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VOORWOORD

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naaz de ontwikkeling van
tweetaligheid bij Papiamentutalige kleuters op Cura~ao en in Nederland. Het
onderzoek op Cura~ao vond plaats in het kader van een samenwerking tussen de
Katholieke Universiteit Brabant en de Sede di Papiamentu op Cura~ao en werd
mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het KabNA. Het onderzoek in
Nederland vormde een onderdeel van een longitudinaal onderzoek naar de
ontwikkeling van vroege tweetaligheid bij Turkse, Mazokkaanse en Antilliaanse
kleuters in Nederland en werd door de Katholieke Universiteit Brabant uitgevoerd in
opdracht van de stichting SVO.
Mijn promotoren Guus Extra en Ludo Verhoeven zijn degenen geweest die reeds in
een vroeg stadium van het onderzoek mij enthousiast probeerden te maken voor het
idee om een proefschrift te schrijven. Dankzij hun aanhoudende vertrouwen in de
haalbaarheid daazvan overwon ik mijn aanvankelijke aazzeling. Die had vooral te
maken had met mijn plannen om terug te keren naar Cura~ao. Ik ben hen beiden
bijzonder erkentelijk voor die vasthoudend-heid. Van Ludo Verhoeven ging een
stimulerende begeleiding uit, terwijl Guus Extra's kritische begeleiding mij dwong tot
verdere verscherping van gedachten en analyses.
Er zijn zoveel mensen betrokken bij het proces dat uiteindelijk resulteert in een
proefschrift dat het een vrijwel onmogelijke opgave lijkt om verder allen te bedanken
die op de een of andere wijze waren betrokken bij dat proces. In de eerste plaats zijn
dat uiteraazd al de leerlingen op Curasao en in Nederland die jazenlang met groot
enthousiasme deelnamen aan het onderzoek. Daardoor bleef het onderzoek ook leuk.
Hun leerkrachten, schoolhoofden en schoolbesturen maakten de deelname mogelijk,
terwijl hun ouders bijzonder welwillend alle nodige achtergrondinformatie verstrekten.
Vele toetsassistenten hebben al die jazen geholpen bij de dataverzameling. In het
bijzonder wil ik hier noemen Cheraldine Osepa en Omayra Leeflang die op Cura~ao
soms onder minder ideale onderzoeksomstandigheden de toetsafname toch steeds
binnen de geplande tijd wisten af te ronden. De kennis en vaardigheid van George
Goede op het gebied van computers en cómputerprogramma's bleken van onschatbare
waarde in de finale fase van het proces. Cazina Leanez verzorgde met enthousiaste
betrokkenheid het omslagontwerp en assisteerde bij de lay-out. Maarten koch hielp
mee de laatste hand te leggen aan de opmaak van het manuscript. Bij Leslie Monsanto
kon ik altijd terecht voor praktische oplossingen van problemen van allerlei aard,
terwijl collega's op Cura~ao en ex-collega's in Tilburg graag gevraagd en ongevraagd
advies gaven. Tenslotte is er nog een groep van naaste familie en dierbare vrienden
van wie ik vooral in moeilijke tijden enoi7ne steun heb ondervonden. Zonder hen zou
het mij nooit zijn gelukt. Aan allen een hartgrondig: masha masha danki.
Dit proefschrift draag ik op aan twee mensen die op een voor mij indringende wijze
hebben aangetoond hoe levenslust kan dienen als bron van doorzettingsvermogen:
mijn moeder en mijn dochter.
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Hoojdstuk 1 : Inleiding

HOOFDSTUK I: INLEIDING

Het verschijnsel tweetaligheid is in de afgelopen decennia vanuit verschillende
perspectieven onderzocht en beschreven. Het inzicht dat daazdoor ontstond in
taalleerprocessen, heeft de aandacht voor de diverse aspecten van tweetaligheid doen
toenemen. De meeste van deze studies zijn gericht op minderheidsgroepen die een
tweede taal leren in een omgeving waarin die taal de voertaal is. Er zijn nog weinig
studies verricht naar tweetalige ontwikkeling in ex-koloniale gemeenschappen waarin
de taal van het voormalige moederland een officiële positie inneemt, tegenover de
inheemse meerderheidstalen waarvan het gebruik vaak beperkt blijft tot informele
situaties. Een dergelijke taalsituatie is te vinden op de Nederlandse Antillen waaz het
Nederlands op historische gronden de bestuurs- en onderwijstaal is, terwijl de
creooltalen Papiamentu en het Engels van de Bovenwinden de meerderheidstalen zijn
die ook in officiële domeinen worden gebruikt op respectievelijk de Benedenwindse
en Bovenwindse eilanden. De meeste kinderen komen pas op school voor het eerst in
contact met het Nederlands en in de meeste gevallen blijft dat contact ook bepeikt tot
de instructie van de leerkracht op school. Met leeftijdgenoten wordt binnen en buiten
de school in de eigen taal gecommuniceerd. De ontwikkeling van tweetaligheid door
het leren van het Nederlands naast de moedertaal heeft in deze context primair ten
doel het kunnen volgen van Nederlandstalig onderwijs.
Taalverwervingsonderzoek heeft op de Nederlandse Antillen tot nu toe weinig
aandacht gehad. Naast het linguïstische belang van dergelijk onderzoek dat gegevens
oplevert over de structuur en het tempo van het leren van een creooltaal als moedertaal
en een tweede taal zijn gegevens over het taalleerproces ook voor het onderwijs op de
Antillen van belang. Op grond van een groot aantal adviezen is op Cura~ao het plan
geformuleerd om de volledig Nederlandstalige lagere school om te zetten in een
nieuwe basisschool waarin het Papiamentu als primaire instructietaal en het
Nederlands als vreemde taal moet gaan functioneren (Technische Werkgroep 1993).
Naast de invoering van het Papiamentu als instructietaal op de basisschool wordt
tevens de behoefte gevoeld aan verbetering van het onderwijs Nederlands, om een
soepele doorstroming naaz het vooralsnog Nederlandstalige voortgezet onderwijs te
garanderen. In dit proces zijn onderzoekgegevens over tweetaligheid in het onderwijs
onontbeerlijk (Appel 8c Verhoeven 1991). Een belangrijke vraag is immers hoe
leerlingen in deze context het beste kunnen worden opgevangen en begeleid, gezien de
complexe taalsituatie. Om op een dergelijke onderwijsleercontext beter zicht te krijgen
zijn longitudinale data nodig die de individuele variatie in aazd en mate van tweetalige
ontwikkeling in de onderbouwperiode van het onderwijs blootleggen en verklazen. Het
is verder van belang een beeld te krijgen van de sociolinguïstische en
onderwijskundige variabelen die het tempo van taalontwikkeling van kinderen mede
bepalen. Bovendien kunnen dergelijke gegevens belang-rijke bouwstenen aanleveren
voor een taalbeleid van de overheid op langere termijn.
Antillianen die naaz Nederland emigreren komen terecht in een taalsituatie waazin,
evenals dat het geval is op de Nederlandse Antillen, de eigen talen (het Papiamentu en
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Hoojdrtuk 1 : Inleiding

het Engels) en het Nederlands een rol spelen. De positie van die talen is echter in de
Nederlandse context geheel verschillend. De eigen talen functioneren dan slechts als
minderheidstalen binnen de eigen etnische groep, terwijl het Nederlands er als
meerderheidstaal wordt gebruikt in de interactie met autochtone en overige allochtone
groepen. Het leren en gebruiken van het Nederlands als tweede taal van Antillianen in
Nederland wordt sterk bepaald door de Nederlandstalige omgeving (Narain 1991).
Hoewel er in Nederland een sterke groei is waar te nemen van onderzoek naar
taalontwikkeling van kinderen uit etnische minderheden (Extra 8i Vallen 1988), wordt
in de meeste studies vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van het Nederlands
als tweede taal. Studies over verwerving en gebruik van etnische groepstalen zijn nog
schaars. Volgens Extra 8c Verhoeven (1993) moet dat mede worden toegeschreven aan
onbekendheid met psycholinguïstische en sociolinguïstische onderzoekmethoden van
experts in deze talen die zich veelal bezig houden met historisch georiënteerd
taalonderzoek. De min of ineer eenzijdige belangstelling voor tweede-taalverwerving
in Europa komt overeen met veel Amerikaanse publikaties over tweetaligheid die zich
voornamelijk concentreren op de verwerving van het Engels als tweede taal door
minderheidsgroepen.
Recentelijk is in Nederland een aantal publikaties verschenen waarin aandacht wordt
geschonken aan de moedertalen van de grootste Mediterrane minderheidsgroepen in
Nederland: Marokkanen en Turken (De Ruiter 1989; Nortier 1989; Boeschoten 1990;
Schaufeli 1991; Verhoeven 1991; Aarssen e.a. 1992; Aarts 1994).
Naar de taalverwerving van Antillianen in Nederland is nog relatief weinig onderzoek
gedaan. In het geringe aantal studies naar de Antilliaanse taalsituatie treedt bovendien
onduidelijkheid op, omdat Antillianen en Surinamers vaak onder één noemer worden
gebracht. Waarschijnlijk moet een verklaring hiervan gezocht worden in het feit dat
beide groepen afkomstig zijn uit voormalige Nederlandse koloniën en dat het
Nederlands voor zowel Surinamers als Antillianen in het land van herkomst een
belangrijke status heeft. De diversiteit in taalachtergrond wordt hier echter volkomen
genegeerd. Langen en Vierke (1992) groeperen in hun analyses van de data van de
landelijke evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid Antillianen, Surinamers en
Molukkers samen tot één doelgroep. Ook Driessen (1990) rapporteert over de
Antillianen en Surinamers als één groep in zijn onderzoek naar de rol van sociaal-
economische en culturele factoren in de onderwijspositie van allochtone leerlingen in
Nederland. Boogaard e.a. (1990) onderzochten de Nederlandse taalvaardigheid van
allochtone kleuters, waaronder Antilliaanse, en melden dat Surinaamse en Antilliaanse
kinderen met name op het gebied van de Nederlandse woordenschat achterblijven bij
het ontwikkelingsniveau van hun van huis uit Nederlandstalige leeftijdgenoten. Tot
eenzelfde conclusie komen Kook en Vedder (1989) die in hun onderzoeksverslag een
onderscheid maken tussen Antillianen en Surinamers. Surinaamse kinderen blijken op
taalvaardigheidstoetsen Nederlands hoger te scoren dan Antilliaanse en Arubaanse
leeftijdgenoten.
Het onderzoek van Kook (1994) is een van de weinig studies in Nederland waarin de
eigen taal van Antillianen de aandacht krijgt. Kook betrok het Papiamentu in haar
onderzoek naar het leren lezen en schrijven van Antilliaanse kinderen in Nederland.
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Noojdstuk I : Inleiding

Het leren spellen is volgens haaz een vaazdigheid die niet persé in de eigen taal moet
worden geleerd. Op grond van haar bevindingen pleit zij ervoor dat kinderen reeds in
de kleuterleeftijd leren omgaan met ge-schreven taal.
Gegevens over de aazd en mate van tweetaligheid van Antilliaanse kinderen in

Nederland zijn onontbeerlijk om het onderwijs in de eigen taal en cultuw en in het

Nederlands als tweede taal te doen aansluiten bij bestaande kennis en vaazdigheden

van de kinderen. Onderzoek naaz de ontwikkeling van taalvaazdigheden in het

Papiamentu en het Nederlands bij jonge kinderen in de context van Cwa~ao en van

Nederland kan dan ook om een aantal redenen worden gemotiveerd. In de eerste plaats
is het van goot belang om zicht te krijgen op de aard en mate van transfer van
vaazdigheden (Van Els e.a. 1984). Dit geldt voor beide leercontexten. Het leren van
een andere taal dan de moedertaal kan worden gezien als een herstructureringsproces
waazbij eerder verworven taalkennis als uitgangspunt kan worden genomen voor het
opslaan van kennis omtrent de nieuw te leren taal (McLeod ác McLaughlin 1986).
Daarnaast is het van belang zicht te krijgen op factoren die het proces van tweetalige
ontwikkeling bepalen. In het ontwikkelingsproces van tweetaligheid bij kinderen uit
etnische minderheidsgroepen lijken in sociolinguïstisch opzicht vooral de mate van
taalcontact en de sociaal-cultwele oriëntatie van kinderen relevant (McLaughlin 1984;
Vermeer 1986; Boers et. al. 1987; Verhoeven 1987). Belangrijke onderwijskundige
variabelen lijken in deze context vooral de mate van instructie in de eerste en tweede

taal en de vormgeving van het cumculum (Teunissen 1986). Over de
sociolinguïstische en onderwijskundige variabelen die het leer-proces van de eerste en

de tweede taal bij jonge kinderen in belangrijke mate beïnvloeden in een proces van
dekolonisatie zoals op de Nederlandse Antillen, bestaan nauwelijks gegevens.

