit de resultaten van de variantie-analyse blijkt verder, dat er geen sprake is van
samenhang met de tijdsinvestering voor het vak Fries. Friestalige leerlingen op scholen
waar per week tweemaal zoveel tijd aan het vak Fries besteed wordt (cat. C') (n=50),
scoren met een gemiddelde van 7.18 niet significant lager dan Friestalige leerlingen op
scholen in een vergelijkbare taalsituatie met een beperktere tijdsinvestering voor het vak
Fries    (cat.    C)    (n= 185),    die    tot een gemiddelde score    van 7.19 komen    (F=.005,
df=1,233, p=.946).

6.2.4  Samenhang met de gebruikte ondenvijsleerpakketten

In tabel  6.1.1  is een overzicht gegeven van de onderwijsleerpakketten die gebruikt worden
op  de  basisscholen die hebben deelgenomen  aan het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn'.
Naast de in het PPON-onderzoek onderscheiden methodencategorieen zijn er enkele
scholen die geen specifieke taalmethode zeggen te gebruiken.
De gemiddelde scores van leerlingen van basisscholen, ingedeeld naar onderscheiden
methodencategorieen, zijn weergegeven in tabel 6.2.4.

Tabel 6.2.4: Gemiddel<ie scores op de luistertoets Nederlands

Methodencategorietn: n gem. sd.

Leerlingen van basisscholen waar een taal- 190 7.30 1.21
methode van categorie A gebruikt wordt.

Leerlingen van basisscholen waar een taal- 233 7.33 1.25

methode van categorie B gebruikt wordt.

Leerlingen van basisscholen waar een taal- 253 7.37 1.15

methode van categorie C gebruikt wordt.

Leerlingen van basisscholen waar geen 80 7.05 1.20

specifieke taalmethode gebruikt wordt.

Om na te gaan of er sprake is van samenhang tussen het gebruik van de methoden

enerzijds en de resultaten op het gebied van de luistervaardigheid anderzijds, is een
variantie-analyse uitgevoerd. Uit de analyse blijkt dat er geen sprake is van samenhang
met het gebruikte onderwijsleerpakket (F=1.498, df=3,754, p=.214).

6.2.5   Vergelijking met de resultaten van het PPON-onderzoek

Ten aanzien van luistervaardigheid in het Nederlands kan geconcludeerd worden, dat er
geen significant verschil bestaat tussen de resultaten van 'Taalpeiling yn FryslAn' en het
PPON-onderzoek. Zowel de scores van de Friestalige (7.25) als van de Nederlandstalige
leerlingen (7.36) van 'Taalpeiling yn FryslAn' blijken niet te verschillen met het gewogen
(zie paragraaf 4.4.1) PPON-gemiddelde (F=.848, df=2,1006, p=.429). Uit de analyse
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blijkt tevens dat de scores van de basisscholen in de onderscheiden categoriean niet
significant verschillen (F=.409, df=5,1003,   p=.843)   van de PPON-score   op   deze
luistervaardigheidstoets. Dit geldt ook voor de basisscholen met een dubbele tijdsinveste-
ring   voor  het vak Fries   (cat.   C':   7.19)  en   voor de basisscholen  die het Fries   niet  als
voertaal gebruiken (cat. A': 7.31).

6.2.6 Bespreking

In paragraaf 6.2.3 is beschreven dat in ons onderzoek op het gebied van de Iuister-
vaardigheid Nederlands geen samenhang geconstateerd wordt met de onafhankelijke
variabelen taalomgeving, het gebruik van Fries als voertaal en tijdsinvestering voor het
vak Fries.
Uit paragraaf 6.2.5 blijkt dat er ten aanzien van de luistervaardigheid Nederlands geen
significant verschil is tussen de resultaten van de leerlingen van het PPON-onderzoek en
de   leerlingen   van het onderzoek 'Taalpeiling   yn   FryslAn'. De constatering in Zwarts
(1990: 82) dat er bij het onderdeel rapporterend luisteren in het PPON-onderzoek op het
gebied van methodengebruik geen significante effecten zijn, is ook van toepassing op de
resultaten van het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslin', zo blijkt uit paragraaf 6.2.4.
Het bovenstaande betekent dat er noch tussen de leerlingen van de onderscheiden
categorieen basisscholen van 'Taalpeiling yn FryslAn' onderling, noch tussen de leerlingen
van het PPON-onderzoek enerzijds en de leerlingen van ons onderzoek anderzijds
significante verschillen zijn. Wij kunnen concluderen dat het luisteren naar rapporterende
teksten Nederlands voor de leerlingen van de basisscholen in Friesland geen problemen
oplevert. De conclusie van de PPON-taalpeiling, dat "luisteren naar rapporterende teksten
door   leerlingen  aan  het   eind  van   de   basisschool   in  voldoende   mate  beheerst"   (Zwarts
1990: 70) wordt, geldt derhalve ook voor de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen op
de basisscholen in Friesland.
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6.3    Technisch lezen NederIands

In deze paragraaf worden de resultaten van het technisch lezen in het Nederlands
gepresenteerd en besproken.

Voor het meten van de technische leesvaardigheid Nederlands is gebruik gemaakt van
de E6n-Minuut-Test die voor het PPON-onderzoek is ontwikkeld. In het verantwoor-
dingsrapport van de PPON-taalpeiling (Zwarts en Rijlaarsdam 1991: 65 e.v.) wordt
verantwoord waarom en hoe deze nieuwe toets geconstrueerd is en waarom in het PPON-
onderzoek geen gebruik gemaakt is van de bestaande E6n-Minuut-Test van Brus en
Voeten (1973). De woordenlijst van de PPON-toets is opgenomen in het 'Voorbeelden-
boek' bij 'Balans van het taalonderwijs aan het eind van de basisschool' (Zwarts 1990).

6.3.1      De  onderwijssituatie

Het technisch lezen is 66n van de onderdelen van het taalonderwijs op de basisschool die
frequent beoefend worden. Op de meeste scholen wordt na de fase van het aanvankelijk
lezen vanaf groep 5 het niveau-lezen beoefend met als doel de technische leesvaardigheid
van de leerlingen optimaal te ontwikkelen.

Uit Vernooy (1992) blijkt echter dat, ondanks de goede bedoelingen van de scholen,
ongeveer 15% van de leerlingen de basisschool als slechte lezer verlaat. Dolmans (1989)
wijst erop dat bij de overgang van aanvankelijk lezen naar voortgezet lezen te weinig
aandacht besteed wordt aan de techniek van het ontsleutelen of decoderen. Uit haar
onderzoek blijkt dat het regelmatig oefenen van nieuwe woorden in groep 3 leidt tot een
versterkte automatisering van het decodeerproces.

Een praktijkvoorbeeld

Dinsdagmorgen, 9 uur.
In de gemeenschapsruimte van de basisschool "De Trochsetter" in een
dorp in Friesland zit een aantal moeders mchtjes met elkaar te praten.
Sommige moeders zoeken nog snel een stapeltje boeken met een bepaalde
codering uit de kast en voegen zich dan ook bij de anderen, die kennelijk
ergens  op  zitten te wachten.  Om 9.15  uur  gaan  de  deuren  van  de  lokalen
van de groepen 4 tot en met 7 open. Kinderen komen uit de lokalen en
lopen door de gang en de gemeenschapsruimte. Even later zoeken
groepjes kinderen met een moeder een plaatsje in een van de lokalen, in
de gang of in de gemeenschapsruimte. Daarna is alleen het geluid van
zachtjes Iezende kinderen te horen. Het lesuur 'niveau-lezen' is begon-
nen.

Uit het gesprek met de directeur blijkt dat twee keer per week het niveau-
lezen wordt beoefend. Drie keer per jaar worden de leerlingen getoetst
met de Etn-Minuut-Test van Brus en Voeten. De scores worden op vor-
deringenlijsten genoteerd, zodat er een goed overzicht van de leervor-
deringen op het gebied van het technisch lien Nederlands voorhanden
is.

Naast het aanvankelijk lezen in groep 3 en het niveau-lezen worden er in
de groepen afwisselend andere leesvormen toegepast, zoals forumlezen,
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voordrachtslezen en vrij-lezen. De leerlingen van groep 8 en de leerlin-
gen uit de andere groepen die een score van 70 hebben, doen niet meer
mee aan het niveau-lezen. Zij hebben volgens het schoolteam een vol-
doende vaardigheid in het technisch len bereikt.

Niveau4ezen wordt door de scholen beschouwd en gebruikt als een vorm van differentia-
tie. Op grond van het onderzoek van Slavin spreekt Reezigt (1992) het vermoeden uit, dat
op vele scholen niveau4ezen wordt toegepast zonder reflectie op de resultaten en zonder
dat een regelmatige toetsing van de vorderingen (die van wezenlijk belang is voor deze
vorm van differentiatie) leidt tot regelmatige hergroepering van de leerlingen al naarge-

lang de verschillen in vorderingen tussen de leerlingen (Reezigt 1992: 310). Zij heeft
echter ook bezwaren tegen het zonder meer afschaffen van het lezen in niveaugroepen en
pleit ervoor "dat er meer aandacht zou moeten komen voor de voor- en nadelen van
verschillende diferentiatiemodellen (...)" (Reezigt 1992: 310).

In het ondenvijsbeleid wordt aangedrongen op een regelmatig vaststellen van leervor-
deringen. Dit wordt beschouwd als een van de voorwaarden voor het vormgeven van
verantwoord onderwijs dat recht doet aan het uitgangspunt, dat het onderwijs "wonit
afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen" (WBO, art. 8, lid 1).

Veel basisscholen in Friesland maken voor het technisch lezen Nederlands gebruik van
het programma "Computer-beheerst technisch lezen" (CBTL). Dit programma kan voor
dit doel een goede functie vervullen. In vergelijking met de traditionele manieren van
vaststellen van de leervorderingen kan met behulp van dit computerprogramma explicieter
en sneller de relatie vastgesteld worden tussen de individuele scores en de normscore.
Voor het technisch lezen in het Fries is nog niet zo'n programma ontwikkeld, zodat een
systematische vergelijking van de resultaten op het gebied van technisch lezen in beide
talen met behulp van de computer nog niet mogelijk is.

6.3.2    De feitelijke  scores  voor technische  leesvaardigheid

De woordenlijst van de E6n-Minuut-Test van PPON bestaat uit 96 woorden. In tabel
6.3.1 is de frequentieverdeling van de scores weergegeven.

Tabel 6.3.1:     Frequentieverdeling van de scores technisch lezen
Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n= 324) (11= 188) (n=136)

Score frequentie % frequentie % frequentie   %

20-29          11                    3.4                 6                   3.2                 5                    3.7
30-39          43                  13.3               29                  15.4               14                  10.3
4049          85                  26.2               45                  26.6               35                  25.7
50-59          78                  24.1               46                  24.5               32                  23.5
60-69          71                  21.9               36                  19.1                35                  25.8
70-79           23                      7.1                 15                     8.0                  8                      5.9
80-89       12             3.7           5             2.7           7             5.1

> 90       1           0.3          1           0.5         0           0.0

Gemiddelde 52.99 52.37 53.84

Standaarddeviatie 13.70 13.82 13.55
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Uit de tabel blijkt dat de Nederlandstalige leerlingen gemiddeld enigszins hoger scoren
dan de Friestalige leerlingen. Uit de analyse blijkt echter dat dit verschil niet significant is
(F=.903, df=1,322, p=.343).

6.3.3   Samenhang met de onafhankelijke variabelen

In deze paragraaf worden de thuistaal en de taalomgeving (categoriekn A, B en C), de
mate van voertaalgebruik (categorie8n A en A') en de mate van tijdsinvestering (catego-
rieEn C en C') in de analyse betrokken. De gemiddelden en de standaarddeviaties voor de
onderscheiden schoolcategorie8n, uitgesplitst naar de thuistaal van de leerlingen, worden
weergegeven in tabel 6.3.2.

Tabel 6.3.2: Gemiddelde  scores op het gebied van technisch lezen Nederlands  (n=324)

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige gem. 52.59 sd. 14.10 gem. 55.74 sd. 15.39 gem. 51.29 sd. 14.34
leerlingen (n=27) (n=31) (n=44)

Nederlandstalige gem. 60.10 sd. 14.13 gem. 52.80 sd. 15.37 gem. 54.73 sd. 11.86
leerlingen (n=29) (n= 30) (n=41)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige gem. 54.36 sd. 14.14 gem. 49.68 sd. 11.66
leerlingen (n=36) (n=50)

Nederlandstalige gem. 48.64 sd. 11.39
leerlingen (n=36)

Om na te gaan of er binnen de categorieEn A, Ben C sprake is van samenhang met de
variabelen thuistaal en taalomgeving, is een variantie-analyse uitgevoerd. Noch de
thuistaal noch de taalomgeving blijkt voor significante hoofdeffecten of interactie-effecten
te zorgen. De Friestalige leerlingen (n=102) lezen gemiddeld 52.99 woorden per minuut.
De Nederlandstalige leerlingen (n=100) lezen gemiddeld 55.71 woorden per minuut. Dit
verschil is echter niet significant (F=1.740, df=1,196, p=.189). Ook scoren leerlingen
van de scholen in een overwegend Nederlandstalige situatie, categorie A, niet significant
hoger dan leerlingen van de scholen uit categorie C, een overwegend Friestalige situatie
(F=.938, df=2,196, p=.393).

In een tweede variantie-analyse hebben wij nagegaan of het gebruik van het Fries als
voertaal en de tijdsinvestering voor het vak Fries samenhangen met de resultaten van de
technische leesvaardigheid Nederlands. Voor het aspect gebruik van het Fries als voertaal
zijn de scores van de leerlingen van de categorieBn A en A' met elkaar vergeleken. Voor
het aspect tijdsinvestering voor het vak Fries zijn de scores van de leerlingen van de
categorie8n C en C' met elkaar vergeleken. De resultaten ten aanzien van de samenhang
met het gebruik van Fries als voertaal zijn weergegeven in tabel 6.3.3.
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Tabel 6.3.3: Samenhang tussen gebruik van Fries als voertaal (Cat. A vs Cat. A') en technisch
lezen  Nederlands   (n= 128)

Factor                     SS                df              MS                F                p

Thuistaal (TT) 25.176         1 25.176 .140 .709

Voertaal (VT) 739.823         1 739.823 4.114 .045

TT x VT 1378.036               1 1378.036 7.663 .007

Residual 22299.819 124 179.837

Totaal 24459.867 127 192.597

Uit de tabel blijkt dat het gebruik van Fries als voertaal voor een (zwak) significant
hoofdeffect zorgt. Dit hoofdeffect moet echter gerelateerd worden aan het significante
interactie-effect dat optreedt bij de variabelen thuistaal en voertaalgebruik. Uit de
zogeheten simple-effect analyses blijkt dat de Nederlandstalige leerlingen van categorie A
met een gemiddelde  van  60.10 significant hoger scoren  dan de Friestalige leerlingen  van
deze categorie die een score van 52.59 behalen (F=4.62, df=1,124, p=.034). Deze
leerlingen blijken bovendien ook significant hoger te scoren dan de Nederlandstalige
leerlingen van categorie   A',   die een gemiddelde score   van 48.64 behalen (F=11.61,
df=1,124, p=.001). In figuur 6.3.1 is dit weergegeven.

aantal gelezen woorden
70

4- Priest. leerl. -» Nederlandst. leerl.
-

60 -

50 -

40 -

30                  '                 1
categorle A categorle A'                  -

Figuur 6.3.1: Interactie-effect tussen thuistaal en voertaal
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Uit  figuur 6.3.1 blijkt  dat  bij de Friestalige leerlingen de score minimaal toeneemt  in  de
situatie waar het Fries nia als voertaal gebruikt wordt. Bij de Nederlandstalige leerlingen
daarentegen blijkt een tegengestelde tendens aanwezig te zijn. De Nederlandstalige
leerlingen van basisscholen van categorie   A',   waar het Fries   niet als voertaal gebruikt
wordt (n=36), scoren significant lager dan de Nederlandstalige leerlingen van categorie A
(n=29). Voor dit opmerkelijke verschil is geen verklaring te geven.

Onder verwijzing naar het argument van de tijdsinvestering voor het vak Fries, die ten
koste zou gaan van onderwijs in andere vakgebieden, wordt wel eens beweerd, dat de
technische leesvaardigheid Nederlands  van de leerlingen van categorie C' significant lager
is  dan  die  van de leerlingen van categorie C. Hoewel de leerlingen van categorie  C
(n=44) met een gemiddelde van 51.30 woorden per minuut hoger scoren dan de
leerlingen van categorie C' (n=50) met een gemiddelde van 49.68 woorden per minuut,
blijkt  uit de variantie-analyse   dat dit verschil niet significant   is (F=.362, df=1,92,
p=.549).  Er  is dus geen samenhang tussen de tijdsinvestering voor Fries  en de technische
leesvaardigheid Nederlands.

6.3.4  Samenhang met de gebruikte onderwijsleerpakketten

In tabel 6.3.4 wordt een overzicht gegeven van de scores van de leerlingen van basisscho-
len, ingedeeld naar de gebruikte taalmethoden, op het gebied van de technische leesvaar-
digheid in het Nederlands. De indeling van de methoden in categorieen is verantwoord in
paragraaf 6.1.1.

Tabel 6.3.4: Gemiddelde scores op het gebied van technisch lezen

Mathodencategorieen n     ligem.     sd.
Leerlingen van basisscholen waar een taal-       89 50.43 10.81

methode van categorie A gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar een taal-       80 55.43 14.04

methode van categorie B gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar een taal- 122 52.49 15.27

methode van categorie C gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar geen            33 55.82 12.74

specifieke taalmethode gebruikt wordt

Uit de analyse blijkt dat er, evenmin als bij de luistervaardigheid Nederlands, significante
verschillen optreden bij de verschillende methodencategorieen (F=2.435, df=3,320,
p=.065).

6.3.5   Vergelijking met de resultaten van het PPON-onderzoek

Uit variantie-analyse blijkt dat op het gebied van technisch lezen geen van de scores van
de leerlingen die aan het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' hebben deelgenomen,
significant verschillen van de PPON-score. Noch de scores van de Friestalige noch die
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van de Nederlandstalige leerlingen verschillen significant van de PPON-score (F=.434,
df=2,1025, p=.648).

Tevens blijkt dat de resultaten van de onderscheiden categorieen basisscholen, inclusief
de basisscholen die het Fries niet als voertaal gebruiken (categorie A') en de basisscholen
met een dubbele tijdsinvestering voor het vak Fries (categorie C'), niet significant
afwijken van het PPON-gemiddelde 0=1.499, df=5,1022, p=.187).

6.3.6 Bespreking

In  'Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool' (Zwarts 1990: 47)
wordt geconcludeerd, dat de technische leesvaardigheid Nederlands voldoende wordt
beheerst. Als vaardigheidsniveau voor een zeer zwakke tot een zeer goede leerling wordt
een schaal van 'zeer zwak' tot 'zeer goed' gehanteerd. Een 'zeer zwakke' leerling leest in
66n minuut ongeveer een derde deel van de 96 woorden goed (= 32 woorden); een
'gemiddelde' leerling leest de helft van het aantal woorden goed en een 'zeer goede'
leerling haalt ruim 70% (= 68 woorden). Dit is in een schema weergegeven, dat wij
overnemen in tabel 6.3.5.

Tabel 6.3.5:    Percentage god gelezen woorden op de Ein-Minuut-Toets voor de onderscheiden
vaardigheidsniveaus  (bron: Zwarts  1990:  46)

Vaardigheidsniveau % goed

Zeer zwak                                                    34
Zwak                                                                41
Gemiddeld                                                        50
Zeer goed                                                71

Als de gemiddelde scores van ons onderzoek met deze tabel vergeleken worden, dan blijkt
dat in alle categorie8n de leerlingen die aan het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan'
hebben deelgenomen, de score van een 'gemiddelde' leerling in Nederland behalen.
De frequenties van het aantal goed gelezen woorden in beide onderzoeken zijn samenge-
vat op de volgende pagina in figuur 6.3.2.

Uit figuur 6.3.2 blijkt dat de verdeling van de scores van de technische leesvaardigheid
Nederlands van beide onderzoeken vrijwel identiek is. In beide onderzoeken bereikt 60%
van de leerlingen de score van de gemiddelde leerling of hoger.
In het PPON-onderzoek scoort  6.9 %  van de leerlingen volgens  deze  norm  'zeer  zwak'.  In
het onderzoek 'Taalpeiling yn Frysmn' scoort  7.1%  van de gehele populatie  'zeer  zwak',
te weten 8% van de Friestalige leerlingen en 5.9% van de Nederlandstalige leerlingen.
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Figuur 6.3.2: Scores technische leesvaardigheid Nederlands
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6.4     Begrijpend Iezen in het Nederlands

In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd op het gebied van begrijpend lezen
Nederlands. Voor dit onderdeel is gebruik gemaakt van de leesteksten 'De kinderrechts-
winkel' en 'Telefooncellen' uit het PPON-onderzoek, waarbij de leerlingen 10 vragen
moesten beantwoorden.

6.4.1  De onde,wijssituatie

Zoals in paragraaf 6.2 is aangegeven, wordt in het onderwijs onderscheid gemaakt tussen
technisch lezen, leesbegrip en leesbeleving. Dit onderscheid is ook gemaakt in het
onderzoek PPON-taalpeiling (Zwarts 1990: 43):

"Een hoofdonderscheid bij lezen is technisch lezen, de vaardigheid om gedrukte en
geschreven teksten te decoderen, en begrijpend lezen en studerend lezen, de
vaardigheid om zich de  informatie  uit teksten eigen te  maken."

In de kerndoelen wordt technisch lezen niet als apart na te streven doelstelling geformu-
leerd. Technisch lezen is een voorstadium van begrijpend lezen, waarvan verondersteld
wordt, dat de leerling dit aan het eind van de basisschool al lang bereikt heeft. In de
kerndoelen in het domein 'Lezen' (Staatsblad 1993, 264) worden dan ook alleen aspecten
van begrijpend lezen geformuleerd:

"4. De leerlingen weten, dat men kan lezen met verschillende doelen.
5.   De  leerlingen  kunnen
-informatieve en betogende teksten, verhalen, poEzie en dialogen voor hoor-
spet,poppenkast of toneel onderscheiden;
-hun manier van len aanpassen aan een door henzelf of door de leerkracht ge-
steld lezersdoel;
-hoofdzaken van een infonnatieve tekst weergeven;
-bij een betogende tekst de hoofdlijn van het betoog aangeven en weergeven hoe
hun mening zich verhou(it tot de mening in de tekst.
6. De leerlingen kunnen algemeen gebruikte schriftelijke informatiebronnen
hanteren. "

Volgens Aarnoutse (1990) gaat het bij begrijpend lezen orn de systematische ontwikkeling
en uitbreiding van de woordenschat en om het leren van vaardigheden, strategieen of
procedures om teksten te verwerken. Hoeks (1985) merkt op dat het bij begrijpend lezen
gaat om twee met elkaar verweven begrippen, namelijk de betekenis halen uit een tekst en
deze betekenis relateren aan het eigen kennisbestand. Werts (1986: 12) geeft aan dat
begrijpend lezen de kern van het leesonderwijs is:

"Voor het begrijpend len, dat de kem van het leesonderwijs genoemd mag
worden,  zijn veruit  de  meeste  doelstellingen  geformuleerd."

In de literatuur wordt het belang van begrijpend lezen beklemtoond voor het leren, voor
de persoonlijke ontwikkeling van het kind en voor zijn latere maatschappelijk functione-
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ren. Ook in de PPON-publikatie 'Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basis-
school' (Zwarts 1990: 43) wordt het belang van lezen beklemtoond:

"Lezen is een zeer belangrijke vaardigheid. Zowel in school als daarbuiten wordt
voondurend een beroep gedaan op leesvaardigheid. Een gebrekkige leesvaardig-
heid belemmert de studie  in andere schoolvakken en beperkt de mogelijkheden tot
deelname aan de schriftelijke cultuur in het algemeen. "

Een praktijkvoorbeeld

Donderdagmorgen, half elf. De leerlingen van groep 8 komen, nog nage-
nietend van de pauze. hun groepslokaal binnen en zoeken hun eigen
plaats op.
"Jongens  en meisjes,  pak je  leesmap  uit je vak.  Auke  en Jan,  jullie zetten
de leeskisten op hun plaats.  Iedereen weet waar hijof zij aan toe is, dus
nu aan je werk en geen gepraat meer."
Auke en Jan zetten de leeskisten neer en de leerlingen pakken de kaan
waar ze mee bezig zijn en gaan aan het werk. De leerlingen die hun
kaart af hebben, pakken de correctiekaan en corrigeren hun antwoorden.
Het resultaat noteren ze in hun map. De leerlingen die een toetskaart
gemaakt hebben, laten deze kaart nakiyken door de leerkracht.
In  een  rustige   sfeer  verloopt  zo  de  les   'begrijpend  len'

Uit het praktijkvoorbeeld blijkt, dat er ten aanzien van begrijpend lezen nauwelijks sprake
is van systematische leesinstructie of van het leren van strategietn in de interactie tussen
leerlingen en leerkracht. Deze praktijkbeschrijving blijkt goed overeen te komen met de
gegevens uit de literatuur. Aarnoutse (1982: 7) bijvoorbeeld zet nogal wat vraagtekens bij
de onderwijspraktijk van begrijpend lezen:

"Een analyse van een aantal Nederlandse leesprogramma's wijst erop dat het
begrijpend leesondenvijs voor een groot  deel bestaat uit de toepassing van een
aantal leesvormen, zoals klassikaal len, groepslezen, kringlezen e.d. zonder dat
voldoende duidelijk is welke doelen of vaardigheden precies met deze teesvormen
worden nagestreefd. "

Dit is echter niet een kritiekpunt van Aarnoutse alleen. Ook Gillijns (1989) merkt op dat
er in het onderwijs nauwelijks aandacht is voor leesstrategieen. Een zelfde constatering
vinden wij bij Bus (1988) en Aarnoutse en Weterings (1990). Ook in beleidsnota's van het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen vinden we deze kritiek terug. In de concept-
beleidsnota 'Evaluatie WBO' (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1989) wordt
aangegeven dat er op de basisschool geen gerichte instructie in het begrijpend lezen wordt
gegeven en dat 14% van de leerlingen aan het eind van groep 8 over een geringe
leesvaardigheid beschikt.

Tot nu toe werd in de gebruikte leesmethoden niet veel systematische aandacht
geschonken aan leesinstructie. Schoor wijst daarop in haar artikel 'Kinderen krijgen geen
les in begrijpend lezen, ze moeten het zomaar kunnen' (Schoor 1992: 10-11). In dit
adkel verklaart Aamoutse: "De leesmethoden bevatten ook geen aanwijzingen voor
docenten hoe ze die leesinstructie zouden moeten geven. " Hij signaleert echter een trend
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bij de uitgevers om nieuwe leesmethoden op de marla te brengen waarin die instructie wel
aan bod komt (Schoor 1992: 10). Uit de groeiende aandacht van de uitgevers voor het op
de marla brengen van nieuwe methoden voor technisch en begrijpend lezen zou men
kunnen afleiden, dat de kritiek op het leesonderwijs wel enige weerklank heeft gevonden.

Ook in de vakbladen voor onderwijsgevenden wordt veel aandacht aan dit onderwerp
besteed. Boland (1991) geeft  aan dat je begrijpend lezen kunt onderwuzen en leren.  Dat
het onderwijs in begrijpend lezen effect heeft op de prestaties van de leerlingen, wordt
duidelijk door het onderzoek van Aarnoutse & Schmitz (1991).
We kunnen dus concluderen dat het gegeven praktijkvoorbeeld een goede afspiegeling is
van hetgeen in de literatuur over deze aspecten van het leesonderwijs wordt gezegd.

6.4.2 Defeitelijke scores voor begrijpend lezen

De frequentieverdeling van de scores van de feitelijke vaardigheid in begrijpend lezen is
weergegeven in tabel 6.4.1.

Tabel 6.4.1.     Frequentieverdeling van de scores begrijpend lezen Nederlan(is

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n=777) (n=422) (n=355)

Scores frequentie % frequentie % frequentie            %

1                   0                     0.0                  0                     0.0                  0                     0.0
2                   2                     0.3                  2                     0.5                  0                     0.0
3                   1                      0.1                   1                     0.2                  0                     0.0
4                   5                      0.6                  5                      1.2                  0                     0.0
5                 46                     5.9                 29                     6.9                 17                     4.8
6                 95                    12.2                46                    10.9                49                    13.8
7 156 20.1 94 22.3 62 17.5
8 185 23.8 100 23.7          85            23.9

9 215 27.7 111 26.3 104 29.3

10 72 9.3 34 8.1 38 10.7

Gemiddelde 7.79 7.69 7.91

Standaarddeviatie 1.43 1.48 1.37

Uit de tabel blijkt,  dat de resultaten  goed  zijn:  meer  dan  75 %  van de vragen wordt  door
alle leerlingen goed beantwoord. Er is een klein verschil aan te wijzen tussen de resulta-
ten van de Friestalige leerlingen en de Nederlandstalige leerlingen. Uit de analyse blijkt
dat dit verschil significant is (F=4.688, df=1,775, p=.031).

Een nadere analyse van de tabel laat echter zien, dat het percentage van de Friestalige
leerlingen dat een lage score behaalt, groter is dan het percentage Nederlandstalige
leerlingen. Van de Friestalige leerlingen behaalt 8.4% een score van 5 of lager; van de
Nederlandstalige leerlingen behaalt 4.8% een score van 5 of lager. Daarentegen behaalt
58.1 %   van de Friestalige leerlingen een score  van  8 of hoger;   van de Nederlandstalige
leerlingen behaalt 63.9% een score van 8 of hoger.
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6.4.3   Samenhang met de onafhankelijke variabelen

In deze paragraaf worden thuistaal en taalomgeving (categorietn A, B en C), de mate van
voertaalgebruik (categorieEn A en A') en de mate van tijdsinvestering voor het vak Fries
(categorieBn C en C') in de analyse betrokken. De gemiddelden en de standaarddeviaties
voor de onderscheiden categorical, uitgesplitst naar de thuistaal van de leerlingen,
worden gegeven in tabel 6.4.2.

Tabel 6.4.2: Gemiddelde scores op de toets begrijpend lezen Nederlands

Categorie A Caiegorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 7.92 sd. 1.27 gem. 7.58 sd. 1.34 gem. 7.74 sd. 1.49
(n=36) (n=99) (n=200)

Nederlandstalige gem. 7.82 sd. 1.45 gem. 7.84 sd. 1.40 gem. 8.22 sd. 1.33
leerlingen (n= 123) (n=70) (n=59)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige leerlingen gem. 7.75 sd. 1.48 gem. 7.51 sd. 1.80
(n=36) (n=51)

Nederlandstalige gem. 7.84 sd. 1.28 gem. 8.50 sd..76
leerlingen (n=9% (n=8)

We willen nu eerst nagaan of er voor de onderscheiden categorie8n A, B en C sprake is
van samenhang tussen de onafhankelijke variabelen thuistaal en taalomgeving enerzijds en
het begrijpend lezen Nederlands anderzijds.

Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde score van de Nederlandstalige leerlingen
(n=252) 7.92 bedraagt; de gemiddelde score van de Friestalige leerlingen (n=335)
bedraagt 7.71. Dit verschil is echter niet significant (F=2.560, df=1,581, p=.110). Dit
betekent dat er binnen de categorieen A, B en C geen samenhang met de thuistaal van de
leerlingen vastgesteld kan worden.

De score van de leerlingen in categorie A (n=159) bedraagt 7.84; de score van de
leerlingen in categorie B (n=169) bedraagt 7.69; de score van de leerlingen in categorie
C (n=259) bedraagt 7.85. Ook de verschillen tussen de onderscheiden categorie8n basis-
scholen blijken niet significant te zijn (F=1.575, df=2,581, p=.208). B blijkt dus ook
geen samenhang te zijn met de taalomgeving van de basisscholen.

Om na te gaan of er een samenhang is tussen de resultaten van begrijpend lezen Neder-
lands enerzijds en het gebruik van het Fries als voertaal en de tijdsinvestering voor het
vak Fries anderzijds, zijn de resultaten van de categorie A met die van categorie A' en de
resultaten van categorie C met die van categorie C' vergeleken.

De resultaten van de variantie-analyse maken duidelijk dat de scores van de leerlingen
van categorie A niet significant verschillen van de gemiddelde scores van de leerlingen
van categorie A' (F=.150, df=l,286, p=.699). Dit betekent dat er geen samenhang is
met de mate van voertaalgebruik Fries.

Er wordt wel eens beweerd, dat de resultaten van het begrijpend lezen Nederlands
negatief beinvloed worden door een grotere tijdsinvestering voor het vak Fries. Uit de
variantie-analyse blijkt echter dat het verschil tussen de scores van de Friestalige
leerlingen van categorie  C', de basisscholen  met een dubbele tijdsinvestering  voor  het  vak
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Fries (7.51), niet significant verschilt van de scores van de leerlingen van de basisscholen
van categorie C (7.74) (F=.883, df=1,249, p=.348). Er blijkt dus geen samenhang te
zijn tussen de mate van tijdsinvestering voor het vak Fries enerzijds en de resultaten op
de toets begrijpend lezen Nederlands anderzijds.

6.4.4  Samenhang met de gebruilae onderwijsleerpakketten

Van de basisscholen die aan het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' hebben deelgenomen,
gebruiken 5 scholen geen taalmethode. Van de door het PPON-onderzoek onderscheiden
categorietn taalmethoden gebruiken 13 scholen een A-methode, 12 scholen een B-
methode, terwijl 17 basisscholen taalonderwijs met een C-methode geven.