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naaz de ontwikkeling van
het Papiamentu en het Nederlands bij jonge kinderen in de kleuterleeftijd en wel in
twee contexten. Ten eerste wordt de taalontwikkeling onderzocht van kleuters op
Cwa~ao waar het Papiamentu de meerderheidstaal is en het Nederlands vrijwel
uitsluitend in het onderwijs wordt gebruikt. Naast longitudinale metingen van aspecten
van taalvaazdigheid in het Papiamentu en het Nederlands, zijn tevens de belangrijkste
determínanten onderzocht van tweetaligheid in deze context. De keuze om het
onderzoek op Cwa~ao uit te voeren is bepaald door het feit dat van alle eilanden van
de Nederlandse Antillen en Aruba zich op Cwa~ao de meeste moedertaalsprekers van
het Papiamentu bevinden. Ten tweede is een vergelijkbare studie uitgevoerd bij
Papiamentutalige kleuters in Nederland waar het Papiamentu een minderheidstaal is en
het Nederlands de meerderheidstaal. In Nederland bestaat de etnische minderheid van
Antillianen en Arubanen voor het grootste deel uit immigranten uit Cwa~ao. Dit
gegeven maakte het mogelijk de studie naar de ontwikkeling van dezelfde talen uit te
voeren bij dezelfde etnische groep in twee uiteenlopende taalverwervingscontexten.
Deze studie bestaat uit vier delen. In Deel 1 wordt achtergrondinformatie gegeven die
relevant is voor het onderzoek. Eerst wordt in Hoofdstuk 2 het verschijnsel van
tweetaligheid besproken. In dat kader worden ook de verschillen tussen een eerste,
tweede en vreemde taal verduidelijkt. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 3 uitvoerig
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ingegaan op de twee contexten en wordt het verschil in de taalsituatie op Cura~ao en
in Nederland nader belicht.
In Deel 2 wordt nader ingegaan op de opzet van het onderzoek. Hoofdstuk 4 geeft een
nadere toelichting op de onderzoeksvragen, het design, de onderzoekspopulatie en de
dataverza-meling op Cura~ao en in Nederland. De constructie van de gebruikte
tweetalige meet-instrumenten en de overige instrumenten worden in Hoofdstuk 5
verantwoord. Daazbij komt ook de validering van de gehanteerde toetsen ter sprake.
In Deel 3 worden de resultaten van het onderzoek op Cura~ao beschreven. In
Hoofdstuk 6 worden op diverse meetmomenten op Cura~ao de resultaten beschreven
van de tweetalige toetsen op uiteenlopende linguïstische niveaus. Naast kwantitatieve
gegevens worden ook kwalitatieve gegevens gepresenteerd van de ontwikkeling van
beide talen. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 7 de ontwikkeling van tweetaligheid van
de kleuters op Cura~ao gerelateerd aan hun cognitieve en metalinguïstische
ontwikkeling. Gezocht wordt naaz verbanden tussen de ontwikkeling van de eigen taal
en die van het Nederlands, gerelateerd aan de cognitieve ontwikkeling en het
metalinguïstisch bewustzijn van de kinderen. In Hoofdstuk 8 worden de onderzochte
achtergrondvariabelen gerelateerd aan het taalvaazdigheidsniveau van de kinderen.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen leerlingkenmerken, omgevings-
kenmerken en kenmerken van institutionele opvang. Naast een descriptieve analyse
van de verzamelde gegevens wordt gezocht naaz determinanten van tweetaligheid in de
Cura~aose context.
In Dee14 wordt in spiegelvorm over het onderzoek onder Papiamentutalige kleuters in
Nederland gerapporteerd. Hoofdstuk 9 geeft de resultaten weer van de tweetalige
toetsen in Nederland vanaf het moment van entree op de basisschool tot aan het begin
van jaargroep 3. Naast kwantitatieve gegevens van scores op de verschillende toetsen
in het Papiamentu en het Nederlands worden de toetsgegevens in beide talen ook
kwalitatief geanalyseerd. Tenslotte worden ook kwalitatieve gegevens van de
ontwikkeling van het Papiamentu in Nederland vergeleken met die op Curagao. In
Hoofdstuk 10 wordt de samenhang geanalyseerd tussen tweetaligheid en cognitieve
ontwikkeling van de onderzochte Antilliaanse en Arubaanse kinderen in Nederland.
Tenslotte wordt in Hoofdstuk 11 aan de hand van achtergrond-variabelen van de
informanten gezocht naaz determinanten van tweetalige ontwikkeling in Nederland.
Tenslotte komen in Hoofdstuk 12 naast de conclusies van genoemde deelstudies
aanbevelingen voor het onderwijs en voor verder onderzoek aan bod.
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HOOFDSTUK 2: ONTWIKKELING VAN TWEETALIGHEID

In dit hoofdstuk worden de theoretische achtergronden besproken van het onderzoek. Eerst
wordt in paragraaf 2.1 het verschil uitgelegd tussen een eerste, een tweede en een vreemde
taal. Op grond van de literatuur wordt vervolgens in pazagraaf 2.2 gezocht naar een
definitie van de notie `tweetaligheid' en worden in paragraaf 2.3 verschillende patronen
van tweetaligheid gepresenteerd. In paragraaf 2.4 wordt het verband tussen tweetaligheid
en cognitieve ontwikkeling besproken en in pazagraaf 2.5 de relatie tussen tweetaligheid en
metalinguïstische ontwikkeling. In paragraaf 2.6 wordt tenslotte ingegaan op de
voornaamste factoren die tweetalige ontwikkeling lijken te béin-vloeden, terwijl in
pazagraaf 2.7 een aantal conclusies wordt gepresenteerd.

Z.1 Eerste-, tweede- en vreemde-taalontwikkeling

2.1.1 Eerste taal

De eerste ofeigen taal (T1) is de taal die gesproken wordt in de primaire sociale omgeving
van het kind. Dat is meestal de context van het gezin en daazom wordt de T1 ook vaak de
thuistaal genoemd. Een tweede taal is een taal die wordt geleerd naast de moedertaal en is
vaak een taal die in de samenleving de meerderheidstaal is. Verwerving van de eerste taal
verschilt van die van een tweede taal. Een kind dat de moedertaal leert, krijgt die taal
systematisch en frequent aangeboden door een vaste kring van personen. Een tweede-
taalverwerver daarentegen moet vaak eerst sociale contacten (b.v. met speelkameraden)
opbouwen om de tweede taal te leren. Het aanbod van de tweede taal komt in de
basisschoolleeftijd meestal van leeftijdgenoten en van de leerkracht op school, maaz is
beperkter dan het aanbod van de eerste taal thuis.
De eerste-taalontwikkeling van een kind wordt meestal beschreven in een aantal fasen, die
bepaald worden door specifieke kenmerken van taalgebruik. Schaerlaekens en Gillis
(1987) onderscheiden de prelinguale of voortalige fase, de vroeglinguale fase, de differen-
tiatiefase en de voltooiingsfase. De prelinguale fase die loopt vanaf de geboorte tot
ongeveer een jaar kenmerkt zich door de cefening van vocalen en later ook consonanten,
terwijl in de tweede helft van het eerste levensjaaz de brabbelfase begint. In de
vroeglinguale periode tussen een en twee en een half jaaz begint het kind steeds meer
woorden te gebruiken die herkenbare betekenis hebben. De ontwikkeling loopt van één- en
twee- naaz meerwoordzinnen. Tot ongeveer het vijfde jaaz treedt een belangrijke difieren-
tiatieperiode op. In deze fase worden alle venvorven vaardigheden verder uitgebouwd,
waaronder de fonologie, de woordenschat, de zinsbouw en de morfologie. In deze fase
grceien ook de metalinguïstische en communicatieve vaazdigheden van het kind. Tussen
het vijfde en zesde jaaz stapt het kind steeds meer van kindertaal af en begint het taal te
gebruiken die de taal van volwassenen benadert. Op school wordt in deze periode
gestructureerde taal aangeboden en leert het kind lezen en schrijven.
Globaal wordt de verwerving van de mcedertaal ook wel onderscheiden in twee
kernperiodes. Allereerst is er sprake van een primaire socialisatie in de mcedertaal (0-5
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jaar) waarbij de mcedertaal zich weliswaar ontwikkelt, maar nog niet zodanig beheerst
wordt dat het kind abstracte taal kan gebnuken met grote nuanceringen en kleine
betekenisverschillen. In een volgende periode (tussen 5 en 10 jaar) wordt vooral de kennis
over taal uitgebreid en leert het kind lezen en schrijven. In deze periode kan taal steeds
meer gebruikt worden als een veelzijdig communicatie-, denk- en abstractiemiddel.

2.1.2 Tweede taal

Met een tweede taal wordt de taal aangeduid die na ofnaast de moedertaal wordt geleerd.
Omdat veel studies over taalontwikkeling in meertalige situaties zich gericht hebben op
minderheidsgroepen, wordt het begrip 'tweede taal' meestal gebruikt ter aanduiding van de
taal die door de omgeving wordt gebruikt als dominante omgangstaal.
Uit een groot aantal studies blijkt dat kinderen opmerkelijk goed kunnen omgaan met twee
taalsystemen en een tweede taal vaak op spontane wijze leren zonder gestructureerde
instructie. Leerders van een tweede taal van diverse eerste-taalachtergronden, zowel
kinderen als volwassenen, blijken structuuipricipes van de tweede taal in hoge mate op
soortgelijke wijze te leren. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van reeds aanwezige
kennis, waaronder de eerste taal (Van Els e.a. 1984; Larsen-Freeman ác Long 1991). Er
zijn aanwijzingen dat voor wat betreft het leervermogen en de structureringsprincipes van
taal er geen wezenlijk verschil bestaat tussen venvervingsprocessen in een eerste en
tweede taal. Leerders van een tweede taal zijn echter over het algemeen ouder dan eerste-
taalleerders en dus cognitief en sociaal verder ontwikkeld. Zij beheersen doorgaans reeds
diverse functies van taal. Omdat T2-leerders, ongeacht leeftijd en taalachtergrond, de
structuur van een tweede taal op in hoge mate soortgelijke wijze lijken te leren, wordt
aangenomen dat dit proces verloopt op basis van universele, aangeboren eigenschappen
van taalontwikkeling (Hakuta 1986). Verscheidenheid in het taalleerproces tussen T1- en
T2-leerders en tussen T2-leerders onderling zou vooral gezocht moeten worden in
verschillen in leercontext (I-Iakuta 1986) en in verschillen in tempo van leren (Verrneer
1986).

2.1.3 Vreemde taal

Het begrip 'tweede taal' kan verder worden gedifferentieerd naar leer- en gebnukscontext.
De term vreemde taal (Vt) wordt vaak gebnukt voor de taal die in een exclusief schoolse
situatie wordt geleerd voor verschillende doeleinden. Het is een taal die niet functioneert
als pmmair communicatiemiddel en die dus niet wordt gebruikt in de dagelijkse omgang.
Een tweede taal wordt daarentegen wel een tweede communicatiemiddel naast of in plaats
van de eerste taal van de gebnriker, omdat die taal als omgangstaal functioneert in de
taalgemeenschap waarin de leerder zich min of ineer pennanent bevindt (Van Els e.a.
1984). Het verschil tussen het leren van een tweede en een vreemde taal (respectievelijk
T2 en Vt) kan vanuit een sociolinguïstische, een psycholinguïstische en een pedagogische
invalshoek benaderd worden.
Sociolinguïstische verschillen tussen T2 en Vt omvatten de domeinverschillen tussen
natuurlijke taalomgeving en school. In een natuurlijke taalomgeving komt de taalleerder
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een veel grotere variatie tegen van taalgebruiksituaties, gesprekpartners, onderweipen en
motieven dan in een onderwijssituatie kan worden bereikt.
Psycholinguïstische verschillen tussen het leren van een vreemde taal en een tweede taal
kunnen worden aangeduid met de door Krashen (1981) aangegeven dichotomie van
respectievelijk formele en informele taalleeiprocessen. In een forrneel leeiproces is er
sprake van bewuste studie van de taal, onder meer door het leren van expliciete regels van
de doeltaal. Inforrneel taalleren geschiedt daarentegen door observatie en participatie in
communicatieve interacties met gebnuik van de doeltaal. Omdat onderzoek heeft
aangetoond dat taalleren een ontdekkingsproces is dat onder bepaalde voorwaarden min of
meer spontaan en automatisch plaatsvindt, wordt tegenwoordig gestreefd naar com-
municatíef gericht taalonderwijs waarin het natuurlijke taalleerproces zoveel mogelijk
wordt benaderd (Bnunfit 1984).
Verschillen tussen T2 en Vt kunnen vanuit een pedagogische optiek teruggebracht worden
tot verschillen tussen formeel en informeel leren. In een formeel leetproces wordt het
leerproces bewust geordend, gestuurd en béinvloed. Het taalaanbod is voornamelijk
aflcomstig van de leerkracht die ook het ondenverp en de kwantiteit van informatie in de
interactie bepaalt. In een informele taalleersituatie moet de leerder zelf het leerproces
sturen en bijsturen op basis van een breed taalaanbod.
Stern (1981) meent dat er sprake is van een continuum in het leerproces van een tweede

taal, lopend van het functioneel leren van een tweede taal in een natuurlijke omgeving

enerzijds tot het gestructureerd leren van een tweede taal in een onderwijsomgeving

anderzijds. Aan de ene kant van de schaal wordt het begrip 'tweede taal' gebruikt en aan de

andere kant 'vreemde taal'. Over het effect van het exclusief leren van een tweede taal op

school en het daarbij te bereiken vaardigheidsniveau zijn de meningen verdeeld. Krashen

(1982) trekt uitgaande van het onderscheid tussen verwerven en leren van een taal de

efficiëntie van formeel onderwijs van een taal in twijfel. Allen e.a. (1990) menen echter op
basis van de opbrengst van experimenteel taalonderwijs dat een goede kwaliteit van
taalonderwijs cruciaal is voor het succesvol leren van een vreemde taal via géinstitutionali-
seerd onderwijs. Zij gaan ervan uit dat een adequaat taalaanbod, voldoende motivatie om

de vreemde taal accuraat te gebruiken en ruime communicatieve oefening met de te leren

taal ook binnen het onderwijs kunnen leiden tot een hoog taalvaardigheidsniveau.

2.2 Typologie van tweetaligheid

Op de wereld worden duizenden verschillende talen gesproken. Crystal (1992) geeft een
schatting van zo'n 5000 talen. Daartegenover staat dat het aantal landen in de wereld het
getal van 200 niet overschrijdt. Eentaligheid is dan ook eerder uitzondering dan regel.
Volgens Fishman (1965) wordt bij meer dan de helft van de wereldbevolking meer dan
één taal gebniikt in dezelfde taalgemeenschap.
Tweetaligheid of ineertaligheid -zowel op individueel niveau als op gemeenschapsniveau-
is geen statische situatie. Er treden onder invloed van een groot aantal factoren in de loop
van de tijd altijd verschuivingen op, zowel in het beheersingsniveau van de betrokken talen
als in de functie van de talen binnen een taalgemeenschap. Met de term 'tweetaGgheid'
wordt een breed spectrum van vaardigheden in twee of ineer talen aangeduid. Bloomfield
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(1933) omschreef het begrip oor-spronkelijk als `a native-like control of two languages'.
Dit criterium wordt ook wel een perfectionistische visie op tweetaligheid genoemd
(Hoffmann 1991). Zuivere tweetaligheid komt nauwelijks voor, omdat bij tweetaligheid -
afzonderlijke taalvaazdigheden worden ontwikkeld afhankelijk van diverse
gebruiksdomeinen van de talen (Verhceven 8i Vermeer 1989). In dit verband wordt vaak
de notie `gebalanceerde tweetaligheid' gehanteerd. Het verschijnsel wu voorkomen bij
tweetaligen die beide talen vrijwel op moedertaalniveau beheersen (Hoffinann 1991).
Maar ook deze vorm van tweetaligheid komt in de praktijk weinig voor. Tegenwoordig
hanteren de meeste onderzoekers de term `gebalanceerde tweetaligheid' in de ruimere
betekenis van tweetaligen die beide talen op vergelijkbaar niveau beheersen (Romaine
1989). Volgens deze omschrijving kunnen ook tweetaligen van wie het taalvaaz-
digheidsniveau in beide talen relatief beperkt is, gerekend worden tot gebalanceerde
tweetaligen. Doorgaans zullen zij, afhankelijk van het domein of de situatie van
taalgebruik, dominant of vaardiger in één van beide talen zijn (Saunders 1988). Volgens
MacNamara (1967) is er sprake van dominantie, wanneer bij gebalanceerde tweetaligheid
de taalgebniilcer vrijelijk kiest voor een bepaalde taal.
Inzicht in domeingebonden taalgebruik van meertaligen heeft ertce geleid dat het begrip
tweetaligheid tegenwoordig in numere zin wordt opgevat en omschreven als het vermogen
om twee of ineer talen te gebnuken (Mackey 1968; Romaine 1989). Juist vanwege deze
ruime definiëring is er moeilijk een eenduidige definitie te geven van het begrip. Baetens
Beazdsmore (1982) ziet tweetaligheid als `a relative concept with no cleaz cut-offpoints'.
Volgens Mackey (1968) moet tweetaligheid niet alleen onderscheiden worden naar vaaz-
digheidsniveau in verschillende talen, maaz ook naar functie, mate van codewisseling en
mate van interferentie tussen de betreffende talen. Romaine (1989) meent dat
tweetaligheid niet los gekoppeld kan worden van de sociolinguïstische context van het
fenomeen. Grosjean (1985) pleit voor een holistische beschouwing van tweetaligheid: de
tweetalige moet in zijn opvatting niet beschouwd worden als de som van twee eentaligen,
omdat tweetaligheid een eigen karakteristieke taalconfiguratie inhoudt.
Saunders (1988) ziet tweetaligheid als een continuiim, lopend van de spreker die aan het
begin staat van het leeiproces van een tweede taal tot aan de zeldzame tweetalige die beide
talen beheerst op het niveau van een moedertaalspreker. Differentiatie in tweetaligheid
bestaat volgens deze opvatting in het bereikte beheersingsniveau van de twee talen. Ver-
hoeven 8z Vermeer (1989) gaan tenslotte uit van een beperkende defmitie waarbij er pas
sprake is van tweetaligheid wanneer twee of ineer talen zodanig beheerst worden dat
iemand zich in beide talen op gelijk niveau kan uitdrukken en -afhankelijk van domein en
ondervverp- gemakkelijk kan overschakelen van de ene naaz de andere taal.
Uit het bovenstaande blijkt dat tweetaligheid een fenomeen is dat uit vele facetten bestaat.
Uitgaan-de van dit gegeven stelt Hoffmann (1991) in plaats van een definitie van
tweetaligheid een profielbeschrijving van de tweetalige voor met de volgende
linguïstische, sociolinguïstische en sociaal-psychologische aspecten:
- ontwikkeling van de betreffende talen: is er sprake van behoud ofverlies van de eerste

of tweede taal;
- relatie tussen de verwerving van de twee talen: simultane of successieve taalverwer

~g;
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taalvaardigheidsniveau in ellc der talen;
functies van elk der talen;
kenmerken van taalgebnuk: aard en mate van transfer en codewisseling;
attitude ten opzichte van de twee talen en sprekers van deze talen;
interne en exteme factoren: motivationele, sociale, psychologische factoren;
omgevingskenmerken;
mate van affmiteit met de betrokken cultwen.

Een dergelijke omschrijving doet weliswaar recht aan verschillende deelaspecten, maar
stuit op problemen wanneer een operationalisering van die aspecten mcet worden
gerealiseerd.

2.3 Patronen van tweetaligheid

Om verschillende vormen van tweetaligheid te onderscheiden wordt meestal op basis van
diverse criteria een aantal concepten gehanteerd. De route van tweetalige ontwikkeling
wordt tot uitdnikking gebracht in de termen `simultane' en `successieve' tweetaligheid. In
het eerste geval worden twee talen min of ineer gelijktijdig verworven terwijl in het laatste
geval de tweede taal pas later wordt geleerd. Het begrip `simultane tweetaligheid' wordt
meestal gebruikt wanneer vóór het derde levensjaar sprake is van het leren en gebruiken
van twee talen. De keuze van die leeftijdsgrens is echter arbitrair (McLaughlin 1984).
De factor leercontext staat centraal in het onderscheid dat Skutnabb-Kangas (1984) maakt
tussen natuwlijke en schoolse tweetaligheid, ofwel ongestuwde en gestuwde tweetalig-
heid. In het eerste geval ontstaat tweetaligheid in een omgeving die meertalig is waardoor
een leerder op jonge leeftijd op natuwlijke wijze twee talen verwerft. Schoolse tweetalig-
heid zou daarentegen ontstaan in een leersituatie waarbij de tweede taal fon~neel wordt
géinstrueerd, terwijl er buiten de school weinig of geen gebruik wordt gemaakt van de taal.
Het prestige van talen speelt een rol in de dichotomie van additieve tegenover subtractieve
tweetaligheid (Lambert 1978). In een additieve context worden één of ineer prestigetalen
vaak vrijwillig geleerd naast de eerste taal. Vaak wordt voor deze vorYn ook wel de term
`elitaire tweetaligheid' gebruikt (Skutnabb-Kangas 1984). In een subtractieve verwer-
vingscontext daarentegen is de tweede taal vaak een meerderheidstaal, terwijl de eerste taal
weinig prestige geniet. Kinderen uit etnische minderheidsgroepen worden meestal in een
subtractieve context tweetalig.
Ook de functie van de verschillende talen kan als onderscheidende factor worden genoemd
bij de beschrijving van diverse patronen van tweetaligheid. Verschil in tweetaligheid komt
voort uit de verschillende gebruiksfuncties van talen binnen en tussen tweetaligen. In dit
verband maakt Baetens Beardsmore (1982) een onderscheid tussen receptieve en
produktieve tweetaligheid, elk verder onderscheiden naar mondelinge en schriftelijke
vaardigheden. In tabel 2.1 is een model uitgewerkt naar tien mogelijke vormen van
receptieve dan wel produktieve tweetaligheid, zoals ontleend aan Hof~nann (1991).
Volgens de eerste drie gevallen in de tabel moet een tweetalige die weliswaar alle vier
vaardigheden in de eerste taal beheerst, maar slechts de receptieve vaardigheden in de
tweede taal (luistervaardigheid enlof leesvaardigheid), beschouwd worden als een
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receptieve tweetalige. Tot de receptieve tweetalige wordt volgens dit model ook gerekend
de tweetalige die (nog) slechts de receptieve vaardigheden in elk der twee talen beheerst.
Ook van de produktieve tweetalige zijn er volgens het voorgestelde model diverse
configuraties denkbaar. Zo kan er sprake zijn van een tweetalige die alle vaazdigheden in
beide talen beheerst. In het tweede respectievelijk derde voorbeeld beheerst de produktieve
tweetalige luister-, lees- en spreekvaazdigheid in beide talen en schrijfvaardigheid slechts
in de eerste taal of helemaal nog niet. Een tweetalige die wel mondelinge, maar nog geen
schriftelijke vaazdigheden in beide talen beheerst is volgens dit model een produktieve
tweetalige, evenals de tweetalige die mondelinge vaardigheden in de ene taal en
schriftelijke vaardigheden in de andere taal beheerst.

Tabe12.1: Yormen van tweetaligheid (ontleend aanHoj~mann 1991)

Receptieve tweetaligheid
Luistervaardigheid T 1 T2 T 1 T2 T 1 T 1 T2 T1
Leesvaardigheid T 1 T2 T 1 T 1 T2 T2
Spreekvaardigheid T1 T1 TI
Schrijfvaardigheid T 1 T 1 T 1

Produktieve tweetaligheid

Luistervaardigheid T1 T2 T1 T2 T 1 T2 T1 T2 T1
Leesvaardigheid T1 T2 T1 T2 TI T2 T2
Spreekvaardigheid T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T 1
Schrijfvaardigheid T1 T2 T1 T2

Romaine (1989) zoekt het onderscheid tussen tweetaligen meer in de sociolinguïstische
context van de taalgebruiker. Op grond van de taal van elk van de ouders, de
omgevingstaal en de taal die thuis wordt gebruikt in de interactie met het kind,
onderscheidt zij zes patronen van tweetaligheid bij jonge kinderen (tabe12.2).
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Tabe12.2: Patronenvan tweetaligheid (naarRomaine 1989)

Type Taal van ouders Omgevingstaal Taal tegen kind

1 T1 f T2 T2 T 1 f T2
2 T1 t T2 T2 T1
3 T1 T2 T1
4 T 1 f T2 T3 T1 f T2
5 T1 T1 T1 t T2
6 T 1 f T2 T 1 t T2 T1 t T2

Type 1 staat voor een tweetalig gezin waarin het kind in twee talen wordt opgevoed,
waarbij één van de talen de omgevingstaal is. In het tweetalige type 2-gezin is de
omgevingstaal ook de taal van de ouders of één van de ouders, maar wordt de andere
ouderlijke taal gesproken tegen het kind. De ouders van type 3- en type 5-gezinnen zijn
ééntalig, maar de kinderen groeien tweetalig op: in het ene geval (type 3) door de om-
geving die een andere taal spreekt dan de thuistaal en in het andere geval (type 5) omdat de
ouders naast de eerste ook een tweede taal gebruiken in interactie met het kind. Wanneer
het gezin tweetalig is maar de omgevingstaal een derde taal is (type 4), groeit het kind aan-
vankelijk tweetalig en later drietalig op. Type 6 komt voor in een tweetalige of ineertalige
samenleving waarin ouders en kind meertalig zijn. Met uitzondering van type 5 en 6
kunnen de hier beschreven tweetalige patronen gerelateerd worden aan de positie van
etnische minderheidsgroepen in een samenleving. Voor wat Cura~aose gezinnen in
Nederland betreft kan een verschuiving worden waargenomen van type 3 naar een zevende
type, waarbij de taal van de ouders onderling T1 is, de omgevingstaal T2 en de taal die
tegen het kind wordt gesproken ook T2 is (Kook 8t Narain 1991).

2.4 Tweetaligheid en cognitieve ontwikkeling

Op grond van een groot aantal studies naar causale verbanden tussen tweetaligheid en cog-
nitieve ontwikkeling fonnuleerde Cummins (1976) zijn visie dat tweetaligen over een
grotere verscheidenheid van talige en culturele ervaring beschikken dan ééntaligen omdat
zij toegang hebben tot twee culturen en twee linguïstische systemen. Naar aanleiding van
het debat, door Scandinavische onderzoekers gestart, over de gevonden discrepantie tussen
taalvaardigheid van kinderen en een achterstand in hun conceptueel- linguïstische kennis,
ontwikkelde C~~mm;nc (1979, 1980) vervolgens op grond van een groot aantal studies een
meerdimensionale opvatting over taalvaardigheid. Volgens deze opvatting bestaat
taalvaardigheid uit twee kerncomponenten : een cluster van pragmatische taalvaardigheden
die gerelateerd zijn aan interactief taalgebruik (BICS) en een cluster van algemene
cognitieve en academische kennis en vaardigheden (CALP). In latere publikaties vcegde
Cummins twee dimensies tce aan het onderscheid tussen BICS en CALP (Cummins 1981,
1983, 1984). De eerste dimensie heeft betrekking op de mate van cognitieve inspanning
die taalgebnuk vereist. Aangenomen wordt dat het taalvaardigheidsniveau de mate van
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geautomatiseerd taalgebruik bepaalt. En naarmate het taalgebruik meer automatisch
verloopt, neemt ook de cognitieve inspanning voor dat taalgebnuk af. De tweede dimensie
heeft betrekking op de contextuele steun waarin taalgebnuk is ingebed. Naarrnate er
minder situationele en paralinguïstische ondersteuning wordt gegeven is communicatie
meer athankelijk van de linguïstische context en zijn er voor de taalgebruiker minder
aanknopingspunten in de onmiddellijke realiteit. Taalgebniik vindt in alledaagse situaties
veel niet-talige ondersteuning, terwijl dat in onderwijsleersituaties veel minder het geval is.
Met betrekking tot tweetaligheid gaat Cummins ervan uit dat de basale
taalvaardigheidsaspecten (BICS) zich in de tweede taal min of ineer onafhankelijk van de
eerste taal ontwikkelen. Cognitieve~academische vaardigheidsaspecten zouden daarentegen
een gemeenschappelijke basis hebben die transfer van T1 naar T2 mogelijk maakt.
Volgens deze interdependentiehypothese zal in een meertalige situatie gebn.uk van de
meerderheidstaal op school tweetalige ontwikkeling stimuleren indien er voldoende
aandacht wordt besteed aan de eerste taal van leerlingen. Indien de eerste taal niet
voldoende wordt ondersteund, blijft de taalontwikkeling van de leerling achter en wordt
tevens de verdere ontwikkeling van de tweede taal afgeremd.
Verondersteld wordt dat tweetalig onderwijs succesvol zal zijn wanneer kinderen over
voldoende taalvaardigheid beschikken om te kunnen functioneren in de cognitief
veeleisende context van het onderwijs waar weinig contextuele ondersteuning van
taalgebnuk voorkomt. Onder meer Hulstijn (1984) vecht deze veronderstelling aan, omdat
naar zijn mening schoolse taken zich niet alleen kenmerken door afwezigheid van niet-
talige ondersteuning. De school dcet ook een beroep op vaardigheden die volgens hem niet
specifiek talig zijn, zoals probleemoplossingsstrategieën, efficiëntie in gebruik van de
beschikbare tijd, dcelmatige leesstrategieën en dcelmatige planningsstrategieën bij het
schrljven. C~~mminc' theoretisch kader kan wel verklaren waarom kinderen die in de
dagelijkse omgang taalvaardig lijken te zijn, op school problemen krijgen bij het uitvoeren
van cognitief veeleisende taken.