Tabel  6.4.3:       Resultaten van de  leerlingen per methodencategorie  (n=777)

Methodencategorieen n. gem. sd.

Leerlingen van basisscholen waar een taal- 193 7.77 1.53

methode van categorie A gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar een taal- 233 7.76 1.39

methode van categorie B gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar een taal- 269 7.93 1.37

methode van categorie C gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar geen                  82 7.45 1.51
specifieke taalmethode gebruikt wordt

Uit de analyse blijkt dat er statistisch gezien geen significante verschillen zijn tussen de
onderscheiden onderwijsleerpakketten. Er blijkt echter wel een tendens te zijn tot een
verschil tussen de basisscholen die geen methode gebruiken en basisscholen die een
methode uit de C-categorie gebruiken.

6.4.5   Vergelijking met de resultaten van het PPON-onderzoek

De door ons gebruikte toets voor begrijpend lezen met rapporterende teksten (Folder
Kinderrechtswinkel en krantebericht over vandaalgevoelige telefooncellen, opgenomen in
het 'Voorbeeldenboek' bij 'Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool
(Zwarts 1990)) is in het peilingsonderzoek van PPON door 727 leerlingen gemmakt. De
gecorrigeerde score van deze leerlingen is 7.22.

Uit variantie-analyse blijkt dat zowel Friestalige als Nederlandstalige leerlingen uit het
onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' significant hoger scoren dan de leerlingen van het
PPON-onderzoek (F=25.134, df=2,1536, p=.000). Uit een vergelijking van de
gemiddelde scores van de onderscheiden categorical blijkt dat de onderlinge verschillen
erg klein zijn. Uit de analyse blijkt dat alle categorieen, behalve categorie C', significant
hoger scoren dan de leerlingen uit het PPON-onderzoek (F=9.643, df=5,1533, p=.000).

Uit paragraaf 6.4.4 blijkt dat de scholen die geen malmethode gebruiken, significant
lager scoren dan scholen die een C-methode gebruiken. Tussen de resultaten van de
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overige basisscholen, ingedeeld naar methodengebruik, blijken geen verschillen te zijn.
Dit komt overeen met de gegevens uit het PPON-onderzoek.

Binnen het PPON-onderzoek blijken de leerlingen op scholen die werken met oudere
methoden (C-methoden), op het geheel van begrijpend lezen lager te scoren dan de
leerlingen op scholen die gebruik maken van de A-methoden of B-methoden (Zwarts
1990: 67). Dit verschil is echter niet significant. Bij het TPF-onderzoek daarentegen
blijken de leerlingen op scholen die een oudere methode (C-methode) gebruiken, hoger te
scoren (7.9) dan de leerlingen op scholen die gebruik maken van A-methoden of B-
methoden (7.7). Hoewel dit verschil niet significant is, is het toch opmerkelijk dat ten
aanzien van de C-methoden binnen beide onderzoeken tegengestelde tendensen aan te
wijzen zijn.

6.4.6 Bespreking

Perfetti (1985) en Seegers (1985) komen op grond van hun onderzoeken tot de conclusie
dat een gebrekkige en trage decodeervaardigheid c.q. woordherkenning leidt tot zwakke
prestaties op het gebied van begrijpend lezen. Aamoutse en Van Itzuwe (1988) bestrijden
echter dat zwakke technische lezers ook automatisch zwakke begrijpende lezers zijn.
Boland (1991) is van mening dat technisch lezen een voorwaardelijk karakter heeft voor
het begrijpend lezen. Hij wordt hierin gesteund door Knoers (1982) en Dolmans (1989),
die aangeven dat het technisch lezen geautomatiseerd moet plaatsvinden, wil er sprake
kunnen zijn van het leggen van een zinvol accent op het begrijpend lezen.

Uit een correlatie-berekening tussen technisch lezen en begrijpend lezen blijkt dat maar
7%   van de variantie van begrijpend lezen verklaard wordt   door het technisch lezen
(correlatie .26). Dit gegeven is in overeenstemming met hetgeen in de literatuur hierover
vermeld wordt. Boland (1991: 54) concludeert op basis van zijn onderzoek dat er in
groep 8 van de basisschool geen sprake meer is van een direct effect van het technisch
lezen op het begrijpend lezen. Ook Danhof, Smelt & Van der Wissel (1978) en Koolstra,
Van der Voort & Vooys (1991) komen tot de conclusie dat in de hogere leeijaren het
begrijpend lezen minder afhankelijk is van technisch lezen en meer bepaald wordt door
taalbegrip.

In paragraaf 6.4.5 is aangegeven dat zowel de gehele populatie als de Friestalige en
Nederlandstalige leerlingen afzonderlijk significant hoger scoren dan de leerlingen van het
PPON-onderzoek. De frequentieverdeling van de scores uit beide onderzoeken is
weergegeven in figuur  6.4.1. Deze figuur laat duidelijk  zien  dat de scores van 'Taalpei-
ling yn Frysldn' vrijwel overal hoger liggen dan de scores van PPON.

In Zwarts (1990: 64) wordt aangegeven dat de prestaties op begrijpend lezen (voor alle
toetsen samen) voldoende zijn als een zwakke leerling 60 % van de opgaven goed maakt,
een gemiddelde leerling   70%   en   een zeer goede leerling   meer   dan   80%. Een leerling
wordt volgens deze normen van PPON als 'zwakke leerling' aangemerkt, als driekwart
van de andere leerlingen hoger scoort. Een zeer goede leerling is een leerling die tot de
bovenste  10%  van de verdeling behoort.

Uit onderstaande figuur 6.4.1 blijkt dat een 'gemiddelde' leerling in het PPON-
onderzoek voor deze toets een score van 7 behaalt en in het onderzoek 'Taalpeiling yn
Frysldn' ligt de score zelfs op 8. Een 'zwakke leerling' scoort in het PPON-onderzoek 6
punten en bij het TPF-onderzoek heeft een zwakke leerling een score van 7. Een 'zeer
goede' leerling scoort in beide onderzoeken 9 punten. Gerekend naar de PPON-criteria
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voor een voldoende resultaat, kan gesteld worden dat de leerlingen van beide onderzoeken
op deze toets een voldoende resultaat behalen.
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Figuur 6.4.1: Frequentieverdeling scores begrijpend Nederlands

In het PPON-onderzoek zijn verscheidene toetsen voor het lezen van rapporterende
teksten gebruikt. De in ons onderzoek gebruikte toets is ook in het PPON-onderzoek goed
gemaakt. Kennelijk hebben de leerlingen in het PPON-onderzoek op de andere toetsen
slechter gepresteerd; Zwarts (1990: 49) geeft immers aan dat het lezen van rapporterende
teksten aan het einde van de basisschool onvoldoende beheerst wordt.
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6.5     Communicatieve spreekvaardigheid in het Nederlands

In deze paragraaf worden de resultaten van de communicatieve spreekvaardigheid in het
Nederlands besproken. Om de spreekvaardigheid te toetsen is gebruik gemaakt van de
PPON-toets 'Vervelende mensen' (PPON 1990: 114). De leerlingen kregen bij deze taak
de oproep van 'Radio Piepjong' voorgelegd om een verhaal te leveren over een vervelen-
de gebeurtenis. De verhalen van de leerlingen zijn opgenomen op een geluidscassette.

6.5.1  De ondendjssituatie

Een praktijkvoorbeeld

Op dinsdagmiddag, als de leerlingen van groep 8 van een basisschool
met ovenvegend Friestalige leerlingen het lokaal zijn binnengekomen,
pakt de leerkracht  zijn klassemap en zegt:  "Jouke, volgens  mij  ben jij aan
de   beurt  om  je   spreekbeurt   te   houden.   Kom  maar  voor  de  klas.   De
anderen pakken pen en papier om aantekeningen te kunnen maken. "
Jouke gaat met zijn brieiGe met kone aantekeningen naar voren en begint
met zijn spreekbeurt. Hij vertelt over de keuring van Friese paarden,
waar hij samen met zijn ouders naar toe is geweest. In het verhaal komen
begrippen als 'stermerrie', 'enter- en twenterveulens', 'stamboek' en
dergelijke aan de orde.
Als Jouke klaar is met zijn spreekbeurt geeft de leerkracht aan de andere
leerlingen van groep 8 de gelegenheid om vragen aan Jouke te stellen en
eventuele opmerkingen te maken. Verschillende leerlingen maken hier
gebruik van. Er worden verduidelijkingen gevraagd en eigen belevenissen
over paarden verteld.
De les wordt door de leerkracht als volgt afgesloten: "Ik vind dat Jouke
een duidelijk verhaal keep verteld over de paardenkeuring. Wij hebben
nu allemaal kunnen horen hoe het bij zo'n paardenkeuring toegaat.
Jouke,  je hebt het  goed voorbereid en je verhaal duidelijk veneld."

Uit het gesprek met de leerkracht blijkt dat hij bij de beoordeling van
spreekbeurten met name let op de inhoud en de presentatie. Een leerling
die bij zijn spreekbeurt nauwelijks gebruik hoeft te maken van zijn papier
met aantekeningen, krijgt een hogere waardering dan een leerling die
bijna zijn gehele verhaal heeft uitgeschreven en dat voorleest.
Op de vraag in hoeverre er in het taatondenvijs naast de spreekbeurten
expliciete aandacht besteed wordt aan het produktieve gebruik van het
Nederlands, antwoordt de leerkracht: "Als ik heel eerlijk ben, is dit
eigenlijk het enige moment. In de andere lessituaties gebruiken de
leerlingen toch meestal het Fries als voertaal en ben ik misschien zelf niet
alen genoeg om het gebruik van het Nederlands <tls voertaal consequent
van de kerlingen te vragen. "

Uit het bovenstaande praktijkvoorbeeld komt naar voren dat op sommige basisscholen in
overwegend Friestalige situaties het produktieve mondelinge gebruik van het Nederlands
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niet frequent voorkomt. In de nota 'Haadlinen foar in taalbelied op de basisskoallen yn
FryslAn' van de Permaninte Kommisje Frysk (1989: 31) wordt aangegeven dat het
noodzakelijk is dat de basisscholen in Friesland een duidelijk beleid formuleren voor het
voertaalgebruik binnen hun school.

Uit Zwarts (1990: 108) blijkt dat op de basisscholen in Nederland als geheel aan
gericht spreekonderwijs gemiddeld 24 minuten per week wordt besteed. Dem cijfers
beklemtonen de noodzaak van een goed voertaalbeleid binnen de basisscholen in Frie-
sland. Als behalve bij de spreekbeurten bij andere vakgebieden geen consequent gebruik
van het Nederlands als voertaal wordt ge8ist, betekent het dat Friestalige leerlingen in
overwegend Friestalige situaties slechts een half uur per week gericht met het produktieve
mondelinge gebruik van het Nederlands bezig zijn. Het is dan ook de vraag of in
dergelijke situaties wel voldoende rekening wordt gehouden met de kerndoelen voor het
spreken van het Nederlands, zoals deze geformuleerd zijn in het domein 'Spreken en
luisteren' (Staatsblad 1993, 264).

6.5.2   De feitelijke scores  voor communicatieve  spreekvaardigheid

De resultaten van de spreekvaardigheidsopdracht zijn beoordeeld op een schaal van 0 -
200. De aangebo(len normtekst was vastgesteld op 100. In tabel 6.5.1. wordt de frequen-
tieverdeling van de scores weergegeven.

Tabel 6.5.1: Frequentieverdeling van de scores communicatieve spreekvaardigheid in het
Nederlands

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n= 170) (n=97) (n=73)

Score frequentie % frequentie % frequentie %

0- 9        0                0.0              0                 0.0              0                 0.0
10 - 19 0 0.0            0              0.0           0              0.0

20 - 29 0 0.0            0              0.0           0              0.0

30 - 39 0 0.0           0              0.0           0              0.0

40-49 0 0.0           0              0.0           0              0.0

50 - 59 0 0.0            0              0.0           0              0.0

60 - 69 4 2.4           2              2.1            2              2.7

70 - 79      34                20.0              23                23.7              11                 15.1
80 - 89      81               47.6             48               51.6             33               45.2
90 - 99      49                28.8              24                24.7              25                 34.3
100 - 110 2 1.2            0             0.0           2              2.7

Gemiddelde score 85.23 84.21 86.58

Standaarddeviatie 6.95 6.49 7.35

Uit de tabel blijkt dat geen van de leerlingen een score haalt van 60 punten of lager. De
scores van de leerlingen liggen in de range van 60-100. Er zijn slechts 2 Nederlandstalige
leerlingen die op de spreektaak een score behalen van 100 punten of meer. Hoewel het
verschil tussen de scores van de Friestalige leerlingen en de Nederlandstalige leerlingen
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niet erg groot is, blijkt echter uit de variantie-analyse dat de Nederlandstalige leerlingen
significant hoger scoren (F=4.928, df=1,168, p=.028).

6.5.3   Samenhang met de onafhankelijke variabelen

In deze paragraaf worden thuistaal en taalomgeving (categorieen A, B en C), de mate van
voertaalgebruik (categorietn A en A') en de mate van tijdsinvestering voor het vak Fries
(categorie8n C en C') in de analyse betrokken. De gemiddelden en standaarddeviaties
voor de onderscheiden schoolcategorieen, uitgesplitst naar de thuistaal van de leerlingen,
worden in tabel 6.5.2 weergegeven.

Tabel 6.5.2: Gemiddelde scores op de toets communicatieve spreekvaardigheid Nederlands

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 84.61 sd. 6.89 gem. 84.26 sd. 6.72 gem. 83.43 sd. 7.22
(n = 19) (n = 17) (n= 18)

Nederlandstalige gem. 86.37 sd. 5.65 gem. 85.41 sd. 7.65 gem. 87.82 sd. 7.90
leerlingen (n= 17) (n= 17) (n=18)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige leerlingen gem. 86.53 sd. 5.64 gem. 82.07 sd. 5.86
(n=22) (n=21)

Nederlandstalige gem.  86.62   sd.  8.15

leerlingen (n=21)

We willen eerst nagaan of er voor de categorieen A, B en C sprake is van samenhang
tussen de onafhankelijke variabelen thuistaal en taalomgeving enerzijds en de communica-
tieve spreekvaardigheid Nederlands anderzijds.

Hoewel uit de vorige paragraaf blijkt dat de Nederlandstalige leerlingen (n=73)
significant hoger scoren dan de Friestalige leerlingen (n=97), blijkt uit de variantie-
analyse dat dit effect niet optreedt voor de onderscheiden categorieen basisscholen A, B
en C. De Nederlandstalige leerlingen (n=52) van de basisscholen van de categorieen A,
B en C halen met een score van 86.56 wel een hoger resultaat dan de Friestalige
leerlingen  (n=54)  die 84.11 punten halen. Het verschil is echter niet significant  (F=3.-
156, df=1,100, p=.079). Dit betekent dat er voor de categorieen A, B en C geen sprake
is van een samenhang tussen de communicatieve spreekvaardigheid Nederlands en de
variabele 'thuistaal'.

De scores van de leerlingen van de onderscheiden categorieen basisscholen liggen dicht
bij elkaar. De leerlingen van categorie A (n=36) hebben een score van 85.44, die van
categorie B (n=34) scoren gemiddeld 84.84 en de leerlingen van categorie C (n=36)
behalen een score van 85.62. De verschillen zijn niet significant (F=.123, df=2,100,
p=.885). Dit betekent dat er geen samenhang is tussen de taalomgeving van de basisscho-
len enerzijds en de communicatieve spreekvaardigheid Nederlands anderzijds. De
leerlingen van basisscholen in een overwegend Friestalige situatie scoren op het gebied
van de spreekvaardigheid Nederlands dus niet lager dan hun leeftijdgenoten van basis-
scholen uit een overwegend Nederlandstalige omgeving.
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Om na te kunnen gaan of er sprake is van samenhang tussen de communicatieve spreek-
vaardigheid Nederlands enerzijds en het onderwijsaanbod Fries, geoperationaliseerd in het
gebruik van het Fries als voertaal en de tijdsinvestering voor het vak Fries, anderzijds,
zijn twee variantie-analyses uitgevoerd.

Ten aanzien van de mate van voertaalgebruik geeft de variantie-analyse aan dat er geen
significante hoofdeffecten optreden. De leerlingen van categorie A' (n=43), basisscholen
waar het Fries niet als voertaal gebruikt wordt, scoren met het gemiddelde van 86.57 iets
hoger dan de leerlingen van categorie A (n=36), die een gemiddelde score van 85.44
hebben. Uit de analyst blijkt echter dat het verschil niet significant is (F=.513, df=1,75,
p=.476). Dit betekent dat er geen samenhang is tussen de communicatieve schrijf-
vaardigheid Nederlands en de mate van het gebruik van het Fries als voertaal.

Uit de variantie-analyse die is uitgevoerd ten aanzien van de tijdsinvestering voor het
vak Fries blijkt dat er geen significante effecten optreden. Dit betekent dat er geen samen-
hang is tussen de mate van tijdsinvestering voor het vak Fries en het niveau van commu-
nicatieve spreekvaardigheid Nederlands.

6.5.4  Samenhang met de gebruilae ondenvijsleerpakketten

In paragraaf 6.1.1 is aangegeven dat in het PPON-onderzoek de door de scholen
gebruikte methoden worden onderscheiden in drie categorietn. De gemiddelden en de
standaarddeviaties van de leerlingen per methodencategorie zijn samengevat in tabel
6.5.3.

Tabel 6.5.3:     Gemiddelde scores op de toets communicatieve spreekvaardigheid Nederlands

Methoden categorieen n   gem.   sd.

Leerlingen van basisscholen waar een taal-         37 84.70 6.36
methode van categorie A gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar een taal-          51 86.20 7.73

methode van categorie B gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar een taal-           62 84.56 6.79

methode van categorie C gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar geen                  20 85.83 6.56

specifieke taalmethode gebruikt wordt

De verschillen tussen de resultaten van de leerlingen per methodencategorie zijn klein. Uit
de uitgevoerde variantie-analyse blijkt dan ook dat de verschillen niet significant zijn
(F=.640, df=3,166, p=.590).

6.5.5   De mening van de beoordelaars over de kwaliteit van het gesproken Nederlands

Bij de beoordeling van het communicatieve effect van de spreektaak is niet gelet op de
kwahteit van het gesproken Nederlands. Evenals voor het Fries (zie paragraaf 5.6.4) is
aan de vier beoordel Ars gevraagd voor elke tekst de kwaliteit van het gesproken
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Nederlands op een tienpuntsschaal te waarderen. De frequentieverdeling van de scores
van de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen is weergegeven in tabel 6.5.4.

Tabel 6.5.4:        Frequentieverdeling van scores  voor de beoordeelde kwaliteit  van het  Nederlands

Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n=97) (n=73)

Score frequentie % frequentie               %

1                                       0                        0.0                     0                        0.0
2                                       0                        0.0                     0                        0.0
3                                          0                          0.0                       0                          0.0
4                                          0                          0.0                       0                          0.0
5                                          0                          0.0                       0                          0.0
6                         17               17.5              3                4.1

7                        71               73.2             43               58.9

8                                          9                          9.3                     27                        37.0
9                                          0                          0.0                       0                          0.0
10                         0                0.0              0                0.0

Gemiddelde 6.83 7.21

Standaarddeviatie                                                 .51                                                    .51

Uit de frequentieverdeling blijkt dat zowel bij de Friestalige als de Nederlandstalige
leerlingen de spreiding  van de scores erg klein is. Hoewel de scores van beide groepen
weinig verschillen, blijkt uit de analyse dat de Nederlandstalige leerlingen significant
hoger scoren (F=24.079, df=1,168, p=.000).

De taalomgeving (categorie8n A, B en C), de mate van voertaalgebruik (categorietn A
en A') en de mate van tijdsinvestering voor het vak Fries (categorieen C en C') worden
nu in de analyse betrokken. De gemiddelden en de standaarddeviaties van de kwaliteit van
het Nederlandsvoor de onderscheiden schoolcategorieen, uitgesplitst naar de thuistaal van
de leerlingen, worden gegeven in tabel 6.5.5.

Tabel 6.5.5: Gemiddelde scores betreffen(ie de beoordeelde kwaliteit van het Nederiands

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 6.98 sd..40 gem. 6.93 sd..35 gem. 6.71  sd. .57
(n= 19) (n= 1D (n=18)

Nederlandstalige gem. 7.22 sd..63 gem. 7.14 sd. .60 gem. 7.19 sd. .38
leerlingen (n= 17) (n=17) (n= 18)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige kerlingen gem. 7.04 sd..48 gem. 6.48 sd..52
(n=22) (n=21)

Nederlandstalige gem. 7.28 sd..42
leerlingen (n=21)

Uit de uitgevoerde variantie-analyses blijkt dat bij de scholen van de categorieen A, Ben
C alleen thuistaal voor een significant effect zorgt. Nederlandstalige leerlingen (n=52)
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scoren   met 7.19 significant hoger   dan de Friestalige leerlingen   (n=54)   die een score
hebben van 6.87 (F=10.572, df=1,102, p=.002). De taalomgeving zorgt niet voor een
significant effect (F=.811, df=2,100, p=.447). Uit een ananlyse blijkt eveneens dat
noch de voertaal (F=.287, df=1,75, p=.594) noch de tijdsinvestering (F=1.618,
df=1,37, p=.211) voor significante effecten zorgt.

6.5.6     Vergelijking  met  de  resultaten  van  het  PPON-onderzoek

De spreekvaardigheidstoets 'Vervelende mensen' is in het PPON-onderzoek door 120
leerlingen gemaakt en in het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn' door 170 leerlingen. De
scores van de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen en de leerlingen die aan het
PPON-onderzoek hebben deelgenomen, blijken dicht bij elkaar te liggen. Wel geeft de
standaarddeviatie   aan   dat de spreiding   in de scores   van het PPON-onderzoek   (25.17)
groter is dan in de scores van 'Taalpeiling yn Fryslhn' (6.49 voor de Friestalige leerlin-
gen; 7.35 voor de Nederlandstalige leerlingen). Uit de uitgevoerde variantie-analyse blijkt
dat noch de resultaten van de Friestalige leerlingen noch die van de Nederlandstalige
leerlingen significant verschillen van de gemiddelde score van de leerlingen uit het
PPON-onderzoek (F=.403, df=2,287, p=.669).

Ook de scores van de leerlingen van de onderscheiden categorieen basisscholen zijn
vergeleken met de resultaten van het PPON-onderzoek. De uitgevoerde variantie-analyse
geeft aan dat geen van de categorieen basisscholen van 'Taalpeiling yn Fryslan' signifi-
cant  verschilt  van de gemiddelde score  van het PPON-onderzoek (F=.205, df=5,284,
p=.960).

In paragraaf 6.5.4 is aangegeven dat in 'Taalpeiling yn Frysldn' bij de communicatieve
spreekvaardigheid in het Nederlands geen sprake is van significante methode-effecten.
Zowel uit de eigen analyse van de resultaten van de leerlingen van PPON op deze taak als
uit Zwarts (1990: 128) blijkt dat ook bij het PPON-onderzoek geen significante methode-
effecten optreden.

6.5.7 Bespreking

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de Friestalige leerlingen significant lager scoren
dan de Nederlandstalige leerlingen van 'Taalpeiling yn Frysldn'. De verschillen   zijn
echter niet groot. Als de onderscheiden categorieen basisscholen worden vergeleken,
blijkt de thuistaal niet meer voor een significant effect te zorgen. Door de gemengde
taalverhoudingen op de basisscholen van de verschillende categorieen worden de kleine
verschillen in resultaten tussen de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen genivelleerd,
waardoor het significante effect verdwijnt.

Als uitgegaan wordt van de onderscheiden categorieen basisscholen, blijkt dat er geen
sprake is van samenhang tussen de onafhankelijke variabelen de thuistaal, de taalomge-
ving en het onderwijsaanbod voor het vak Fries enerzijds en het niveau van communica-
tieve spreekvaardigheid Nederlands anderzijds.

Uit de analyse van de kwaliteit van het Nederlands dat tijdens de spreektaken door de
leerlingen gesproken is, blijkt het verschil tussen de scores van de Friestalige en de
Nederlandstalige leerlingen significant te zijn.

Als de resultaten van de basisscholen van 'Taalpeiling yn Fryslhn' worden vergeleken
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met de resultaten van het PPON-onderzoek, blijkt op grond van hetgeen in paragraaf
6.5.6 is vermeld dat het niveau van communicatieve spreekvaardigheid Nederlands op de
basisscholen in Friesland op geen enkele wijze afwijkt van het landelijk gemiddelde.
Deze beide constateringen zijn erg belangrijk. De veronderstelling dat de spreekvaardig-
heid in het Nederlands van de leerlingen van basisscholen in Friesland, en met name van
de Friestalige leerlingen, van een lager niveau zou zijn dan die van de leerlingen uit
Nederland als geheel, is ongegrond. De taalvaardigheid Fries gaat dus niet ten koste van
de beheersing van het Nederlands.

Als naar de cumulatieve verdeling van de scores voor de communicatieve effectiviteit
wordt gekeken, blijkt er echter wel een verschil te zijn tussen de resultaten van 'Taalpei-
ling yn FryslAn'  en het PPON-onderzoek. In figuur 6.5.1  is dit weergegeven.
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Figuur 6.5.1: Cumulatieve verdeling  van de scores voor communicatieve spreekvaardigheid
in het Nederlands

Uit figuur 6.5.1 blijkt dat de scores van de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen
dicht bij elkaar liggen. Geen van de leerlingen van beide groepen leerlingen haalt een
score lager dan 67.5. In het PPON-onderzoek daarentegen scoort 25% van de leerlingen
lager  dan de minimale score  van de leerlingen van 'Taalpeiling yn Fryslin: Daar staat

tegenover dat in het PPON-onderzoek 24% van de leerlingen een score haalt van 100 of
meer. In 'Taalpeiling yn Frysldn' haalt geen van de Friestalige leerlingen deze score,
terwijl van de Nederlandstalige leerlingen slechts 2.7% tot een score van 100 of meer
komt.

In Zwarts (1990) zijn de verschillende vaardigheidsniveaus op de spreektaak 'Vervelen-
de mensen' uitgedrukt in een schaal 0 - 200. Deze niveaus zijn samengevat in tabel 6.5.6.
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Tabel 6.5.6:      Scores op verschillen in vaardigheidsniveau (Zwarts 1990: 115)

Vaardigheidsniveau

Zeer zwak                                                              48
Zwak                                                                            62
Gemiddeld                                                                    83
Zeer goed 113

Geen van de leerlingen van 'Taalpeiling yn Frysldn' blijkt zwak of zeer zwak te scoren.
Van de leerlingen uit het PPON-onderzoek heeft 5.2% een score van 48 of lager en
12.8% haalt met een score tussen de 48 en 62 punten een zwak resultaat. Van de
Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen hebben respectievelijk 42.3% en 28.8% van
de leerlingen een score in de range van 67.5 - 83. Bij het PPON-onderzoek is dit
percentage 25.5%. Ruim 57% en 71% van de respectievelijk Friestalige en Nederlandsta-
lige leerlingen behalen een gemiddelde score van 83 of hoger. Van de PPON4eerlingen
bereikt 44% een score in de range van gemiddeld tot zeer goed (83-113). De score 'zeer
goed' wordt door geen van de leerlingen van 'Taalpeiling yn Fryslan' bereikt. Het
vaardigheidsniveau   'zeer goed' wordt  wel  door   12.5 %   van de leerlingen  van  het  PPON-
onderzoek bereikt.

Ook bij de communicatieve spreekvaardigheid in het Nederlands is in het PPON-onder-
zoek aan leraren basis- en voortgezet onderwijs  en aan ouderleden van medezeggen-
schapsraden gevraagd wat hun verwachtingen en wensen zijn ten aanzien van het
percentage leerlingen dat een feitelijke communicatieve score (100 of hoger) haalt op de
spreektoets 'Vervelende mensen' (PPON 1990: 115). In tabel 6.5.7 zijn de verwachtin-
gen, wensen en het feitelijke communicatief effect vermeld.

Tabel 6.5.7: Verwacht, gewenst en feitelijk percentage leerlingen dat communicatief efectief
presteen op de spreelaaak 'Vervelende mensen'

Verwacht Gewenst Feitelijk communicatief effectief

PPON Taalpeiling yn FrysIAn

Friestalige Nederlan(is-
leerlingen talige

leerlingen

Ouderleden mr             71                 81
Leraren basisonderwijs   75                88                24                  0               2.7
Leraren v.0.                  73                  83

Uit tabel 6.5.8 blijkt dat er sprake is van een grote discrepantie tussen de verwachtingen
en de feitelijke prestaties. Slechts een kwart van de PPON-leerlingen en een gering
percentage van de leerlingen van 'Taalpeiling yn Frysmn' voldoen aan de norm die in het
PPON-onderzoek gesteld is voor de communicatieve spreekvaardigheid. De vraag kan dan
ook gesteld worden of er in het basisonderwijs voldoende aandacht is voor communicatie-
ve spreekvaardigheid in het Nederlands zoals omschreven in de kerndoelen Nederlands:
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  1.  De leerlingen weten dat men kan luisteren en spreken met verschillende doelen.
2.    De leerlingen kunnen

- de inhoud en de bedoeling van wat er tegen hen gezegd word begrijpen:
- vragen stellen om informatie te verzamelen over een door henzelf gekozen
onderwerp;
- verslag uitbrengen;
- iets uitleggen;
- hun ervaring. mening, waardering of afkeuring op persoonlijke wijze weergeven;
- deelnemen aan een»meet gesprek (Staatsblad 1993, 264: 12).
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6.6     Spellingsvaardigheid in het Nederlands

6.6.1      De  ondenvijssituatie

In het onderwijs wordt veel tijd en aandacht besteed aan spellingsonderwijs. Taalonder-
wijs betekent voor veel ouders nog steeds hetzelfde als spellingsonderwijs. Ouders
baseren deze mening op het reele maatschappelijke belang, dat de leerling later foutloos
kan spellen. In de onderwijspraktijk wordt het spellingsonderwijs in het algemeen
vormgegeven als onderdeel   van het werken  met een bepaalde taalmethode, waardoor
spelling een schoolse vaardigheid wordt. Het ontbreekt veelal aan een functionele aanpak.
Een voorbeeld van een functionele aanpak is het uitgaan van door de leerlingen zelf
geschreven teksten.

Een praktijkvoorbeeld

Woensdagmorgen, half elf. De pauze is voorbij en de leerlingen van
groep 8 komen het lokaal weer binnen.
De leerkracht geeft hun de opdracht de bordrij-woorden te gaan oefenen.
Na de oefenfase moeten ze elkaar de bordrijen dicteren. De leerlingen
pakken hun malwerkschriften en beginnen met de opdracht.
Uit het gesprek met de leerkracht blijkt dat hij aan het eind van de week
de geoefende en geleerde woorden in de vorm van een dictee afneemt. In
het gesprek komt ook naar voren dat de leerkracht nauwelijks aandacht
besteedt aan de spellingsfouten die de leerlingen in hun teksten maken.
"Die beoordeel ik op de inhoud en daarbij is de spelling van onderge-
schikt belong", zo beargumenteert hij zijn aanpak.
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6.6.2   De feitelijke scores voor spellingsvaardigheid

De toets spellingsvaardigheid is beschreven in paragraaf 4.3.2. De maximum score is 13
punten. De verdeling van de scores van de feitelijke spellingsvaardigheid van de leerlin-
gen is weergegeven in tabel 6.6.1.

Tabel 6.6.1. Frequentieverdeling van de scores spellingsvaardigheid Nederlands
(absoluut en in %)

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n=783) (n=425) (n=358)

Score frequentie % frequentie % frequentie  %

0                 4                   0.5                 0                   0.0                4                    1.1
1                 0                   0.0                0                   0.0                0                    0.0
2                 0                   0.0                0                   0.0                0                    0.0
3                 0                   0.0                 0                   0.0                0                    0.0
4                 3                    0.4                 3                   0.7                 0                    0.0
5                 4                   0.5                 3                   0.7                 1                    0.3
6                12                    1.5                 7                    1.6                5                    1.4
7          19             2.4          11             2.6           8             2.2

8                60                   7.7               36                   8.5               24                    6.7
9 127 16.2                72                    16.9                55                    15.4

10 204 26.1 116 27.3          88            24.6

11 222 28.4 117 27.5 105 29.3

12 128 16.3               60                  14.1               68                  19.0

13                 0                   0.0                 0                   0.0                0                    0.0

Gemiddelde score 10.06 10.00 10.14

Standaarddeviatie 1.63 1.51 1.75

Uit de tabel blijkt dat de resultaten goed zijn: bijna 80% van de opgaven wordt door alle
leerlingen goed gemaakt. Het verschil tussen de gemiddelde scores van de Friestalige en
de Nederlandstalige leerlingen is niet significant (F=1.424, df=1,782, p=.233). Een
nadere analyse van de frequentieverdeling nuanceert deze conclusie niet: 2.8% van de
Nederlandstalige leerlingen en 2.9% van de Friestalige leerlingen behaalt een score van 6
of minder; 70.8% van de Friestalige leerlingen en 72.9% van de Nederlandstalige
leerlingen behaalt een score van 10 of meer.