2.5 Tweetaligheid en metalinguïstisch bewustzijn

Onderzoek heeft uitgewezen dat tweetaligheid geen negatieve invloed heeft op de
ontwikkeling van algemene intellectuele vaardigheden van kinderen. Veel onderzoekers
menen dat er juist een positief effect van tweetaligheid bestaat op gebieden die gerelateerd
zijn aan taal, zoals het metalinguïstisch bewust-rrjn (Hakuta 1986). Metalinguïstisch
bewustzijn is de expliciete kennis over taal. Onder metalinguïstische vaardigheid moet de
vaardigheid worden verstaan om bewust te kunnen denken over taal en kenmerken van taal
(Mommers 1990). Bij dit soort kennis verschuift de aandacht van de communicatieve
inhoud van taal naar de grammatische vormgeving (Verhoeven 8c Van Kuyk 1991). Tot
het metalinguïstisch bewustzijn worden minimaal gedragingen gerekend die abstractie van
gebruiksaspecten van taal veronderstellen. Maximaal betreft het de expliciete formulering
van linguïstische kennis. Metalinguïstische aspecten van taal zijn niet specifiek voor een
bepaalde taal. Aangenomen wordt dat de ontwikkeling van metalinguïstisch bewustzijn
wordt gestimuleerd door tweetaligheid (Bialystok 1991).
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Kennis over taal ontwikkelt zich volgens Clark (1978) al vanafde leeftijd van twee en een
half jaar. Daarna komen andere metalinguïstische aspecten tot ontwikkeling, zoals controle
van eigen taaluitingen, tcetsing van taaluitingen aan de werkelijkheid, bewust taalleren,
voorspellen van de gevolgen van taalgedrag en reflectie op taaluitingen. Onderzoek laat
zien dat pragmatisch bewustz.ijn relatief vrceg tot ontwikkeling komt, waarbij kinderen
communicatieve processen kunnen doorzien. Vorm- en woordbewustzijn komen later tot
ontwikkeling terwijl fonologische oordelen gerekend kunnen worden tot de moeilijkste
metalinguïstische vaardigheden (Verhceven 8r. Van Kuyk, 1991). Pragmatisch bewustzijn
en fonologisch bewustzijn blijken belangrijke aspecten op grond waarvan kinderen op zeer
jonge leeftijd inzicht in geschreven taal verwerven, terwijl omgekeerd dit bewust-zijn
gestimuleerd wordt door omgang met schrift. Aangenomen wordt dat de vaardigheid om
strategieën tce te passen om woorden te herkennen, afhankelijk is van de kennis van regels
van een taal, het kunnen toepassen van analyse en synthese van fonemen, en het kunnen
onderscheiden van fonemen en grafemen (Verhceven 1987). Onderzoek heeft echter ook
aangetoond dat de ontwikkeling van deze metalinguïstische vaardigheden milieugebonden
is: kinderen uit kansarme milieus worden op dit niveau minder gestimuleerd, waardoor het
metalinguïstisch bewustzijn minder gced tot ontwikkeling komt (Wells 1981). Stimulering
van deze vaardigheden in het kleuteronderwijs kan daarom van belang zijn.
Naar de relatie tussen tweetaligheid en metalinguïstisch bewustzijn is uitgebreid onderzoek
gedaan. Donaldson (1978) vergeleek één- en tweetalige kinderen en vond dat tweetalige
kinderen meer taalanalytisch georiënteerd zijn en dan ook eerder dan ééntalige kinderen
rijp zijn om te leren lezen. Bialystok (1987a) vond dat tweetalige kinderen van
verschillende leeftijd grammaticaliteit beter konden beoordelen dan ééntalige
leeftijdgenoten. In een andere studie vond zij dat tweetalige kinderen ook op woordniveau
(woordconcepten en analyse van zinnen) hun leeftijdgenoten vooruit waren (Bialystok
1987b). Aangenomen wordt dat hoe hoger de mate van tweetaligheid is, des te beter
metalinguïstische vaardigheden zijn ontwikkeld ten opzichte van die van ééntaligen. Dat is
volgens Bialystok (1988) terug te voeren op het gegeven dat tweetaligen beter hun
taalkennis kunnen analyseren en bovendien een betere controle hebben op hun
taalproduktieproces. Deze voorsprong genereert vroegere leesrijpheid. Dit kan op zijn
beurt weer leiden tot betere onderwijsprestaties.
De ontwikkeling van vaardigheid in twee talen stimuleert de ontwikkeling van het
metalinguïstisch bewustzijn. Uitgaande van de drempelhypothese van Cuinmins (1976)
betekent dit dat in geval van tweetaligheid een bepaald niveau van vaardigheid mcet
worden bereikt in beide talen, voordat de positieve effecten van tweetaligheid op metalin-
guïstisch bewustzijn zichtbaar worden.

2.6 Determinanten van tweetaligheid

Chomsky (1965) formuleerde de claim dat er sprake mcet zijn van een aangeboren
taalvermogen LAD (language acquisition device) waarmee grammatica wordt
gegenereerd. Deze claim maakte een eind aan de behavioristische opvatting over
taalverwerving die in de jaren 50 opgang maakte en die stelde dat taalleren primair een
kwestie van imitatie was. Volgens deze opvatting speelde de taalomgeving dan ook een
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centrale rol in het taalverwervingsproces. Chomsky veiwieip deze benadering en stelde dat
de invloed van exteme linguïstische factoren in het taalleerproces minimaal was ten
opzichte van interne cognitieve factoren. Zijn opvattingen beïnvlcedden in sterke mate het
taalverwervingsonderzoek in dejazen 60 dat zich voornamelijk richtte op mentale aspecten
van taalleren. Het mentalistische uitgangspunt dat omgeving van secundair belang is in het
taalverwervingsproces, vond in de 70-er jaren een tegenhanger in een procedurele
benadering van taalvenvervingsonderzoek. Deze benadering benadrukt de interactie tussen
inteme en externe factoren in het taalleerproces, uitgaande van het cognitieve vermogen
van het kind om de grammatica van de omgevingstaal te ontdekken. Sindsdien worden bij
veel taalverwervingsondeizoek sociaal-psychologische factoren betrokken, zoals de rol
van de aazd en mate van taalaanbod en de sociaal-culturele oriëntatie van de leerder.
Er zijn in de loop van de tijd diverse verklarende modellen van tweetalige ontwikkeling
voorgesteld (voor een overzicht zie Gazdner 1985). De meeste van deze modellen zijn
gebaseerd op onderzoek naar de verwerving van een tweede taal in een omgeving waarin
die tweede taal ook de meerderheidstaal is. Op grond van een analyse van de voorgestelde
modellen concludeert Gazdner (1985) dat motivatie om een taal te leren, en dan met name
integratieve motivatie, de belangrijkste factor vormt die het taalvaardigheidsniveau in de
tweede taal uiteindelijk bepaalt. Recent onderzoek naaz sociaal-culturele detemunanten
van tweetalige ontwikkeling van kinderen spitst zich toe op variabelen in de domeinen van
het kind, het gezin en de school (Driessen 1990; Verhoeven 1991; Nazain 8c Verhceven
1994; Aarts 1994).

2.7 Conclusie

Van het fenomeen tweetaligheid is geen eenduidige defmitie te geven. Afhankelijk van een
groot aantal factoren kan een scala aan patronen van tweetaligheid worden onderscheiden.
De mate van tweetaligheid kan variëren tussen talen (dominantie van talen, gebalanceerde
tweetaligheid) alsook binnen talen (niveau van diverse deelvaardigheden). Tweetaligheid
ontwikkelt zich voorts binnen een bepaalde sociaal-economische context en kan niet als
primaire oorzaak van tegenvallende onderwijsprestaties worden aangewezen. Sociaal-
economische status blijkt een cruciale interveniërende factor in het onderwijs (Romaine
1989).
Anders dan in de Nederlandse context, is er bij Antillianen in de Cura~aose context sprake
van gestuurde tweetaligheid. Dat houdt in dat kinderen via de school tweetalig (dienen te)
worden. De mogelijkheden van cefening van de tweede taal buiten de school in natuurlijke
interactie ontbreken vrijwel geheel. Deze beperking oefent druk uit op de inrichting van
het taalondenvijs en béinvloedt de eisen die gesteld kunnen worden aan het taalbeheer-
singsniveau op diverse kritieke momenten in het onderwijsleerproces.
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de linguïstische en pedagogische aspecten
van het leren van een eerste taal en die van een tweede of een vreemde taal. De
omstandigheden en het tempo in het verwervingsproces van de eerste taal zijn vaak sterk
verschillend van die van een tweede ofvreemde taal. Verder kunnen verschillen tussen een
tweede en vreemde taal vanuit sociolinguïstisch, psycholinguïstisch en pedagogisch
perspectief gezien en verklaard worden. Psycholinguïstische en pedagogische verschillen
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kunnen onder meer worden opgevangen door een zo breed en adequaat mogeli~7c
taalaanbod in het onderwijs, gericht op een communicatieve training van de leerder. Een
aantal sociolinguïstische factoren zijn daarentegen moeilijk te manipuleren.
Cognitievelacademische vaardigheidsaspecten hebben in een eerste en tweede taal een
gemeenschappelijke basis die transfer van T 1 naar T2 mogelijk maakt. Succesvol tweetalig
onderwijs hangt in hoge mate af van de vraag of kinderen over voldoende taalvaardigheid
beschikken om te kunnen functioneren in schoolse situaties waarin doorgaans weinig
contextuele ondersteuning aan taal wordt gegeven. Met name in T2-onderwijs is een brede
contextuele ondersteuning vereist.
De ontwikkeling van het metalinguïstisch bewustzijn blijkt in belangrijke mate samen te
hangen met de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheden en dus met succes in het
onderwijs. Kinderen uit kansarme milieus worden wat dit betreft minder gestimuleerd
waardoor het metalinguïstisch bewustzijn minder goed tot ontwikkeling komt. Stimulering
van deze vaardigheden in het kleuteronderwijs speciaal met het oog op deze groep lijkt
daarom zinvol.
De ontwikkeling van vaardigheden in twee talen blijkt de ontwikkeling van het
metalinguïstisch bewustzijn in velerlei opzicht te kunnen stimuleren. Er moet echter een
bepaald niveau van vaardigheid worden bereikt in beide talen, voordat de positieve
effecten van tweetaligheid en metalinguïstisch bewustzijn zichtbaar worden. Aandacht
voor en stimulering van de ontwikkeling van de eerste taal naast ontwikkeling van de
tweede c.q. vreemde taal is daarom van groot belang.
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HOOFDSTUK 3: TWEETALIGHEID OP DE ANTILLEN
EN IN NEDERLAND

In dit hoofdstuk worden de taalverwervingscontexten van Antillianen op de Antillen en in
Nederland belicht. Bij de beschrijving van de taalsituatie in meertalige gebieden wordt het
gewicht van de betreffende talen doorgaans bepaald door factoren als sprekersaantallen,
functie en status (Ferguson 1966). Op grond van deze indeling wordt eerst de taalsituatie
op de Antillen geschetst. ln paragraaf 3.1.1 wordt ingegaan op censusdata en de distributie
van talen op de Nederlandse Antillen. In paragraaf 3.1.2 wordt de functie van het
Papiamentu, Engels en Nederlands op de Antillen geanalyseerd, terwijl de status van de
talen wordt besproken in paragraaf 3.1.3. In paragraaf 3.1.4 wordt dieper ingegaan op het
taalonderwijs op Cura~ao en op het tot nu toe uitgevoerde taalonderzoek. De taalsituatie
van Antillianen in Nederland komt in paragraaf 3.2 aan bod, terwijl in paragraaf 3.3 een
aantal conclusies wordt gepresenteerd.

3.1 Taalsituatie op de Antillen

3.1.1. Sprekersaantallen

Hcewel censusdata als informatiebron voor sociolinguïstisch onderzoek niet altijd even
geschikt zijn ( De Vries 1985), kunnen gegevens over sprekersaantallen van de talen op de
eilanden van de Nederlandse Antillen ontleend worden aan bevolkingsonderzoeken die er
sinds 1960 om de tien jaar hebben plaatsgevonden. Thuistaalgebruik is bij de laatste twee
volkstellingen onderzocht aan de hand van de volgende vragen, gesteld aan het hoofd van
elk huishouden :
1. Welke taal of talen worden doorgaans in dit woonverblijf gesproken?
2. Welke is de meest gesproken taal?
Voor beide vragen golden 8 antwoordmogelijkheden : Papiamentu, Engels, Nederlands,
Spaans, Portugees, Haïtiaans Creools, Frans en overige.
Door de antwoorden te relateren aan overige gegevens als gezinsgrootte, leeftijd,
geboorteland en opleiding kan een redelijk goed profiel worden geschetst van de
gebruikers van diverse thuistalen op de Antillen (Narain 1994). Daarbij zijn tevens
gegevens opgenomen van het eiland Aruba dat samen met de overige twee Benedenwindse
eilanden Bonaire en Cura~ao één historisch gegrceide taalgemeenschap vormt. De drie
Antilliaanse Bovenwindse eilanden Saba, St. Eustatius en St. Maarten vormen de tweede
taalgemeenschap binnen de Nederlandse Antillen (Narain 1991).
De censusdata van 1992 geven aan dat op de Benedenwindse eilanden het Papiamentu de
meerderheidstaal is en op de Bovenwindse eilanden het Engels. Het Engels van deze
eilanden vertoont grote overeenkomsten met de Engelse creooltalen van de voormalige
Britse kolonies in het Caraibisch gebied (Holm 1989). De censusdata maken echter geen
onderscheid tussen het standaard-Engels en de aan het Engels gerelateerde creooltaal van
de Bovenwindse eilanden. Het Nederlands is de grootste minderheidstaal op de eilanden
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Cura~ao, Saba en St. Eustatius, terwijl op Bonaire en St Maarten het Spaans is uitgegrceid
tot de grootste minderheidstaal.
Tabel 3.1 geeft de proportie van sprekers weer per taal in het peiljaar 1992. Overschrijding
van het maximumpercentage per eiland is te verklaren vanuit het feit dat alle thuistalen van
meertalige sprekers zijn opgenomen. Het onderscheid dat in de tabel wordt gemaakt tussen
Frans Creools en Frans op St. Maarten is gebaseerd op zelfirapportage van de grotendeels
uit Haïti aflcomstige sprekers van deze talen. Op het eiland Haïti geniet het Frans een
bijzonder hoog prestige tegenover het zeer lage prestige van de creooltaal (Valdman 1968).
De betrouwbaarheid van de zelfrapportage op St. Maarten mcet in dit licht worden bezien.

Tabe13. I: Percentage van thuistaalgebruik in 1992per eiland en taal (CBS 1993)

Curagao
(N-144.097)

Bonaire
(N-10.187)

St.Maarten
(N-32.163)

Saba
(1V-1.130)

St.
Eustatius
(N-1.838)

Papia-
mentu

91.7 91.0 14.0 3.4 5.0

Engels 6.6 3.7 76.0 94.3 93.5

Neder-
lands

11.8 7.1 17.4 8.1 11.2

Spaans 6.7 10.3 24.1 5.7 7.2

Portugees 1.5 .6 .5 --- ---

Fr. Creools .2 .1 18.7 .7 .2

Frans .2 .1 12.3 .4 .2

Op de eilanden Curagao, Bonaire, Saba en St. Eustatius gebruikt volgens de censusdata uit
1992 meer dan 80 procent van de bevollcing slechts één taal in de thuissituatie. Van die
groep is op de Benedenwindse eilanden ook weer het Papiamentu de grootste taal (90 pro-
cent) en het Engels op de Bovenwinden. Op St. Maarten is het aantal Spaanssprekende
ééntaligen relatief groot (16 procent), terwijl ook het grote aantal meertaligen op St.
Maarten (42 procent van de bevolking) voomameli~k wordt bepaald door de hoge pro-
portie meertalige immigranten aflcomstig uit het Spaanstalige Santo Domingo en het Frans
Creoolstalige Haïti.
Aruba is in 1985 uit het Antilliaans verband gestapt, maar maakt samen met de
Nederlandse Antillen en Nederland nog steeds deel uit van het Koninkrijk der
Nederlanden. De laatste volkstelling op Aruba vond plaats in 1991. De vragen ten
aanzien van thuistaalgebnuk waren vergelijkbaar met die van de census op de Nederlandse
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Antillen. Bij de verwerking zijn echter slechts gegevens opgenomen van de meest
gesproken taal, door het CBS de eerste taal genoemd (Eelens 1993). Het overzicht is der-
halve minder volledig, omdat de overige talen van meertalige sprekers niet zijn
opgenomen. Het Papiamentu is volgens deze cijfers ook op Aruba de grootste taal met
76.6 procent van de totale bevolking (N-66.687). Op de tweede plaats komt het Engels
met 8.9 procent. Het Spaans volgt met 7.4 procent, terwijl slechts 5.5 procent van de
bevolking het Nederlands als belangrijkste thuistaal gebruikt. Op Aruba gaf bij de laatste
volkstelling in 1992 78 procent van de bevolking aan slechts één thuistaal te gebruiken,
waarvan de grootste groep (83 procent) Papiamentu noemde.
Op grond van de hier gepresenteerde gegevens kan worden geconcludeerd dat het
Papiamentu het grootste aantal sprekers heeft op de Nederlandse Antillen en Aruba, met
bijna 200 duizend thuistaalsprekers verspreid over de zes eilanden. Op nationaal niveau
(inclusief Aruba) volgt het Engels met bijna 43 duizend sprekers. Het Nederlands neemt
een derde plaats in met 27 duizend sprekers die thuis in deze taal communiceren, gevolgd
door het Spaans met 23 duizend sprekers. Deze volgorde is echter gedifferentieerd per
eiland, zoals te zien is in tabe13.3.

Tabe13. 3: Dalende volgorde van talen op de Nederlandse Antillen enAruba naar
aanta! sprekers per eiland (N~ 1r)

Aruba Bonaire Cura~ao St. Maarten Saba St. Eustatius

Papiament Papiament Papiamentu Engels Engels Engels
u u Nederlands Spaans Nederlands Nederlands

Engels Spaans Spaans Frans Spaans Spaans
Spaans Nederland Engels Creools Papiamentu Papiamentu
Nederland s Portugees Nederlands
s Engels Papiamentu

Frans
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3.1.2 Functie van het Papiamentu, Engels en Nederlands

De taalsituatie op Cura~ao is vaak gekarakteriseerd met het begrip 'diglossie' (Stewart
1968; AppelBc Muysken 1987; AppelBz Verhoeven 1991a; Appel 8c Verhoeven 1991b).
Ferguson (1959,336) defmiëerde als eerste de term'diglossie' als volgt :

"...a relatively high stable language situation in which in addition to the primary
dialects of the language, which may include a standardor regionalstandards, there is a
very divergent, highly codifiec~ often grammatically more complex, superposed variery,
the vehicle ofa large and respected body of written literature, heir of an earlierperiod
or another speech community, which is learned largely byformal education and is used
for most written and formal spoken purposes, but is not used by arry sector oj the
community for ordinary conversation ".

Sindsdien is het begrip herzien, met name voor wat betreft de verhouding tussen de
betreffende talen. Er wordt niet langer uitgegaan van gerelateerde variëteiten, maar van
taalsituaties met twee of ineer niet-gerelateerde, min of ineer gestandaardiseerde talen.
Kenmerkend voor diglossie is een stabiele taalsituatie waarin twee talen in hiërarchische
ordening voorkomen met een strikt afgebakend domein van gebruik voor elk der talen.
Functiescheiding van talen binnen een gemeenschap is het belangrijkste kenmerk van
diglossie. Afhankelijk van het domeingebruik zijn de talen te onderscheiden in een H-taal
met een hoog prestige, voornamelijk gebiuikt in formele situaties en meestal geleerd via
het ondenvijs maar niet als moedertaal verworven, en een L-taal, in de meeste gevallen de
moedertaal met een laag prestige en gereserveerd voor gebruik in informele, alledaagse
situaties.
Typisch voor mondeling taalgebruik in het domein van een H-taal zijn parlementaire
toespraken, religieuze toespraken, nieuwsuitzendingen, lezingen en voor schriftelijk
taalgebnuk hoofdartikelen in dagbladen en poëzie (Ferguson 1972). De L-taal wordt door-
gaans gereserveerd voor privé-gesprekken en discussies, populaire radioprogramma's,
maar ook voor instructie aan lager personeel. Het schriftelijk gebruik van een L-taal
beperkt zich meestal tot persoonlijke correspondentie en volksliteratuur. Fishman (1980)
noemt echter verschillende mogelijke configuraties binnen een diglossie, waarbij in alle
gevallen duidelijke en in sommige gevallen zelfs geïnstitutionaliseerde scheidingslijnen
bestaan tussen de domeinen van taalgebruik. Door deze situatie wordt op min of ineer
natuurlijke wijze twee- of ineertaligheid op individueel niveau gegenereerd. In (ex-
)koloniën is daarentegen vaak sprake van onvrijwillige diglossie zonder tweetaligheid op
individueel niveau (Ferguson 1968) met een van buitenaf opgelegde H-taal, meestal de taal
van de kolonisator, en een lokale L-taal die vaak beperkt blijft tot gebnuk in alle-daagse
situaties binnen lagere sociale klassen. Door economische, maatschappelijke en politieke
veranderingen treden onherroepelijk culturele verschuivingen op, die tevens de functie van
talen raken binnen een opgelegde diglossie. Deze taalsituatie is dan ook in hoge mate
instabiel (Fishman 1972).
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Op de Nederlandse Antillen zou volgens deze omschrijving op historische gronden het
Nederlands moeten worden beschouwd als de H-taal en het Papiamentu respectievelijk
Engels als de L-taal. Een nadere analyse van het functioneren van de talen geeft echter te
zien dat een dergelijke typering van de Antilliaanse taalsituatie niet adequaat is. Het
Nederlands functioneert vrijwel niet als omgangstaal. Op Cura~ao geeft 93 procent van de
bevolking aan geen Nederlands te gebruiken in de thuissituatie, op Bonaire 97 procent, op
St.Maarten 83 procent, op Saba 92 procent en op St. Eustatius 89 procent (CBS 1993).
Met een uitbreiding van de domeinen die Ferguson (1972) typisch noemt voor situaties
waarin de twee talen van een diglossie functioneren, is in tabe13.4 een overcicht gemaakt
van de meest voorkomende taal in diverse gebnuksituaties op Cura~ao. Op de overige
Benedenwindse eilanden is er sprake van een vergelijkbare situatie. De tabel geeft een
beeld van de gemiddelde situatie. Er is daarbij geen rekening gehouden met taalgebruik in
specifieke omstandigheden, zoals een Nederlandstalige preek voor een Nederlandstalig
publiek of een Nederlandstalige instructie door een ééntalige, Nederlandstalige werkgever.

Tabe! 3.4 : Domeinen van gebruik van het Nederlands (N) en Papiamentu (P) op
Cura~ao

Domein N P

Gesprekken met familie of vrienden }
Persoonlijke brieven t
Kerk f
Instructie aan lager personeel f
Lezingen f f
Nieuwsuitzendingen t f
Radioprogramma's f f
Dagbladen t t
Parlementairelpolitieke toespraken t
Rechtspraak f
Ambtenarij mondeling f
Ambtenarij schriftelijk t
Literatuur t f
Onderwijs f f
Gezondheidszorg f f
Maatschappelijke zorg t
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Zoals te zien, is het exclusief gebruik van het Nederlands beperkt tot twee bestuurlijke
domeinen: de rechtspraak en de schriftelijke communicatie binnen de ambtenarij. De
ambtenarenwet schrijft gebruik van het Nederlands als ambtelijke taal niet voor, maar stelt
wel beheersing van zowel het Nederlands als de landstaal (Papiamentu dan wel Engels)
verplicht (LMA, PB 1964). In de praktijk vindt er echter geen strikte tcepassing van de wet
plaats, noch ten aanzien van de beheersing van het Nederlands, noch ten aanzien van de
landstaal door niet-mcedertaalsprekers van de talen. Op basis van omvang en functie van
de talen lijkt de kwalificatie `diglossie' ter karakterisering van de Antilliaanse taalsituatie
een geforceerde. De grote variatie in gebnuk en beheersing van de verschillende talen op
de Nederlandse Antillen belemmert toepassing van bestaande terminologie om de
algemene taalsituatie te kenschetsen.

3.1.3 Status en prestige van het Papiamentu, Engels en Nederlands

Taalplanning, waaronder het vaststellen van de officiële taal of talen, vloeit voort uit een

probleemsituatie waarin de behoefte ontstaat om de status van één of ineer talen duidelijk

te definiëren (Rubin 1971; Weinstein 1983).
De status van de verschillende talen op de Nederlandse Antillen is in de Antilliaanse
wetgeving tot nog toe nooit ondenverp van regelgeving geweest. De kolonisatie van de
eilanden in de 17de eeuw door Nederland maakte het Nederlands -de moedertaal van de
bestuurders- ook tot bestuurstaal in de kolonie. De autonomie in 1954, die een
Antillianiseringsproces in gang zette, bracht daar geen verandering in. Het Nederlands is
nog steeds de taal van wetgeving en administratie. De beraadslagingen daaromtrent en de
onderlinge communicatie tussen bestuurders geschieden echter in één van de landstalen,
respectievelijk Papiamentu of Engels. De rechtspraak vindt plaats in het Nederlands,
vanwege de Nederlandstalige wetgeving en jurisprudentie, alsook vanwege het feit dat de
meeste leden van de rechtbank op Curarao het Papiamentu onvoldoende machtig zijn. Op
de Bovenwindse eilanden bedient men zich in de rechtszaal zowel van het Nederlands als
het Engels.
Tot 1907 heeft het Papiamentu naast het Nederlands, Engels en Spaans in het onderwijs

gefunctioneerd. Een onderwijswet schreef toen `zoveel mogelijk'gebruik van het Neder-

lands voor in het onderwijs in de kolonie Cura~ao (artikel 13, PB 1907, 5) en liet daannee

ruimte voor gebruik van de landstalen in het onderwijs op alle eilanden. Pas in 1935

schreef een nieuwe onderwijsverordening het Nederlands dwingend voor als instructietaal

op school (artike136, PB 1935,43). Bij landsbesluit werd in 1954 de onderwijswetgeving

aangepast aan de nieuwe autonome status van de Nederlandse Antillen. Het Nederlands is

voor wat betreft de Benedenwindse eilanden de voorgeschreven onderwijstaal, met

uitzondering van het buiten-gewoon onderwijs waar met speciale tcestemming van de

gouverneur het Papiamentu in bepaalde vakken en op bepaalde scholen mag worden

gehanteerd. Op de Bovenwindse eilanden kan het onderwijs sinds 1954 geheel of

gedeeltelijk in het Engels worden gegeven, waarvoor de gouverneur een regeling mcet

treffen met het bestuurscollege van dit gebied. In 1986 voerde het eiland Cura~ao het

Papiamentu als vak in op alle basisscholen. Er is één experimentele moeder-taalschool
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waar het Papiamentu instructietaal is en het Nederlands als vreemde taal wordt
onderwezen.
Het prestige van talen is vanwege de subjectiviteit van dit begrip moeilijker te bepalen. In
de literatuur wordt de term negatief linguïstisch normbeeld gebruikt (o.m. Prins-Winkel
1973, Muller 1989, Smeulders 1987) ter omschrijving van een negatieve attitude van
Antillianen ten opzichte van de eigen taal. Er zijn echter redenen om dit normbeeld ter
discussie te stellen. Ten eerste is het niet gebaseerd op attitude-onderzoek op het gebied
van de eigen talen op de eilanden. Voorts zouden de meeste uitspraken over taal
gerelateerd zijn aan onderwijs dat gedurende de afgelopen SO jaar in een andere taal dan
de mcedertaal plaatsvond. De bruikbaarheid van de eigen taal voor onderwijsdoeleinden is
de meeste mensen die onderwijs hebben genoten na 1935 niet bekend. Tenslotte kan nog
worden opgemerkt dat deze vermeende negatieve attitude niet blijkt uit het toegenomen
gebruik van de eigen talen.
Op grond van het bovenstaande moet geconcludeerd worden dat er tussen grootte, functie
en status van de talen van de Antillen een discrepantie bestaat die een goed beeld van de
taalsituatie bemoeilijkt. Duidelijk is wel dat het Nederlands op de Nederlandse Antillen
buiten de school nauwelijks functioneert en dus eerder beschouwd moet worden als
vreemde dan als tweede taal.