6.6.3  Samenhang met de onafhankelijke variabelen

In deze paragraaf worden de thuistaal en de taalomgeving (categorieen A, B en C), de
mate van voertaalgebruik (categorietn A en A') en de mate van tijdsinvestering (catego-
rieen C en C') in de analyse betrokken. De gemiddelden en de standaarddeviaties voor de
onderscheiden categorieen, uitgesplitst naar de thuistaal van de leerlingen, worden
weergegeven in tabel 6.6.2.
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Tabel 6.6.2: Gemiddelde scores op de toets spellingsvaardigheid Nederlands

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige leerlingen gem. 10.05 sd. 1.65 gem.  9.99 sd. 1.40 gem.  9.95 sd. 1.60
(n=37) (n=99) (n=202)

Nederlandstalige gem. 10.00 sd. 1.90 gem.  9.93 sd. 2.21 gem. 10.38 sd. 1.50
leerlingen (n= 123) (n=72) (n=60)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige leerlingen gem. 10.19 sd. 1.01 gem. 10.01 sd. 1.58
(n=36) (n=51)

Nederlandstalige gem. 10.31 sd. 1.19 gem. 10.25 sd. 2.25
leerlingen (n= 95) (n= 8)

We willen eerst nagaan in hoeverre er binnen de categorieen A, Ben C sprake is van
samenhang tussen de onafhankelijke variabelen thuistaal en taalomgeving enerzijds en de
spellingsvaardigheid Nederlands anderzijds.

Uit de analyse blijkt dat de Friestalige leerlingen in de categori n A, B en C (n=338)
een gemiddelde score van 9.97 behalen. De Nederlandstalige leerlingen in deze catego-
rietn   (n =255) scoren gemiddeld   10.07.   Er is nauwelijks sprake  van een verschil tussen
beide scores. Er is dan ook geen sprake van samenhang met de variabele thuistaal
(F=.430, df=1,587, p=.515).

De gemiddelde scores van de Friestalige leerlingen en de Nederlandstalige leerlingen
van de categoriedn A, Ben C liggen dicht bij elkaar. Uit de analyse blijkt dan ook dat
ook bij de variabele taalomgeving geen sprake is van een significant effect (F=.664,
df=2,587,  p=.515). Het voorgaande betekent  dat  er  bij de categorie8n  A,  B  en  C  geen
samenhang is tussen de variabelen thuistaal en taalomgeving enerzijds en de resultaten van
de toets spellingsvaardigheid Nederlands anderzijds.

Ten aanzien van het gebruik van het Fries als voertaal blijkt dat bij de leerlingen van
de categorie8n A en A' de gemiddelde scores eveneens dicht bij elkaar liggen. Uit de
analyse blijkt dan ook dat er geen enkele samenhang is tussen de spellingsvaardigheid
Nederlands en het gebruik van het Fries als voertaal (F=1.100, df=1,287, p=.295).
Bij de Friestalige leerlingen is er geen samenhang tussen de spellingsvaardigheid Neder-
lands en de tijdsinvestering voor het vak Fries (F=.076, df= 1,251, p=.782). De
Friestalige leerlingen van categorie C (n=202) en de Friestalige leerlingen van categorie
C' (n=51) behalen een score van respectievelijk 9.95 en 10.02.

6.6.4  Samenhang met de gebruilae ondenvijsleerpakketten

In paragraaf 6.4.4 is al aangegeven dat van de basisscholen die aan het onderzoek
'Taalpeiling yn Frydan' hebben deelgenomen, 5 scholen geen taalmethode gebruiken.
Van de door het PPON-onderzoek onderscheiden categori n taalmethoden gebruiken 13
scholen een A-methode, 12 scholen een Et-methode, terwijl 17 basisscholen taalonderwijs
met een C-methode geven. De resultaten van de leerlingen per methodencategorie zijn in
tabel 6.6.3 weergegeven.
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Tabel 6.6.3:     Resultaten van de leerlingen, ingedeeld naar gebruikte taalmethode

Methodencategorietn n gem. sd.
Leerlingen van basisscholen waar een taal- 197 10.04 1.46

methode van categorie A gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar een taal- 233 10.24 1.43

methode van categorie B gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar een taal- 270 10.14 1.63

methode van categorie C gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar geen            83 9.36 2.23
specifieke taglmethode gebruikt wordt

De scores van de leerlingen die gebruik maken van methoden uit de onderscheiden
categorieen, liggen betrekkelijk dicht bij elkaar. Uit tabel 6.6.3 blijkt dat de score van de
leerlingen het laagst is op basisscholen die het onderwijs in het Nederlan(is vormgeven
zonder gebruik te maken van een specifieke taalmethode. Uit een analyse blijkt dat het
verschil tussen deze score en de scores van de methodencategorieen A, B en C significant
is (F=6.425, df=3,779, p=.000).

6.6.5      Vergelijking  met  de  resultaten  van  het   PPON-onderzoek

De door oils gebruikte toets voor de spellingsvaardigheid Nederlands is in het peilingson-
derzoek van PPON door 720 leerlingen gemaakt. De gecorrigeerde score van deze
leerlingen is 10.08. In 'Taalpeiling yn Fryslj.n' is deze toets gemaakt door 783 leerlingen.
Uit variantie-analyse van de resultaten blijkt dat de scores van zowel de Friestalige als de
Nederlandstalige leerlingen van het onderzoek 'Taalpeiling yn Frysldn' niet significant
verschillen  van de gemiddelde score  van de leerlingen  van het PPON-onderzoek  (F =. 851,
df=2,1501, p=.427).

Ook de scores van de onderscheiden categorie8n basisscholen zijn vergeleken met de
resultaten van het PPON-onderzoek. Uit de analyse blijkt dat geen enkele categorie van
basisscholen van het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' significant verschilt van het
gemiddelde resultaat van de leerlingen die aan het PPON-onderzoek hebben deelgenomen
(F=.707, df=5,1498, p=.619).
Uit de vergelijking tussen de gebruikte taalmethode en de resultaten spellingsvaardigheid
Nederlands, blijkt dat noch bij het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn' noch bij het PPON-
onderzoek sprake is van een samenhang tussen het gebruik van de A-methoden, B-
methoden of C-methoden enerzijds en de spellingsvaardigheid Nederlands anderzijds.
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6.6.6 Bespreking

Uit de vorige paragrafen blijkt dat er binnen het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslin' geen
enkele samenhang is tussen spellingsvaardigheid Nederlands enerzijds en de onderzochte
onafhankelijke variabelen. Er is evenmin enig significant verschil vast te stellen tussen de
resultaten van de leerlingen in het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslhn' en van die in het
PPON-onderzoek. Dit betekent dat noch de thuistaal van de leerlingen noch de taalomge-
ving van de basisscholen noch het onderwijsaanbod voor het vak Fries van invloed is op
de spellingsvaardigheid Nederlands. Ook Friestalige leerlingen in een overwegend
Friestalige omgeving die per week tweemaal zoveel tijd besteden aan het onderwijs in het
Fries als de gemiddelde basisschool in Friesland, scoren op deze toets niet significant
lager dan de leerlingen in Nederland als geheel.
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6.7      Communicatieve sch,ijfvaardigheid in het Nederlands

Voor het onderdeel communicatieve schrijfvaardigheid is gebruik gemaakt van de toets
'Smikkelreep', opgenomen in het 'Voorbeeldenboek' bij 'mlps' (PPON 1990: 95). De
leerlingen moeten in een briefie aan de fabrikant van de smikkelrepen beargumenteren dat
zij recht hebben op een reclame-aanbieding.

6.7.1  De onderwijssituatie

Uit Zwarts (1990: 35) blijkt dat volgens de leerkrachten in de basisschool per week
ongeveer 25 minuten aan schrijfvaardigheid van zakelijke teksten (stellen) wordt besteed.

Dat komt neer op 6% van de totale tijd die per week aan taalonderwijs wordt besteed.
Aan het spellingsonderwijs wordt brentegen per week 20% (83 minuten) van de
beschikbare tijd voor taalonderwijs besteed. Kennelijk hechten leerkrachten een grotere
waarde aan spellingsvaardigheid dan aan communicatieve schrijfvaardigheid.

Een praktijkvoorbeeld

De derde dinsdag in september. De pauze is voorbij en de leerlingen van
de  combinatiegroep   6,7  en  8  van  een  school  op  het   Friese   platteland
komen het lokaal binnen. Als die leerlingen him plaats hebben ingeno-
men, wordt in een lainggesprek nader ingegaan op Prinsjesdag. Begrip-
pen als 'troonrede' en dergelijke worden besproken en kemwoorden
worden op het bord geschreven. Daarna geeft de kerkracht de leerlingen
de volgende opdracht: 'Jullie mogen nu je eigen troonrede schrijven.
Geef daarin aan welke dingen je bijvoorbeeld thuis of in het dorp zou
wHlen veranderen  in het komende jaar. "
De leerlingen gaan ijverig aan het schrijven en de kerkracht loopt
stimulerend en aanwijzingen gevend door het lokaal. Aan het einde van
de les worden veischillende teksten door de kerlingen voorgelezen.
Uit het nagesprek met de leerkracht blijkt dat regelmatig schrijfopdrach-
ten worden gegeven. Op de waag in hoeverre de leerlingen ook 'onder-
wijs' krijgen in het reviseren van hun teksten antwoordt de leerkracht dat
dit wel eens gedaan wordt, maar dat dit niet structureel gebeurt.

Uit het praktijkvoorbeeld blijkt dat er inderdaad wel geschreven wordt, maar dat de
leerlingen nauwelijks gerichte instructie ontvangen betreffende de fasen die in het
schrijfproces te onderscheiden zijn. Het praktijkvoorbeeld komt overeen met de bevindin-
gen van de inspectie ten aanzien van het stelonderwijs. Uit het 'Ondenvijsverslag over het
jaar 1992; deel m' (ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1993: 218) blijkt dat op
iets meer dan de helft van de basisscholen de leerlingen gericht onderwijs krijgen in het
hanteren van richtlijnen voor het schrijven van een tekst. Tevens wordt aangegeven dat de
teksten zelden door de leerkrachten beoordeeld worden op hun communicatieve kwalitei-
ten. De conclusie van de inspectie is, dat het wenselijk  is, dat vooral verbeteringen
worden aangebracht in de instructie door de leerkrachten. Deze conclusie wordt bevestigd
door wetenschappelijk onderzoek naar het stelonderwijs. Van Gelderen en Blok (1991:
171) komen in hun onderzoek onder andere tot de volgende conclusie:
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"De geringe tijdsbesteding aan activiteiten als planning en revisie van de teksten in de
geobserveerde stellessen vormt een tweede belangrijke indicator voor de afwezigheid
van een  goed onderbouwde  steldidactiek:

Blok en Van Gelderen (1990) geven aan dat de taalmethoden mede debet zijn aan de
slechte praktijk van het stelonderwijs. Volgens hen laat de didactische opbouw van de
stelopdrachten te wensen over; krijgt het plannen en herschrijven van teksten te weinig
aandacht; zijn veel stelopdrachten te weinig realistisch van aard en worden in het
stelonderwijs te weinig verbanden gelegd met andere onderdelen van het taalonderwijs.

6.7.2   De feitelijke scores  voor communicatieve schrijfvaardigheid

De resultaten van de schrijfopdracht zijn beoordeeld op een schaal van 0 - 200. De aange-
boden normtekst was vastgesteld  op  100. In tabel  6.7.1  wordt de frequentieverdeling  van
de scores weergegeven.

Tabel 6.7.1. Frequentieverdeling van scores voor communicatieve schrijfvaardigheid Nederlands

Gehele populatie Friestalige leerlingen Nederlandstalige leerlingen
(n=312) (n = 183) (n= 129)

Score frequentie % frequentie % frequentie  %

0- 9 0 0.0            0              0.0            0              0.0

10 -  19 1 0.3             1               0.5            0              0.0

20 -  29 2 0.7            1               0.5             1               0.8

30 -  39 4 1.2           3              1.6            1              0.8

40 - 49 7 2.3            4              2.2            4              2.3

50 -  59     16                 5.1             10                 5.5              6                4.6
60 -  69     17                 5.5              8                 4.4              9                 7.0
70 -  79     30                 9.6             18                 9.8             12                9.3
80 -  89     38               12.2             23                12.6             15               11.6
90 -  99     49               15.7             30               16.4             19               14.8
100 - 109    27                 8.6             13                 7.1             14               10.8
110 - 119    36               11.6             25                13.7             11                 8.5
120 - 129    35                11.2             18                 9.8             17               13.2
130 - 139    14                 4.5              9                 4.9              5                 3.9
140 - 149   16             5.1           9             4.9           7             5.4

> 150    20          6.4        11          6.1         9          7.0

Gemiddelde score 99.50 98.81 100.47
Standaarddeviatie 31.66 31.25 32.34

De tabel laat zien dat de Nederlandstalige leerlingen gemiddeld de normscore van 100
bereiken. De Friestalige leerlingen scoren gemiddeld net iets lager. Uit de analyse blijkt
echter dat er geen significant verschil is tussen de Friestalige en de Nederlandstalige
leerlingen op het gebied van de communicatieve schrijfvaardigheid in het Nederlands
(F=.206, df=1,3100, p=.650).
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Uit de tabel blijkt dat minder dan de helft van de leerlingen, 43.2% van de Friestalige
leerlingen en 43.4% van de Nederlandstalige leerlingen, hoger scoort dan de normscore
van 100 punten. Daartegenover staat dat 7% van de Friestalige leerlingen en 5.4 % van de
Nederlandstalige leerlingen een score behaalt van 50 of lager.

6.7.3   Samenhang met de onafhankelijke variabelen

In deze paragraaf worden de thuistaal en de taalomgeving (categorieEn A, B en C), de
mate van het gebruik van Fries als voertaal (categorieen A en A') en de mate van
tijdsinvestering voor het vak Fries (categorieen C en C') in de analyse betrokken. De
gemiddelden en de standaarddeviaties voor de onderscheiden schoolcategorie8n, uitge-
splitst naar de thuistaal van de leerlingen, worden gegeven in tabel 6.7.2.

Tabel 6.7.2: Gemiddelde scores op de toets communicatieve schrijfvaardigheid Nederlands

Categorie A Categorie B Categorie C

Friestalige gem. 95.37 sd. 38.96 gem. 97.08 sd. 26.62 gem. 100.12 sd. 32.27
leerlingen (n=27) (n=30) (n=43)

Nederlandstalige gem. 105.00 sd. 32.42 gem. 105.54 sd. 31.12 gem. 102.81 sd. 35.74
leerlingen (n=28) (n=28) (n=40)

Categorie A' Categorie C'

Friestalige gem. 102.05 sd. 30.66 gem.  98.45 sd. 29.66
leerlingen (n=33) (n=50)

Nederlandstalige gem.  89.47 sd. 27.38
leerlingen (n = 33)

We willen eerst nagaan in hoeverre er binnen de categorieen A, B en C sprake is van
samenhang tussen de onafhankelijke variabelen thuistaal en taalomgeving enerzijds en de
communicatieve schrijfvaardigheid Nederlands anderzijds.

Hoewel de Nederlandstalige leerlingen van de categorieen A, B en C (n=96) met een
gemiddelde van 104.24 hoger scoren   dan de Friestalige leerlingen   (n= 100)   met   een
gemiddelde van 97.93, is dit verschil niet significant (F=2.074, df=l,190, p=.151).
Ook de taalomgeving levert geen significant verschil  op (F=.027, df=2,190,  p=.973).
De gemiddelde scores van de leerlingen in categorie A (n=55) bedraagt 100.27, die van
de leerlingen in categorie B (n=58) 101.16, terwijl de gemiddelde score van de leerlingen
in categorie C (n=83) 101.42 bedraagt.

Ten aanzien van de mate van gebruik van het Fries als voertaal blijkt uit de variantie-
analyse  dat de Nederlandstalige leerlingen van categorie A', basisscholen  waar het Fries
niet als voertaal gebruikt wordt, het laagst scoren met een gemiddelde van 89.47. De
Friestalige leerlingen van deze categorie daarentegen scoren met een gemiddelde van
105.00 het hoogst. Uit de analyse blijkt echter dat er geen significante hoofdeffecten en
interactie-effecten optreden (voertaal: F=.564, df=1,117, p=.733; thuistaal: F=.062,
df=1,117, p=.803). Dit betekent dat er geen samenhang is tussen de mate van voertaal-
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gebruik enerzijds en de communicatieve schrijfvaardigheid Nederlands anderzijds.
Ten aanzien van de tijdsinvestering blijken de Friestalige leerlingen van categorie C

met een gemiddelde van 100.12 hoger te scoren dan de Friestalige leerlingen van
categorie  C',  die een gemiddelde score  van 98.45 behalen.  Uit de variantie-analyse blijkt
echter dat het verschil niet significant is (F=.067, df=1,91, p=.796). Dit betekent dat er
eveneens geen samenhang is met de tijdsinvestering voor het vak Fries.

6.7.4  Samenhang met de gebruilae ondenvijsleerpakketten

In paragraaf 6.1.1 is aangegeven dat in het PPON-onderzoek verschillende methoden-
categorieEn worden onderscheiden. In tabel 6.7.3 worden de resultaten van de leerlingen
van basisscholen die werken met bovengenoemde methodencategorie8n weergegeven.

Tabel 6.7.3: Gemiddelde scores op de toets communicatieve schrilfvaardigheid Nederlands

MethodencategorieEn n gem. sd.
Leerlingen van basisscholen waar een taal-           88 98.18 28.08
methode van categorie A gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar een taal- 76 103.55 34.21
methode van categorie B gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar een taal- 117 96.99 32.50

methode van categorie C gebruikt wordt

Leerlingen van basisscholen waar geen 31 102.74 31.85

specifieke taalmethode gebruikt wordt

Uit tabel 6.7.3 blijkt dat zowel de leerlingen die taalonderwijs aan de hand van een
oudere methode (categorie C) ontvangen als de leerlingen die werken met een thematische
taalmethode (categorie A), een score halen die juist onder de normscore ligt. Zowel de
leerlingen die zonder taalmethode werken als de leerlingen die aan de hand van een
cursorische methode (categorieen B en C) werken behalen behalen een score die net
boven de normscore ligt, namelijk 102.7 en 103.6. Uit de variantie-analyse blijkt echter
dat er geen significante verschillen zijn tussen de resultaten per methodencategorie
(F=.818, df=3,308, p=.485).

6.7.5   Vergelijking met de resultaten van het PPON-onderzoek

De toets 'Smikkelreep', opgenomen in het 'Voorbeeldenboek' bij 'Balans' (PPON 1990:
95) waarin de leerlingen moeten beargumenteren dat zij recht hebben op een reclame-
aanbieding, is in het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' gebruikt om de communicatieve
schrijfvaardigheid in het Nederlands te toetsen. Deze toets is in het PPON-onderzoek door
166 leerlingen gemaakt. De gecorrigeerde gemiddelde score van deze leerlingen is 97.1.

Uit variantie-analyse blijkt, dat zowel de gemiddelde scores van de Friestalige als van
de Nederlandstalige leerlingen net iets hoger zijn dan de gemiddelde score in het PPON-
onderzoek. Uit de variantie-analyse blijkt dat de gemiddelde scores van de Friestalige en
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de Nederlandstalige leerlingen in Friesland niet significant afwijken van de gemiddelde
score in het PPON-onderzoek (F=.395, df=2,476, p=.674).

De scores van de in 'Taalpeiling yn Frysmn' onderscheiden categorieen basisscholen
zijn vergeleken met de resultaten van het PPON-onderzoek. Tabel 6.7.4 laat zien dat de
scores van de leerlingen van de vijf onderscheiden categorie8n van basisscholen dicht bij
elkaar liggen. Uit de variantie-analyse blijkt dat geen van de categorieen significant
verschilt van het landelijke gemiddelde, zoals gemeten in het PPON-onderzoek (F=.393,
df=5,473, p=.854).

In de vorige paragraaf is aangegeven dat bij het onderzoek 'Taalpeiling yn Frysmn' de
gebruikte onderwijsleerpakketten niet voor significante effecten zorgen. Uit een analyse
van de resultaten van de leerlingen die in het PPON-onderzoek deze toets hebben
gemaakt, blijkt dat ook in dat onderzoek de onderwijsleerpakketten geen significante
verschillen in de resultaten bewerkstelligen.

6.7.6 Bespreking

Op grond van de gegevens uit paragraaf 6.7.5 blijkt dat de resultaten van de leerlingen in
Friesland  op het gebied  van de communicatieve schrij fvaardigheid  Nederlands  op  geen
enkele wijze afwijken van het landelijk gemiddelde. Dit betekent, dat ook leerlingen in
overwegend Friestalige situaties, waarin tweemaal zoveel tijd aan het vak Fries wordt
besteed als op de gemiddelde basisschool in Friesland, nagenoeg dezelfde resultaten laten
zien als in het PPON-onderzoek.

Volgens Zwarts (1990: 99) scoort een zeer zwakke leerling op de toets 'Smikkelreep'
de helft van de norm. Voor de verschillende vaardigheidsniveaus gelden volgens Zwarts
de scores, die in tabel 6.7.4 zijn weergegeven.

Tabel 6.7.4:    Scores op verschillende vaardigheidsniveaus op de toets 'Smikkelreep' (schaal 0 -
200)  (bron: Zwarts  1990:  99)

Vaardigheidsniveau Score

Zeer zwak                                               54
Zwak                                                               73
Gemiddeld                                                   94
Zeer goed 145

De cumulatieve scores van de leerlingen van het PPON-onderzoek en die van het
onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslbn'  zijn samengevat in figuur  6.7.1.
Uit deze figuur blijkt dat de verdeling van de scores van de leerlingen van het PPON-
onderzoek vrijwel gelijk is aan de verdeling van de scores van zowel de Friestalige als de
Nederlandstalige leerlingen. Van de PPON4eerlingen scoort 9.5% zeer zwak. Bij de
Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen in 'Taalpeiling yn Fryslan' zijn de percenta-
ges respectievelijk 7.1% en 5.4%. Van de leerlingen in 'Taalpeiling yn Fryslan' halen de
Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen met respectievelijk 57% en 59% een
gemiddelde score of hoger.   Bij het PPON-onderzoek  is  dit  52%. Hieruit blijkt  dat  ook  op
de verschillende vaardigheidsniveaus nauwelijks sprake is van een verschil tussen de
leerlingen van beide onderzoeken.
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Figuur 6.6.1: Scores op verschillende vaardigheidsniveaus van de toets communicatieve
schrijfvaardigheid Nederlands

Hoewel de gemiddelde score voor communicatieve effectiviteit in het PPON-onderzoek
(97.1) vlak bij de vastgestelde normscore van 100 ligt, is er sprake van een grote
spreiding van de scores. Uit Zwarts (1990: 100) blijkt dat slecht 44% van de leerlingen
uit het PPON-onderzoek een feitelijk communicatief effectieve score van 100 of hoger
behaalt. Ook in dit opzicht is er geen verschil tussen de resultaten van het PPON-onder-
zoek en 'Taalpeiling yn FryslAn'.  Van de Friestalige leerlingen behaalt  44% een score  van
100 of hoger.  Bij de Nederlandstalige leerlingen  is  dit 47 %.

In het PPON-onderzoek is aan leraren basis- en voortgezet onderwijs en aan ouderle-
den van medezeggenschapsraden gevraagd aan te geven welk resultaten zij verwachten en
welke resultaten zij gewenst achten op het gebied van communicatieve schrijfvaardigheid.
In tabel 6.7.5 zijn deze verwachtingen samengevat.
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Tabel  6.7.5:        Verwacht  en  gewenst  percentage  leerlingen dat  communicatief efectief presteert  op
de toets  'Smikkelreep'  Gwans  1990:  100)

Verwacht Gewenst

Ouderleden mr                                                   67                           78
Leraren basisonderwijs                                         68                           81
Leraren voortgezet onderwijs                                    62                             75

Zowel de resultaten van het PPON-onderzoek als van 'Taalpeiling yn FryslAn' blijken
nogal af te wijken van de verwachte en gewenste resultaten, zoals weergegeven in tabel
6.7.5. Er blijkt dus een grote discrepantie te bestaan tussen de verwachting van ouders en
docenten en de feitelijk behaalde resultaten van zowel de leerlingen van het PPON-
onderzoek als de leerlingen van 'Taalpeiling yn FrysIAn'.
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6.8     De malvaardigheid Nederiands en de sociaal-economische status van de school

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre er bij de getoetste deelvaardigheden in het
Nederlands sprake is van een samenhang tussen de resultaten van de leerlingen en de
sociaal-economische status van de school.

In paragraaf 4.2.5 is aangegeven dat door het ontbreken van de gewichtsscores van de
individuele leerlingen alleen de sociaal-economische status van de school vastgesteld kon
worden. De basisscholen zijn op grond van de vastgestelde sociaal-economische status
(schoolscore) ingedeeld in twee strata. De basisscholen die op grond van hun schoolscore
in stratum 1 vallen, worden bezocht door leerlingen van wie een groot percentage in de
gewichtscategorie    van     1,00    valt. Het grootste percentage    van de leerlingen   van    de
basisscholen uit stratum 2 heeft een gewicht van 1,25. In paragraaf 4.2.5 is aangegeven
dat in de definitieve steekproef van 'Taalpeiling yn FryslAn' alleen basisscholen van
stratum 1 en 2 zijn opgenomen, omdat in de steekproefselectie slechts 66n school van
stratum 3 (veel leerlingen in de gewichtscategorie van 1,90) voorkwan.

In tabel 6.8.1 worden de gemiddelde scores van de resultaten van de leerlingen van de
verschillende strata van zowel 'Taalpeiling yn FryslAn' als van het PPON-onderzoek
'Taalpeiling einde basisonderwijs' weergegeven. Door middel van variantie-analyse is
nagegaan of de onderscheiden strata significant van elkaar verschillen. In die gevallen
waar sprake is van significante verschillen is achter de score een * teken geplaatst.

Tabel 6.8.1:      Vergelijking van de stratumefecten bij de deelvaardigheden Nederlands

Taalpeiling yn Fryslan Periodiek Peilingsonder-
zoek van het Onderwijsni-
veau (PPON)

stratum 1 stratum 2 stratum 1 stratum 2
n gem. n gem. n gem. n   gem.

Luisteren 470 7.3 288 7.4 123    7.5    85    7.2

Technisch lezen 200 52.8 124 53.3 343 53.8 250 53.3

Begrijpend lezen 473    7.8* 304 7.8* 378    7.6*  267    7.0

Communicatieve 115 85.8 55 84.1    57 83.0 41 87.3
spreekvaardigheid

Spelling Nederlands 477 10.1* 306 10.0 346 10.3* 257 10.0

Communicatieve 194 98.3 118 101.4      81 101.6 54 93.1
schrijfvaardigheid

Uit de tabel blijkt dat de scores van de leerlingen van stratum 1 en stratum 2 van
'Taalpeiling yn FryslAn' betrekkelijk dicht bij elkaar liggen. Uit de variantie-analyse blijkt
dan ook dat er geen significante verschillen zijn tussen stratum 1 en stratum 2.
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Als de resultaten van beide strata vergeleken worden met de resultaten van de leerlingen
van de drie strata van PPON, dan blijkt dat er alleen bij de deelvaardigheden begrijpend
lezen en spelling sprake is van significante stratumeffecten. Zowel de leerlingen van beide
strata van 'Taalpeiling yn FryslAn' als de leerlingen van stratum 1 van het PPON-
onderzoek scoren significant hoger dan de leerlingen van stratum 2 van PPON op de toetS
begrijpend lezen. Bij de spellingstoets scoren de teerlingen van stratum 1 van beide
onderzoeken significant hoger dan de leerlingen van stratum 3 van PPON.
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6.9     De taalvaardigheid Nederlands en het geslacht van de leerlingen

Evenals bij de taalvaardigheid Fries is ook bij de taalvaardigheid Nederlands het geslacht
niet als onafhankelijke variabele in de variantie-analyses opgenomen. In paragraaf 4.4.1 is
aangegeven dat bij de analyse van de deelvaardigheden de statistische analyse in eerste
instantie gericht is op de variabelen thuistaal en taalomgeving en op het onderwijsaanbod
voor Fries, omdat deze onafhankelijke variabelen taalgebonden zijn. Om deze reden
wordt de samenhang tussen het geslacht van de leerlingen enerzijds en de resultaten van
de deelvaardigheidstoetsen Nederlands anderzijds in een aparte paragraaf besproken.

In tabel  6.9.1  wordt een overzicht gegeven  van de scores  op de deelvaardigheidstoetsen
Nederlands van de jongens en meisjes van zowel 'Taalpeiling yn Fryslan' als van het
PPON-onderzoek.

Tabel 6.9.1: Overzicht  van de  scores  van jongens  en  meisjes  in  PPON  en TPF

Taalpeiling yn Frysldn      PPON - peiling

Deelvaardigheden jongens meisjes jongens meisjes

Luisteren gem. 7.30 gem. 7.31 gem. 7.23 gem. 7.36
sd. 1.15 sd. 1.26 sd. 1.48 sd. 1.42

(n=386) (n=372) (n= 123) (n= 119)

Technisch lezen gem. 51.18 gem. 54.61 gem. 51.47 gem. 54.03
sd. 13.59 sd. 13.64 sd. 14.73 sd. 13.91

(n= 153) (n=171) (n=341) (n=334)

Begrijpend lezen gem. 7.73 gem. 7.86 gem. 6.99 gem. 7.21
sd. 1.41  sd. 1.46 sd. 1.94 sd. 1.76

(n=387) (n=390) (n=357) (n= 370)

Spreekvaardigheid gem. 84.85 gem. 85.59 gem. 84.92 gem. 87.19
sd. 7.04 sd. 6.89 sd. 26.04 sd. 24.15

(n= 82) (n=88) (n=60) (n=57)

Spellingsvaardigheid gem. 9.95 gem. 10.18 gem. 9.89 gern. 10.10

sd. 1.71 sd. 1.54 sd. 1.52 st. 1.36

(n=394) (n=389) (n=351) (n=345)

Schrijfvaardigheid gem. 89.93 gem. 108.24 gem. 87.02 gem. 102.09
sd. 29.39 sd. 31.22 sd. 32.99 sd. 35.12

(n= 149) (n=163) (n=69) (n=95)

Door middel van variantie-analyse is nagegaan of er significante verschillen zijn tussen
jongens en meisjes op de deelvaardigheidstoetsen Nederlands. Zowel in het onderzoek
'Taalpeiling yn Fryslin' als in het PPON-onderzoek is er bij de deelvaardigheden
luisteren, begrijpend lezen en spreekvaardigheid geen significant verschil tussen jongens
en meisjes.
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Bij technisch lezen en communicatieve schrijfvaardigheid scoren de meisjes in beide
onderzoeken significant hoger dan de jongens. De F-waarden zijn:

Taalpeiting yn Fryslan:
technisch lezen: F= 5.131, df=1,322, p=.024,
communicatieve schrijfvaardigheid: F=28.295, df=1,310, p=.000,
PPON-peiling:
technisch lezen: F= 5.412, df=1,673, p=.020,
communicatieve schrijfvaardigheid: F= 7.731, df=1,162, p=.006,

Bij spelling is het verschil tussen jongens en meisjes van 'Taalpeiling yn Fryslhn' net
significant (F=3.952, df=1,781, p=0.47). Hoewel de meisjes in het PPON-onderzoek
bij   spelling ook hoger scoren  dan de jongens  is het verschil niet significant (F=3.686,
df=1,694, p=.055).

Voor wat betreft de gevonden samenhang tussen de technische leesvaardigheid
Nederlands en het geslacht van de leerlingen blijkt, dat deze samenhang overeenkomt met
de constatering van Zwarts (1990) en Bugel (1991). Ook Kuhlemeier en Van den Berg
(1991) komen op grond van literatuurstudie tot de conclusie dat meisjes aan het eind van
het basisonderwijs een voorsprong hebben op het gebied van de technische leesvaardig-
heid. Deze voorsprong blijkt in het voortgezet onderwijs af te nemen. Ten aanzien van de
schrijfvaardigheid geven zowel Bugel (1991) als Kuhlemeier en Van den Berg (1991) aan,
dat meisjes op schrijfvaardigheid beter presteren dan jongens. Dit blijkt in overeenstem-
ming te zijn met zowel de resultaten van 'Taalpeiling yn FryslAn' als met die van het
PPON-onderzoek.
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6.10   Conclusies ten aanzien van de taalvaardigheid Nederlands

In hoofdstuk 4 zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

1.              Wat   is het niveau   van de taalvaardigheid Fries en Nederlands van Friestalige   en
Nederlandstalige leerlingen aan het eind van de basisschool in Friesland?

2.           In  hoeverre  is er sprake van samenhang tussen de taalbeheersing Fries en Neder-
lands enerzijds en de onderscheiden school- en leerlingkenmerken anderzijds?

3.          In  hoeverre  is er sprake van overeenkomsten en verschillen tussen de gemeten
taalvaardigheid Nederlands op de basisscholen in Friesland en de resultaten van het
taalpeilingsonderzoek van PPON?

In deze afsluitende paragraaf geven we ten aanzien van de taalvaardigheid Nederlands een
antwoord op de eerste en de tweede onderzoeksvraag. Op de derde onderzoeksvraag, de
overeenkomsten en verschillen tussen de resultaten van het onderzoek 'Taalpeiling yn
Fryslin' en het PPON-onderzoek, wordt in hoofdstuk 7 ingegaan.

6.10.1 Samenhang tussen de deelvaardigheden

Evenals in hoofdstuk 5 beperken wij ons bij de samenhang tussen de deelvaardigheden tot
de relatie tussen technisch lezen en begrijpend len.

Tabel 6.10.1:   Correlatie-matrix  van  leesvaardigheid  in  het  Nedertands  voor  Friestalige  en
Nederlandstalige leerlingen

Begrijpend lezen

Technisch lezen
Friestalige leerlingen .29

(n=186)
p =.000

Nederlandstalige leerlingen .21

(n=133)
P=.015

Het   blijkt   dat   bij de Friestalige leerlingen slechts   8 %   van de variantie van begrijpend
lezen verklaard wordt door het technisch lezen. Bij de Nederlandstalige leerlingen is dit
percentage 4%. Hoewel   bij de Friestalige leerlingen de relatie tussen technisch   en
begrijpend lezen sterker is dan bij de Nederlandstalige leerlingen, is de samenhang tussen
technisch en begrijpend lezen niet erg sterk. Dit is in overeenstemming met de conclusie
uit het onderzoek van Danhof, Smelt en Van der Wissel (1978) dat er aan het einde van
de basisschool geen sterke samenhang is tussen deze beide deelvaardigheden.

Evenals bij de Friese deelvaardigheden is ook bij de Nederlandse deelvaardigheden
gekeken naar de samenhang tussen de spellingsvaardigheid en technisch en begrijpend
lezen. De correlatie tussen spelling en technisch lezen is voor Friestalige leerlingen .23
(n= 187). Dit betekent,    dat   5 %    van de variantie in spelling verklaard wordt   door
technisch lezen. De correlatie tussen spelling en begrijpend lezen is bij de Friestalige
leerlingen .29 (n=421). Het begrijpend lezen verklaart dus 8% van de variantie in
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spelling. Bij Nederlandstalige leerlingen bedragen de correlaties voor technisch lezen  en
begrijpend lezen respectievelijk .30 (n=134) en .14 (n=353). Dit betekent, dat bij de
Nederlandstalige leerlingen door technisch lezen  9%  van de variantie wordt verklaard  en
door begrijpend lezen   2%. De bewering van Boland   (1991)   dat de variantie   in   de
spellingsvaardigheid vooral verklaard moet worden vanuit begrijpend lezen, wordt in het
onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslin' niet bevestigd.

6.10.2 Het niveau van de taalvaardigheid Nederlands

Op grond van de analyseresultaten die in de vorige paragrafen zijn weergegeven, wordt in
de volgende paragrafen een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.

Het doen van een uitspraak over het feitelijke niveau van taalvaardigheid Nederlands
van de leerlingen aan het einde van de basisschool wordt bezien in samenhang met de
maatschappelijk verwachte c.q. gewenste taalbeheersing. Ten aanzien van het Nederlands
kan zonder meer gesteld worden dat er een grote mate van consensus is over de noodzaak
van een goede taalvaardigheid in het Nederlands. In de nota 'Schooltaal-thuistaal'
(ACLO-M 1978: 60) wordt er van uitgegaan dat de school de leerlingen een zekere mate
van beheersing van de standaardtaal moet bijbrengen.

"De school dient de kinderen zodanig toe te rusten, dat ze, goed samenwerkend met
anderen, een plaats voor zichzelf in de samenteving kunnen vinden. Daarvoor is zeker
nodig beheersing van de standaardtaal. Dat betekent dat doelstellingen voor ta(lionder-
wijs   op   school   moeten  zijn  verbonden   aan  de   standaardtaal.    (...)   In   het   taatondenvijs
moet daarbij meer mimte gelaten worden voor en meer aandacht geschonken worden
aan sociale en regionale dialecten".

Het is evident dat ook in Friesland voor zowel Friestalige als Nederlandstalige leerlingen
een goede beheersing van het Nederlands van belang is voor succes binnen het onderwijs.
Uit het onderzoek van de inspectie (Inspectie van het onderwijs 1989: 28) blijkt dat op de
vraag naar de mate van belang van de talen Nederlands, Fries en Engels voor het
basisonderwijs alle scholen die deze vraag beantwoordden (n=482) aangaven het
Nederlands erg belangrijk te vinden. Het bovenstaande geldt voor elke maatschappelijk
dominante taal. Het is niet alleen van toepassing op de autochtone bevolking, maar het
geldt evenzeer voor allochtone en autochtone minderheidsgroepen. Een goede beheersing
van de maatschappelijk dominante taal is een voorwaarde voor een volwaardige participa-
tie in de samenleving. De Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs (1992: 19,
32) zegt hierover in de publikatie 'Ceders in de min' het volgende:

"Het belang van een goede kennis van de Nederlandse taal voor het hebben van succes
binnen het Nederlandse ondenvijs en in de Nederlandse samenleving is evident. (...) In
alle landen is steeds onderkend, dat het leren van de dominante taal voor immigranten
zelf en voor de  ontvangende  samenleving van essentieel  belang  is."

In het Periodiek Peilingsonderzoek is voor het geven van een oordeel over het bereikte
niveau van beheersing van de verschillende deelvaardigheden onder andere gebruik
gemaakt van het oordeel over het verwachte en gewenste prestatieniveau dat ouders en
leerkrachten hebben. In 'Taalpeiling yn FryslAn hebben wij geen onderzoek gedaan naar
het door ouders en leerkrachten verwachte en gewenste prestatieniveau met betrekking tot
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de taalvaardigheid Nederlands en Fries. Er zijn ons evenmin onderzoeksresultaten bekend
over dergelijke vragen. Het is denkbaar dat het door ouders en leerkrachten in Friesland
verwachte prestatieniveau ten aanzien van de taalbeheersing Nederlands lager ligt dan dat
van de ouders en leerkrachten in Nederland als geheel. Dit zou met name kunnen gelden
voor spelling, schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid. Uit Bosma en Radersma (1978:
63) blijkt dat 46%  van de ouders  (n=603)  van 32 Lagere scholen uit noordoost Friesland
het eens is met de stelling:  'Wet gebruiken van de Friese Mal op school is slecht voor het
leren van het Nederlands. " Hoewel de percentages lager zijn dan die van Bosma en
Radersma (1978) blijkt ook in 'Taal yn Fryslan' (Gorter e.a 1984: 195) dat er een
negatieve samenhang wordt verondersteld tussen onderwijs in het Fries en onderwijsresul-
taten van de leerlingen voor andere vakken. Van de respondenten in 'Taal yn Fryslan'
(n= 1123)  is  16% het volledig met de stelling  eens dat onderwijs  in het Fries een nadelige
invloed heeft  op de overige prestaties  van de leerlingen,   61 %   is het oneens  met  deze
uitspraak en 23 % heeft geen mening.

Tegen de achtergrond van deze uitspraken over het verwachte en gewenste prestatieni-
veau worden onze bevindingen samengevat over het feitelijk bereikte niveau van taalvaar-
digheid Nederlands van Friestalige en Nederlandstalige leerlingen aan het eind van de
basisschool in Friesland.

Luistervaardigheid:
Uit paragraaf 6.2 blijkt dat de gemiddelde score van de Friestalige en Nederlandstalige
leerlingen nagenoeg gelijk is aan het landelijk gemiddelde op de toets rapporterend
luisteren. Uit Zwarts (1990: 71) blijkt dat landelijk gezien de gemiddelde leerling zelfs
iets boven het gewenste niveau scoort. De conclusie van Zwarts is dan ook dat er een
positief beeld is over de luistervaardigheid bij rapporterende teksten. Deze conclusie is
dan ook van toepassing op de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen van de basisscho-
len in Friesland.

Technisch lezen:
Uit paragraaf 6.3 blijkt dat, evenals bij de luistervaardigheid, er ook bij het technisch
lezen in het Nederlands nauwelijks verschil bestaat tussen de scores van zowel de
Friestalige als de Nederlandstalige leerlingen en het landelijk gemiddelde. Op grond van
de conclusie van Zwarts (1990: 47) dat landelijk gezien het technisch lezen voldoende
beheerst wordt, kan dan tevens geconcludeerd worden dat dit ook geldt voor de Friestali-
ge en Nederlandstalige leerlingen van de basisscholen in Friesland.

Begrijpend lezen:
Uit paragraaf 6.4 blijkt dat zowel Friestalige als Nederlandstalige leerlingen significant
hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Zwarts (1990: 50) geeft aan dat rapporterende
teksten onvoldoende met begrip gelezen worden. Ook de prestaties die ouders en
leerkrachten van de leerlingen verwachten en wensen liggen hoger dan de feitelijke
landelijke prestaties. De conclusie van Zwarts is echter gebaseerd op 31 items, terwijl de
door ons gebruikte toets slechts uit 10 items bestond. Een score van 7.7 en 7.9 van de
respectievelijk Friestalige en Nederlandstalige leerlingen op deze toets is zonder twijfel
van een behoorlijk niveau. Uiteraard kunnen wij geen uitspraak doen over de vraag of
deze leerlingen tevens een behoorlijk resultaat behaald zouden hebben als zij  alle 31 items
van het onderdeel rapporterend lezen gemaakt zouden hebben.
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Communicatieve spreekvaardigheid:
Ook voor de door ons gebruikte evaluatieve spreekvaardigheidstoets is in het PPON-
onderzoek een normscore van 100 vastgesteld voor een communicatief effectieve
prestatie. Uit paragraaf 6.5 blijkt dat de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen een
gemiddelde score van 84.2 respectievelijk 86.6 halen. Dat betekent dat geen van beide
groepen leerlingen gemiddeld een communicatief effectief gewaardeerde prestatie levert.

Spelling:
In paragraaf 6.6 is beschreven dat de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen op de
spellingstoets een gelijk resultaat behalen, dat tevens gelijk is aan het landelijk gemiddel-
de. Gezien het feit dat Zwarts (1990: 141) aangeeft dat landelijk gezien de toets voldoen-
de wordt beheerst door de leerlingen van groep 8, is deze conclusie ook van toepassing
op de Friestalige en Nederlandstalige leerlingen. Hoewel de ouders en de leerkrachten de
feitelijke prestaties reeel inschatten, blijkt het gewenste prestatieniveau veel hoger te
liggen.  "In feite wordt door ouders en leraren basisonderwijs perfectie gewenst"  (lwarts
1990: 141).

Communicatieve schrijfvaardigheid:
De vastgestelde normscore voor de door ons gebruikte toets voor argumenterend schrijven
was 100 punten. Uit paragraaf 6.7 blijkt dat Friestalige leerlingen gemiddeld 98.8 punten
scoren en de Nederlandstalige leerlingen een gemiddelde score van 100.5 punten hebben.
De Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen bereiken met hun gemiddelde scores dus
de vastgestelde normscore. Landelijk gezien verwachten ouders en leerkrachten volgens
Zwarts (1990: 100) dat een groter percentage leerlingen communicatief effectief scoort
dan in werkelijkheid het geval is. Omdat het percentage leerlingen in 'Taalpeiling yn
Fryslin' dat een communicatief effectieve score behaalt, nauwelijks afwijkt van het
landelijk percentage, geldt de discrepantie tussen verwachte en feitelijke prestaties ook
voor zowel de Friestalige als de Nederlandstalige leerlingen van de basisscholen in
Friesland.

Als het bovenstaande wordt samengevat dan is op grond van de door ons afgenomen
toetsen zowel bij de Friestalige als de Nederlandstalige leerlingen sprake van een
behoorlijk niveau van beheersing op de deelvaardigheden luisteren, technisch lezen,
begrijpend lezen, spelling en communicatieve schrijfvaardigheid in het Nederlands.
De communicatieve spreekvaardigheid van beide groepen leerlingen van de basisscholen
in Friesland daarentegen  is  van  een laag niveau. Landelijk gezien  is  er een discrepantie
tussen het door ouders en leerkrachten verwachte percentage leerlingen dat bij schrijf- en
spreekvaardigheid een communicatief effectieve prestatie levert en de feitelijke resultaten
van de leerlingen. In hun ogen is er zowel bij de schrijf- als de spreekvaardigheid sprake
van een onvoldoende beheersing. Gezien de resultaten van de leerlingen van basisscholen
in Friesland geldt deze discrepantie in gelijke mate voor de communicatieve schrijfvaar-
digheid van deze leerlingen. De geringe resultaten van de leerlingen van basisscholen in
Friesland op de toets communicatieve spreekvaardigheid in het Nederlands versterkt de
discrepantie tussen de verwachting van de ouders in Nederland als geheel en de prestaties
van deze leerlingen.
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6.10.3 Overzicht van de samenhang tussen de afhankelijke en de onqfhankelijke
variabelen

De samenhang tussen de onafhankelijke variabelen en de deelvaardigheden Nederlands is
samengevat in tabel 6.10.2.

Tabel 6.10.2:   Samenhang tussen de deelvaardigheden Nederlands en de onajhankelijke variabe-
len

Thuistaal Taalomge- Geslacht Tijd Fries als Strata Methoden
ving voor voertaal

Fries

Luisteren          -               -                                                        -                                     -

Technisch         -                                       X                -              -                -                -
lezen

Begrijpend - -    - - -X
lezen

Spelling                        -               X             -           -             -              X
Schrijf-          -            -               X             -                           -             -
vaardigheid

Spreek-          -            -                              -           -             -             -
vaardigheid

Uit   tabel 6.10.2 blijkt   dat er tussen de deelvaardigheden Nederlands enerzijds   en   de
onderscheiden onafhankelijke variabelen anderzijds nauwelijks sprake is van samenhang.
De leerlingen van de basisscholen van de categorie8n A, B en C blijken qua thuistaal en
taalomgeving niet significant van elkaar te verschillen in de resultaten op de verschillende
deelvaardigheden. Het geslacht blijkt bij technisch lezen, communicatieve schrijfvaardig-
heid en spelling significant te zijn.

Ook het onderwijsaanbod Fries, geoperationaliseerd in het gebruik van het Fries als
voertaal en de tijdsinvestering voor het vak Fries, blijkt niet samen te hangen met de
resultaten op de deelvaardigheidstoetsen.

Het overzicht maakt ook duidelijk dat het effect van de gebruikte onderwijsleerpakket-
ten op de resultaten van de deelvaardigheidstoetsen beperkt is. Alleen bij de deelvaardig-
heden begrijpend lezen en spelling blijken er significante verschillen op te treden. De
leerlingen die zonder taalmethode werken blijken bij die onderdelen significant het laagst
te scoren. Het door ons geconstateerde minimale effect van het methodegebruik is in
overeenstemming met de conclusies van andere studies. Zwarts (1990: 172) geeft aan:
"Methodegebruik  en  de   daarmee   samenhangende   variabelen   laten  dus   geen  verschillen
den die de moeite waard  zijn.
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7  CONCLUSIES EN DISCUSSIE

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat kennis over de taalbeheersing Fries en Nederlands van
de leerlingen aan het einde van de basisschool noodzakelijk is voor de evaluatie en sturing
van het beleid voor tweetalig onderwijs in Friesland. In de hoofdstukken 5 en 6 is
uitvoerig verslag gedaan van het gemeten niveau van de taalvaardigheid Fries respectieve-
lijk de taalvaardigheid Nederlands. Bij de bespreking van de resultaten is voor elk van
beide talen apart aandacht besteed aan de samenhang met de onafhankelijke variabelen.
Bij de bespreking van de resultaten van de taalvaardigheid Nederlands is bovendien voor
elke toets apart een vergelijking gemaakt met de resultaten van het PPON-onderzoek dat
betrekking   had op basisschoolleerlingen in Nederland als geheel.    In de afsluitende
paragraaf van elk van beide hoofdstukken zijn conclusies geformuleerd over het niveau
van de taalvaardigheid Fries respectievelijk Nederlands.   In deze hoofdstukken   is   een
antwoord gegeven op de onderzoeksvragen, die geformuleerd zijn in hoofdstuk 4:

1.     Wat  is het niveau  van de taalvaardigheid Fries en Nederlands van Friestalige  en
Nederlandstalige leerlingen aan het eind van de basisschool in Friesland?

2. In hoeverre is er sprake van samenhang tussen de taalvaardigheid Fries en
Nederlands enerzijds en de onderscheiden school- en leerlingkenmerken ander-
zijds?

3.      In   hoeverre   is er sprake van overeenkomsten en verschillen tussen de gemeten
taalvaardigheid Nederlands op de basisscholen in Friesland en de resultaten van het
taalpeilingsonderzoek van PPON?

Vooral de laatste onderzoeksvraag raakt aan de maatschappelijke discussie over het
tweetalig onderwijs in Friesland, die o.a. beheerst wordt door de vraag in hoeverre het
onderwijs in het Fries invloed heeft op de taalvaardigheid Nederlands. In hoofdstuk 6 is
op basis van de gemeten taalvaardigheid Nederlands een antwoord op deze onderzoeks-
vraag geformuleerd. De uitkomsten laten zien, dat de resultaten van de onderzochte
leerlingen op basisscholen in Friesland niet onderdoen voor de resultaten van het landelijk
taalpeilingsonderzoek. Sterker geformuleerd: noch de mate noch de aard van het onder-
wijs in het Fries is van invloed op de gemeten taalvaardigheid Nederlands. Deze conclusie
is van belang voor de maatschappelijke discussie; zij dient een van de uitgangspunten van
het te voeren onderwijsbeleid te zijn.

In dit afsluitende hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de taalbeheer-
sing Fries en Nederlands nader geevalueerd in het licht van het gevoerde onderwijsbeleid.
Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke implicaties voor het te voeren beleid voor het
tweetalig onderwijs in Friesland. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de maat-
schappelijke discussie  over de veronderstelde invloed  van het onderwijs  in het Fries  op
het niveau van de taalvaardigheid Nederlands van de basisschoolleerlingen in Friesland.

In  paragraaf 7.1 wordt een samenvattende vergelijking gemaakt tussen de resultaten
van de leerlingen in het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslin' op het gebied van de
taalvaardigheid Fries  en de taalvaardigheid Nederlands. Hierbij wordt ten aanzien van de
taalvaardigheid Nederlands gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de
resultaten van basisschoolleerlingen in Friesland en van basisschoolleerlingen in Neder-
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land als geheel. Bovendien wordt bekeken in hoeverre er sprake is van samenhang en van
transfermogelijkheden tussen beide talen. In paragraaf 7.2 wordt nader ingegaan op het
gevoerde en het wenselijke beleid ten aanzien van tweetalig onderwijs in Friesland, mede
in vergelijking met enkele andere minderheidstalen in Europa. In paragraaf 7.3 ten slotte
worden voorstellen voor een te voeren taalbeleid geconcretiseerd aan de hand van een
taalplanningsmodel van Cummins.

7.1     Vergelijking van taalvaardigheden

In   subparagraaf   7.1.1 wordt ingegaan   op het perspectief van waaruit taalvaardigheden
worden vergeleken. Vervolgens wordt in subparagraaf  7.1.2 de vergelijking tussen   de
resultaten van 'Taalpeiling yn FrysIAn' en de landelijke resultaten geevalueerd. Daarna
worden de vergelijking van de taalvaardigheid Nederlands en de taalvaardigheid Fries en
de samenhang tussen de vaardigheid in beide talen in de beschouwing betrokken.

7.1.1     Perspectief  van  waamit  de  samenhang  tussen  de  taalvaardigheid  Nederlands  en  de
taalvaardigheid Fries bekeken wordt

De vraag naar samenhang tussen de taalvaardigheid van basisschoolleerlingen in een
dominante taal (in casu Nederlands) en een minderheidstaal (in casu Fries) is geen
specifiek Friese vraagstelling. In Nederland zijn bijvoorbeeld verschillende studies gedaan

naar de effecten van tweetalig onderwijs aan leerlingen uit emische minderheidsgroepen

(Appel 1984; Teunissen 1986; Verhoeven 1987; Driessen 1990). Ook in het buitenland
zijn tal van studies op dit terrein verricht. Teunissen (1986) en Verhoeven (1987) geven
daarvan een overzicht.

De optiek van waaruit tweetalig onderwijs en de effecten daarvan worden bekeken, is
erg belangrijk voor de interpretatie van de resultaten en de implicaties voor het te voeren
onderwijsbeleid. In de literatuur worden twee visies onderscheiden. Vaak wordt tweetalig

onderwijs gezien vanuit een achterstandsperspectief. Deze visie is lange tijd bepalend
geweest voor het beleid ten aanzien van tweetalig onderwijs, zowel voor leerlingen die
een minderheidstaal spreken als voor allochtone leerlingen. In het rapport 'Allochtonen-
beleid' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR 1989: 23-24)
wordt het begrip minderheid nog gedefinieerd als "een allochtone groepering in een
achterstandspositie". Deze visie heeft ertoe geleid,  dat  bij de vormgeving van tweetalig
onderwils vooral het transitie-model gehanteerd werd. Dergelijk onderwijs heeft als eerste
doelstelling een bijdrage te leveren aan het leren van de dominante taal. In het verleden
waren de motieven voor en de doelstellingen van het onderwijs in het Fries in de eerste
plaats gericht op het verwerven van de dominante taal (zie hoofdstuk 2), maar ook gericht
op verkleining van de kloof tussen thuistaal en schooltaal. Wij kunnen het beleid voor het
tweetalig onderwijs in Friesland zoals dat gevoerd is tot de wetswijziging van 1980, dan
ook karakteriseren als gericht op transitie.

In het rapport 'Ceders in de tuin' van de Commisie Allochtone Leerlingen in het
Onderwijs (1992) wordt een pleidooi gehouden voor een ander perspectief, namelijk het
cultuurperspectief. Dit rapport heeft in Nederland de beleidsdiscussie op gang gebracht
over de vraag welk van deze twee perspectieven gehanteerd moet worden bij het onder-

wijs aan etnische minderheden. Extra (1994) geeft in een samenvattend overzicht aan
welke consequenties het gekozen perspectief heeft voor de doelgroepen, de doelstellingen,
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de doelmlen en de evaluatie van Onderwijs in Eigen Taal bij etnische minderheden. Dit
overzicht wordt weergegeven in tabel  7.1.

Tabel 7.1. Perspectieven voor Ondenvijs in Eigen Taal (OET)  (bron: Extra 1994)

0ET vanuit achterstandsperspectief 0ET vanuit cultuurperspectief

Doelgroepen Tijdelijke voorziening voor Structurele voorziening voor kinderen
kinderen uit gezinnen met met een allochtone thuistaal (onafhankelijk

een lage SES van generatie en SES),
(eerste/tweede generatie) eventueel ook voor andere kinderen.

Doel- Primair afhankelijk: Primair autonoom:

stellingen bijdrage aan overbruggen kloof bijdrage aan eerste-taalverwerving
thuis/schoolmilieu;
bijdrage aan tweede-taal-
verwerving/schoolsucces

Doeltaal Thuistaal Standaardtaal of Thuistaal
(keuzerecht)

Evaluatie 0ET moet bijdragen aan school- Vorderingen door OET zijn school-
succes in andere vakken succes

Met behulp van dit overzicht laat Extra zien, dat Onderwijs in Eigen Taal (OET) dat
opgezet wordt vanuit een achterstandsperspectief, gericht is op transitie. De doelstellingen
van OET zijn primair geformuleerd in termen van afhankelijkheid: OET moet vooral
bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen thuis- en schoolmilieu en aan het
bevorderen van het leren van Nederlands. Het vergroten van taalvaardigheid in de eigen
taal wordt daarbij niet getvalueerd in termen van schoolsucces. Het overheidsbeleid
inzake emische minderheden legt de nadruk op sociaal-economische achterstand, waardoor
het zicht op etnisch-culturele verschillen versluierd wordt en het belang van OET voor de
eerste-taalverwerving onderbelicht wordt. Deze verschillende benaderingen van tweetalig
onderwijs spelen eveneens een rol in het beleid ten aanzien van het onderwijs in het Fries.
Anders dan de huidige onderwijssituatie van allochtone leerlingen kan de onderwijssituatie
van het Fries niet meer gekarakteriseerd worden als gericht op transitie naar de dominante
taal (Nederlands). In de loop der jaren heeft er een verschuiving van de argumenten voor
het onderwijs in het Fries plaatsgevonden in de richting van cultureel-politieke argumen-
ten. Met de invoering van Fries als verplicht onderdeel van het curriculum voor alle
basisschoolleerlingen in Friesland en met de formulering van kerndoelen voor Fries heeft
de rijksoverheid dit cultuurperspectief overgenomen als uitgangspunt voor beleid.

Extra (1989) laat zien dat de nadruk op culturele argumenten in Friesland geleid heeft
tot een belangrijke uitbreiding van de doelgroep: terwijl de wetgeving van 1937 en 1955
(zie paragraaf 2.1) impliciet bedoeld was voor de Friestalige leerlingen, is het onderwijs
in het Fries sinds 1980 expliciet bedoeld voor zowel Friestalige als Nederlandstalige
leerlingen. Extra (1989: 66) typeert de doelstelling van tweetalig onderwijs in Friesland
dan ook als volgt: "Such an approach comes closest to language maintenance. " Uitgaan-
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de van het samenvattend overzicht van Extra moeten de doelstellingen van het onderwijs
in het Fries gekarakteriseerd worden als primair autonoom en niet als primair afhankelijk.
Deze keuze voor het cultuurperspectief heeft uiteraard consequenties voor de vormgeving
van het onderwijs en voor de evaluatie ervan. De onderzoeksresultaten van 'Taalpeiling
yn Frysldn' dienen dan ook niet geevalueerd te worden vanuit het achterstandsperspectief,
maar vanuit het cultuurperspectief: onderwijs dat gericht is op blijvende tweetaligheid.

7.1.2  Vergelijking van de taalvaardigheid Nederlands tussen 'Taalpeiling yn Fryslan' en
PPON

In deze paragraaf wordt speciaal ingegaan op de overeenkomsten en de verschillen in
taalvaardigheid Nederlands van de basisschoolleerlingen in Friesland in vergelijking met
de resultaten van de basisschoolleerlingen in Nederland als geheel. Het is 66n van de
hoofdonderwerpen van de maatschappelijke discussie over het onderwijs in het Fries.
Zowel in Friesland als daarbuiten wordt regelmatig de vraag gesteld in hoeverre het
onderwijs in het Fries c.q. in OET mogelijk negatieve invloed heeft op de beheersing van
het Nederlands. Deze vraag is niet alleen actueel in Nederland. Hij speelt ook een rol in
andere landen met allochtone leerlingen en in andere gebieden waar een minderheidstaal
gesproken wordt. Op grond van een samenvattend overzicht van internationaal onderzoek
concludeert Cummins (1989: 21):

"Data from bilingual programmes  all over the world show that  instruction through the
minority language does not hinder children's academic development in the majority
language. "

Uit de literatuur blijkt verder dat met name in de Verenigde Staten van Amerika veel
evaluatie-onderzoek is verricht naar effecten van tweetalig bicultureel onderwijs. Zowel in
Teunissen (1986) als in Verhoeven (1987) wordt ingegaan op de door Baker en DeKanter
(1983) uitgevoerde review-studie van evaluatie-onderzoek van tweetalige biculturele
onderwijsprogramma's. Verhoeven (1987) geeft aan dat er op methodologische gronden
ernstige kritiek geleverd is op deze studie. Deze kritiek heeft geleid tot een omvangrijke
statistische meta-analyse van de vorige studies door Willig (1985). De conclusies van
Willig worden door Teunissen (1986: 261) als volgt omschreven:

"Binnen de verschillende taalaspecten die gemeten zijn, constateen Willig de grootste
verschillen in effecten tussen maten voor receptieve en produktieve taalvaardigheid.
Luisteren en lezen in de tweede taal wordt binnen de context van tweetalige-biculturele
programma's  kennelijk  sneller  geleerd  dan  spreken  en  schrijven.   (...)  Zij  is  van  mening
dat bij een langere duur van tweetalige interventies ook op de produktieve taalaspecten
en vooral wat betreft de schriftelijke taalvaardigheid in de tweede taal efecten zouden
kunnen optreden die  nu uitbleven. "

De studies van Baker en DeKanter (1983) en van Willig (1985) hebben betrekking op
Noordamerikaanse projecten en populaties, vooral Spaans-Engelstalige groepen. Het is
duidelijk dat de situatie van de Spaans-Engelstalige leerlingen in de Verenigde Staten niet
zonder meer vergelijkbaar is met die van leerlingen in Nederland. In Nederland zijn ook
onderzoeken gedaan naar effecten van tweetalig-biculturele onderwijsprogramma's voor

224



allochtone leerlingen. Appel (1984: 153) komt in zijn studie tot de conclusie dat "onder-
wijs in de minderheidstaal de tweede taal niet hoeft te belemmeren of te benadelen: het
kan zelfs stimulerend werken op het leren van de meerderheidstaal (d.w.z. hiervoor
gunstige condities cretren). " Deze conclusie wordt door Teunissen (1987: 265) als volgt
bevestigd:

"Tegelijkertijd stellen we echter vast, dat de vraag, of tweetalig-bicultureel onderwijs
'schadelijk' of 'beter' is dan de andere onderwijsprogramma's voor kinderen uit
etnische  groepen na alles wat we  nu weten tamelijk overbodig  is  geworden."

Ook Verhoeven (1987) komt in zijn onderzoek naar de schriftelijke taalverwerving van
Turkse kinderen in Nederland tot de conclusie dat de nadruk op eigen mal in het lees- en
schrijfcurriculum bij Turkse leerlingen niet leidt tot het achterblijven van de leerresultaten
in de dominante mal.

Als we deze conclusies proberen toe te passen op de situatie in Friesland, moeten we
allereerst vaststellen dat de linguistische afstand tussen het Fries en het Nederlands veel
kleiner is dan die tussen het Turks en het Nederlands. Gelet op de positieve uitkomsten
van tweetalig onderwijs aan Turkse leerlingen in de onderzoeken van Appel (1984),
Teunissen (1986) en Verhoeven (1987), kan dan ook verwacht worden, dat tweetalig
onderwijs in Friesland geen negatieve invloed heeft op de beheersing van het Nederlands
door de leerlingen.

Onderwijsbeleid kan echter niet alleen op basis van literatuurstudie geformuleerd
worden. Voor de juiste beslissingen op regionaal niveau en om leerkrachten en ouders
goed te informeren en te overtuigen, is het noodzakelijk tevens empirisch onderzoek te
verrichten binnen de eigen onderwijssituatie, waarin deze verwachting getoetst wordt. In
vergelijking tot eerdere onderzoeken naar de taalvaardigheid Nederlands door leerlingen
in Friesland is de onderzoeksaandacht in 'Taalpeiling yn FryslAn' naar Mee kanten
verbreed: als onderzoekspopulatie zijn in ons onderzoek zowel de Friestalige als de
Nederlandstalige leerlingen betrokken; tevens is het onderzoek gericht op de taalvaardig-
heid in beide talen, zowel Fries als Nederlands. In hoofdstuk 6, waarin de taalvaardigheid
Nederlands van Friestalige en Nederlandstalige leerlingen van basisscholen geanalyseerd
is en vergeleken is met de resultaten van de landelijke taalpeiling van PPON, is deze
verwachting voor de verschillende deelvaardigheden in het Nederlands bevestigd. In tabel
7.2  worden de resultaten  op de deelvaardigheidstoetsen Nederlands  van de Friestalige  en
de Nederlandstalige leerlingen van het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' en die van
leerlingen die aan het PPON-onderzoek hebben meegedaan, nogmaals - samengevat -
gepresenteerd.

225



Tabel 7.2: Gemiddelde scores en standaarddeviaties op de deelvaardigheidstoetsen Nederlands

Friestalige Nederlandstalige PPON F     P
leerlingen leerlingen df

Luisteren 7.25 ( 1.27) 7.36 ( 1.12) 7.34 ( 1.41) F=.409 p=.843
df=5,1003

Technisch 52.37 (13.81) 53.84 (13.55) 53.13 (14.38) F=.434 p=.648
lezen df=2,1025

Begrijpend 7.69 ( 1.48) 7.91 ( 1.37) 7.22 ( 1.82) F=25.143 p=.000
lezen df=2,1536

Spellings- 10.00 ( 1.51) 10.14 ( 1.75) 10.08 ( 1.39) F=8.51 p=.427
vaardigheid df=2,1501

Schrijf- 98.81(31.25) 100.47 (32.34) 98.65 (32.77) F=.395 p=.674
vaardigheid df=2,476

Spreek- 84.21 ( 6.49) 86.60 ( 7.35) 85.36 (25.17) F=.403 p=.669
vaardigheid df=2,287

Uit de tabel blijkt dat alleen het onderdeel begrijpend lezen voor een significant verschil
zorgt tussen 'Taalpeiling yn FryslAn' en het PPON-onderzoek: zowel de Friestalige als de
Nederlandstalige leerlingen in 'Taalpeiling yn Fryslan' scoren significant hoger dan de
PPON-leerlingen. Voor de andere deelvaardigheden is er geen sprake van een significant
verschil. Een mogelijke verklaring voor dit verschil kan gezocht worden in het verschil in
tijdsinvestering voor begrijpend lezen Nederlands op de basisscholen in Friesland. In
paragraaf  6.1.2  is op basis  van de analyse  van de activiteitenplannen  van de basisscholen
die aan het onderzoek hebben deelgenomen, aannemelijk gemaakt, dat de scholen in
Friesland gemiddeld een half uur per week meer aan leesonderwijs besteden dan de basis-
scholen in Nederlands als geheel.

In hoofdstuk 6 zijn achtereenvolgens voor de verschillende deelvaardigheden de
gegevens  naar de onderscheiden schoolcategorieen vergeleken  met het PPON-gemiddelde.
Ook voor elk van deze categorietn afzonderlijk geldt dat de gemiddelde scores van de
leerlingen niet significant verschillen van die van het PPON-onderzoek. Op grond van dit
empirisch onderzoek kan dan ook geconcludeerd worden, dat het Iliveau van de taalbe-

heersing Nederlands van zowel Friestalige als Nederlandstalige leerlingen van basisscho-
len in Friesland niet negatief beinvloed wordt door onderwijs in het Fries. Deze conclusie
wordt nog versterkt door het gegeven dat er in hoofdstuk 6 geen samenhang is geconsta-
teerd tussen enerzijds het niveau van taalvaardigheid Nederlands en anderzijds het
onderwijsaanbod Fries, geoperationaliseerd in de mate van het gebruik van Fries als
voertaal (cat. A vs cat. A') en in de mate van tijdsinvestering voor het vak Fries (cat. C
vs cat. C').