3.1.4 Taalonderwijs en -onderzoek op Cura~ao

Zoals ook uit de vorige paragrafen blijkt is het Papiamentu de taal van het primaire en
secundaire socialisatieproces van bijna 90 procent van de Cura~aose bevolking. Het
onderwijs vindt er echter voornamelijk plaats in het Nederlands, terwijl het
Papiamentu sinds 1987 is ingevoerd als vak in het basisonderwijs. In de eerste twee
klassen van de lagere school wordt het Papiamentu mondeling aangeboden, terwijl de
leerlingen leren lezen en schrijven in het Nederlands. Schriftelijk gebruik van het
Papiamentu komt pas in de derde klas aan bod. Gebruik van het Papiamentu als
voertaal in het kleuteronderwijs is wettelijk toegestaan.
Naar de ondenvijsprestaties gerelateerd aan het gebruik van het Nederlands op Antil-
liaanse scholen is uitvoerig onderzcek ven-icht (o.m. De Palm 1969; Prins-Winkel 1973;
Prins 1975; Unesco 1976; SLO 1981; Vedder 1987; BC Cura~ao 1988; Kook 8c
Vedder 1989; Minister van Onderwijs 1992). De kernconclusie van de meeste van
deze studies luidt dat er een significante samenhang bestaat tussen de
onderwijsprestaties en het beheersingsniveau van het Nederlands. Vedder (1987)
observeerde het taalgebruik van leerkrachten en leerlingen in het basis-onderwijs op
Cura~ao en constateerde dat het taalleren te zeer beperkt is tot het nazeggen en
invullen van zinnen. Een vergelijking van de spelling van het Papiamentu en het
Nederlands in de vierde en vijfde klas van het basisonderwijs deed Kook en Vedder
(1988) concluderen dat leerlingen de spellingsregels van Nederlandse woorden beter
beheersen dan die van woorden in het Papiamentu. Op die meetmomenten hadden de
leerlingen respectievelijk een en twee jaar spellingonderwijs in de moedertaal gehad
en drie en vier jaar in het Nederlands. Met behulp van de TAK-bovenbouw-toets
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onderzocht Severing (1992) de leesvaardigheid bij Cwa~aose leerlingen in de vijfde klas
en vond dat de technische vaardigheid in het Nederlands beter ontwikkeld was dan in het
Papiamentu, maar dat het leesbegrip in het Papiamentu sterker ontwikkeld was dan in het
Nederlands.
Onderzoek naar het proces van taalverwerving heeft op de Nederlandse Antillen echter

tot nu toe weinig aandacht gehad. Daardoor ontbreken gegevens over het leren van de

eigen talen en van het Nederlands in Antilliaanse context. Het gebrek aan

belangstelling voor het verwervingsproces van de moedertalen heeft waarschijnlijk te
maken met het feit dat die talen tot voor kort geen officiële status hadden binnen het
onderwijs (Kook 8c Narain 1993).
Een van de weinige studies op het gebied van moedertaalontwikkeling op de Antillen is
die van Guda (1980). Zij onderzocht de produktieve woordenschat van 36 Arubaanse
kleuters en constateerde een sterkere ontwikkeling in het Papiamentu bij kinderen tussen
het vijfde en zesde jaar dan tussen het vierde en vijfde jaar. Zij beschreef daarbij typische
kenmerken van spontaan gebnuk van het Papiamentu van de kinderen. Significante sekse-
verschillen vond zij slechts in een aantal woordvelden. Meisjes hadden het meer over
mensen, kleding, eten en drinken, huis en omgeving. Jongens gebruikten daarentegen veel

meer woorden op het gebied van verkeer, vervoer en sport. Guda e.a. (1981) voerden
eveneens een woordenschatonderzoek uit en stelden op grond daarvan een
basiswoordenlijst samen van f 1000 Papiamentu woorden die 5-, 6- en 7jarige kinderen
op Aruba beheersen. Op Cwa~ao stelden Antonius-Welvaart 8t Delfina (1988), op basis
van beoordelingen van leerkrachten en ouders alsmede van toetsing van de woordenschat
van kleuters, een lijst van 764 Papiamentu woorden samen die kleuters van 4 jaar
beheersen.
Er bestaan echter nauwelijks onderzoeksgegevens over de ontwikkeling van
tweetaligheid in deze specifieke context, waarin het leren op school als belangrijkste
motivatie geldt voor het leren van een tweede taal naast de moedertaal. Aangenomen
wordt dat tegen de achtergrond van een groot aantal sociolinguïstisch bepaalde
variabelen, kinderen op de Nederlandse Antillen in de loop van de basisschooltijd in
mindere of ineerdere mate tweetalig worden (Narain 1991).

3.2 Taalsituatie in Nederland

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid worden Antillianen en
Arubanen in Nederland gerekend tot de groep allochtonen aflcomstig van voonnalige
koloniën, waaronder ook Surinamers en Molukkers (WRR 1989). Zij zijn de enige
etnische minderheidsgroep die nog van rechtswege toegang heeft tot Nederland. Het
exacte aantal Antillianen en Anibanen in Nederland is niet zonder meer vast te stellen.
Gegevens over een Antilliaans geboorte-eiland worden niet overal geregistreerd (Narain
1991). Extra 8c Verhceven (1993) geven bovendien aan dat, afhankelijk van het toegepaste
criterium, de bevolkingscijfers van allochtone groepen in Nederland variëren. Zo is het
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nationaliteitscriterium niet tcepasbaar op Antillianen en Arubanen, die allen de
Nederlandse nationaliteit bezitten.
Tabel 3.5 geeft een overzicht van het geschatte aantal Antillianen en Arubanen in
Nederland sinds 1972. De gegevens zijn ontleend aan Kook 8c Narain (1993) en Extra 8c
Verhceven (1993).

Tabe13.S: Groei van het aantal Antillianen enArubanen in Nederlandsinds 1972

1972 1982 1983 1985 1987 1989 1990 1992
1.467 32.000 44.000 46.153 55.228 66.000 81.079 91.596

Volgens het CBS (1988) is naar schatting tweederde deel van de Antillianen in Nederland
aflcomstig van Cwacao, ruim een kwart van Aruba en ongeveer 40~o van één van de overige
eilanden. De grootste groep Antillianen en Arubanen in Nederland is van huis uit
Papiamentutalig. Engelstalige Arubanen en Bovenwinders blijken in Nederland een
relatief kleine groep te zijn. Engelstalige Antillianen van de Bovenwindse eilanden
schijnen bovendien snel geneigd te zijn om in conversaties over te schakelen op een andere
taal (Richardson z.j.). Dat zou ook de verklaring zijn waazom het contact tussen
Antillianen van de Bovenwinden en de Benedenwinden, inclusief de Arubanen, in
Nederland eerder in het Papiamentu en het Nederlands dan in het Engels verloopt (Nazain
1991). Vanwege de grote overeenkomsten tussen het Kaapverdiaans en het Papiamentu
blijken Antillianen in de Randstad als intermediair te kunnen optreden tussen
Kaapverdianen en Nederlanders (Schoenmakers Klein Gwmewiek 1993).
Tot aan het eind van dejaren zestig wazen het vooral studenten en ongehuwde azbeiders in
de leefliijd van 18 tot 30 jaar die naar Nederland vertrokken. Na 1972 veranderde het
kazakter van de migratie en bleken steeds meer werklozen en gezinnen naaz Nederland te
vertrekken, met een forse stijging van het aantal alleenstaande moeders (Koot en Ringeling
1986). Volgens gegevens van het CBS kan 82 procent van de gezinnen die in 1987 naaz
Nederland emigreerden, gekenmerkt worden als eenoudergezuuien met een vrouw aan het
hoofd. Van de alleenstaande moeders is 76 procent ongehuwd, 22 procent gescheiden en 2
procent weduwe. Het gaat daarbij om relatiefjonge moeders die gemiddeld voor hun 20ste
jaar hun eerste kind kregen (Van Dijke e.a. 1992).
Een groot gedeelte van de Antillianen in Nederland die oorspronkelijk van Cwa~ao
aflcomstig zijn, spreekt in Nederland voornamelijk Papiamentu thuis (Narain 1991, Kook
8c Narain 1993, Broeder e.a. 1993). In Nederland komen kinderen die van huis uit
Papiamentu spreken terecht in een taalsituatie waarbij de eigen taal de minderheidstaal en
het Nederlands de meerderheidstaal is. Een duidelijk beeld van de taalsituatie van deze
groep is er echter niet. Op grond van gegevens van landelijk OVB-onderzoek rapporteren
Tesser óc Vierke (1990) dat kinderen aflcomstig van de Antrllen in de meeste gevallen thuis
Nederlands spreken. Hoewel deze conclusie lijkt overeen te komen met andere gegevens,
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is enige nuancering bij de interpretatie ervan op zn plaats. De vraagstelling die bij dit
onderzcek werd gehanteerd (`gebruikt je mceder thuis Nederlands?') is voor verschillende
interpretaties vatbaar en kon derhalve de beantwoording ervan op een drie-puntsschaal
beïnvlceden.
Kook 8c Vedder (1989) bevroegen 70 Antilliaanse kinderen in Nederland over hun

thuistaalgebnrik en concluderen dat ouders over het algemeen meer Papiamentu tegen

elkaaz spreken, maar steeds meer Nederlands gebnuken in de interactie met hun kinderen.

Kook 8c Narain (1993) komen tot eenzelfde conclusie, terwijl ook Nazain 8c Verhoeven

(1994) rapporteren dat onder de Antilliaanse basisschoolkinderen het Nederlands een

steeds grotere rol gaat spelen naast het Papiamentu in de thuissituatie. Kook (1994) meldt

dat Antilliaanse kinderen in Nederland onderling steeds meer Nederlands spreken. Het

onderzoek van Broeder e.a. (1993) geeft te zien dat een minderheid van de Antilliaanse
basisschoolleerlingen thuis exclusief Papiamentu spreekt. De tot nu toe beschikbare

gegevens doen vermoeden dat er in de Antilliaanse samenleving in Nederland

waazschijnlijk sprake is van een intergenerationeel proces van taalverschuiving. Er zijn

echter nog geen betrouwbaze gegevens die kwinen aangeven of deze taalverandering ook

gepaard gaat met verlies van de eigen taal. Met uitzondering van een mavo-school in Den

Haag, heeft het Papiamentu zijn weg nog niet gevonden binnen het Nederlandse

onderwijssysteem.
Het beheersingsniveau van het Nederlands van Papiamentutaligen is in de meeste gevallen

gerela-teerd aan hun opleidingsniveau (Nazain 1991). Crosscultweel onderzoek geeft aan

dat het beheersings-niveau van het Nederlands van Antillianen en Arubanen in Nederland
doorgaans hoger ligt dan dat van andere allochtone groepen, met name Twken en
Mazokkanen (Nazain ác Verhoeven 1994), maaz lager dan dat van Nederlanders (Boogaazd

e.a. 1990; Van Langen 8c Vierke 1992) en van Surinamers (Kook 8c Vedder 1989).

3.3 Conclusies

Uit de in dit hoofdstuk gepresenteerde beschrijving van de taalsituatie op de Nederlandse
Antillen blijkt dat het Engels op de Bovenwindse eilanden en het Papiamentu op de
Benedenwinden de belangrijkste omgevingstalen zijn. De belangrijkste functie van het

Nederlands is die van instructie-taal in het onderwijs. De ontwikkeling van tweetaligheid

in deze taalsituatie vindt onder geheel andere omstandigheden plaats dan van tweetaligheid

bij etnische minderheidsgroepen die de omge-vingstaal leren als tweede taal. Naaz de
taalontwikkeling van jonge kinderen in het onderwijs op de Antillen is echter nog weinig
onderzoek gedaan. Ook over de tweetalige ontwikkeling van jonge Papiamentutalige
kinderen in Nederland die er het Nederlands als tweede taal leren, is nog weinig bekend.
Om invulling te kunnen geven aan het didactische principe dat onderwijs moet aansluiten
bij reeds aanwezige kennis van het kind, zijn gegevens over de taalontwikkeling van
kinderen in beide contexten onontbeerlijk. Op grond van de in hoofdstuk 2 vermelde
theoretische achter-gronden van het verschijnsel tweetaligheid kan voorts worden
aangenomen dat contextverschil eerder het tempo dan de structuw van taalleren zal
beïnvlceden. Door in twee verschillende contexten bij dezelfde etnische groep in dezelfde
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leeftijdsgroep de ontwikkeling van dezelfde talen te onderzoeken kan deze hypothese
worden getcetst. Het onderzoek waarvan in de navolgende hoofdstukken verslag wordt
gedaan, brengt de ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands bij kleuters op
Cura~ao en in Nederland in kaart en tcetst daarbij de invlced van contextuele factoren in
het leerproces van de twee talen.
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HOOFDSTUK 4: OPZET VAN HET ONDERZOEK OP CURA~AO EN
IN NEDERLAND

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek in de context van Curagao en van
Nederland nader uiteengezet. In paragraaf 4.1 wordt nader ingegaan op de
ondeizoeksvragen en wordt het design van het onderzoek gepresenteerd. Gegevens over de
steekproeftrekking, de dataver-zameling, de informanten en het kleuteronderwijs op
Cura~ao zijn opgenomen in paragraaf 4.2, terwijl in paragraaf 4.3 de gegevens over het
onderzoek in Nederland staan vermeld.

4.1 Vraagstelling

Uit de beschrijving in het vorige hoofdstuk is gebleken dat Papiamentutalige kinderen
zowel op Cura~ao als in Nederland moeten leren omgaan met verschillende talen. Het is
voor een succesvolle schoolcarrière in beide contexten van belang om te weten hoe deze
kinderen het beste kunnen worden opgevangen en begeleid in de onderbouw van het
basisonderwijs. Om op deze onderwijsleercontext beter zicht te krijgen zijn longitudinale
onderzoekgegevens wenselijk die de individuele variatie in aard en mate van tweetaligheid
gerelateerd aan de cognitieve ontwikkeling in de onderbouwperiode van het
basisonderwijs blootleggen en verklaren. Daarbij zijn bovendien gegevens over de
metalinguïstische ontwikkeling van kinderen relevant. Met het oog op beleidsontwikkeling
inzake meertaligheid en meertalig onderwijs in beide condities is het tevens van belang een
beeld te krijgen van de sociolinguïstische en onderwijskundige variabelen die het tempo
van eerste- en tweede-taalontwikkeling van kinderen mede bepalen.
Het wetenschappelijk belang van dit onderzoek is meervoudig. Allereerst zijn er op
Cura~ao weinig gegevens beschikbaar over de taalvaardigheidsontwikkeling van kleuters,
gerelateerd aan andere sociolinguïstische gegevens. Deze gegevens kunnen van belang zijn
bij de invulling van taalprogramma's gericht op het jonge kind. Verder is er weinig bekend
over de ontwikkeling van het leerproces van het Papiamentu. Door kwalitatieve gegevens
te presenteren over de ontwikkeling van het Papiamentu kan deze leemte worden
opgevuld. In Nederland is anderzijds tot nu tce weinig bekend over de tweetalige ontwik-
keling van allochtone kleuters. Onderzoek concentreerde zich tot nu toe vooral op de
ontwikkeling van het Nederlands, waarbij bovendien specifieke aandacht voor Antilliaanse
kinderen in veel onderzoeksgegevens ontbrak. Tenslotte kan tegen de achtergrond van
bestaande theorieën over de ontwikkeling van tweetaligheid de vraag worden gesteld in
welke mate contextuele factoren van invloed zijn op de tweetalige ontwikkeling van
kinderen.
Uitgaande van deze omstandigheden staan de volgende vragen centraal in het onderzoek:

I. Ten aanzien van de taalontwikkeling op Cura~ao:
a. Hoe ontwikkelen zich gedurende de kleuterleeftijd op Cura~ao het Papiamentu en

Nederlands bij van huis uit Papiamentutalige kinderen ?
b. In welke mate hangt de cognitieve ontwikkeling en het metalinguïstisch

bewustzijn van de kinderen samen met het patroon van tweetalige ontwikkeling ?
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c. Welke sociolinguïstische en onderwijskundige variabelen bepalen op Cura~ao de
individuele variatie in het tempo van tweetalige ontwikkeling ?

d. Welke implicaties hebben de onderzoeksresultaten voor de onderwijspraktijk en
voor ondenvijsbeleid op Cura~ao ?