Hierbij moet uiteraard bedacht worden, dat in de analyse van de gegevens in dit onder-
zoek niet alle variabelen variabelen betrokken zijn die Baker als relevante aspecten van
tweetalig onderwijs onderscheiden heeft. De maatschappelijke context waarin het Fries
functioneert en de leerkrachtkenmerken bijvoorbeeld zijn niet in de analyse betrokken.

Bij deze conclusie dienen bovendien enige kanttekeningen gemaakt te worden, met
name ten aanzien van het onderwijs in de spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid in het
Nederlands. Uit de analyse van de spreektaak Nederlands (paragraaf 6.5) blijkt dat zowel
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de Friestalige als de Nederlandstalige leerlingen de normscore niet bereiken. Hierbij moet
echter opgemerkt worden, dat ook de leerlingen die meegedaan hebben aan het PPON-
onderzoek de gestelde normscore niet bereiken. Ook de Friestalige leerlingen in het
onderzoek 'Taalpeiling yn FrysMn' scoren niet significant lager dan de leerlingen in het
PPON-onderzoek. Zij scoren echter wel significant lager dan de Nederlandstalige
leerlingen in het onderzoek 'Taalpeiling yn Frysldn: Deze laatste constatering leidt tot de
aanbeveling extra aandacht aan onderwijs in de spreekvaardigheid in het Nederlands te
besteden,  in het bijzonder op de basisscholen in overwegend Friestalige situaties.

Ook ten aanzien van schrijfvaardigheid in het Nederlands wordt de normscore door
geen van de onderscheiden groepen leerlingen bereikt. Er zijn hierbij echter noch tussen

de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen in het onderzoek 'Taalpeiling yn Frysldn'
noch tussen deze leerlingen en de leerlingen van het PPON-onderzoek significante
verschillen aan te wijzen.

De resultaten van ons onderzoek komen overeen met de bevindingen in 'Bal:ins van het
taalonderwijs aan het einde van de basisschool'. Volgens Zwarts (1990: 169) ligt het
percentage leerlingen dat op de spreek- en schrijftaken effectief communiceert, veel lager
dan door de constructeurs van de toetsen was verondersteld. Ook in de ogen van ouders
en leerkrachten is er volgens Zwarts duidelijk sprake van een onvoldoende beheersing van
de schrijf- en spreektaken Nederlands. Op grond van deze constateringen kan de aanbeve-
ling gedaan worden dat in het basisonderwijs meer gerichte aandacht nodig is voor de
schrijf- en spreekvaardigheid.

Voor de vormgeving van tweetalig onderwijs in Friesland zal dan ook in het bijzonder
aandacht nodig zijn voor de produlctieve taalvaardigheden. Uit een oogpunt van een
verantwoorde didactiek zal nagegaan moeten worden op welke wijze in het tweetalig
basisonderwijs in Friesland gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden van
transfer van het onderwijs in het Fries naar het Nederlands en eventueel van het onderwijs
in het Nederlands naar het Fries. Dit heeft uiteraard consequenties voor de afstemming
van leerinhouden voor beide talen en voor de materiaalvoorziening voor het onderwijs in
het Fries.

7.1.3     Vergelijking  van  de  taalvaardigheid  Nederlands   en  de  taalvaardigheid  Fries

In paragraaf 4.1.4 is uiteengezet, dat in 'Taalpeiling yn Frysldn' de toetsen voor Fries
zoveel mogelijk analoog ontwikkeld zijn aan de toetsen die voor Nederlands gebruikt zijn
in het PPON-onderzoek. Dit is gedaan vanuit de gedachte, dat de taakstelling bij de toet-
sen voor de onderscheiden deelvaardigheden in het Fries en in het Nederlands van
dezelfde orde zou moeten zijn. Ook de beoordelingsvoorschriften voor de deelvaardighe-
den Fries zijn analoog aan die voor de deelvaardigheden Nederlands opgesteld. Alleen zo
immers kan een verantwoorde vergelijking tussen de taalvaardigheid in beide talen tot
stand komen.

De toetsen voor Fries zijn echter niet helemaal analoog aan die voor Nederlands
geconstrueerd. De lijst van te lezen woorden bij technisch lezen Fries bevat ook 66nletter-
grepige woorden en tweelettergrepige woorden; dit is voor Nederlands niet het geval.
Bovendien is de Edn-Minuut-Test voor Fries niet gestandaardiseerd, zodat de vergelijking
op het gebied van technisch lezen slechts indicatief kan zijn. De toets voor begrijpend
lezen Fries bevat geen open vragen, alleen meerkeuzevragen. Verder zijn er verschillen in
de maximumscores voor de toetsen luisteren en spelling tussen Nederlands en Fries.
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Ervan uitgaande, dat de geformuleerde taakstelling en de beoordelingsvoorschriften voor
Fries en Nederlands globaal genomen van dezelfde orde geacht mogen worden en met
inachtneming van de geconstateerde verschillen kunnen wij een voorzichtige, indicatieve
vergelijking maken tussen de resultaten op de onderscheiden deelvaardigheden in het Fries
en in het Nederlands. In tabel 7.3 worden deze resultaten samengevat.

Tabel 7.3: Gemiddelde  scores  op de deelvaardigheidstoetsen Fries  en Nederlan(is

Fries Nederlands

Deelvaardigheden Friestalige Nederlandstalige Friestalige Nederlandstalige
leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen

Luisteren 13.23 12.47 7.25 7.36

max. score Fries: 15
max. score Ned.:   9

Technisch lezen 58.74 47.85 52.37 53.84

Begrijpend lezen 7.35 6.95 7.69 7.91

max. score: 10

Spreekvaardigheid 92.03 80.01 84.21 86.60

normscore: 100

Spellingsvaardigheid 13.96 12.35 10.00 10.14

max. score Fries:19
max. score Ned.: 13

Schrijfvaardigheid 68.12 56.82 98.81 100.47

normscore: 100

Uit het overzicht dat deze tabel biedt, wordt duidelijk dat de gemiddelde resultaten van de
toetsen voor luisteren, begrijpend lezen en spellingsvaardigheid in beide talen een sterke
overeenkomst vertonen. De taakstelling voor deze toetsen leidt in beide talen tot vergelijk-
bare resultaten. Ten aanzien van de gebruikte toetsvormen moet opgemerkt worden, dat
zij receptief van aard zijn. De gebruikte toetsvormen voor de deelvaardigheden spreplr-

vaardigheid en schrijfvaardigheid hebben daarentegen een produktief karakter, terwijl
technisch lezen een tussenpositie inneemt. Wij constateren hierbij,   dat de produktieve
toetsvormen tot lagere resultaten leiden dan de receptieve toetsvormen. De resultaten van
de produktieve toetsvormen worden afzonderlijk besproken.

In paragraaf 5.9 is geconcludeerd, dat het niveau van het technisch lezen in het Fries
van zowel de Nederlandstalige als de Friestalige leerlingen betrekkelijk laag is. Ten
aanzien   van het technisch lezen   in het Nederlands daarentegen   is in paragraaf  6.10
vastgesteld, dat dit door beide groepen leerlingen in voldoende mate beheerst wordt.
Hoewel de scores van technisch lezen Fries en technisch lezen Nederlands niet goed met
elkaar te vergelijken zijn, kunnen wij toch voorzichtig concluderen, dat de decodeer-
vaardigheid in het Fries aan het einde van de basisschool door de leerlingen niet op het-
zelfde niveau beheerst wordt als de decodeervaardigheid in het Nederlands. Dit betekent,
dat aan de theoretische voorwaarde voor succes bij begrijpend lezen in het Fries niet
voldaan wordt.
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In paragraaf 5.4 en 6.5 is vastgesteld, dat ten aanzien van de communicatieve spreekvaar-
digheid de resultaten van de Friestalige leerlingen enerzijds en de Nederlandstalige
leerlingen anderzijds zowel in het Fries als in het Nederlands significant van elkaar
verschillen: de Friestalige leerlingen spreken beter Fries en de Nederlandstalige leerlingen
spreken beter Nederlands. Bovendien is vastgesteld, dat de leerlingen noch in het Fries
noch in het Nederlands de gestelde normscore behalen. Aangezien deze relatief lage score
zowel voor het Fries als voor het Nederlands vastgesteld is, is deze relatief lage score
voor spreekvaardigheid wellicht niet te wijten aan gebrek aan taalvaardigheid van de
leerlingen als zodanig, maar aan de taalcstelling en/of de scoreprocedures.

Ten aanzien van de communicatieve schrijfvaardigheid blijken de resultaten van de
leerlingen voor het Fries veel lager te zijn dan voor het Nederlands. De taakstelling voor
schrijfvaardigheid in het Fries sluit niet aan bij de gangbare onderwijspraktijk. Hoewel
beide groepen leerlingen de geformuleerde opdracht voor schrijfvaardigheid in het
Nederlands veel beter gemaakt hebben, behalen alleen de Nederlandstalige leerlingen de
gestelde normscore. Bovendien blijkt uit tabel 6.7.1 dat er sprake is van een grote
spreiding van de scores. Ook ten aanzien van de schrijfvaardigheid in het Nederlands
blijkt dus, dat relatief veel leerlingen de gestelde normscore niet halen. Wellicht is de
taakstelling te hoog gegrepen. Als wij ervan uitgaan, dat de geformuleerde taakstelling in
beginsel aansluit bij de onderwijsdoelen zoals deze geformuleerd zijn in de kerndoelen, en
dat deze taakstelling het door de ouders en leerkrachten gewenste niveau representeert,
betekent dit, dat in de onderwijspraktijk gerichter geoefend zou moeten worden in
produktieve taaltaken. Wellicht kan in het taalonderwijs meer aandacht geschonken
worden aan werkvormen die de leerlingen oefenmogelijkheden bieden tot het verzamelen
en rangschikken van informatie, zowel mondeling als schriftelijk. Deze taken zijn
noodzakelijk om de leerlingen te brengen tot produktieve taalvaardigheid. Deze taken zijn
als zodanig taalonafhankelijk en hoeven dus niet tweemaal - in beide talen apart -
geoefend te worden. Nieuwenhuijsen (1993: 617) geeft aan, dat dergelijke taalonafhanke-
lijke taken transfermogelijkheden bieden. Het presenteren van de verzamelde en georden-
de informatie is echter wel taalgebonden. Het is dan ook van belang, dat de deeltaak
'overdragen van informatie' in beide talen geoefend wordt. Indien de voorgestelde
transfermogelijkheden op doordachte en systematische wijze benut worden, zou dit
moeten leiden tot versterking van de taalvaardigheid in beide talen, die zichtbaar wordt in
positieve correlaties tussen de produktieve taalvaardigheden in het Fries en in het
Nederlands.

Deze suggesties voor de vormgeving van het taalonderwijs in Friesland worden niet
tegengesproken door de door ons vastgestelde samenhang tussen de deelvaardigheden
Nederlands en Fries. In het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslb' is positieve correlatie
vastgesteld tussen Nederlands en Fries. De correlatie-cotffici8nten van alle vaardigheden
zijn samengevat in tabel 7.4.
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Tabel 7.4: Correlatie-colficianten voor de Friese  en de Nederlandse deelvaardigheden

Friese hele Friestalige Nederlandstalige
deelvaardigheden populatie (n) leerlingen (n) leerlingen (n)
X

Nederlandse
deelvaardigheden

Luisteren .176 (760) .221 (405) .174055)
p=.000 p=.000 p=.001

Technisch lezen .518 018) .571 (185) .610 (133)
p =.000 p=.000 p=.000

Begrijpend lezen .407 (774) .498 (420) .337 054)

p =.000 p=.000 p=.000

Spellingsvaardigheid .208 (777) .302 (423) .193 (354)

p=.000 p=.000 p=.000

Communicatieve .310 001) .281 (181) .382 (120)
schrijfvaardigheid p =.000 p=.000 p=.000

Communicatieve .299 (121) .455 (65) .322 (56)

spreekvaardigheid p=.001 p=.000 p =.000

De tabel laat uitsluitend positieve significante correlaties zien. Dit betekent, dat er sprake
is van samenhang tussen de taalvaardigheid Nederlands en de taalvaardigheid Fries. Als
wij de vaardigheden afzonderlijk beschouwen, blijkt dat de correlatie bij technisch lezen
het sterkst is. Gelet op de door de basisscholen geformuleerde onderwijsdoelen, waarin
het zwaartepunt bij de leesvaardigheid ligt, is dit niet verwonderlijk. Hoewel er sprake is
van een niveauverschil tussen technisch lezen Fries en technisch lezen Nederlands, kan
transfer verondersteld worden. Door een goede didactische vormgeving van het onderricht
in technisch lezen kan transfer bevorderd worden. Dit is echter geen voldoende voorwaar-
de. Immers, Cummins (1989) geeft aan dat bepaalde vaardigheden die in de ene taal
geleerd zijn, slechts onder bepaalde condities overgedragen worden als vaardigheden in de
tweede taal:

"To the extent that instruction in Ix is efTective in promoting proficiency in Lx, transfer
of this proficiency  to Ly will  occur provided there  is  adequate exposure  to Ly  (either in
school  or environment)  and adequate motivation to  learn Ly. "

Met betrekking tot het onderwijs in het Fries moet echter geconstateerd worden, dat de
huidige onderwijspraktijk niet voldoet aan de door Cummins genoemde voorwaarden van
tweetalig onderwijs dat gericht is op 'language maintenance'.

In hoofdstuk 3 is uiteengezet,  dat de motivatie van de leerlingen voor het onderwijs in
het Fries betrekkelijk laag is en dat de tijdsinvestering voor Fries als vak en het gebruik
van Fries als voertaal op de doorsnee basisschool beperkt is. Er kan dan ook in die
omstandigheden niet verwacht worden, dat voor de produktieve vaardigheden sprake zal
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zijn van transfer.

7.2   Het niveau van de malvaardigheid Fries en de taalvaardigheid Nede,lan<Is in
relatie tot het beleid voor tweetalig ondenvijs

In deze paragraaf worden de conclusies over het niveau van de taalvaardigheid Fries en
het niveau van de taalvaardigheid Nederlands nader beschouwd in de context van het
taalbeleid voor de basisscholen in Friesland.
In paragraaf 5.9 en paragraaf 6.10 zijn de conclusies over het niveau van de taalvaardig-
heid Fries van de leerlingen geformuleerd in relatie tot de onafhankelijke variabelen
thuistaal, taalomgeving, onderwijsaanbod Fries en de gebruikte onderwijsleerpakketten
Nederlands, geslacht van de leerlingen en sociaal-economische status van de school.
Hoewel wij in hoofdstuk 3 hebben vastgesteld, dat er op landelijk niveau geen enkele
wettelijke belemmering bestaat voor verantwoord tweetalig onderwijs in Friesland, is er
aanleiding deze constatering nader te beschouwen. Het rapport 'Zicht op kwaliteit' van de
Commissie Evaluatie Basisonderwijs (1994a) kan aanleiding geven tot beleidsontwikke-
lingen op landelijk niveau die consequenties hebben voor de vormgeving en de inhoud van
het tweetalig onderwijs in Friesland. In januari 1994 heeft de Commissie Evaluatie
Basisonderwijs in 66n eindrapport en vier deelrapporten verslag uitgebracht van het niveau
en de kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland. In het deelrapport 'Inhouden en
opbrengsten van het basisonderwijs' (Commissie Evaluatie Basisonderwijs 1994b) wordt
onder andere ingegaan op de opbrengsten van het taalonderwijs. Bij de beoordeling van
de onderwijsopbrengsten zijn de volgende twee kwaliteitscriteria geformuleerd (Commis-
sie Evaluatie Basisonderwijs 1994a: 55):

"1. Alk leerlingen bereiken in voldoende mate de ken:doelen.
2.  Leerlingen lamizen kiezen voor een vorm van voongezet ondenvijs die past bij hun

mogelijkheden. "

Hierbij geeft de commissie aan, dat het eerste criterium niet voor de gehele onderzochte
periode toe te passen is, omdat de kerndoelen pas in 1993 van kracht zijn geworden en de
meeste toetsen voor het meten van opbrengsten niet uitdrukkelijk op de kemdoelen
gebaseerd zijn. Voor haar evaluatie van de opbrengsten van het basisonderwijs heeft de
commissie gebruik gemaakt van de resultaten die de leerlingen behaald hebben op de
verschillende toetsen van het PPON-onderzoek. Naar het oordeel van de commissie is
sprake  van een 'voldoende' beheersing   als de leerlingen gemiddeld  70%   van de opgaven
goed  maken.  Van een 'madge' beheersing is sprake als gemiddeld minder  dan  70%,  maar
meer  dan  55 %   van de opgaven goed gemaakt wordt. Bij gemiddeld minder  dan  55 %   is
sprake  van een 'onvoldoende' beheersing. Op grond van genoemde criteria   komt  de
commissie (Commissie Evaluatie Basisonderwijs 1994a: 62) tot de volgende conclusie
voor het taalonderwijs:

"...,   dat   de   vaardigheden   lezen   en   luisteren   aan   het   eind  van   de   basisschool   redelijk
worden beheerst. maar voor begrijpend lezen nog niet het niveau wordt gehoald dat de
kerndoelen     omschrijven.      (...)    De     produlaieve    vaardigheden     schrijven     (stellen)     en
spreken daarentegen worden onvoldoende beheerst en blijven ver achter bij de
verwachtingen. "
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Deze conclusie van de Commissie Evaluatie Basisonderwijs wordt voor de basisscholen in
Friesland bevestigd  door de resultaten   van het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn'.   Een
van de bevindingen van ons onderzoek is, dat er - uitgezonderd begrijpend lezen (rappor-
terende teksten) - geen significante verschillen aan te wijzen zijn voor de taalvaardigheid
Nederlands tussen de Friestalige en de Nederlandstalige leerlingen in Friesland enerzijds

en de leerlingen in Nederland als geheel anderzijds. Tevens hebben wij vastgesteld, dat
ook de resultaten van de leerlingen op de onderscheiden categorie8n basisscholen in
Friesland niet significant afwijken van de resultaten van het PPON-onderzoek. Ook voor
het  basisonderwijs in Friesland geldt  dat de produktieve vaardigheden schrijven (stellen)
en spreken in het Nederlands onvoldoende worden beheerst en dat deze achterblijven bij
de verwachtingen van ouders en leerkrachten. De door de commissie voorgestelde maatre-
gelen ter verhoging van het niveau van de taalvaardigheid Nederlands op de basisscholen
in Nederland als geheel kunnen dan ook in dezelfde mate toegepast worden voor de
verbetering van het taalonderwijs in het Nederlands dn in het Fries op de basisscholen in
Friesland.

Vanuit de wetgeving en de kerndoelen, maar ook vanuit de bestaande onderwijspraktijk
bekeken is het wellicht opmerkelijk, dat in de rapportage van de Commissie Evaluatie
Basisonderwijs niets vermeld wordt over de opbrengsten van het onderwijs in het Fries.
Echter, omdat de commissie zich uitdrukkelijk gebaseerd heeft op beschikbare onder-
zoeksgegevens over onderwijsopbrengsten, is het begrijpelijk, dat zij geen uitspraken doet
over het onderwijs in het Fries. Immers, tot nu toe ontbreken zulke evaluatiegegevens.
Het onderzoek 'Taalpeiling yn FryslAn' kan beschouwd worden als een eerste aanzet voor
zo'n evaluatie van onderwijsopbrengsten. De in het onderzoek 'Taalpeiling yn Frysmn'
gebruikte toetsen zijn ontleend aan het PPON-onderzoek respectievelijk analoog aan de
PPON-toetsen geconstrueerd. Bij een vergelijking tussen 'Taalpeiling yn Fryslin' en
PPON moet ook bedacht worden, dat het een momentopname betreft aan het eind van het
schooljaar 1989-1990, toen er nog geen kerndoelen voor Fries en Nederlands in het
basisonderwijs vastgesteld waren. Wij kunnen de resultaten van 'Taalpeiling yn FryslAn'
alleen met de nodige voorzichtigheid interpreteren in termen van de Commissie Evaluatie
Basisonderwijs. Dit impliceert tevens de noodzaak, dat v66r de door de Commissie
Evaluatie Basisonderwijs voorgestelde evaluatie van het basisonderwijs in 1998, opnieuw
en uitgebreider onderzoek verricht wordt naar de taalbeheersing Fries en Nederlands van
leerlingen aan het einde van de basisschool in Friesland, bij voorkeur als onderdeel van
het Periodiek Peilingsonderzoek. Uitgangspunt van deze evaluatie zal moeten zijn, dat
voor het Fries hetzelfde kwaliteitskenmerk gehanteerd wordt als voor Nederlandse taal,
namelijk:  7Ue leerlingen bereiken in voldoende mate de ken:doelen. ' Zoals in paragraaf
5.9 is aangegeven, wordt dit niveau voor Fries nu nog niet bereikt.

Bij de toepassing van de inzichten van de Commissie Evaluatie Basisonderwijs voor het
onderwijsbeleid in Friesland is het essentieel, dat het cultuurperspectief richtinggevend
blijft. De keuze voor dit perspectief leidt ertoe, dat de kerndoelen voor Fries en Neder-
lands beide tot de verplichte kerndoelen blijven behoren. Deze keuze heeft uiteraard
consequenties voor de tijdsinvestering voor Fries en Nederlands op de basisscholen in
Friesland. Dit betekent, dat het tweetalig onderwijs in Friesland niet zonder meer
geavalueerd kan worden met de nationale normen. In haar rapport 'Zicht op kwaliteit'
concludeert de Commissie Evaluatie Basisonderwijs (1994a: 20) dat het huidige onder-
wijsaanbod  door de basisscholen niet gerealiseerd kan worden  in de beschikbare onder-
wijstijd en dat de geformuleerde kerndoelen "in volle omvang en diepte" niet haalbaar
zijn. Deze conclusie sluit geheel aan bij de veel gehoorde kritiek in de onderwijsvak-
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bladen. De Commissie Evaluatie Basisonderwijs (1994a: 46) heeft deze conclusie vertaald
in de volgende aanbeveling:

"De Commissie beveelt de Minister aan te bevorderen dat het wettelijk vastgelegde en
veiplichte ondenvi/saanbod wordt ingeperkt en de kenidoelen hierop worden aange-

past. "

Voor het tweetalig onderwijs in Friesland zijn de concretiseringen 1 en 4 van deze
aanbeveling van groot belang (Commissie Evaluatie Basisonderwijs 1994a: 46):

" 1.  De Commissie beveek de Minister aan de kerndoelen van alle leer- en vormingsge-
bieden - met uitzondering van de kerndoelen voor Nederlandse taal en reke-
nen/wiskunde - nader te prioriteren door onderscheid te maken tussen verplichte
kerndoelen en kerndoelen naar keuze.

4.  De Commissie beveelt de Minister aan bij de na 1998 voorziene evaluatie van de
kerndoelen basisonderwijs de dan geldende kerndoelen te toetsen op haalbaarheid,
in het licht van de beschikbare ondenvijstijd. Daarbij zou de haalbaarheid van de
kerndoelen voor alle leer- en vormingsgebieden tevens getoetst moeten worden aan
de  opbrengsten.

Vanwege het voorwaardelijk karakter voor een succesvolle deelname aan andere leer- en
vormingsgebieden en voor optimale doorstromingskansen is een goede beheersing van de
Nederlandse taal van grote waarde voor alle leerlingen op de basisscholen in Friesland.
Op grond van de onderzoeksresultaten concluderen wij echter dat er geen negatieve
samenhang bestaat tussen de beheersing van het Nederlands en het onderwijs in het Fries.
Op grond van de literatuur kunnen wij zelfs verwachten, dat een goede didactische aanpak
van het tweetalig onderwijs in Friesland positieve effecten zal hebben  op de taalvaardig-
heid Nederlands van Friestalige en Nederlandstalige leerlingen.

Hoewel het Fries op dit moment in de onderwijspraktijk nog een bescheiden plaats
inneemt, impliceert de positie van het Fries als verplicht vakgebied op de basisscholen in
Friesland (WBO art. 9, lid 4) het formuleren van verplichte kerndoelen voor alle leerlin-
gen.   Daar   komt   nog   bij,   dat het eventueel toekennen   van de status van kerndoelen   naar
keuze aan de kerndoelen Fries niet in overeenstemming zou zijn met het beleid van de
staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in de kabinetsreactie 'Naar meer
schoolsucces' (1993) bij het advies 'Ceders in de tuin' (Commissie Allochtone I.eerlingen
in het Onderwijs 1992). In 'Ceders in de tuin' wordt de nadruk gelegd op de noodzaak
allochtone levende talen een duidelijke positie te geven in het onderwijs. Hierbij wordt
een duidelijke keuze gemaakt voor een cultuurpolitieke benadering in plaats van voor
bestrijding van achterstanden. In 'Naar meer schoolsucces' (1993: 14) wordt over deze
nadruk op de cultuurpolitieke benadering het volgende gezegd:

"Dee benadering neem ik over, al geeft de praktische Uitwerking van dit advies de
nodige hoofdbrekens. Met grote groepen kerlingen van migrantenouders binnen onze
grenzen is er echter alle aanleiding de uitwerking van het taalbeleid opnieuw te
doordenken.  (...) Nederland is, zoals hiervoor gezegd, geen monocultuur. De aanwe-
zigheid van mensen met een andere culturele achtergrond zou niet als uitsluitend een
probleem van aanpassing moeten worden gezien, maar als een omstandigheid die vele
kansen  biedt.
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Deze cultuurpolitieke benadering van allochtone minderheidstalen door de rijksoverheid
geldt a fortiori voor het Fries als autochtone minderheidstaal in Nederland. De invoering
van Fries als verplicht onderdeel van het curriculum voor alle leerlingen is in de eerste

plaats gestoeld op cultuurpolitieke argumenten (zie paragraaf 2.1.4). Voor de onderwijs-
praktijk kan dit uitgangspunt uitgewerkt worden in kerndoelen, waarbij voor de verschil-
lende taalvaardigheden wel differentiatie toegepast wordt. In het 'Advies over voorlopige
eindtermen basisonderwijs' van de SLO (1989: 33) is dit als volgt aangegeven:

"Dat  bij  het formuleren van  eindtermen  moet  worden  uitgegaan van de  toepassing  van
het onderwijsmodel van gedeeltelijke tweetaligheid, waarbij een breed geaccepteerde
algemene doelstelling geformuleerd is. Hierin zijn taalhoudingsdoelen geexpliciteerd, is
taalbeschomving  getmpliceerd  en  zijn  alle  vier  taalvaardigheden  opgenomen."

Voor de praktische uitwerking van dit beleid zouden de conclusies van het onderzoek
'Taalpeiling yn Fryan' vertaald moeten worden in maatregelen voor het onderwijsbeleid
op regionaal niveau en op schoolniveau, die gericht zijn op goede onderwijsopbrengsten.
In paragraaf 7.3 zullen wij een aantal voorstellen d:,prtoe formuleren, waarbij uitdnikke-
lijk het eigen karakter van het tweetalig onderwijs in Friesland in aanmerking genomen
wordt.

7.3.     Voorstellen voor een taalbeleid voor tweetalig ondenvijs in Friesland

In deze paragraaf worden een aantal suggesties voor een taalbeleid voor tweetalig
onderwijs in Friesland geformuleerd. Wij maken hierbij gebruik van het model van
Cummins (1989: 26-27), waarin hij in zes stappen aangeeft hoe theoretische uitgangs-
punten en empirische data geintegreerd kunnen worden om te komen tot een ta:,lplan-
ningsproces met betrekking tot het onderwijs. Deze zes stappen luiden:

1.     Identify  problem
2.       Generate  hypothesis  about  causes   of problem  in  light  of research  and  theory
3.     Plan interventions  and programmes  designed to  resolve  problems
4    Implement interventions
5.     Evaluate  programmes  and  conduct  relevant  background research
6.   Communicate research results to relevant audiences

Zonder de pretentie te hebben tot een volledig uitgewerkt planningsmodel te komen,
proberen wij in de volgende paragrafen de door Cummins onderscheiden stappen voor het
tweetalig onderwijs in Friesland te doordenken. Omdat de resultaten van ons onderzoek
aanleiding geven tot het ontwikkelen van een vernieuwing van de didactische aanpak van
het tweetalig onderwijs in Friesland, besteden wij vooral aandacht aan de derde stap. Dit
gebeurt in subparagraaf 7.3.2. De overige stappen in het overzicht van Cummins worden
minder uitvoerig besproken. De stappen  1  en 2 worden behandeld in subparagraaf 7.3.1,
terwijl de stappen 4,5 en 6 aan de orde komen in subparagraaf 7.3.3.
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7.3.1     Omschrijving  en  oorzaken van  de problematiek

In deze subparagraaf worden de stappen 'Ident  problem'  en   'Generate  hypothesis  about
causes of problem  in light of research and theory' nader beschouwd, waarbij  met name
aandacht geschonken wordt aan de taalhouding en de didactiek.
Cummins zelf (1989: 26) geeft als probleem voor de positie van het Fries aan dat er
sprake is van een algemene apathie ten aanzien van taalbehoud. Deze door Cummins
geconstateerde attitude heeft ongetwijfeld te maken met een beperkte zelfwaardering van
de de Friezen wat betreft de Friese taal. In hun beschouwing over het sociaal-psychologi-
sche klimaat waarin het Fries verkeert, concluderen Ytsma en De Jong (1993: 37):

"Many  Frisians  still have  a deeply  rooted feeling  that Dutch is  superior in many ways
to their in-group language. Re digerence between Frisian and Dutch social prestige is
clear to such a degree that primary school children in Friesland evaluate Dutch as
signijicantly  higher than Frisian as  to  status."

Deze houding kan een verklaring zijn voor het door Cummins (1989: 26) geconstateerde
"consequent lack of suiTiciently strong interest and demand for Frisian-Dutch bilingual
schooUng.

"
Aanvankelijk stond het merendeel van ouders en leerkrachten niet overwegend

positief tegenover onderwijs   in het Fries als verplicht onderdeel  van het curriculum
(Bosma en Radersma 1978; Van der Duim en De Hoop 1980). Gore e.a. (1984: 199)
constateren echter,  dat  84%  van de inwoners van Friesland  van  12  jaar en ouder  niet
afwijzend staat tegenover de invoering van Fries in het basisonderwijs. Ook op grond van
eigen waarneming concluderen  wij,  dat het aanvankelijke verzet van ouders en leerkrach-
ten geluwd is. De houding van leerkrachten en ouders heeft zich echter niet ontwikkeld in
de richting van een krachtige belangstelling voor an betrokkenheid bij het onderwijs in het
Fries. Hoewel de leerkrachten aangeven het Fries belangrijk te vinden voor het onderwijs
(Inspectie van het onderwijs 1989: 28), vertalen zij deze houding niet in hun onderwijs-
praktijk. Een ander probleem betreft de motivatie van de leerlingen. De leerkrachten
veronderstellen dat de motivatie van de leerlingen voor het vak Fries zwak is (Inspectie
van het onderwijs 1989: 29). Kennelijk slagen zij er niet in de motivatie van de leerlingen
te versterken.

Voor het gebrek aan belangstelling voor tweetalig onderwijs in Friesland kunnen ver-
schillende oorzaken genoemd worden: zowel de maatschappelijke positie van het Fries als
de onderwijskundige aanpak van het tweetalig onderwijs. De betrekkelijk lage maatschap-
pelijke status van het Fries heeft zijn weerslag op de tijdsinvestering voor het vak Fries
en voor het gebruik van het Fries als voertaal. Extra (1989: 68) wijst in dit verband op
een aanzienlijk verschil tussen het OET voor allochtone leerlingen en onderwijs in het
Fries. Het OET wordt volgens hem echter vooral gekenmerkt door een 'bottom-up'
pressie van de betrokken ouders, leerlingen en OET-leerkrachten. In tegenstelling tot het
OEI' moet bij onderwijs in het Fries in meer opzichten gesproken worden van een 'top-
down' pressie.

Van de vormgeving op het terrein van de onderwijskundige aanpak noemen wij de
didactiek en het onderwijsleerpakket.  Er  is  voor de leerkrachten geen handboek beschik-
baar waarin de didactiek voor het effectief omgaan met twee talen in het basisonderwijs in
Friesland uitgewerkt wordt. Dit heeft onder andere tot gevolg dat leerkrachten nauwelijks
expliciet gebruik maken van de mogelijkheden van transfer van de ene taal naar de andere
taal. Ook in het beschikbare onderwijsleerpakket voor het onderwijs in het Fries wordt
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nauwelijks ingegaan op de mogelijkheden van transfer. Het niet inspelen op deze
mogelijkheden heeft consequenties voor de onderwijsopbrengst, omdat de beschikbare
leertijd niet efficiEnt genoeg gebruikt wordt. Vaardigheden in het Nederlands en vaardig-
heden in het Fries worden geisoleerd van elkaar aangeleerd en geoefend.

Nauw verbonden met een goede didactiek is de beschikbaarheid van empirische
gegevens over de eigen tweetalige onderwijssituatie. Voor de vormgeving van het
tweetalig onderwijs in Friesland is vanwege het ontbreken van eigen gegevens veelal
gebruik gemaakt van buitenlandse literatuur en buitenlands ondermek Hoewel de
omstandigheden elders in demografisch, cultureel en linguistisch opzicht niet zonder meer
te vergelijken zijn met Friesland, werd en wordt vaak aangenomen dat de resultaten van
buitenlands onderzoek vertaald kunnen worden naar de Friese situatie. In de literatuur
wordt echter ook aangegeven, dat 'research findings themselves cannot be directly
applied accross Contexts" (Cummins 1989: 18). De vertaalslag van buitenlands onderzoek
naar de eigen onderwijssituatie in Friesland is niet gemp:,it, zodat voor de doelgroepen
van leerkrachten, ouders en leerlingen de resultaten niet als herkenbaar voor de eigen
onderwijspraktijk worden ervaren. Wij wijzen in dit verband op het ontbreken van een
vertaling en concretisering in onderwijsbeleid en didactiek van internationale conferenties
in Friesland over tweetalig onderwijs (Zondag 1982; Sikma en Gorter 1991; Zondag
1993). Ouders en leerkrachten bleven sceptisch ten aanzien van tweetalig onderwijs in
Friesland, mede omdat de discussie erover niet gevoerd kon worden op basis van
empirische gegevens die betrekking hebben op de eigen situatie. Het is naar onze mening
dan ook noodzakelijk, dat ten behoeve van deze discussie in de komende jaren onderzoek
verricht wordt naar taalverwervingsprocessen  en de vormgeving van tweetalig onderwijs
in Friesland zelf. Hierbij kunnen buitenlandse onderzoeken en ook elders gebruikte onder-
wijsmodellen voor tweetalig onderwijs uiteraard als voorbeeld en als basis voor vergelij-
king dienen.

In verschillende landen van Europa wordt tweetalig onderwijs volgens een specifiek

onderwijsmodel vorm gegeven. De keuze van een bepaald model voor tweetalig onderwijs
kan volgens Baetens Beardsmore  (1993:  4)  niet los gezien worden van politiek-historische
en ideologische motieven. Ook de houding ten aanzien van de cultuur is volgens hem een
relevant aspect bij de keuze van een onderwijsmodel. Deze visie van Baetens Beardsmore
is ook van toepassing op de situatie in Friesland.

Voor het tweetalig onderwijs in Friesland heeft Wijnstra (1976a: 18) met zijn classifi-
catie van onderwijsmodellen een aanzet gegeven tot het denken over taalbeleid. Hierin
heeft hij termen als 'voertaal' en 'tweede taal' voor de Friese situatie geintroduceerd. Tij-
dens de periode van implementatie zijn deze modellen wel besproken met ouders en
leerkrachten. De modellen van Wijnstra hebben ook een rol gespeeld bij de vormgeving
van de tweetalige scholen, waar het Fries als vak bn als voertaal werd gebruikt. De
discussie met teams van basisscholen en met actoren op regionaal niveau over het meest

wenselijke model voor Friesland heeft niet tot een gemeenschappelijke conclusie geleid.
Hoewel een honderdtal basisscholen, ongeveer 20% van het totaal in Friesland, gekozen
heeft voor 66n van de modellen die door de begeleidingsdienst op grond van Wijnstra's
publikatie waren ontwikkeld, is er tijdens en na de invoering van de verplichting geen
gerichte implementatiestrategie gevoerd die gericht was op modelontwikkeling voor het
gehele basisonderwijs in Friesland. Als afsluiting van het projekt 'Naar een leerplan-
Fries' hebben De Jong en Meestringa (1983a) beredeneerd welk model op bxi< van
cultuurpolitieke argumenten wenselijk is voor tweetalig onderwijs in Friesland. Zij
karakteriseren hun voorstel als een 'model van gedeeltelijke tweetaligheid' (De Jong en

236



Meestringa 1983a: 37). Vastgesteld moet worden, dat dit project geen vervolg heeft
gekregen, waardoor op schoolniveau nauwelijks sprake is van eigen modelkeuze voor
tweetalig onderwijs en het voor veel basisscholen onduidelijk gebleven is op welke wijze
zij het tweetalig onderwijs het best vorm kunnen geven. Daarnaast moet geconstateerd
worden dat er geen sprake is geweest van een evaluatie van de ontwikkelde modellen. Dit
heeft tot gevolg, dat er tien jaar na de invoering van de verplichting geen wetenschappe-
lijk gefundeerde uitspraken gedaan kunnen worden over het meest effectieve model voor
tweetalig onderwijs in Friesland.

Een ander aspect van het implementatieproces betreft de voorlichting aan ouders. Als
onderdeel van de implementatiestrategie is op bijna alle basisscholen in Friesland aan
ouders voorlichting gegeven over de verplichting onderwijs in het Fries te geven.
Geconstateerd moet worden dat het echter bij een eenmalige actie is gebleven en dat deze
voorlichting geen plaats gekregen heeft in het voorlichtingsprogramma voor elke nieuwe
generatie ouders. Opvallend in dit verband is dat ouderorganisaties en besturenorganisaties
niet betrokken zijn bij het implementatieproces.

7.3.2   Suggesties voor het oplossen van de problematiek

In deze paragraaf zullen we aan de hand van de derde stap in het model van Cummins,
'Plan interventions and programmes designed to resolve problems', enkele mogelijkheden
formuleren die een bijdrage kunnen leveren voor de oplossing van de geschetste proble-
matiek. Achtereenvolgens wordt ingegaan op modelontwikkeling en didactiek. Deze
aspecten worden weliswaar afzonderlijk besproken, maar in de onderwijssituatie zijn zij
met elkaar verbonden.

In de vorige subparagraaf is aangegeven, dat het in Friesland ontbreekt aan een
empirisch getoetst model voor effectief tweetalig onderwijs. Het lijkt ons wenselijk
bedoelde modelontwikkeling voor tweetalig onderwijs in Friesland in de komende jaren
ter hand te nemen. Voor een goed begrip van de mogelijkheden is het verstandig hierbij
te kijken naar de aanpak van tweetalig onderwijs in andere landen waar een minderheids-
taal wordt gesproken en in het onderwijs een rol speelt.
In deze studie hebben wij op het niveau van deelvaardigheden meer malen gerefereerd aan
het Welsh, het Catalaans, het Baskisch en het Iers. Op grond van een vergelijking van de
wettelijke en de feitelijke positie van deze minderheidstalen met de positie van het Fries
kunnen wij de volgende conclusies formuleren:
1. Deze talen worden  in het basisonderwijs als verplicht onderdeel  van het curriculum
onderwezen aan alle leerlingen.
2. De geformuleerde doelstellingen voor het onderwijs in de minderheidstaal streven voor
al deze minderheidstalen een beheersingsniveau na dat overeenkomt met het niveau van
taalbeheersing in de dominante taal.
3. Ten aanzien van het gebruik van de minderheidstaal als voertaal blijkt de wettelijke
situatie in Friesland af te wijken van de andere modellen. Het Catalaans en het Welsh
worden verplicht als voertaal gebruikt bij ten minste 66n ander schoolvak. Voor Baskisch
geeft de wet de mogelijkheid te kiezen uit drie modellen; in twee daarvan wordt Baskisch
als voertaal gebruikt.  Op 42%  van de scholen wordt Iers als voertaal gebruikt.  De Wet op
het Basisonderwijs (WBO art. 9, lid 8) laat de keuze voor het gebruiken van het Fries als
voertpal geheel over aan het bevoegd gezag van de school. Weliswaar wordt op 78%  van
de scholen Fries als voertaal gebruikt, en wel voor 10%-30% van de onderwijstijd, maar
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dit gebeurt vooral bij de expressievakken en in mindere mate bij de wereldoriEnterende
vakken (Inspectie van het onderwijs 1989: 38). Dit brengt het gevaar met zich mee van
een vrijblijvende en niet systematische aanpak van het gebruik van Fries als voertaal,
waardoor de taalbeheersing van de leerlingen te weinig gestimuleerd wordt.

Uitgangspunt van doordacht onderwijs in een minderheidstaal zou moeten zijn, dat
deze taal tevens op systematische en doordachte wijze als voertaal bij het onderwijs
gebruikt wordt. Onderwijs in de minderheidstaal als vak zonder deze taal te gebruiken als
voertaal, heeft weinig effect op de taalvaardigheid in de minderheidstaal. Op grond van
zijn onderzoekingen in het Duits-Deense grensgebied concludeert S6ndergaard (1993: 73):

It is immediately evident that a language distribution model in a bilingual school
which isolates one language as a subject only cannot cover the diferent language
needs  which  pupils  have in their further education.  The  correct  distribution  of instru-
mental   languages   is   of  jitndamental   importance,   not   at   least  for  the   balance   of
vocabulary  between the two  languages. '

Deze conclusies van SOndergaard worden bevestigd door onderzoek naar de onderwijsre-
sultaten in het Baskisch en het Spaans. Het is wettelijk mogelijk het Baskisch uitsluitend
als vak te geven, maar daarnaast worden twee modellen toegepast waarin de minderheids-
taal tevens als voertaal gebruikt wordt. Een vergelijking van de resultaten in de drie
onderscheiden modellen is samengevat in tabel 7.5.

Tabel 7.5: Taalvaardigheidsscores in het Basidsch en het  Spaans,  gerelateerd aan het  gebruik
van de minderheidstaal als voertaal (ontleend aan: Artigal 1993: 44)

Model A Model B Model D
Baskisch als vak Baskisch en Spaans Baskisch is de

als voertaal in een voertaal en
verhouding van Spaans komt pas
50%-50% in groep 3 of 4

als vak aan de orde

Baskisch
overall 23.17 59.96 79.04

scores

Spaans
overall 79.81 77.48 73.77

scores

Uit de tabel blijkt dat de resultaten op het gebied van de taalvaardigheid in het Baskisch
van de leerlingen op scholen waar het Baskisch alleen als vak gegeven wordt, aanmerke-
lijk lager zijn dan die van de leerlingen van scholen waar het Baskisch tevens als voertaal
gebruikt wordt. Opvallend is dat de taalbeheersing Spaans van de leerlingen van scholen
waar het Baskisch wel als voert 21 gebruikt wordt, nauwelijks afwijkt van die van de
leerlingen waar alleen het Spaans als voertaal gebruikt wordt. Deze bevindingen komen
overeen   met de resultaten  van de 'immeision' programma's in Canada. Cummins   (1984:
177) zegt hierover het volgende:
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"The answer that emerges from research in both minority and majority contexts is that
immersion programmes, properly understood and implemented, appear to represent an
appropriate form of enrichment bilingual education for all students, majority and
minority. learning 'disabled' and 'non-disabled'. Such programmes result in additive
bilingualism   and   at   no  apparent   cost   to   childrens's  personal   or   academic   develop-
ment:

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat het gebruik van de minderheidstaal als voertaal
noodzakelijk is voor een goede taalbeheersing. Daarnaast blijkt dat het gebruik van de
minderheidstaal als voertaal geen negatieve effecten heeft op de beheersing van de
dominante taal. De resultaten van het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' bevestigen de
aangehaalde literatuur. Gezien deze constateringen lijkt het meer dan wenselijk dat het
Fries op alle basisscholen in Friesland op een systematische wijze mede als voertaal
gebruikt wordt in te ontwikkelen longitudinale modellen van tweetalig onderwijs.

Een ander aspect van de voorgestelde modelontwikkeling betreft de taalvaardigheden
waarin de leerlingen onderwezen moeten worden. Er blijkt bijvoorbeeld een grote
overeenkomst te zijn tussen de kerndoelen Fries en de doelstellingen die voor het
Catalaans gelden (zie tabel 7.5). Voor de leerlingen van tweetalige scholen in Cataloni8
geldt dat zij aan het einde van het primair onderwijs zowel het Spaans als het Catalaans
moeten beheersen. Uit de parallelle formuleringen van de kerndoelen Nederlands en de
kemdoelen Fries blijkt dat de wetgever ervan uitgaat dat het leerstofaanbod voor Fries en
Nederlands gelijkwaardig is. De consequentie van deze formulering is het streven naar
blijvende tweetaligheid. Wij kunnen de kerndoelen Fries dan ook interpreteren als een
bijdrage aan 'enrichment'. Dit betekent dat in het vormingsaanbod gestreefd moet worden
naar volledige tweetaligheid. Als uitgegaan wordt van de vastgestelde kerndoelen Fries
heeft dit als consequentie dat alle vaardigheden in het onderwijs in het Fries aan de orde
moeten komen. Bovendien zal bij het hanteren van de kerndoelen als uitgangspunt
duidelijk zijn dat een tijdsinvestering van gemiddeld 45 minuten per week niet in
verhouding staat tot hetgeen de kerndoelen als leerstofaanbod veronderstellen. Bovenge-
noemde aspecten moeten een belangrijk uitgangpunt vormen voor de voorgestelde
modelontwikkeling van tweetalig onderwijs.

In het kader van deze modelontwikkeling moet verder hoge prioriteit gegeven worden
aan het ontwikkelen van een didactiek voor tweetalig onderwijs in Friesland, die met
name uitgaat van gemengdtalige groepen. Omdat te verwachten is, dat in de toekomst
steeds meer basisscholen in Friesland een gemengdtalige populatie zullen kennen van
Friestalige en Nederlandstalige leerlingen, kan niet volstaan worden met een onderwijs-
model en een didactiek die uitgaan van uitsluitend Friestalige leerlingen of uitsluitend
Nederlandstalige leerlingen. Een belangrijke voorwaarde voor het formuleren van een
didactiek voor tweetalig onderwijs in Friesland is onderzoek naar taalverwervings-
processen bij Friestalige en Nederlandstalige leerlingen. Tot nu toe heeft dergelijk
onderzoek in Friesland niet plaatsgevonden. Daarnaast is het wenselijk te onderzoeken
welke aspecten van de didactiek voor het onderwijs Nederlands als tweede taal (NI2) en
voor het Onderwijs in Eigen Taal (OEI) toepasbaar zijn voor het onderwijs in het Fries.
De te ontwikkelen didactiek moet uiteraard consequenties hebben voor nieuw te ontwikke-
len leermiddelen. Deze leermiddelen zullen meer dan tot nu toe gebruikelijk is uit moeten
gaan  van een gemengdtalige schoolbevolking. In aansluiting hierop zullen tevens evalua-
tiemiddelen ontwikkeld moeten worden om de voortgang van het leerproces te beoorde-
len. Voor de afsluiting van het onderwijs in het Fries in het basisonderwijs en de

239



overgang   naar het voortgezet onderwijs  moet  dan  ook een eindtoets Fries ontwikkeld
worden, zoals is aangekondigd in de 'Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur' (1993).

7.3.3    Implementatie  en evaluatie van het  taalbeleid;  onderzoek

In deze paragraaf worden de stappen 4,5 en 6 in het model van Cummins behandeld. C-
ummins (1989: 27) geeft aan dat een zorgvuldige planning van de implementatie nodig is,
omdat een grote verscheidenheid van factoren het succes van veranderingsprocessen kan
verstoren. Ter voorkoming van de door Cummins geschetste problemen dient naar onze
mening met name aandacht besteed te worden aan onderwijsbegeleiding en aan deskundig-
heidsbevordering van de leerkrachten. Deze opvatting komt ook naar voren in het rapport
'Fries onder druk' (De Jong en De Vries 1993: 51):

"Aan het proca met de daarbijbehorende individuele en klassebegeleiding en het
bespreken van problemen (en oplossingen) bij de uitvoering van Fries in de klas wor(it
niet of weinig aandacht besteed. Het produkt (de leerlingprestaties) krijgt op de
scholen  nauwelijks  aandacht.

Voor het welslagen van de ontwikkeling en de invoering van een taalbeleid voor tweetalig
onderwijs in Friesland is een groot draagvlak van ouders en leerkrachten onontbeerlijk.
Allereerst is voortdurende voorlichting aan relevante doelgroepen een noodzakelijk
element van het taalbeleid. De steun van ouders, leerkrachten en beleidsmakers is zowel
voor de implementatie als voor succesvolle vervolgprogramma's van groot belang. Deze
doelgroepen moeten geinformeerd en overtuigd worden over zowel het doel als de
resultaten van het taalbeleid. Een goed doordacht voorlichtingsbeleid is dan ook noodza-
kelijk.

Het lijkt ons van groot belang dat de hierboven voorgestane modelontwilripling voor
tweetalig onderwijs in Friesland uitgevoerd wordt door een samenwerkingsverband van
instellingen die medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoeringspraktijk van het tweetalig
onderwijs. Te denken valt aan de Lerarenopleidingen basisonderwijs en het Gemeen-
schappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding in Friesland. Hierbij kunnen de door
Wijnstra ontwikkelde modellen dienst doen als startpunt van overleg en onderzoek. Voor
het verrichten van onderzoek kan de Fryske Akademy ingeschakeld worden. Volgens
Cummins (1989) dient evaluatie een centrale plaats te hebben in de plannings- en
uitvoeringsfase. Het verwaarlozen van de evaluatiecomponent in het geheel kan grote
gevolgen hebben. Cummins (1989: 27) noemt het volgende voorbeeld:

Lack of adequate evaluation of bilingual programmes contributed directly to the
failure of the efort to revive the Irish language in the 1920s and 1930s. Because no
evaluations were  carried out, parents  and teachers  assumed that spending instructional
time through Irish would hurt children's English  (Ll) development.  In actual fact this
was not the case, yet parental concern about bilingual programmes led to much less
efective  second  language  teaching  programmes  being  implemented. "

Evaluatie is in de eerste plaats nodig om na te gaan of de veronderstellingen waamp de
interventies gebaseerd zijn, al dan niet bevestigd worden. Daarnaast moet het evaluatie-
proces ook gegevens opleveren om tijdens de implementatiefase beslissingen ten aanzien
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van bijsturing te kunnen nemen. Belangrijke onderwerpen van onderzoek zijn de relaties
tussen de motivatie van leerlingen en hun prestaties, de kwalitatieve beheersing van het
Fries en het Nederlands.
Behalve onderzoek ten behoeve  van de evaluatie van tweetalig onderwijs in Friesland
dient periodiek onderzoek verricht te worden  naar de opbrengsten  van het onderwijs  in
termen van taalvaardigheid van de leerling zowel in de dominante taal (in casu Neder-
lands) als in de minderheidstaal (in casu Fries). Concreet onderdeel van dergelijk
peilingsonderzoek is het standaardiseren van de normscores voor technisch lezen Fries.
Wij zijn geslaagd in 66n van onze bedoelingen met dit onderzoek als 'Taalpeiling yn
Fryslan' beschouwd kan worden als een aanzet tot bedoeld taalpeilingsonderzoek.
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SUMMARY

Orientation and Formal  Organization of the  Study

The study 'Language Assessment in Friesland' ('Taalpeiling yn FrysIAn') aims to establish
the level of fluency attained in both of the languages used in schools in Friesland, Dutch
and Frisian, by Frisian-speaking as well as Dutch-speaking pupils at the end of elementa-
ry school. The concentration on the pupils' ability in both languages is something new:
prior surveys have focused mainly on the Frisian-speaking children's command of Dutch.
This consistent attention given to both languages in the present study is in keeping with
the current position of Frisian in elementary education in Friesland: all pupils are taught
both Frisian and Dutch, and basic goals have been set in this regard. This approach is
also in keeping with recent developments in the perception of bilingual education in
general. The primary goal of bilingual education is no longer merely the attainment of
fluency in the dominant language (i.e. transition) but the establishment of permanent
bilingualism. It is hoped that this study will contribute to the ongoing discussion about the
influence of education in Frisian upon the pupil's command of Dutch.

The formal organization of the study is largely based on the model employed in the
first language assessment survey of the (national) Periodical Assessment of Educational
Levels (PPON). This means that, in 'Language Assessment in Friesland', the four general
skills of oral comprehension (listening), reading, speaking, and writing are examined with
regard to both Dutch and Frisian. In order to gauge the level of fluency in Dutch, a
selection was made from the tests developed for the national language survey. Equivalent
tests for Frisian have been developed analogously to these.

To begin with, the actual level of the pupils' command of these language skills at the
completion of elementary school is determined. The analysis of these findings is directed
toward the connection between the language skills which are measured and certain
distinguishing characteristics of the pupils and of the schools they attend. The language
spoken in the pupil's home as well as his or her gender are regarded as distinguishing
characteristics  of the pupil. Factors involved in the analysis which are considered distin-
guishing of the schools are the language environment in which the school is located, the
socio-economic status of the student body, the text books used for Dutch, and the courses
offered with regard to Frisian (including those in which Frisian is the language of
instruction). The classification of elementary schools according  to the language environ-
ment in which they are located is determined by the percentage of Frisian-speaking pupils
they have in attendance.
-  category A: 10%-25% Frisian-speaking pupils;
-  category B: 45%-55% Frisian-speaking pupils;
-    category  C:  75 %-90% Frisian-speaking pupils.
In the analysis, a systematic comparison is made of the command of the four general
skills in both languages by the various groups of pupils. A second comparison concerns
elementary school pupils in Friesland on the one hand, and those in the Netherlands as a
whole on the other hand, with respect to their level of fluency in Dutch.

The non random sampling consists of 47 elementary schools in Friesland which are
divided into five categories according to their language environment and the courses
available in Frisian. The written tests were taken by 788 pupils in total, of which 426
were Frisian-speaking and 362 Dutch-speaking. The oral tests were taken by a selected
group of these pupils.
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In addition to global tests for the four general language skills, special tests were given for
the more specific skills of basic (technical) reading and spelling. The pupils were also
given a multiple-choice cloze test for Frisian. Furthermore, the pupils were asked to
indicate their impression of the extent to which they can understand, read, speak, and
write Frisian (i.e. reported command of the language).

Frisian Language Skills

The pupils' results with regard to oral and reading comprehension can be considered
satisfactory. Their performance in the areas of basic (technical) reading and spelling was
insufficient and remained behind the desired level with regard to speaking and writing.
The results of the cloze test correspond to those for the pupil's reading comprehension.

The achievements of the Frisian-speaking pupils are significantly higher than those of
the Dutch-speaking ones with regard to the various specific skills, although the differen-
ces, in particular with respect to the receptive skills of oral and reading comprehension,
are relatively small. These results are more likely to be due to the minimal linguistic
distance between Frisian and Dutch and to contacts outside of school than to the availabi-
lity of Frisian courses. In the areas of reading comprehension and spelling, the Dutch-
speaking pupils at schools in category A scored significantly lower than the Dutch-
speaking pupils at schools in the categories B and C did. Only in the skill of basic reading
did the Frisian-speaking pupils at schools in category C score higher than those at schools
in the categories A and B.

The connection between the level of fluency in Frisian and the availability of Frisian
courses is demonstrable for basic (technical) reading and spelling. The Dutch-speaking
pupils at category A schools where Frisian is not used as a language of instruction scored
lower than their counterparts did at schools in the same category where Frisian is used for                
that purpose. Frisian-speaking pupils at schools in category C attained lesser results   in
basic reading and spelling than did the Frisian-speaking pupils at those schools in
category C where twice as much time is spent on education in Frisian.

The analysis of the correspondence between the pupils' achievements and the socio-
economic status of the student body shows that the level of the pupils' fluency in Frisian
is significantly higher at schools with a relatively high percentage of pupils with a weight
of 1.25 (stratum  2)  than  it  is at schools which are attended primarily by pupils  with  a
weight of 1.00 (stratum  1). This finding  is in direct opposition  to the findings of studies
on fluency in Dutch and does not conform to the existing policy on educational priorities
which is founded   on the assumption that pupils   with a weight   of   1.25 or higher   are
educationally disadvantaged.

The results of the reported command of the language show that the pupils performed
better in oral and reading comprehension and spelling than they had expected that they
would. Judging from their actual scores on the test on the skill of communicative
speaking, the Dutch-speaking pupils had underestimated their own speaking ability in
Frisian.
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Dutch Language Skills

The pupils' command of Dutch in terms of oral comprehension, basic (technical) reading,
reading comprehension, spelling, and writing ability is of a respectable level. The results
with respect to speaking ability fall short of the norms which have been set. This holds
for both the Frisian-speaking and the Dutch-speaking pupils involved in the study
'Language Assessment in Friesland'. The Dutch-speaking pupils generally scored higher
in the areas of reading comprehension and speaking ability than their Frisian-speaking
counterparts did. Further analysis of these data for the various categories of schools
shows that there is no demonstrable connection between the level of reading comprehen-
sion and the ability to speak Dutch on the one hand and the language spoken in the
pupil's home or the language environment of his or her school on the other hand.

Also with regard to the other skills, the analysis of the results in 'Language Asses-
sment in Friesland' shows that there is no connection between the level of the pupil's
fluency in Dutch and either the language spoken in the pupil's home or the language
environment of the school he or she attends. Except for an interaction effect (language of
instruction x language spoken at home) on basic reading ability, there appears to be no
sign of any connection between the availability of Frisian courses and the pupils'
achievements in Dutch. This means that the time invested on Frisian and the use of
Frisian as the language of instruction in elementary education have no influence on the
level of fluency in Dutch attained by either Frisian-speaking pupils or their Dutch-
speaking classmates by the end of their elementary school education.

No differences have been found in the results of the pupils in the various school
categories, divided according to the socio-economic status of the school (stratum 1 as
opposed to straturn 2).

It appears from a comparison of the results of 'Language Assessment in Friesland'
with those of the PPON survey that, except in the area of reading comprehension, there
are no significant differences between them. This holds for both the Frisian-speaking and
the Dutch-speaking pupils. In fact, both of these groups of pupils scored significantly
higher in the area of reading comprehension than the pupils who took part in the PPON
survey did. The relationship between the level of fluency attained by the pupil and his or
her gender (as a distinguishing characteristic) corresponds to the findings of the PPON
survey on that point: girls scored better in terms of basic reading and writing ability than
boys did.

Just as in the PPON survey, the pupils' results remained lower in the areas of speaking
and writing ability than the level of achievement desired by their parents.

Conclusions

For most of the specific skills investigated, there is a strong agreement between the
pupils' results in Frisian and Dutch. Only in the area of basic (technical) reading ability
did the pupils who took part in 'Language Assessment in Friesland' score lower in Frisian
than they did in Dutch. This holds even more for the results with respect to their writing
ability. Considering the goals which have been formulated for education in Frisian and the
time which is invested in teaching that language, this hardly comes as a surprise.
It is evident from the study 'I,anguage Assessment in Friesland' that the elementary
school pupils in Friesland attain the same level of fluency in Dutch as do such pupils in
the Netherlands as a whole.
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In terms of their command of Frisian, the scores of the pupils involved in the study
'Language Assessment in Friesland' did not indicate that the educational aims formulated
in the basic goals for Frisian are being reached. The findings of this study provide
support for the argument for a regional language policy for bilingual education in
Friesland. The main element of this language policy should be the goal of a sufficient
(albeit differentiated) level of fluency in both Dutch and Frisian by all elementary school

pupils in Friesland.
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GEARFETTING

Plakbepaling en opset fan it undersyk

It undersyk 'Taalpeiling yn Fryslhn' hat as doel it hifkjen fan it nivo fan de behearsking
fan beide skoalletalen yn Frysldn, NederlAnsk en Frysk, troch sawol de Frysktalige as de
Nederlinsktalige learlingen oan de ein fan de basisskoalle. It konsekwinte omtinken foar
de feardigens yn beide talen is nij: eardere undersiken wiene benammen Ijochte op de
behearsking fan it Nederlinsk troch Frysktalige bern. Dat konsekwinte omtinken foar
beide talen shit oan by de hjoeddeiske posysje fan it Frysk yn it basisunderwiis: alle bern
krije underwiis yn it Nederlhnsk En it Frysk en foar beide talen binne kearndoelen ftst-
steld. Tagelyk slut dy oanpak fan it 11ndersyk oan by de feroare fisy op twatalich
underwiis. Twatalich underwiis is net mear yn it foarste plak rjochte op it behearskjen fan
de dominante taal (foarbygeande twataligens), mar op bliuwende twataligens. Dizze
studzje wol in bydrage leverje oan de maatskiplike diskusje oer de ynfloed fan it
underwiis yn it Frysk op de behearsking fan it NederlAnsk.

De opset fan de stlidzje is sterk bepaald troch de foarmjouwing fan de earste taalpei-
ling fan de (nasjonale) Periodieke Peiling van het OnderwijsNiveau (PPON). Dat betsjut,
dat yn 'Taalpeiling yn Frysldn' de fjouwer feardichheden sawol yn it Nederlhnsk as yn it
Frysk Ondersocht wurde: harkjen, 16zen, praten en skriuwen. Foar it hifkjen fan it nivo
fan de taalbehearsking yn it NederlAnsk is in seleksje makke ut de foar de PPON-
taalpeiling untwikkele toetsen. Analooch oan dy toetsen binne foar Frysk lykweardige
toetsen gearstald.

Fan dy feardichheden wurdt yn it foarste plak it feitlike behearskingsnivo oan de ein
fan de basisskoalle f6ststeld. De analyze fan dy gegevens is rjochte op de gearhing tusken
de metten taalfeardichheid en twa groepen On6fhinklike fariabelen: sawol learlingkenmer-
ken as skoallekenmerken. As learlingkenmerken binne yn de analyze behelle de thustaal
fan de learling en it geslacht. As skoallekenmerken binne yn de analyze behelle de
taalomjouwing fan de skoalle, de sosjaal-ekonomyske status fan de skoalle, it brllkte
underwiislearpakket foar NederlAnsk en it underwiisoanbod foar Frysk (it bruken fan
Frysk as fiertaal d6rby ynbegrepen). It persintaazje Frysktalige learlingen op in skoalle is
beskiedend foar de yndieling fan de basisskoallen neffens taalomjouwing:
- skift A:  10%-25 % Frysktalige learlingen;
- skift B: 45%-55% Frysktalige learlingen;
- skift C: 75%-90% Frysktalige learlingen.
Yn de analyze wurdt de behearsking fan de fjouwer feardichheden yn beide talen troch de
underskate groepen learlingen systematysk fergelike. In twadde fergeliking betreft   de
behearsking fan it NederlAnsk troch learlingen yn Frysldn mei it nivo fan de taalbehears-
king troch learlingen yn NederlAn as gehiel.

De beriddenearre stekproef bestiet ut 47 basisskoallen yn Fryslan, neffens taalomjou-
wing en underwiisoanbod yndield yn fiif skiften. De skriftlike toetsen binne makke troch
788 learlingen, te witten 426 Frysktalige en 362 Nederlinsktalige learlingen. De munlinge
toetsen troch in beredenearre stekproef Ot dy learlingen.

Behalven globale toetsen foar de fouwer feardichheden binne dielfeardichheidstoetsen
6fnommen foar te hnysk 16zen en foar stavering. Foar Frysk hawwe de learlingen ek
noch in cloze-toets ('gattetekst') yn mearkarfoarm makke. Boppedat is oan de learlingen
sels frege om oan te jaan yn hoefier't sy Frysk ferstean, leze, prate en skriuwe kinne
(rapportearre taalgedrach).
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De taalfeardichheid Frysk

De resultaten fan de learlingen op de underdielen harkjen en begripend 16zen kinne
befredigjend neamd wurde. De prestaasjes op it mtd fan technysk 18zen en stavering
binne net goed; de resultaten foar praten en slaiuwen komme net ta oan it winske nivo.
De resultaten op de cloze-toets komme oerien mei de resultaten fan begripend 18zen.

De Frysktalige learlingen prestearje wol signifikant heger op de underskate dielfear-
dichheden as de Nederlinsktalige learlingen, mar de ferskillen binne benammen op de
reseptive feardichheden harkjen en begripend 18zen frij lyts. Foar dy resultaten foarmje de
lytse taal6fstin tusken it Frysk en it Nederlinsk en de butenskoalse kontakten in wiers-
kynliker ferklearring as it underwiisoanbod Frysk. Op it m6d fan begripend Ezen en
stavering skoare de Nederl nsktalige learlingen op skoallen yn skift A signifikant leger as
NederlAnsktalige learlingen op skoallen yn de skiften B en C. De Frysktalige learlingen
op skoallen yn skift C skoare allinnich op it mBd fan technysk 16zen signifikant heger as
de Frysktalige learlingen op skoallen yn de skiften A en B.

De gearhing tusken it nivo fail de taalbehearsking en it underwiisoanbod Frysk
(tiidsynvestearring en it brtiken fan Frysk as fiertaal) is oan te wizen foar technysk 16zen
en foar stavering. De Nederlbsktalige learlingen op dy skoallen yn skift A d6r't Frysk
net as fiertaal bmkt wurdt, skoare leger as de Nederlhnsktalige learlingen op skoallen yn
datselde skift der't Frysk wol as fiertaal brOkt wurdt. De Frysktalige learlingen op
skoallen yn skift C prestearje minder goed op technysk 1tzen en stavering as de Frysktali-
ge learlingen op dy skoallen yn itselde skift dEr't twa kear safolle tiid bestege wurdt oan
it underwiis yn it Frysk.

De analyze fan de gearhing tusken de prestaasjes fan de learlingen en de sosjaal-ekono-
myske status fan de skoalle lit sjen, dat it nivo fan de taalbehearsking Frysk fan de
learlingen op skoallen mei relatyf in protte learlingen mei in gewicht  fan 1,25 (stratum  2)
signifikant heger leit as op skoallen dy't oer it generaal befolke wurde troch learlingen
mei in gewicht   fan 1,00 (stratum    1). Dy litkomst stiet heaks   op   de   utkomsten   fan
undersiken nei de taalbehearsking Nederlinsk en strykt net mei it besteande underwiisfo-
arrangsbelied dat basearre is op de opfetting fan underwiisefterstin fan learlingen mei in
gewicht fan 1 ,25 of heger.

De resultaten fan rapportearre taalgedrach litte sjen, dat alle learlingen better prestearje
op it mtd fan harkjen, begripend leze en stavering as sy sels ferwachte hiene. De Neder-
lansktalige learlingen skatte de eigen sprekfeardigens yn it Frysk leger yn as de feitlike
skoare op de toets kommunikative sprekfeardigens oanjout.