II. Ten aanzien van de taalontwikkeling in Nederland :
a. Hoe ontwikkelt zich het Papiamentu en het Nederlands bij van huis uit

Papiamentutalige kleuters gedurende de eerste twee jaren van het basisonderwijs
in Nederland?

b. In welke mate hangt de cognitieve ontwikkeling en het metalinguïstisch
bewustzijn van de kinderen samen met het patroon van tweetalige ontwikkeling ?

c. Wellce sociolinguïstische en onderwijskundige variabelen bepalen in Nederland
de individuele variatie in het tempo van tweetalige ontwikkeling ?

d. Welke implicaties hebben de onderzoeksresultaten voor de onderwijspraktijk en
voor onderwijsbeleid in Nederland ?

III. Welk effect heeft contextverschil op de tweetalige ontwikkeling vanjonge kinderen?

Om deze ondeizoeksvragen te kunnen beantwoorden is gebnuk gemaakt van een
longitudinaal design waarbij vierjarige kinderen gedurende een aantal jaren konden
worden gevolgd in hun tweetalige ontwikkeling op Cura~ao en in Nederland. De kleuters
werden voor het eerst getoetst in het Papiamentu en het Nederlands bij de aanvang van het
kleuteronderwijs op Cura~ao en aan het begin van groep 1 in Nederland en vervolgens na
respectievelijk één en twee jaar onderwijs. Op het derde meetmoment werd tevens een
metalinguïstische toets afgenomen en werden achtergrondgegevens venameld. In het
schema in tabe14.1 is de opzet van het onderzoek weergegeven. Het design in Nederland
was vrijwel identiek aan dat op Cura~,ao, zij het dat de metalinguïstische toets in
Nederland in het Nederlands werd afgenomen en op Cura~ao in het Papiamentu.

4.2 Informanten op Curagao

4.2.1 Steekproeftrekking

In totaal waren er op het moment van onderzoek 57 kleuterscholen op Cura~ao, verdeeld
over de volgende 6 schoolbesturen van diverse signatuur :

33
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1
2
2
1
1

RK Schoolbestuur
Openbaar Schoolbestuur
Stichting Nederlandse Scholengemeenschap
Protestant Christelijk Schoolbestuur
Advent Zendelingen
Evangelische Broedergemeenten
Fundashon Skol Humanista

Representativiteit van de steekproef is gezocht door vier selectiecriteria toe te passen. Op
de eerste plaats konden alleen kinderen participeren die thuis Papiamentu spraken.
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Daarnaast is gezocht naar een evenwichtige verdeling van de signatuur van de scholen en
naar een evenwichtige geografische spreiding van de participerende scholen (binnen en
buiten de stad). Tenslotte zijn bij de selectie zowel scholen met kinderen uit hogere
milieus als scholen met kinderen uit lagere milieus opgenomen. Op basis van deze criteria
zijn 8 scholen geselecteerd waarbij per school willekeurig 10
kleuters werden geselecteerd (Osepa 1991b). Na de eerste meting bleek één kind niet te
voldoen aan het thuistaalcriterium. De gegevens van dit kind zijn niet opgenomen in de
analyses van die meting, wat het totaal aantal kinderen op het eerste meetmoment op 79
brengt. Dezelfde kinderen werden daarna nog 2 jaar gevolgd tot het eind van de
kleuterschool. Er was daazbij een geringe terugloop van het totaal aantal kinderen: op het
tweede meetmoment participeerden 73 kinderen van de oorspronkelijke grcep van 79
kinderen aan het onderzoek en op het derde meetmoment 72. Kinderen die in die periode
naaz andere scholen verhuisden, werden zoveel mogelijk via de scholen opgespoord voor
verdere deelname aan het onderzoek. Om de anonimiteit van de informanten te
waazborgen worden hier vanwege de kleinschaligheid van het eiland Cura~ao verder geen
gegevens gepubliceerd van de scholen die deelnamen aan het onderzoek. Aan de scholen
werden vertrouwelijk de resultaten van hun leerlingen tcegestuwd.
De dataverzameling op de deelnemende scholen vond tijdens schooltijd plaats. De
toetsafname van het Papiamentu gedeelte werd uitgevoerd door mcedertaalsprekers. Voor
het Nederlands gedeelte van de toets ondervond een ééntalige Nederlandstalige proefleider
problemen, omdat de instructie aan de kinderen niet duidelijk kon worden gemaakt.
Besloten werd te werken met tweetalige neaz-native sprekers van het Nederlands die ook
het Papiamentu min of ineer machtig wazen (Osepa, 1991a). Op die wijze kon in ieder
geval de instructie aan de kinderen indien nodig ook in de eigen taal worden verduidelijkt.
De proefleiders kregen, na mondelinge instructie, alle visuele stimuli alsmede formulieren
waazop omniddellijk gescoord kon worden. Alle achtergrondgegevens werden in het
Papiamentu verzameld. Bij de leerlingen vond dat mondeling plaats aan de hand van
voorgestructureerde vragenlijsten. De vragenlijsten voor de ouders werden in sommige
gevallen mondeling beantwoord na schooltijd, terwijl een aantal ouders de vr~genlijsten
die in het Papiamentu wazen opgesteld, zelf invulde en retourneerde. De meeste
leerkrachten vulden zelf de voor hen bedoelde vragen-formulieren in. In een enkel geval
werden de vragen mondeling voorgelegd aan de leerkracht en vulde de proefleider het
formulier in.
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Tabel 4.1: Opzet van het ondenoek naar de ontwikkeling van het Papiamentu en
Nederlands b~ kleuters op Cura~ao en in Nederland

CURA~AO
Meetmoment Toetsing Instrumenten Informanten
Begin kleuter- Taalvaardigheid Taaltoets Kleuters
onderwi~s Papiamentu Papiamentu

Taalvaardigheid Taaltoets
Nederlands Nederlands

Na 1 jaar onderwijs Taalvaardigheid Taaltoets Kleuters
Papiamentu Papiamentu

Taalvaardigheid Taaltoets
Nederlands Nederlands

Na 2 jaar onderwijs Taalvaardigheid Taaltoets Kleuters
Papiamentu Papiamentu

Taalvaardigheid Taaltoets
Nederlands Nederlands
Metalinguïstisch Metalingpïstische
bewustzijn toets Papiamentu

Sociolinguïstische Vragenlijsten Kleuters
variabelen OudersLeerkrachten

NEDERLAND
Begin groep 1 Taalvaardigheid Taaltoets Kleuters

Papiamentu Papiamentu

Taalvaardigheid Taaltoets
Nederlands Nederlands

Na 1 jaar onderwijs Taalvaardigheid Taaltoets Kleuters
Papiamentu Papiamentu

Taalvaardigheid Taaltoets
Nederlands Nederlands

Na 2 jaar onderwijs Taalvaardigheid Taaltoets Kleuters
Papiamentu Papiamentu

Taalvaardigheid Taaltoets
Nederlands Nederlands
Metalinguïstisch Metalin ïstische

l dN d~bewustzijn er stoets e an
Sociolinguïstische Vragenlijsten Kleuters
variabelen Ouders

Leerkrachten
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4.2.2 Profiel van de informanten op Cura~ao

Bij de aanvang van het onderzcek op Cura~ao participeerden 44 meisjes en 36jongens met
een gemiddelde leeftijd van 4;6 jaar. Op dat moment zat een meerderheid (76 0~0) minder
dan 3 maanden op de kleuterschool. De meeste kinderen (620~0) hadden een of andere
vorm van voorschoolse opvang genoten. Van hen bleek een kwart 2 jaar of langer een
crèche te hebben bezocht.
De sociaal-economische status van de kinderen is gemeten aan de hand van vragen aan de
ouders over hun opleidingsniveau en bercep. Daarbij bleek 42 procent van de informanten
te kunnen worden gerekend tot een lager milieu (opleiding LBO of lager), 39 procent tot
de middenklasse (MBO-niveau) en 20 procent tot een hoger milieu (hoger dan MBO). Een
uitgebreide beschrijving van de onderzochte achtergrondvariabelen van de kleuters is
opgenomen in hoofdstuk 8.
Aan de ouders van de kinderen is ondermeer een mening gevraagd over de vier talen die
op school worden geleerd. Op een drie-puntsschaal konden ouders aangeven of zij het al
dan niet belangrijk vonden dat de kinderen Papiamentu, Nederlands, Engels en Spaans op
school leren. Gegeven het feit dat het onderwijs op Cura~ao officieel nog Nederlandstalig
is, blijkt een bijzonder hoog percentage van de ouders voorstander van het leren van de
eigen taal op school. Bovendien is een opvallend hoog percentage voor het leren van alle
vier talen. De tegenstemmers blijken niet uitgesproken tegen één bepaalde taal op school te
zijn. Tabe14.2 geeft hier een overzicht van.

Tabe14.2: Meningen van ouders van de participerende kinderen op Curarrao
ten aanzien van schooltalen (in r)

Voor Neutraal Tegen

Papiamentu 75 14 12
Nederlands 88 3 9
Engels 85 3 12
Spaans 78 7 15

4.2.3 Kleuteronderwijs op Curagao

Anders dan in het Nederlandse basisonderwijs, is het kleuteronderwijs op Cura~ao niet
geïntegreerd in het lager onderwijs. Kleuterscholen op Cura~ao dienen te functioneren
op basis van een zogeheten `Speel- en werkplan' waarin de volgende
ontwikkelingsaspecten zijn opgenomen:
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- lichamelijke ontwikkeling;
- zintuigelijke ontwikkeling;
- taalontwikkeling;
- muzikale vorming;
- ontwikkeling van andere middelen tot expressie;
- sociale vorming;
- verstandelijke vorming.
Goedkeuring van het curriculum van de kleuterscholen geschiedt op basis van
invulling van deze aspecten. Voor wat betreft de taallessen is er een minimum
vastgesteld van 3 keer 15 minuten per dag en 3 keer een half uur per week. In die ájd
kan vooral worden gewerkt aan stimulering van de produktieve taalontwikkeling van
de kleuter. In een handleiding behorende bij het observatieformulier kleuteronderwijs,
worden door de Inspectie van Onderwijs aanwijzingen gegeven ten aanzien van de
onderwijsaspecten van taalontwikkeling, zoals ontwikkeling van de receptieve en
produktieve woordenschat, ontwikkeling van de luistervaardigheid en van
grammaticale vaardigheid. Sinds 1986 is het gebruik van het Papiamentu op de
kleuterscholen toegestaan. Systematiek in het kleuteronderwijs ontbreekt echter
vrijwel geheel volgens een eilandelijke werkgroep (GTEP 1990). Het kleuteronderwijs
lijkt te bestaan uit een onsamenhangend geheel van activiteiten die niet duidelijk
gerelateerd zijn aan doelstellingen. Genoemde werkgroep werkt reeds geruime tijd aan
een project gericht op het Papiamentutalige kleuteronderwijs waarbij getracht wordt
een betere structuur en samenhang te brengen in doelstellingen, inhoud, didactiek en
leermateriaal ten behoeve van het kleuteronderwijs. Naast het gebrek aan een
wettelijke regeling van het kleuteronderwijs, waarin ook het voertaalgebruik is vervat,
noemt de commissie tevens het uitblijven van deskundigheidsbevordering en
nascholing van kleuterleidsters als tekortkomingen in het huidige kleuteronderwijs
(GTEP 1990). Taalstimulering van kinderen in het kleuteronderwijs op Cura~ao schiet
in een aantal opzichten tekort (Osepa 1991 a). Dat hangt niet alleen samen met de
voertaalproblematiek in het onderwijs, maar tevens met het vrij autoritaire karakter
van dat onderwijs waarin kinderen vaak nog te weinig mondig worden gemaakt.

4.3 Informanten in Nederland

4.3.1 Steekproeftrekking

Twee selectiecriteria waren opgesteld voor deelname van informanten aan het onderzoek
in Nederland. Het eerste criterium betrof de leeftijd: het onderzoek had betrekking op
vierjarige kleuters vanaf de aanvang van het basisonderwijs. Gedurende de eerste twee jaar
van het basisonderwijs zouden de kinderen worden gevolgd in hun taalontwikkeling. Een
tweede criterium betrof de thuistaal: het ging om kinderen die van huis uit Papiamentu
spraken, ongeacht het geboorteland. Kinderen uit de Antillen of Aruba die thuis Engels
spraken, namen niet deel aan het onderzoek. Om de representativiteit van de steekprcef te
waarborgen werden ook kinderen uit gemengde Antilliaans-Nederlandse huwelijken
uitgesloten. Op grond van CBS-gegevens over aantallen basisschoolkinderen, in
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combinatie met informatie van diverse landelijke steunpunten van Antilliaanse organisaties
en van een aantal gemeentelijke ondenvijsdiensten, werden scholen geselecteerd waar
Antilliaanse kinderen staan geregistreerd. In totaal werden 265 scholen, gespreid over het
hele land, benaderd. De meeste daarvan bleken echter geen kinderen te hebben uit de
gezochte leeftijdsgrcep. In 12 steden werden uiteindelijk 32 scholen gevonden met in
totaal 104 kinderen die aan alle criteria voldeden. Overeenkomstig de spreiding van de
Antillianen in Nederland, bevond zich de grootste concentratie van informanten in of rond
de steden Amsterdam en Rotterdam. In tabel 4.3 wordt een overzicht gegeven van de
spreiding van Antilliaanse en Arubaanse informanten in Nederland.

Tabel 4.3: Antilliaanse en Arubaanse informanten in NederJand

Stad Aantal scholen Aantal informanten

Amsterdam 7 32
Lelystad 4 11
Dordrecht 2 10
Hoogvliet 3 10
Hellevoetsluis 2 12
Utrecht 1 1
Den Haag 3 6
Breda 1 4
Tilbwg 3 4
Helmond 2 5
Weert 2 5
Heerlen 2 4

Totaal 32 104

Gedurende de looptijd van het onderzoek bleek de terugloop van het totaal aantal kinderen
aanzienlijk te zijn. Aan het eind van het onderzoek bleven 65 Antilliaanse kinderen over.
De belangrijkste oorzaalc daarvan was verhuizing: de kinderen bleken zonder verwittiging
van de scholen verhuisd, geremigreerd of door de ouders overgeplaatst op een andere
school. De kinderen waarvan wel een nieuw adres bekend was, werden op de nieuwe
school verder benaderd en getcetst. De dataverzameling in Nederland vond op dezelfde
wijze plaats als die op Cura~ao. In Nederland werden alle taken afgenomen door
mcedertaalsprekers van respectievelijk het Papiamentu en het Nederlands.