Fergelike mei de utkomsten fan rapportearre taalgedrach yn oare undersiken docht
bliken, dat yn ds Ondersyk helte minder respondinten oanjouwe dat sy 'hielendal gjin'
Frysk prate kinne en dat benammen de skoalse feardichheden 18zen en slaiuwen better
behearske wurde as f6Ar de ynfiering fan Frysk as ferplichte fak yn it basisunderwiis.

De taalfeardichheid Nederlansk

De taalbehearsking yn it Nederl nsk fan de learlingen op de underdielen harkjen,

technysk lezen en begripend lazen, stavering en skriuwfeardigens is fan in ridlik nivo. De
resultaten  op  it  mtd fan sprekfeardigens foldogge  net  oan de stelde noarmskoare.   Dy
utkomsten jilde likegoed foar de Frysktalige learlingen as foar de Nederldnsktalige
learlingen yn it undersyk 'Taalpeiling yn Fryslan'.
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De NederlAnsktalige learlingen skoare oer it generaal wol heger as de Frysktalige
learlingen  op  it  m6d fan begripend 18zen  en fan sprekfeardigens.   Ut in fierdere analyze
fan dy gegevens foar de underskate skiften skoallen docht bliken, dat gjin gearhing oan te
wizen is tusken it nivo fan begripend 18zen en fan de sprekfeardigens Nederldnsk oan de
iene kant en de thustaal fan de learlingen of de taalomjouwing fan de skoalle oan de oare
kant.

Ek by de oare feardichheden lit de analyze fan de resultaten yn 'Taalpeiling yn
FryslAn' sjen, dat der gjin gearhing is tusken it nivo fan de taalfeardichheid NederlAnsk
oan de iene kant en de thustaal fan de learlingen en de taalomjouwing fan de skoallen oan
de oare kant. Ofsjoen fan in ynteraksje-effekt (fiertaal x thlistaal) foar technysk 16zen is
gjin gearhing oan te wizen tusken it underwiisoanbod foar Frysk en de prestaasjes fan de
learlingen yn it Nederl nsk. Dat betsjut, dat de tiidsynvestearring foar Frysk en it bruken
fan Frysk as fiertaal yn it basisunderwiis noch foar de Frysktalige learlingen noch foar de
Nederlinsktalige learlingen ynfloed hawwe op it nivo fan de taalfeardichheid yn it
Nederlinsk oan de ein fan de basisskoalle.

Der binne gjin ferskillen yn de resultaten ftststeld tusken learlingen fan underskate
skiften skoallen, yndield neffens de sosjaal-ekonomyske status fan de skoalle (stratum 1
tsjin stratum 2 oer).

Ut de fergeliking fan de utkomsten fan 'Taalpeiling yn Fryslhn' mei de resultaten fan it
PPON-undersyk docht bliken, dat - behalven op it mEd fan begripend 18zen - glin
signifikante ferskillen oan te wizen binne. Dat jildt likegoed foar de Frysktalige as foar de
NederlAnsktalige learlingen. Beide groepen learlingen skoare krekt heger op it m6d fan
begripend 16zen as de learlingen yn it PPON-undersyk.

De gearhing fail it nivo fan taalfeardichheid mei it learlingkenmerk 'geslacht' komt
oerien mei de litkomsten fan it PPON-undersyk: famkes skoare heger as jonges op de
underdielen technysk lezen en skriuwfeardigens.

Krektlyk as yn it PPON-Ondersyk bliuwe de resultaten fan de learlingen achter by it
troch de Alden winske prestaasjenivo op it mtd fan de sprekfeardigens en de skriuwfeardi-
gens.

Konklkjes

Foar de measte fan de Ondersochte dielfeardichheden bestiet in sterke oerienkomst tusken
de resultaten fan de learlingen yn it Frysk en yn it NederlAnsk. Allinnich op it mtd fan
technysk lezen skoare de learlingen yn 'Taalpeiling yn Fryslin' leger as yn it NederlAnsk.
Dat jildt noch sterker foar de resultaten op it mBd fan de skriuwfeardigens.  As wy sjogge
nei de tiidsynvestearring foar Frysk en nei de doelstelling dy't de skoallen foar Frysk
neistribje, hoecht soks jin net te fernuverjen.
Ut it undersyk 'Taalpeiling yn Fryslin' docht bliken, dat sawol de Frysktalige as de
Nederldnsktalige learlingen yn Frysldn oan de ein fan de basisskoalle itselde nivo fan taal-
behearsking berikke as de learlingen yn Nederlin as gehiel.
Wat de taalbehearsking yn it Frysk oangiet berikke de learlingen yn 'Taalpeiling yn
FryslAn' net de underwiisdoelen sa't dy formulearre binne yn de kearndoelen. Dit under-
syk jout oanlieding foar it pleit om te kommen ta in regionaal taalbelied foar twatalich
underwiis yn FryslAn. Earste doel fan dat taalbelied soe wdze moatte it untwikkeljen fan
in model foar twatalich underwiis dat derop ut is, dat alle basisskoallelearlingen yn
Fryslhn in goed nivo fan taalbehearsking - mar mei differinsjaasje - berikke, likegoed yn
it Nederlhnsk as yn it Frysk.
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SAMENVATI'ING

Plaatsbepaling en opzet van het onderzoek

Het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' heeft als doel het meten van het niveau van de
beheersing van beide schooltalen in Friesland, Nederlands en Fries, door zowel Friestali-
ge als Nederlandstalige leerlingen  aan het einde van de basisschool. De consequente  aan-
dacht  voor de vaardigheid in beide talen is nieuw: voorafgaande onderzoeken waren
vooral gericht op de beheersing van het Nederlan(is door Friestalige kinderen. Deze
consequente aandacht voor beide talen in het onderzoek sluit aan bij de huidige positie
van het Fries in het basisonderwijs in Friesland: alle leerlingen krijgen onderwijs in het
Nederlands En in het Fries en voor beide talen zijn kerndoelen vastgesteld. Tevens sluit
deze aanpak aan bij de veranderde visie op tweetalig onderwijs. Dit onderwijs is niet
meer  in de eerste plaats gericht  op het beheersen  van de dominante taal (transitie),  maar
op blijvende tweetaligheid. Deze studie wil een bijdrage leveren aan de discussie over de
invloed van het onderwijs in het Fries op de beheersing van het Nederlands.

De opzet van de studie is sterk bepaald door de vormgeving van de eerste taalpeiling
van de (nationale) Periodieke Peiling van het OnderwijsNiveau (PPON). Dit betekent, dat
in 'Taalpeiling yn Frysldn' de vier vaardigheden zowel in het Nederlands als in het Fries
onderzocht worden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Voor het meten van het niveau
van de taalbeheersing in het Nederlands is een selectie gemaakt uit de voor de PPON-
taalpeiling ontwikkelde toetsen. Analoog aan deze toetsen zijn voor Fries gelijkwaardige
toetsen ontwikkeld.

Van deze taalvaardigheden wordt in de eerste plaats het feitelijke beheersingsniveau
aan het einde van de basisschool vastgesteld. De analyse van deze gegevens is gericht op
de relatie tussen de gemeten taalvaardigheid en twee groepen onafhankelijke variabelen:
zowel leerlingkenmerken als schoolkenmerken. Als leerlingkenmerken zijn in de analyse
betrokken de thuistaal van de leerling en het geslacht. Als schoolkenmerken zijn in de
analyse betrokken de taalomgeving van de school, de sociaal-economische status van de
school, het gebruikte onderwijsleerpakket voor Nederlands en het onderwijsaanbod voor
Fries (inclusief het gebruik van Fries als voertaal). Het percentage Friestalige leerlingen
op een school is bepalend voor de indeling van de basisscholen naar taalomgeving:
- categorie A: 10%-25% Friestalige leerlingen;
- categorie B: 45%-55% Friestalige leerlingen;
- categorie C: 75%-90% Friestalige leerlingen.
In de analyse wordt de beheersing van de vier vaardigheden in beide talen door de onder-
scheiden groepen leerlingen systematisch vergeleken. Een tweede vergelijking betreft de
beheersing van het Nederlands door de leerlingen in Friesland met het niveau van
taalbeheersing door de leerlingen in Nederland als geheel.

De beredeneerde steekproef bestaat uit 47 basisscholen in Friesland, naar taalomgeving
en onderwijsaanbod Fries verdeeld in vijf categorieen. De schriftelijke toetsen zijn
gemaakt door 788 leerlingen, te weten 426 Friestalige en 362 Nederlandstalige leerlingen.

De mondelinge toetsen door een beredeneerde steekproef uit deze leerlingen.
Naast globale toetsen voor de vier taalvaardigheden zijn deelvaardigheidstoetsen afgeno-
men voor technisch lezen en voor spelling. Voor Fries hebben de leerlingen ook nog een
meerkeuze cloze-toets ('gatentekst') gemaakt. Bovendien is aan de leerlingen gevraagd
zelf aan te geven in hoeverre zij het Fries kunnen verstaan, lezen, spreken en schrijven
(gerapporteerd taalgedrag).
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De taalvaardigheid Fries

De resultaten van de leerlingen op de onderdelen luisteren en begrijpend lezen zijn
bevredigend te noemen. De prestaties op het gebied van technisch lezen en spelling zijn
niet goed; de resultaten voor spreken en schrijven blijven achter bij het gewenste niveau.
De resultaten op de cloze-toets komen overeen met de resultaten van begrijpend lezen.

De Friestalige leerlingen presteren wel significant hoger op de onderscheiden deelvaar-
digheden dan de Nederlandstalige leerlingen, maar de verschillen zijn met name op de
receptieve vaardigheden luisteren en begrijpend len tamelijk klein. Voor deze resultaten
vormen de geringe linguistische afstand tussen het Fries en het Nederlands en de
buitenschoolse contacten een waarschijnlijker verklaring dan het onderwijsaanbod Fries.
Op het gebied van begrijpend lezen en spelling scoren de Nederlandstalige leerlingen op
scholen in categorie A significant lager dan Nederlandstalige leerlingen op scholen in de
categorieen B  en C. De Friestalige leerlingen op scholen in categorie C scoren alleen op
het gebied van technisch lezen significant hoger dan de Friestalige leerlingen op scholen
in de categorie8n A en B.

De samenhang tussen het niveau van de taalbeheersing en het onderwijsaanbod Fries
(tijdsinvestering en het gebruik van Fries als voertaal) is aanwijsbaar voor technisch lezen
en spelling. De Nederlandstalige leerlingen op die scholen in categorie A waar Fries  niet
als voertaal gebruikt wordt, scoren lager dan de Nederlandstalige leerlingen op scholen in
dezelfde categorie waar Fries wel als voertaal gebruikt wordt. De Friestalige leerlingen
op scholen in categorie C presteren slechter op technisch lezen en spelling dan de
Friestalige leerlingen op die scholen in dezelfde categorie waar tweemaal zoveel tijd
besteed wordt aan het onderwijs in het Fries.

De analyse van de samenhang tussen de prestaties van de leerlingen en de sociaal-
economische status van de school laat zien, dat het niveau van taalbeheersing Fries van
leerlingen op scholen met relatief veel leerlingen   met een gewicht  van 1,25 (stratum   2)
significant hoger ligt dan op scholen die overwegend bezocht worden door leerlingen met
een   gewicht   van 1,00 (stratum   1). Deze uitkomst staat haaks   op de uitkomsten   van
onderzoeken naar de taalbeheersing Nederlands en strookt niet met het bestaande

onderwijsvoorrangsbeleid dat gestoeld is op de gedachte van onderwijsachterstand van
leerlingen  met een gewicht  van  1,25 of hoger.

De resultaten van gerapporteerd taalgedrag laten zien, dat alle leerlingen beter
presteren op luisteren, begrijpend lezen en spelling dan zij zelf verwacht hadden. De
Nederlandstalige leerlingen schatten hun eigen spreekvaardigheid in het Fries lager in dan
de feitelijke score op de toets communicatieve spreekvaardigheid aangeeft.

Vergeleken met de uitkomsten van gerapporteerd taalgedrag in andere onderzoeken
blijkt, dat in oils onderzoek veel minder respondenten aangeven 'helemaal niet' Fries te
kunnen spreken en dat met name de schoolse taalvaardigheden lezen en schrijven bee
beheerst worden dan v66r de invoering van Fries als verplicht vak in het basisonderwijs.

De taalvaardigheid Nederlands

De taalbeheersing in het Nederlands van de leerlingen op de onderdelen luisteren,
technisch lezen en begrijpend lezen, spelling en schrijfvaardigheid is van een behoorlijk
niveau. De resultaten op het gebied van spreekvaardigheid voldoen niet aan de gestelde
normscore. Deze resultaten gelden zowel voor de Friestalige leerlingen als voor de
Nederlandstalige leerlingen  in het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan'.
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De Nederlandstalige leerlingen scoren in zijn algemeenheid wel hoger op het gebied van
begrijpend lezen en van de spreekvaardigheid dan de Friestalige leerlingen. Uit een
nadere analyse van deze gegevens voor de onderscheiden categorieen scholen blijkt, dat er
geen samenhang aanwijsbaar is tussen enerzijds het niveau van begrijpend lezen en van de
spreekvaardigheid Nederlands en anderzijds de thuistaal van de leerlingen of de taalomge-
ving van de school.

Ook bij de andere vaardigheden laat de analyse van de resultaten in 'Taalpeiling yn
Fryslin' zien, dat er geen samenhang is tussen enerzijds het niveau van de taalvaardigheid
Nederlands en anderzijds de thuistaal van de leerlingen en de taalomgeving van de
scholen. Behalve een interactie-effect (voertaal x thuistaal) voor technisch lezen blijkt er
geen sprake te zijn van samenhang tussen het onderwijsaanbod voor Fries en de prestaties
van de leerlingen in het Nederlands. Dit betekent, dat de tijdsinvestering voor Fries en
het gebruik van Fries als voertaal in het basisonderwijs noch voor de Friestalige leer-
lingen noch voor de Nederlandstalige leerlingen invloed hebben op het niveau van taal-
vaardigheid in het Nederlands aan het einde van de basisschool.

Er zijn geen verschillen in de resultaten vastgesteld tussen leerlingen van verschillende
categorieen scholen, ingedeeld naar de sociaal-economische status van de school (stratum
1 tegenover stratum 2).

Uit de vergelijking van de resultaten van 'Taalpeiting yn Frysldn' met die van het
PPON-onderzoek blijkt, dat - behalve op het gebied van begrijpend len - er geen
significante verschillen zijn. Dit geldt zowel voor de Friestalige als voor de Nederlandsta-
lige leerlingen. Beide groepen leerlingen scoren zelfs significant hoger op het gebied van
begrijpend lezen dan de leerlingen in het PPON-onderzoek.

De samenhang van het niveau van taalvaardigheid met het leerlingkenmerk 'geslacht'
komt overeen met de uitkomsten van het PPON-onderzoek: meisjes scoren op de
onderdelen technisch lezen en schrijfvaardigheid beter dan jongens.

Evenals in het PPON-onderzoek blijven de resultaten van de leerlingen achter bij het
door de ouders gewenste prestatieniveau voor spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Concludes

Voor de meeste van de onderzochte deelvaardigheden bestaat een sterke overeenkomst
tussen de resultaten  van de leerlingen  in het Fries  en  in het Nederlands. Alleen  op  het
gebied van technisch lezen scoren de leerlingen in 'Taalpeiling yn Frysldn' in het Fries

lager dan in het Nederlands. Dit geldt nog sterker voor de resultaten op het gebied van de
schrijfvaardigheid. Gelet op de geformuleerde doelstellingen en de tijdsinvestering voor
Fries is dit niet verwonderlijk.

Uit het onderzoek 'Taalpeiling yn Fryslan' blijkt, dat zowel de Friestalige als de
Nederlandstalige leerlingen in Friesland aan het einde van de basisschool hetzelfde niveau
van taalbeheersing in het Nederlands bereiken als de leerlingen in Nederland als geheel.

Ten aanzien van de taalbeheersing  in het Fries bereiken de leerlingen in 'Taalpeiling
yn FryslAn' niet de in de kerndoelen voor Fries geformuleerde onderwijsdoelen. Dit
onderzoek geeft aanleiding te pleiten voor een regionaal taalbeleid voor tweetalig onder-
wijs in Friesland. Hoofddoel van dit taalbeleid zou moeten zijn het ontwikkelen van een
model voor tweetalig onderwijs dat gericht is op het streven dat alle basisschoolleerlingen

in Friesland een goed - zij het gedifferentieerd - niveau van taalbeheersing in zowel het
Nederlands als het Fries bereiken.
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1    Wet op het Basisonderwijs (W]30) artikel 9, lid 4 en 8; artikel 10, lid 4

2 Besluit Kerndoelen Basisonderwijs, hoofdstukken Nederlands en Fries (Staatsblad
1993, 264)
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WEr OP HET BASISONDERWLTS

Art. 9
- 4.     Op de scholen in de provincie Friesland wordt tevens onderwijs gegeven in de

Friese taal, tenzij gedeputeeerde staten op verzoek van het bevoegd gezag onthef-
fing van deze verplichting hebben verleend.

- 8.    Daar waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend
gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal bij het onderwijs
worden gebruikt. Voor de opvang in en de aansluiting bij het Nederlandse onder-
wijs van leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond  kan de taal van
het land van oorsprong mede als voertaal bij het onderwijs worden gebruikt.

Art. 10
- 4.     Van de tijd besteed aan het onderwijs bedoeld in het eerste lid, worden ten hoogste

100 uren per schooljaar meegeteld voor het aantal uren onderwijs dat de leerlingen
krachtens artikel 11, vijfde lid, ten minste moeten ontvangen.
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Besluit van 4 mei 1993, houdende vaststelling
van de kerndoelen basisonderwijs (Besluit
kerndoelen basisonderwijs)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Weten-
schappen van  11  februari  1993, nr. 93005242/3223, directie Wetgeving
en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 9, vijfde lid, van de Wet op het basisonderwijs;
Gezien het advies van de Onderwijsraad van 25 mei  1992, nr. OR

92000073/1 P;
De Raad van State gehoord (advies van 24 maart 1993, nr.

WO5.93.0102);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en

Wetenschappen van 26 april 1993, nr. 93026789/3223, directie
Wetgeving en Juridische Zaken:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Kerndoelen

provinsle k
1.  De kerndoelen ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in

eel.

02                  artikel

9, eerste tot en met vierde lid, van de Wet op het basisonderwijs,
-0. l.....7. worden vastgesteld als aangegeven in de bij dit besluit behorende
-0         . -,- -.- 4 r-- bijlage.

1 8  6»- .... 1,.i,<.      , 2. Voor de school geldt de eis dat zij ten minste de kerndoelen bij haar
1         9..Ri · ..giji:% 2 onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken

doelstellingen hanteert. Kerndoelen geven een beschrijving van kwali-
iw...4'' V      fo
CO.-  < 9

teiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.

\  4 Provint)e Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat 30 dagen zijn
verstreken nadat het onderhavige besluit is voorgelegd aan de beide
Kamers der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of
namens een van beide Kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het
in het besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
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Bijlage als bedoeld in artikel 1, eerste lid. van het Besluit
kerndoelen basisonderwijs

NEDERLANDSE TAAL

Algemene doelstelling

Het onderwijs in Nederlandse taal is erop gericht dat de leerlingen
- vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig

gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen;
- kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van

taal;
- plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van taal.

DOMEINEN KERNDOELEN

A. Spreken en luisteren 1.     De leerlingen weten dat men kan luisteren en spreken met
verschillende doelen.

2.    De ieerlingen kunnen
- de inhoud en bedoeling van wat er tegen hen gezegd wordt
begrijpen:
- vragen stellen om informatie te verzamelen over een door henzelf
gekozen ondenverp;
- verslag uitbrengen;
- iets uitleggen;
- hun ervaringen, mening, waardering of afkeuring op persoonlijke
wijze weergeven;
- deelnemen aan een formeel gesprek.

3.      De leerlingen kunnen bij het realiseren van het voorgaande in
voorkomende situaties gebruik maken van communicatiemiddelen.

B. Lezen 4.      De leerlingen weten, dat men kan lezen met verschillende doelen.

5.     De leerlingen kunnen
- informatieve en betogende teksten, verhalen, po0zie en dialogen
voor hoorspel, poppenkast of toneel onderscheiden;
- hun manier van lezen aanpassen aan een door henzelf of door de
leerkracht gesteld lezersdoel;
- hoofdzaken van een informatieve tekst weergeven:
- bij een betogende tekst de hoofdlijn van het betoog aangeven en
weergeven hoe hun mening zich verhoudt tot de mening in de tekst.

6.      De leerlingen kunnen algemeen gebruikte schriftelijke
informatiebronnen hanteren.

C. Schrijven 7.     De leerlingen weten, dat er geschreven wordt met het oog op
verschillende doelen.
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8.     De leerlingen kunnen
- hun gedachten, ervaringen. gevoelens en bedoelingen uiten bij
voorbeeld in een verhaal, een gedicht en in een dialoog voor hoorspel,
poppenkast of toneel;
- teksten schrijven, waarin zij hun eigen ervaringen, mening,
waardering of afkeuring duidelijk weergeven:
- een brief schrijven volgens algemeen geldende conventies:
- op basis van eigen kennis en waarneming of op basis van verkregen
informatie een werkstuk maken;
- schrijven toepassen als middel om gedachten, ervaringen,
gevoelens en bedoelingen voor henzelf te ordenen.

9.      De leerlingen kunnen de vormgeving en de presentatie van hun
teksten verzorgen door aandacht te besteden aan de leesbaarheid van
hun spelling, de leesbaarheid van hun handschrift, zinsbouw,
bladspiegel, beeldende elementen en kleur.

D. Taalbeschouwing 10.    De leerlingen kunnen met voorbeelden aangeven
- hoe talen en taalvarianten relaties tussen mensen kunnen bepalen
en hoe die relaties samenhangen met culturele overeenkomsten en
verschillen;
- dat de betekenis van een taaluiting mede beinvloed wordt door de
situatie, de vorm, onuitgesproken bedoelingen, lichaamshouding,
gezichtsuitdrukking en gebaren;
- dat een taal of taalvariant op verschillende manieren gebruikt kan
worden:
- dat mondelinge en schriftelijke communicatie gebaat is bij regels.
Zij kunnen voorbeelden van situaties geven, waarin zulke regels
functioneel zijn.

11.     De leerlingen kennen een aantal taalkundige principes en regels.
- Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en
delen van dat gezegde onderscheiden.
- Zij kennen

· regels voor het spellen van werkwoorden;
· regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;
· regels voor het gebruik van leestekens.

12.     De leerlingen kunnen begrippen hanteren die het hun mogelijk maken
over taal te denken en te spreken:
betekenis, beeldspraak, letterlijk en figuurlijk taalgebruik, uitdrukking,
gezegde, spreekwoord, synoniem, gevoelswaarde, symbool, beeldtaal,
pictogram;
moedertaal, tweede taal, vreemde taal, dialect, meertalig,
gespreksregels, formeel en informeel taalgebruik;
spelling, uitspraak. onderwerp van een zin, persoonsvorm,
werkwoordelijk gezegde, deelwoord, onbepaalde wijs, werkwoord,
tegenwoordige tijd, verleden tijd, enkelvoud, meervoud;
gedicht, po&zie, verhaal, drama, toneelstuk, jeugdboek, monoloog,
dialoog;
hoofdstuk, paragraaf, alinea, zin, klemtoon, lettergreep, komma, punt,
puntkomma, vraagteken, uitroepteken. dubbele punt, aanhalingsteken.
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FRIESE TAAL

Algemene doelstelling

Het onderwijs in Friese taal is erop gericht dat de leerlingen
- vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig

gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen:
- kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van

taal;
- plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van taal.

DOMEINEN KERNDOELEN

A. Spreken en luisteren 1.     De leerlingen weten dat men kan luisteren en spreken met
verschillende doelen.

2.     De leerlingen kunnen
- de inhoud en bedoeling van hetgeen er tegen hen gezegd wordt
begrijpen;
- vragen stellen om informatie te verzamelen over een door henzelf
gekozen onderwerp;
- verslag uitbrengen;
- iets uitleggen;
- hun ervaringen, mening, waardering of afkeuring op persoonlijke
wijze weergeven;
- deelnemen aan een formeel gesprek.

3.      De leerlingen kunnen bij het realiseren van het voorgaande in
voorkomende situaties gebruik maken van communicatiemiddelen.

B. Lezen 4.      De leerlingen weten, dat men kan lezen met verschillende doelen.

5.    De leerlingen kunnen
- informatieve en betogende teksten, verhalen, po6zie en dialogen
voor hoorspel, poppenkast of toneel onderscheiden;
-  hun manier van lezen aanpassen aan een door henzelf of door de
leerkracht gesteld lezersdoel;
- hoofdzaken van een informatieve tekst weergeven;
- bij een betogende tekst de hoofdlijn van het betoog aangeven en
weergeven hoe hun mening zich verhoudt tot de mening in de telst.

6.     De leerlingen kunnen algemeen gebruikte schriftelijke
informatiebronnen hanteren.

C. Schrijven 7.     De leerlingen weten, dat er geschreven wordt met het oog op
verschillende doelen.
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8.     De leerlingen kunnen
- hun gedachten, ervaringen, gevoelens en bedoelingen uiten bij
voorbeeld in een verhaal, een gedicht en in een dialoog voor hoorspel,
poppenkast of toneel;
- teksten schrijven, waarin zij hun eigen ervaringen, mening,
waardering of afkeuring duidelijk weergeven;
- een brief schrijven volgens algemeen geldende conventies:
- op basis van eigen kennis en waarneming of op basis van verkregen
informatie een werkstuk maken;
- schrijven toepassen als middel om gedachten, ervaringen,
gevoelens en bedoelingen voor henzelf te ordenen.

9.      De leerlingen kunnen de vormgeving en de presentatie van hun
teksten verzorgen door aandacht te besteden aan de leesbaarheid van
hun spelling, handschrift, zinsbouw, bladspiegel, beeldende
elementen en kleur.

D. Taalbeschouwing 10.     De leerlingen kunnen met voorbeelden aangeven
- hoe talen en taalvarianten relaties tussen mensen kunnen bepalen
en hoe die relaties samenhangen met culturele overeenkomsten en
verschillen;
- dat de betekenis van een taaluiting mede beinvloed wordt door de
situatie, de vorm, onuitgesproken bedoelingen, lichaamshouding,
gezichtsuitdrukking en gebaren;
- dat een taal of taalvariant op verschillende manieren gebruikt kan
worden;
- dat mondelinge en schriftelijke communicatie gebaat is bij regels.
Zij kunnen voorbeelden van situaties geven, waarin zulke regels
functioneel zijn.

11.    De leerlingen kennen een aantal taalkundige principes en regels.
- Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en
delen van dat gezegde onderscheiden.
- Zij kennen

· regels voor het spellen van werkwoorden;
· regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden:
· regels voor het gebruik van leestekens.

12.   De leerlingen kunnen begrippen hanteren die het hun mogelijk maken
over taal te denken en te spreken:
betekenis, beeldspraak, letterlijk en figuurlijk taalgebruik, uitdrukking,
gezegde, spreekwoord, synoniem, gevoelswaarde, symbool, beeldtaal,
pictogram;
moedertaal, tweede taal, vreemde taal, dialect, meertalig,
gespreksregels. formeel en informeel taalgebruik;
spelling, uitspraak, onderwerp van een zin, persoonsvorm,
werkwoordelijk gezegde, deelwoord, onbepaalde wijs, werkwoord,
tegenwoordige tijd, verleden tijd, enkelvoud, meervoud;
gedicht, poazie, verhaal, drama, toneelstuk, jeugdboek, monoloog,
dialoog;
hoofdstuk, paragraaf, alinea, zin, klemtoon, lettergreep, komma, punt,
puntkomma, vraagteken, uitroepteken, dubbele punt, aanhalingsteken.
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BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR (1989)
Staatscourant 133, 12 juli 1989

C. Onderwijs

1. Het onderwijs biedt mogelijkheden die van essentieel belang zijn voor de instandhou-
ding en bevordering van taal en cultuur. De tweetalige situatie in Friesland vereist in
alle fasen van het onderwijs bijzondere aandacht. Het onderwijs in Friesland dient niet
alleen mogelijkheden te bieden voor leerlingen om zich te ontwikkelen in de taal die
van huis uit wordt gesproken, doch eveneens leerlingen voor te bereiden op het
functioneren in een tweetalige maatschappij.

2. Indien wenselijk en zo mogelijk kunnen door de minister van Onderwijs en Weten-
schappen ten behoeve van het onderwijs in sectoren van het onderwijs nadere maatre-
gelen in de sfeer van wet- en regelgeving worden bevorderd respectievelijk genomen.

3.  Met  inachtneming  van de bestaande  wet- en regelgeving  en als gevolg van eventuele
uitbreiding van wet- en regelgeving op het terrein van de Friese taal en cultuur kunnen
door de minister van Onderwijs en Wetenschappen en/of het bestuur van de provincie
Friesland faciliteiten worden verstrekt ten behoeve van het Fries in het onderwijs.

4. Omtrent ten behoeve van het onderwijs in het Fries te nemen maatregelen inclusief de
uitvoering ervan zal de minister van Onderwijs en Wetenschappen overleg voeren met
gedeputeerde staten van Friesland.

Verklaring inzake onderdeel C

1. De minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft twee formatieplaatsen toegezegd
ten behoeve van het hoger onderwijs in Friesland om mede daardoor zorg te dragen
voor de kwaliteitsverbetering van het Fries in het basisonderwijs:
a.   per hogeschool wordt een bedrag van maximaal f 100.000,- op jaarbasis beschik-

baar gesteld ten behoeve van de scholing en nascholing van respectievelijk komend
en zittend personeel in het basisonderwijs;

b.  de wijze van financieren sluit aan bij de bekostigingssystematiek van het hoger
onderwijs. De bijdrage is - behoudens goedkeuring van de begrotingswetgever - in
principe niet aan een periode gebonden en dient te worden aangewend voor het
aangegeven doel;

c.  de betrokken hogescholen moeten jaarlijks in een plan aangeven op welke wijze
deze gelden zullen worden besteed;

d.    de betroleken hogescholen moeten jaarlijks in een verslag aangeven op welke wijze
deze gelden in de afgelopen periode zijn besteed;

e.  omtrent de besteding en verslaglegging vindt jaarlijks overleg plaats tussen de
minister van Onderwijs en Wetenschappen en de provincie Friesland;

f.    op een nader te bepalen moment na 1989 zal worden getvalueerd in hoeverre deze
bijdrage aan zijn doel beantwoordt.



BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR (1993)
Staatscourant 237, 9 december 1993

Paragraaf 4.2: Primair onderwijs

4.2.1

Op de scholen in de provincie Friesland omvat het basisonderwijs tevens onderwijs in de
Friese taal, tenzij gedeputeerde staten van Friesland hiervoor ontheffing hebben verleend.
Op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs kan het onderwijs de Friese taal omvat-
ten.

4.2.2

Voor het vak Friese taal in het basisonderwijs worden kerndoelen in een algemene
maatregel van bestuur vastgelegd.

4.2.3

De minister van Onderwijs en Wetenschappen bevordert de totstandkoming van een
wijziging van de WBO en ISOVSO, opdat hierin wordt opgenomen een artikel met de
volgende strekking:  het rijk vergoedt jaarlijks aan de provincie Friesland de kosten van de
materi8le instandhouding, voor zover het betreft het onderwijs in de Friese taal. De
provincie Friesland draagt zorg voor verdeling van de vergoeding over de betrokken
scholen naar rato van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van dat onderwijs.

4.2.4

De minister van Onderwijs en Wetenschappen bevordert in overleg met gedeputeerde
staten van Friesland dat het Instituut voor toetsontwikkeling (CI'ID) te Arnhem jaarlijks
toetsen Fries voor het basisonderwijs opstelt.

4.2.5

Door de onderwijsbegeleidingsdiensten die werkzaam zijn voor scholen in de provincie
Friesland wordt begeleiding verzorgd voor het vak Fries in het basisonderwijs. De
onderwijsbegeleiding ten behoeve  van  het vak Fries dient binnen het reguliere begelei-
dingsaanbod te worden aangeboden. Voor zover dit niet mogelijk is, onderzoekt de
minister van Onderwijs en Wetenschappen, gedeputeerde staten van Friesland gehoord, de
mogelijkheid de betreffende diensten voor het vak Fries op projectbasis aanvullende
activiteiten te laten verzorgen.

4.2.6

Op projectbasis wordt in 1993 ten behoeve van de begeleiding van het Fries in het
basisonderwijs in de provincie Friesland een bedrag van f 816.000,- beschikbaar gesteld.
Of en in hoeverre dit ook in de periode na 1993 gerealiseerd zal worden, is afhankelijk
van het standpunt bij het onderzoek van de Stichting voor Onderwijsonderzoek (SVO), dat
ingesteld is om te bezien hoe de besteding van de rijksmiddelen heeft plaatsgevonden en
welke effecten deze begeleiding heeft gehad. Voor de periode na de expiratie van de Wet
op de Onderwijsverzorging (WOV) wordt, afhankelijk van het standpunt bij het door de
SVO uitgevoerde evaluatieonderzoek, bezien of en in hoeverre en op welke wijze de
begeleiding wordt bekostigd. De minister van Onderwijs en Wetenschappen en gedepu-
teerde staten van Friesland voeren voor het innemen van standpunten over een en ander
overleg.



4.2.7

Het invoeringsproject Fries in het speciaal onderwijs wordt in 1993 door de inspectie voor
het speciaal onderwijs geEvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt bezien in hoeverre
een vervolg nodig en/of mogelijk is. Ingeval er een vervolg komt, stelt de minister van
Onderwijs en Wetenschappen hiertoe de benodigde middelen beschikbaar, waarbij de
verdeling van de kosten van de materiele instandhouding, op gelijke wijze als in het
basisonderwijs, door de provincie Friesland wordt verzorgd.



BLTLAGEN

B GEBRUIKTE TOETSEN EN BEOORDELINGSVVOORSCHRIFFEN VOOR FRIES

1 Woordenlijst Edn-Minuut-Test Fries

2    Luistertoets: 'It Marreplan'

3 Begrijpend lezen: 'Yn surfen kinst dy utlibje!'

4 Cloze-toets: 'Wetter'

5    Spreektaak: 'Wat leuks'

6 Spelling

7   Schrijfopdracht: 'De rachsek' +
Beoordelingsvoorschrift schrijfopdracht



mem guozzenlekker doarren
hin stikelbaarchminne fuotten
pak healoere

appel bouwe
sop santjin

roppe moal
faam maaimoannestove spitich
loop fabel briede

ielstikel

geit Onbidich
brune finster

nut skuonmeitsjetuken d6nsje
hus breakoarste

kleur stientsje
boek bombaa jeaai sunich

jas                                                         keammerkedoaze potlead
bed kowerutsjeskoalle maitiid
see kreauwerij

spiker muoike
tiid skuorremuorre

pau betroude
doar grouw61ichmoai ferkAlden
kraal nijsgiirrichwite ynienenbrij                                                    tsjinwierjeskriuwe reau

fjoer kraaltsjeriuwehurd greide
lyts snusterich

pleagje allegearre
bui oarreheitkald sieu
tou hoannebiterfierder freedtemoarn
klean wdldferneamd

buthus folslein

giel mAltjirgie
hynder fuortoan

knyn hjerringslynderkeamer temuk
mal ferrinneweadedo                  sniewyt



Taak 2b

1.  Oer hokker plak giet it yn it ferhaa12

0  Wolvegea
0  Appelskea
0  Aldegea W.

2.  Der binne plannen om:

0    in  gebiet ta natoer te meitsjen
0  in gebiet under wetter te setten
0  yn in gebiet wegen oan te lizzen

3.  Wat moat der allegearre wetter wurde2

0 ' it suden fan Frys18n
0  it noarden fan Frys18n
0  it midden fan Frys18n

4.  Bonne wol op de marren farre mei:

0  sylboatsjes
0       in   roeiboatsj e
0       speedboatsj es

5.  Bonne hat ek praat mei:

0  in master
0  in campingbaas
0  in boargemaster

6.  Yn it ferhaal wurdt ek praat oer in gemeenteried. It is degemeenteried fan:

0  Littenseradiel
0  Frentsjer
0  Wanseradiel

7.  It lan by Eksmoarra. Makkum en Skuzum wie froeger:

0  boulan
0  wetter
0  greide

8.  Dat is fansels al in skoftsje lyn dat it sa wie.

O  it is 10 jier lyn
0  it is in ieu lyn
O  it is 50 jier lyn

9.  Bonne wol graach dat alle skoallebern wat meinimme. Hy hat it
oer:

0  in amer
0  in skrift
0  in skeppe

10. Hoe wol Bonne no in mar meitsjeP

0  in grut gat yn de grun grave
0  in gat yn in rivier of kanaal meitsje
0  in dyk om it lan hinne lizze



11. Bonne fynt dat de fakken op skoalle wol feroarje kinne.Op moandei komt dan:

0  skaakles
0  sylles
0  hynsterydles

12. De meester krijt dan ek in oare baan. Hy wurdt:

0  monteur
0  skipper
0  badmeester

13- Ek de boeren krije oar wurk. Hja wurde:

D  ijskoferkeapers
0  boufakkers
0  boatsjeferhierder

14. As de boeren en de kij en de stront fuort binne. dan ha wy
gjin 16st mear fan:

0  de molke
0  it lawaai fan de trekkers
0  luchtferontreiniging en luchtsmoargens

15. Bonne jout de boeren ek in skelnamme:

0  domme boeren
0  strontboeren
0  bouboeren



    Taak  ab 1

Yn surfen kinst dy Otlibjel

Wa fan jimme hat in surfplanke of hat wolris op sa'n planke
stien? Fan 'e gruttere bern grif in hiel soad wol. It surfen
(planksilen is it Fryske wurde darfoar) is sa stadichoan yn us
18n in echte folkssport wurden. Der binne op dit stuit yn Os 18n
sa'n 400.000 aktive surfers. Hjir yn Fryslan mei al syn wetters isin grut part d&rfan te finen. Wat is no it moaie fan it stean op
sa'n planke?
Wa better as de Fryske jongereinkampioen fan ferline jier soe Os
dat fertelle kinne? Dat is Jacco Koops fan Drachten. Jacco is
fyftjin jier en sit op 'e MAVO. Ferline jier oktober waard hy
kampioen, op 'e Langwarder Wielen, by it iepen Fryske surf-
kampioenskip. Jacco wie alve jier doe't er mei surfen begOn. Hjir
folget syn ferhaal.
"Us heit kin goed surfe, fan him haw ik it leard. Ik fun it fanit begjin 6f oan prachtich-moai wurk. Earder siet ik op fuotbal-
jen, mar no't ik surf, fyn ik d&r neat mear oan. Wat no krekt itmoaie d&rfan is? Ja, it is spektakuler. Ik wit net hoe't ik datOtlizze moat. Wy neame it wolris 'surferitis'! Asto der ien kear
mei begjinst, lit it dy net wer los. Kinst dy der yn Otlibje. En
dochs is it net gefaarlik."

Planke yn hokje
Jacco is (fansels) lid fan 'e 'Windsurfklub Drachten'. Syn planke
hoecht er net altyd mei hinne en wer nei de Leien te slepen. Deleden fan 'e klub hawwe dar in tal hokjes ta har foldwaan, dar'tde planke, mei alles wat der by heart, yn opburgen wurde kin.Feilich 6fsletten mei in slot. Der binne noch gjin hokjes foar
alle leden. Wa't net ta de gelokkigen heart, moat de planke op infytskarre efter de fyts ferfiere, of fansels op in ymperiaal op
'e auto. Jacco hat trouwens fjouwer planken, trije 'platbodems'en ien 'Funboard'.
Der binne by de klub seis jonges like ald sawat as Jacco, dy'talle seis ek sawat like goed surfe. "Ien fan Os seizen sil fan ' t
jier wol kampioen wurde", seit Jacco. As hy dat sels wer wurdt,
soe er dat wol aardich fine, mar hy gunt it de oaren ek wol. Deris net folle oergeunst yn 'e surfsport.

SOne sport
Op hokker spieren komt it oan by it surfen?
Jacco: "Ik tink fan op alle spieren, mar benammen de earms, derOch en de fuotten. Ast' it goed dochste, krigest gjin last fande r6ch. Ik tink dat it in hiel sune sport is. Bist bGten, op itwetter, yn wyn en sinne. Juns hast dyn nocht wol, hear. En de
juns foar in wedstriid gean ik wol betiid op bad."
By it faststellen fan 'e fakansjes haldt de famylje Koops rekkenmei it surfen. De reis giet altyd d&rhinne w&r't surfd wurde kin,sawol yn it butenl&n as hjirre. De Middelldnske See is wol hielmoai om te surfen, mar fierder is dar gauris te min wyn.
Jacco surft dus sels, syn jongere broer dy't noch op 'e basis-
skoalle sit is der ek hielendal gek fan, syn heit surft en mem?"Nee", seit Jacco syn mem, "ik net. Ik gean wol altyd mei nei
wedstriden en sa, mar ik doch it sels net. Der moat fansels ek
ien w&ze dy't foar it iten en drinken soarget en foar de klean
dy't altyd mar wer droech en skjin klearlizze moatte."

Ut: Fryske Bernekrante, maaie 1984



Taak 3b

1. Wa kin it b6ste oer surfen fertelle?
0 Jacco Koops fan Burgum
0 de heit fan Jacco Koops
0 Jacco Koops fan Drachten
0 in lid fan de 'Windsurfklub Drachten'

2. Hoefolle aktive surfers binne der yn Fryslan?
O 400.000
O de helte fan 400.000
0 likefolle as yn de oare provinsjes
O in grut part fan 400.000

3. Warom fynt Jacco Koops surfen sa'n moaie sport?0 surfen is spektakul&r en kinst dy der yn Otlibje
0 surfen is like moai as fuotbaljen
0 surfen is nochal gefaarlik en krigest der 'surferitis' fan
0 surfen is spektakular en like gefaarlik as fuotbaljen

4. Hoefolle opberchhokjes binne der by De Leien?
0 gen6ch foar alle leden fan de surfklub
0 genoch foar alle leden en net-leden fan de surfklub
0 der is in opberchhokje foar in oantal gelokkigen
0 der binne foar Jacco en syn maten seis opberchhokjes

5. Wa sil neffens Jacco Koops surfkampioen wurde?
0 hysels, dat wit hy seker
0 hysels of ien fan syn maten fan de surfklub
0 dat kin him neat skele
0  hysels,  mar  hy  gunt  it in frjemdenien  ek  wol

6. W&rom is surfen neffens Jacco Koops in sune sport?
0 hast gjin l&st fan de rach
0 hast jOns dyn nocht wol
0    giest   j Ons   foar in wedstriid betiid   op   bad
O bist buten, op it wetter, yn wyn en sinne

7. Wa surfe yn de famylje Koops?
0 Jacco, syn heit en mem en de jongere broer fan Jacco
0 Jacco en syn heit
0 Jacco en syn heit en mem
0 Jacco, syn heit en de jongere broer fan Jacco

8. Wat fynt Jacco Koops fan de Midellanske See?
0 de see is moai, mar der is noait gen6ch wyn
0 de see is moai, omdat der gen6ch wyn is
0 de see is moai, mar der is faak mar in bytsje wyn
0 de see is moai, mar der is soms tefolle wyn

9. Hoe is Jacco ta it surfen kommen?
0 op de surfklub
0 op skoalle
0   op  fakansje
0 troch syn heit

10. Wat wol de skriuwer mei dit ferhaal?
0 warsk6gje tsjin de gefaren fan it surfen
0 fertelle oer de surfsport
0 leden winne foar de 'Windsurfklub Drachten'
0 reklame meitsje foar in surfplanke



| Took 6

Wetter

Miskien hawwe jimme der noch noait oer ..(1)..
Mar wetter is belangryk.
Wy kinne der ..(2).. swimme en op farre.
En winters kinne ..(3).. der soms op reedride.
Mar wetter is ..(4).. belangrykst omdat wy net sender wetter
kinne.
..(5).. kinne folle better sunder iten as sunder ..(6)..
Wy halde it noch gjin seis dagen ..(7).. as wy net drinke.
Alles wat wy ..(8).. sit wetter yn: kofje, tee en ranja.
..(9).. sit ek wetter yn.
Molke? .Ja, molke    . . (1 0) . .    foar it grutste part wetter .
Sjoch mar: ..(11).. komt fan de ko.
Dy ko drinkt ..(12)..
In part fan dat wetter komt yn ..(13).. molke.
As der gjin wetter wie, woe ..(14).. iten op it 18n net groeie.
Dan ..(15).. der gjin apels, parren en ek gjin ..(16).. fruchten
waze.

Dan soenen der fansels ek ..(17).. hinnen, gjin aaien en ek gjin
pykjes mear ..(18)..
Dan soenen der gjin ierappels en grienten ..(19).. wdze.
As wetter sa belangryk is, moatte ..(20).. der sunich mei waze.
Binne wy der ..(21).. mei?
Om earlik te w&zen: neel
Sjoch ..(22).. ris om jim hinne.
Wat smite wy ..(23).. yn it wetter: plestikpOden, 8lde fytsen en
..(24).. jiskepuden.
Lang lyn koenen de minsken noch ..(25).. de sleatten drinke.
Doe wie it wetter ..(26).. suver en klear.
Mar no is it ..(27).. fierste smoarch om te drinken.
It reinwetter ..(28).. it sleatwetter sakket stadich yn de grOn.
..(29).. wetter wurdt dan ek grunwetter neamd.
Lang ..(30).. soarge de grun der foar, dat it ..(31).. skjin
bleau.
Alle smoargens helle de grun ..(32).. Ot.
Mar tsjintwurdich is it wetter te ..(33)..
De grun kin it allinne net mear ..(34)..
D&rom hawwe wy d&r no suveringsynstallaasjes by ..(35)..
Eltse grutte st&d hat sa'n ding.
Guon ..(36).. fabriken litte fan alles yn it wetter ..(37)..
Soms is dat gefaarlik.
As der fergif ..(38).. sit, driuwe der in hiele protte deade
..(39).. yn it wetter.
Gelokkich mei dat no ..(40).. mear.
Jim sjogge it: wy moatte sunich ..(41).. Os wetter w&ze.
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Taak 6

1. 0 neitocht 13.    0   de
0 han 0 it0 tinke 0 fles0 sjoen 0 amer

2. 0 simmers 14. 0 gjin0 yn 0 gers0 op 0 it
0 ek 0 kin

3. 0 en
1 5.     0     soe0 miskien 0 soene0 wer 0 wiene0 wy 0 groeie

4. 0 it 16. 0 mearO hiel D sune0 ek 0 griente0 wol 0 oare
5. 0 bisten 17. 0 gjin

0 iderien 0 de
0 Wy 0 noch0 want 0 moaie

6.    0 iten 18. 0 lizze0 wetter 0 krije0 drinke 0 libje0 snoep 0 waze
7. O fit 19. O soarten0 sunder 0 op0 yn 0 mear0 iten 0 net
8.   0 ite 20. 0 wy

0 drinken 0 gjin0 drinke 0 dar0 drinkje 0 men
9. 0 oeral 21.   0  wol

0 molke 0 sunich0 der 0 ek0 cola 0 net
10. O sit 22.    O   us0 bestiet 0 it0 hat 0 do0 is 0 mar

1 1.       0 fan 23. 0 folle0 molke 0 der0 wetter 0 allegear0 alles 0 protte
12. 0 molke 24. 0 protte0 ek 0 noch0 wetter 0 amers0 toch 0 sels



25.    O ot 37. O smite0 gjin 0 lizze0 wetter 0 rinne
0 wol 0 fallen

26.    0 ek 38. 0 wetter0 sa 0 yn0 noch 0 it
0 net 0 tusken

27.    0 te 39. 0 fiskenO wetter O fugels0 smoarch 0 fisk
0 sa 0 dingen

28. O falt 40-    O   wer0 is      -                  0 ek0 en 0 neat0 Ot 0 net
29. 0 smoarch 41. 0 waze0 dat 0 mei0 rein 0 oan0 sleat 0 foar
30. 0 tiid

0 werom
0 stadich
0 lyn

31. 0 wetter
0 wer
0 net
0 no

32.    0   er
0 it
0 wer
0 der

33. 0 smoarch
0 drinken
0 belangryk
0 drinke

34. 0 skjin
0 krije
0 meitsje
0 oan

35. 0 staden
0 kocht
0 noadich
0 stean

36. 0 grutte
0 de
0 alle
0 hawwe



4. Praattaak wWat leuks" (Fries) -0-

Situaasje:
De toetslieder fertelt oan de learling dat dy no in praattaak
kriget: hy/sy moat aanst in ferhaaltsje fertelle foar it skoalle-
radioprogramma fan Omrop Fryslan.

Nedich:
- ynstruksje foar de toetsassistint (sjoch hjirunder)
- kassetterekorder
- kassettebantsje per learling --> kant B
- ynstruksje foar de learling
- pinne en kladpapier

Tiid: 5 minuten de learling

Ynstruksje foar de toetsassistint:
Stel dysels oan de learling foar:
Hallo, ik bin ......
Do silst meidwaan oan in oefening yn it praten. Wy wolle graach
witte oftsto yn it Frysk ek wat fertelle kinst oer watsto meimakke
hast. Dat nimme wy op op in kassettebantsje.

Jou de ynstruksje oan de learling oer:

Hjir stiet op wat de bedoeling is. Ik sil it foarl&ze. L&s mar
mei.

Las de ynstruksje foar de learling foar:
[sjoch losse blad "Ynstruksje foar de learling"]

[Set de kassetterekorder oan.]
Tink mar efkes nei. Hast wolris wat grappichs of wat spannends
meimakke? In komyske of in aparte situaasje? Dar moatst aanst in
spannend ferhaal oer fertelle. Wat is doe krekt gebeurd?

As in learling ek mei help fan de toetslieder echt neat betinke
kin, kin in oar underwerp oanbean wurde: "leuke minsken".

Tink mar efkes nei. Do kinst ek in pear oantekenings meitsje. Hast
de opdracht begrepen?

Werhelje eventueel de tekst op de ynstruksje foar de learling.

Yn feite fertelt de learling it ferhaal oan de toetslieder.
Reagearje as in gewoane taharker: mei belangstelling, knik en lit
troch te "hummen" blike dasto belangstelling hast.

"Hum,   . . . ,  hum,   . . . "

"Hummen" makket dat de learling trochgiet. Stel eventueel in
ferfolchfraach dy't de learling wer oan it praten bringe kin.
[As in learling siket om in Frysk wurd, of freget: "wat is dat yn
it Frysk", seist allinnich losse wurden foar, gjin sinnent]

Stop it ferhaal net te gau; besykje mei in ekstra "hum" de lear-
ling noch wat mear fertelle te litten.
As dat neat mear opsmyt, slust it ferhaal af en begjinst mei de
twadde faze.



-f-

Dat wie in moai ferhaal. D&r sille se by de skoalleradio wiis mei
weze.
Stel in fraach:

Wat funst no sa aardich?

Lit safolle mooglik de learling oan it wurd.
As it warom net oan 'e oarder komt, fregest dar nei.

Warom funst it sa grappich, spannend of komysk?

Slut af.

Hast soks wolris faker dien: fertelle oer wat aardichs of wat
grappichs?

Stop de opname.



Taak 7b

Is het onderstreepte woord goed of fout geschreven?

Omcirkel steeds de G van Goed of de F van Fout.

Voorbeeld:

Us heit is 40 jier. GF- 0
Wat is dat in lyts jonkje. GF

Hy komt net sa faak. GF

Ik ha skoun mei fiters. GF

Ik fyn griin in moaie kleur. GF

Froukje hat nije klean oan. GF

Der leit in aai yn 'e einekOr. GF

Wat is dat in smoarge baarg. GF

Us skaolle hat in nij lokaal. GF

Ljouwert is in grutte stad GF

De lift giet omheech. GF

Seis min twa is vjouwer. GF

Jannewaris is in k8lde moanne.    G    F

Der sit in skuor yn dyn skrift.   G    F

De boot leit under wetter. GF

Klaas is oer in stien stroffele.  G    F

Wy ha thus in video krigen. GF

De doar sit ticht. GF

Dy mus yt in stik tsiis. GF

Jan  is mei syn fiets omfallen.   G    F

Ik bin net kleer mei rekkenjen.   G    F

De brege stiet iepen. GF

Do moatst net sa stoer dwaan. GF



| Taak Bb
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Taak Bb

De r6chsek

L&s dit earst:

Stel dy foar: ien fan jimme tantes wennet fier fuort. Op in dei
bellet sy dy op mei de fraach watst foar de jierdei hawwe wolst.
Sy seit derby dat it presintsje ungefear fyftich gune kostje mei.
Do witst daliks watsto freegje silst: in r&chsekl
Der binne in soad ferskillende rachsekken te keap, mar do hast
ien bepaalde r&chsek Otkeazen. Do wolst krekt sa'nien hawwe as op
de tekening stiet. Om derfoar te soargjen, dat jim tante krekt dy
r8chsek keapet dy'tsto hawwe wolst, moatst foar har hiel sekuer
beskriuwe hoe't de rachsek der Otsjocht.

Meitsje no de opdracht troch dit briefke fierder te skriuwen:

B6ste tante,

Ik fyn it hiel fijn, dat tante my foar de jierdei in r6chsek jaan
wol.    Sa' t   wy   6fpraat   hawwe.    sil   ik   yn   dit   briefke   sekuer
beskriuwe hoe't de r chsek der Otsjocht dy't ik graach hawwe wol.
De rOchsek ............
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T A A L P E I L I N G F R Y S L A N
Beoardielingsfoarskriften skriuwopdracht

Frvsk

HANTLIEDING foar it beoardielen fan
kommunikative effektiviteit fan de skriuwtaak FRYSK

YNLIEDING

Krekt as de opdracht foar Nederlansk ("Smikkelreep") hat ek de
skriuwopdracht "Rdchsek" in kommunikatyf karakter. De learling
wol by de lazer (= tante) wat berikke, nammentlik dat krekt dy
rachsek kocht wurdt.

It iltgongspunt by it jaan fan in kommunikatyf oardiel is de
mjitte fan kommunikative effektiviteit. Jo moatte as beoardie-
ler ynskatte yn hoefier tante sunder muoite in byld kriget fan
de r6chsek en dy ek keapje sil.
Yn Jo oardiel waget de ynh8ld fan de tekst swier mei  (de
underskate ynhaldseleminten moatte fansels oanwazich waze).
Mar teksten dy't alle needsaaklike ynhaldseleminten befetsje,
kinne noch wol ferskille yn kommunikative effektiviteit. It
giet der dan om fast te stellen hoe maklik de lazer de ynhald
ferwurkje sil.
It boadskip dat de learling oerbringe wol, kin fersteurd wurde
troch swakke formulearrings, ynhald dy't net ta de saak docht,
ferkearde toansetting en in unhandige folchoarder fan elemin-
ten. De effektiviteit fan in tekst dy't ynhaldlik yn oarder
is, kin posityf beynfloede wurde troch kenmerken fan styl,
opbou en ynteraksje.
Yn dizze hantlieding komme no yn folchoarder oan de oarder:
beoardieling, tarieding, faststellen fan foldwaande en unfol-
dwaande.

Beoardieling
Jo jouwe in oardiel oer de kwaliteit fan in tekst fan in
learling troch de tekst te fergelykjen mei in noarmtekst.
De   noarmtekst   is   nei tls betinken kommunikatyf effektyf.    Is   de
tekst dy't Jo beoardiele moatte,  better,  dan sette Jo dy
heger. Is dy tekst minder, dan jouwe Jo in legere wurdearring.
Om Jo te helpen by it beoardielen hawwe Jo ta jins foldwaan:
- de opdracht sa't de learlingen dy han hawwe;
- kritearia dy't Jo oanlizze moatte by it beoardielen;
- in tal foarbyldteksten.
By de kritearia wurde trije parten underskaat. It wichtichste
is de omskriuwing fan kommunikative effektiviteit en de ken-
merken dar't in tekst oan foldwaan moat om effektyf waze te
kinnen. Darneist binne kenmerken opsteld dy't de kommunikaasje
befoarderje of krekt fersteure.
Foar it beoardielen krije Jo in tal foarbyldteksten: de noarm-
tekst, bettere en mindere teksten. De bettere en mindere
teksten binne taheakke om in yndruk te jaan fan hoe't fan de
noarmtekst 6fwykt wurde kin.
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Tariedina
Jo laze nochris de opdracht troch sa't de learlingen dy krigen
hawwe. Darnei besjogge Jo mei oandacht de beoardielingskritea-
ria, de noarmtekst en de foarbyldteksten.
Darnei sjogge Jo de teksten dy't Jo beoardiele moatte, globaal
troch om in yndruk te krijen fan de algemiene kwaliteit fan it
wurk dat Jo beoardiele sille.

It eigentlike beoardielen: it skoaren
It eigentlike beoardielen bart yn fjouwer stappen:

1.   As de l zer (= tante) mei de baste wil fan de wrald net
by steat is om de ynformaasje te begripen, dan jouwe Jo
in skoare 0.

2. Teksten dy't, ek al is it minimaal, kommunikatyf binne,
fergelykje Jo dy tekst mei de omskriuwing fan it bedoelde
effekt en de kenmerken dy't derby hearre.
By in tekst dy't yn oarder is, sjogge Jo yn hoefier't
befoarderjende kenmerken oanwazich binne.
By in tekst dy't net yn oarder is, sjogge Jo yn hoefier't
steurende kenmerken oan te wizen binne.

3.   Jo jouwe de tekst dy't Jo beoardiele moatte, in skoare
nei  fergeliking mei de noarmtekst.  De skoare foar de
noarmtekst hawwe wy steld op 100. In tekst dy't Jo twa
kear sa goed fine, jouwe Jo in skoare fan 200, in tekst
dy't Jo mar heal sa goed fine, jouwe Jo in skoare fan 50.
In tekst dy't Jo 10% better fine, jouwe Jo in skoare fan
110. Yn begjinsel kinne Jo alle skoares bruke fan 0 6f
oant sa heech as Jo sels nedich achtsje; mar it is fer-
stannich om te skoaren mei tuskenstappen fan 5 punten.

4.   Jo lizze de teksten hieltyd op skoare,  fan leech nei
heech.  It is it maklikste om in tekst dy't Jo krekt
beoardield hawwe,  daliks  op  it goede  plak te  lizzen
tusken de al beoardielde teksten. Jo kinne dan hieltyd de
skoare fergelykje mei de skoares dy't Jo al takend hawwe.
Der is gjin beswier tsjin, as dy fergeliking Jo oanlie-
ding jout om in eardere beoardieling by te stellen.

opmerkings
Neist de befoarderjende en steurende kenmerken dy't troch ds
neamd wurde, kinne Jo fansels noch oare plus- en minpunten
tsjinkomme. As dy punten te krijen hawwe mei de kommunikative
effektiviteit, moatte Jo dy ek yn it oardiel behelje. Jo neame
dy punten dan op de achterkant fan it skoareformulier.

De noarmtekst fan "Rachsek" is in tekst dy't  nei ds ferwach-
ting skreaun wurde kin troch de gemiddelde  learling mei
gen6ch underwiis yn it Frysk. Dat wol fansels net sizze, dat
soks foar dizze seleksje fan learlingen ek jildt. It is b&st
mooglik, dat in protte learlingen boppe of Qnder de noarm
skoare.
It is it doel, dat Jo by it beoardielen gjin rekken halde mei
hanskrift en stavering.
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Faststellen foldwaande
As Jo alle teksten skoard hawwe, moatte Jo noch f&ststelle
war't nei  Jo betinken de grins  leit tusken  foldwaande en
unfoldwaande. Jo kinne darby gebruk meitsje fan it feit, dat
Jo de teksten sels yn folchoarder lein hawwe. By it faststel-
len fan wat noch foldwaande is, moatte Jo rekken halde mei
dizze punten:
- wat kin reedlikerwize ferwachte wurde fan in learling oan de
ein fan de basisskoalle;
- hoe dreech is de opdracht;
- wat moat de learling mei de opdracht dwaan.

De skoare dy't nei Jo betinken by in tekst heart dy't noch
krekt foldwaande is,  folje Jo yn op de achterkant fan it
skoareformulier.
It is bast mooglik, dat Jo etkomme op in hegere of in legere
skoare as de tekst fan 100 punten dy't wy as noarm keazen
hawwe. Yn ds skoare fan 100 punten is bygelykjs net ferwurke
hoe dreech de opdracht is.

Ynfolien fan de achterkant
As Jo klear binne mei it skoaren, rinne Jo nochris troch alle
teksten hinne om te sjen oft Jo gjin teksten oerslein hawwe.
Darnei folje Jo de achterkant fan it skoareformulier yn. Dy
bledside is ornearre foar it opskriuwen fan op- en oanmerkings
dy't wy bruke kinne by it fierder ferwurkjen fan de teksten.
Yn elk gefal moatte Jo de ekstra kenmerken opskriuwe dy't
brakt binne by it beoardielen fan de teksten en de skoare dy't
Jo takend hawwe oan in tekst dy't noch krekt foldwaande is.

Foardat Jo it steapeltsje teksten oan de buorman trochjouwe,
skrasse Jo de skoare troch en/of plakke Jo in plakkerke oer de
skoare hinne. Darnei lizze Jo de teksten wer yn folchoarder
fan learlingenumer.



BEOARDIELINGSFOARSKRIFTEN

Bedoeld kommunikatyf effekt
De lazer moat sa'n dudlik byld krije fan de rachsek, dat
er de rachsek dy't 6fbylde is op de tekening, ek echt
keapet.

A.   Wichtichste kenmerken:
- der is sprake fan in rachsek;
- der komme gjin unkrekte ynhaldseleminten yn foar;
- de wichtichste kenmerken komme foar yn de beskriuwing.

B.   Positive eleminten:
- goede struktuer, benammen fan globale ynformaasje nei
mear detaillearre ynformaasje;
- details dy't brakt wurde kinne as underskiedend ken-
merk, bygelyks: sydfekken, fiters, ritsen, riem en
draachstel.

C.   Steurende kenmerken:
- it untbrekken fan struktuer troch gebrekkige formulear-
rings of it untbrekken fan lastekens;
- unkrekte details;
- betiizjende beskriuwing;
- oerstallige ynformaasje;
- untbrekken fan 6fstjoerder.



Taalpeiling Fryslan
Beoardieling fan de skriuwtaak FRYSK

De Rachsek

Noarmtekst
nr. 3523: skoare 100

Bettere teksten:
nr. 4401: skoare 130
De learling jout net allinnich de feitlike beskriuwing fan de
rachsek; hy jout ek oan wat hy mei de rdchsek dwaan wol.
Mei de ferwizing nei de priis besiket er tante der wier ta oerte heljen om krekt dizze rdchsek te keapjen.

nr. 2121: skoare 140
De learling jout net allinnich de feitlike beskriuwing fan de
rachsek. Hy jout ek oan war't dy te keap is foar de steldepriis. En de learling foeget in persoanlike noat ta yn defoarm fan it betankjen.

Minder goede teksten:
nr. 3911: skoare 50
De learling jout wol in moai wiidweidige beskriuwing, mar hy
makket eins gjin sinnen (gjin haadletters, gjin punten).

nr. 1111: skoare 40
De learling komt net folle fierder as it oanjaan fan de meast
elemint re  eleminten fan de beskriuwing.



8b De rachsek

Numer learling: .....

Namme Beoardieler: ..

Goed Heal Fout Net
goed neamd

1. in grutte rachsek 00 00

2. hat in buizen draachstel 00 00

3. ien grutte sek mei in flap 00 00

4. twa foarfekjes en/of 00 00
twa kear twa sydfekjes

5. riem om de mul mei in gesp 00 00

6. etiket op de flap en/of 00 00
fiters oan de flap

7. priis ungefear 50 gune 00 00

8. oantrdn om krekt sa'n 00 00
rachsek te keapjen

9. foeget oertsjugjende 00 00
eleminten ta

10. dudlike 6fsluting: 00 00
bgl. groetenis / oant sjen

11.   undertekening / namme 00 00



STELLINGEN

1.    Er is - zowel voor Friestalige als voor Nederlandstalige leerlingen - geen negatieve
samenhang tussen onderwijs in het Fries (als vak en als voertaal) en de beheersing
van het Nederlands aan het einde van de basisschool.

2.   De gebruikelijke tijdsinvestering voor Fries als vak en als voertaal op de basis-
scholen in Friesland is niet toereikend om de beoogde doelstellingen inzake twee-
taligheid te bereiken.

3.    Het vaststellen van kerndoelen voor Fries in het basisonderwijs krijgt als beleidsin-
strument pas betekenis als deze kerndoelen geavalueerd worden door Fries als aan-
dachtsgebied in de PPON-cyclus taal op te nemen.

4.          Het   actieprogramma '
Nederlandse   taal', zoals aanbevolen   door de Commissie

Evaluatie Basisonderwijs, dient een duidelijke visie te ontwikkelen op het gebruik
van de schooltalen Nederiands en Fries als voertaal.

5. Tweetalig onderwijs in Friesland is een noodzakelijke maar niet een voldoende
voorwaarde voor het functioneren van het Fries als taal in verschillende maat-
schappelijke domeinen.

6.   Het verdient aanbeveling om ten behoeve van de periodieke rapportage door het
Committee of' experts, zoals bedoeld in artikel 16 van het Handvest over Regionale
of Minderheidstalen van de Raad van Europa, internationaal vergelijkend onder-
zoek naar de leesvaardigheid in de dominante taal en de minderheidstaal te
verrichten dat op dezelfde leest geschoeid is als het onderzoek van LEA Reading
Literacy  Sti,dy ON.B. Elley, How in the \vorld do students read? i1992)).

7.    Het presenteren van kerndoelen voor Fries in de basisvorming van het voortgezet
onderwijs als 'Handreikingen' getiligt van een halfslachtig overheidsbeleid ten
opzichte van de tweede rijkstaal (Uitleg [publikatie- en voorlichtingsblad van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen], Gele katern, Mededelingen OenW,
nr. 13a, 17 mei 1993).

8.    De zorg van de Raad van State en van sommige fracties in de Tweede Kamer over
belemmeringen voor de deelname van niet-Friestalige inwoners van Friesland aan
het democratisch proces, vindt geen steun in de uitkomsten van taalpeilingsonder-
zoek (Voorstel van Wet (23 543) Wijziging Van de Algemene wet bestuursrecht in
verband met opneming van regels betreffende het gebritik van de taal in het be-
stuurlijk verkeer).

9.   Het gebruik van het Nederlands in de reclameboodschappen van Onirop Fr¢slan
schiet zijn commerciele doel voorbij.

10.    Twataligens is in rykdom foar it yndividu en foar de mienskip.

Stellingen behorende bij het proefschrift van S. de Jong en A.M.J. Riemersma, Taa'pei-
ling yn Frysilin. Onderzoek naar de beheersing van het Fries en het Nederlands aan het
einde van de basisschool (1994).
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