4. 3. 2 Profiel van de informanten in Nederland

De meeste kinderen die in Nederland aan het onderzoek deelnamen (730~0) bleken op één
van de Antilliaanse eilanden ofAruba geboren te zijn, terwijl een kwart van de kinderen in
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Nederland was geboren. De grootste groep (95 kinderen) was aflcomstig van Cura~ao, 8
kinderen waren op Aruba geboren en 1 kind op Bonaire.
De meeste kinderen verbleven aan het eind van de onderzoeksperiode minder dan 5jaar in
Nederland. In verreweg de meeste gevallen (76 procent) was er sprake van
éénoudergezinnen. In slechts een kwart van de gezinnen was de vader aanwezig.
De kinderen bleken overwegend aflcomstig uit gezinnen met een lage sociaal-economische
status (82 procent) en meer dan de helft (63 procent) had geen voorschoolse ervaring.
Kinderen die dat wel hadden, bezochten een dergelijke instelling op één van de
Antilliaanse eilanden. Over het taalgebruik thuis rapporteerden de ouders in 77 procent
van de gezinnen onderling alleen Papiamentu te spreken, maar met en tussen de kinderen
blijkt het Nederlands een steeds grotere rol te gaan spelen. In tabe14.4 zijn deze gegevens
verwerkt.

Tabe14.4: Taalgebruik van Antilliaanse informanten in Nederland (in j)

Papiamentu Papiamentu f
Nederlands

Nederlands

Met vader 56 24 19
Met moeder 65 15 19
Met jongere broerizus 56 22 22
Met oudere broer~zus 61 21 19
Met beste vriend(in) 41 22 37
Met vrienden op school 25 32 43
Met vrienden thuis 59 24 17

Bijna de helft van de kinderen had bij de aanvang van het kleuteronderwijs een
Nederlandse boezemvriend en van 35 procent was de beste vriend aflcomstig uit de eigen
etnische groep. Slechts de helft van de kinderen kreeg extra lessen Nederlands op school,
tenvijl 19 procent van de kinderen niet meer dan 1 uur per week extra les kreeg buiten het
klassegebeuren. Daarbij werden de methoden 'Knoop het in je oren' en 'Laat wat van je
horen' het meest gebruikt. De kinderen kregen geen les in de eigen taal.
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HOOFDSTUK 5: DATA-VERZAMELING EN DATA-ANALYSE

In dit hoofdstuk worden de gebnukte meetinstrumenten verantwoord. Eerst wordt in
paragraaf 5.1 ingegaan op de toetsing van taalvaardigheid in het algemeen en op de
constructie van een tweetalige toets op respectievelijk fonologisch, lexicaal, grammaticaal
en tekstueel niveau. Daarbij worden tevens de validiteit en betrouwbaarheid van de toetsen
besproken aan de hand van een proefineting voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek. In
paragraaf 5.2 worden de diverse deeltaken besproken waarmee het metalinguïstisch
bewustzijn is gemeten. In de paragrafen 5.3, 5.4 en 5.5 komen respectievelijk
leerlingkenmerken, omgevingskenmerken en kenmerken van institutionele opvang aan de
orde. Tenslotte wordt in paragraaf 5.6 ingegaan op de diverse analyses en wijzen van data-
verwerking die in het onderzoek zijn toegepast.

5.1 Meten van tweetaligheid

5.1.1 Uitgangspunten

In het debat dat sinds het begin van deze eeuw wordt gevoerd over de operationalisering
van taalvaardigheid, hebben onderzoekers geen consensus bereikt. De monolithische visie
van Oller ( 1978;1981) inzake taalvaardigheid is op grond van theoretische en empirische
evidentie inadequaat gebleken (Verhoeven 1992). Een dichotome opvatting van
taalvaardigheid maakt onderscheid tussen taalkennis en taalgebnuk. Chomsky (1980)
onderscheidt grammaticale competentie (betekenisdragende aspecten van taal) van
pragmatische competentie (het vermogen om taal doelgericht te gebnuken). Op grond van
een groot aantal studies vond Cummins (1979; 1980) empirische evidentie voor een
meerdimensionale opvatting van taalvaardigheid (voor een beschrijving zie hoofdstuk 2).

De meetinstrumenten die zijn gebniikt in het onderzoek op Cura~ao en in Nederland zijn

geconstrueerd in een vooronderzoek waarbij de mondelinge vaardigheid van allochtone
kleuters in Nederland in twee talen werd geëvalueerd (Verhoeven e.a. 1993). Bij het
ontwikkelen van het tweetalig toetsinstnunentarium is taalvaardigheid gedefinieerd in
termen van communicatieve functies volgens het psycholinguïstisch model van Kempen
(1989). Volgens dit model moet taalvaardigheid gezien worden in een hiërarchische
samenhang tussen de volgende deelvaardigheden:

fonologische vaardigheden, gericht op het onderscheiden en produceren van klanken;
lexicale vaardigheden, gericht op het begrijpen en produceren van woorden;
syntactische vaardigheden, gericht op het begrijpen en produceren van zinnen;
tekstuele vaardigheden, gericht op het begrijpen en produceren van tekst.

Volgens dit model verlopen onderliggende processen minder automatisch naarmate
vaardigheden zich hoger in de hiërarchie bevinden. Naast deze prunaire taalvaardigheden
kunnen ook intuïties over taal bij de taalgebnriker worden onderscheiden. Het gaat daarbij
veelal om metalinguïstische kennis die de taalgebnuker heeft over vormaspecten van taal.
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Om met een relatief eenvoudig afiiame- en scoresysteem te kunnen werken is uitgegaan
van een indirect-discrete toetsingsprocedure. Deze procedure gaat uit van een aantal
deeltaken die verondersteld worden elk een specifieke taalvaardigheidscomponent te
meten. De geconstrueerde tweetalige tcets bestaat uit deeltaken waarbij elk van de vier
gencemde deelaspecten van taalvaardigheid (op fonologisch, lexicaal, syntactisch en
tekstueel niveau) aan bod komt in beide talen. Vrijwel alle deelvaardigheden worden met
de toets zowel receptief als produktief gemeten. In tabel 5.1 is de opbouw van het
volledige toetsinstrumentarium zoals gebruikt is in het onderzoek schematisch
weergegeven.

Tabel 5.1: Opbouw van de toetsen Papiamentu en Nederlands

Lmguïstisch niveau Deeltaken Aantal ~tems

Fonologisch Klanlananipulatie 25

Lexicaal Produktieve woordenschat 40
Receptieve woordenschat 60
Cogmtieve begrippen 65

Zinsimitatie 40

Syntactisch Tekstbegrip 20

Tekstueel
Totaal 250

5.1.2 Fonologische vaardigheden

Aan de basis van het proces van taalverwerving staat het manipuleren met klanken. In
samenhang met universele eigenschappen van taal is er sprake van een min of ineer
universele consistente volgorde bij het leren van de klanken van een moedertaal door
kinderen. De verwervingsvolgorde is voorspelbaar op grond van betekenisonderscheidende
klankcontrasten in de doeltaal. De eerste consonantopposities zijn in alle talen die van
nasale en orale stopklanken, gevolgd door de oppositie van labiale en dentale consonanten
(p-b-m-n-t-d). Schematisch ziet deze set van primaire consonantopposities er als volgt uit :
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Consonant
(P-B)

~
Oraal asaal
(P-B) ~ L~

Bilabiaal Dentaal Bilabiaal Dentaal
(P-B) íT-D) (~ (1`~

Deze opposities vormen volgens Jakobson (1968) het universele minimale conso-
nantensysteem. Volgens het 'onomkeerbare solidariteitsprincipe' worden klanken geleerd
in de volgorde waarin zij voorkomen in een taal. Omdat in een taal geen fricatieven
bestaan zonder stopklanken, terwijl het omgekeerde wel het geval is, bevinden stopklanken
zich hoger in de klankhiërarchie van talen dan fricatieven. Verwerving van fricatieven
vindt dan ook plaats na de verwerving van stopklanken in die taal en niet omgekeerd.
Kinderen laten in het taalverwervingsproces fricatieven meestal aanvankelijk weg of
vervangen die door stopklanken (de ~fr door de ~pl en de Isl door de Id; zie ook
Schaerlaekens 8r, Gillis 1987).
Over het algemeen wordt aangenomen dat kinderen rond hun vijfde jaar alle afzonderlijke
fonemen van de moedertaal kunnen gebn.uken, hoewel de produktieve beheersing van
enkele klanken en klankcombinaties nog niet perfect is. Klanken die een fijne motorische
coi)rdinatie vereisen (zoals de Irl en de Isr ) kunnen in de kleuterleeftijd nog lastig zijn en
leiden tot vermijding als in 'drumi' -~ 'dumi . Dit geldt ook voor enkele fricatieven (Igl, Isl,
Izn. Consonantcombinaties (Iskl als in 'skol', Iskr~ als in 'skref, Istr~ als in 'streki', Ispr~ als
in 'sprin') zijn moeilijker, maar ze worden waarschijnlijk rond het zesde jaar foutloos
geproduceerd (Schaerlaekens 8z Gillis 1987).
Om de fonologische competentie van kinderen te toetsen is een klankntanipulatietaak
ontwikkeld, waartnee kan worden nagegaan in hoeverre kinderen in staat zijn om via het
gehoor relevante spraakklanken van elkaar te onderscheiden en te reproduceren. De taak is
gebaseerd op 25 minunale woordparen per taal. Dat zijn woorden die steeds in één foneem
van elkaar verschillen of in positie c.q. aantal fonemen variëren. Door deze woordparen
aan kinderen aan te bieden en ze te laten nazeggen kan worden nagegaan welke klanken of
klankcombinaties specifieke problemen opleveren in een bepaalde ontwikkelingsfase.
Op grond van een beschrijving van distinctieve foneemkenmerken van het Papiamentu en
het Nederlands is voor wat het Papiamentu betreft uitgegaan van 10 verschillende vocalen
en 23 consonanten, terwijl voor de Nederlandse klanktoets uitgegaan is van 12
verschillende vocalen en 18 verschillende consonanten. Daarbij is tevens uitgegaan van het
bestaande lexicon van de talen en zijn geen nonsenswoorden voor de te toetsen klankop-
posities gecreëerd.
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Klankmanipulatietaak Papiamentu

Voor de constructie van de klankmanipulatietaak in het Papiamentu is uitgegaan van
beschrijvingen van de klankkenmerken van het Papiamentu (Andersen 1974, Bimungham
1970), op grond waarvan een keuze is gemaakt uit fonemen die qua distinctieve ken-
merken zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Niet alle volgens deze criteria bruikbaze
fonemen komen voor de taak in aanmerking, omdat niet alle klankopposities ook
terugkomen in minimale woordparen in het Papiamentu lexicon.
In het Papiamentu klanksysteem zijn er volgens Riimer ( 1991) 24 distinctieve consonanten
te onderscheiden, inclusief de alveolaire nasale allofoon (rl) die effectief wordt wanneer de
Inl in eindpositie staat (als in [bon]) of voor een velaire stopklank (als in [ranka] of [man-
go]). In orthografisch opzicht wordt echter tussen de klanken geen onderscheid gemaakt.
Dit komt onder meer tot uitdrukking in het woordpaar [bon](`goed') en [bón] ( `de bon').
Birmingham (1970) onderscheidt daarentegen 22 distinctieve consonanten in het
Papiamentu, de [n] opvattend als een ~yl gevolgd door een nasale Inl. Volgens deze
interpretatie zou een woord als [~Caya'] een minimaal woordpaaz kunnen vormen met
[~Cana'] waarbij [7cana' - 7caya' f InIJ.
Jonis (1983) onderscheidt 10 distinctieve vocalen in het Papiamentu klanksysteem,
inclusief de marginale sjwa-klank, die vrijwel uitsluitend voorkomt in uitgangscombinaties
als -er, -el en -em (als in [tiger] [mangel] [kuorem]). Het foneem ~N komt voomamelijk
voor in Nederlandse leenwoorden [bus, brug]. Dit geldt ook voor het foneem IYI [hur, zur,
stur]. Deze fonemen zijn daarom minder geschikt voor gebnuk in tweetalige toetsen
waarin kennis van het Papiamentu en het Nederlands wordt gemeten. Voor de uiteindelijke
samenstelling van vocaalopposities is uitge-gaan van vocaalkenmerken van het
Papiamentu zoals beschreven in Bijlage IV.
De verdeeldheid onder fonologen over de aard van diftongen, die al dan niet zouden
moeten worden opgevat als samengestelde klanksegmenten (Anderson 1976; Booij 1981),
schept ook voor het Papiamentu onduidelijkheid voor wat het aantal diftongen en
triftongen betreft. De commissie Jonis (1983) die de officiële spelling van het Papiamentu
van Cura~ao voorbereidde, onderscheidt 21 diftongen. Bimungham ( 1974) die een studie
van het Papiamentu van Cura~ao maakte, onderscheidt er echter in totaal 14. Bij de
samenstelling van de klanlcmanipulatietoets in het Papiamentu bleken minimale
woordparen van diftongen sporadisch voor te komen in voor kinderen herkenbaze
woorden. Gekozen is voor opname van één oppositie [ei-aiJ.
Het aantal triftongen in het Papiamentu is beperkter dan het aantal diftongen. De
commissie Jonis noemt er vijf en Bimiingham vier. Ook hier geldt het azgument dat
betwist kan worden in hoeverre het aparte klanken in het Papiamentu betreft dan wel een
samenstelling van ~j t consonand of ~w f consonand. Het aantal woorden in het Papia-
mentu lexicon waazin een triftong voorkomt is beperkt. In Bijlage N is eveneens een
overzicht opgenomen van in de literatuur vermelde Papiamentu diftongen en triftongen.
De triftongen konden niet worden opgenomen in de klanlananipulatietoets, omdat er
vrijwel geen minimale woordpazen mee te vormen zijn.
Toonhoogte neemt in het Papiamentu klanksysteem een belangrijke plaats in. Het betreft
de betekenisonderscheidende toonkenmerken IHoogl en ILaagl die op lexicaal niveau
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betekenisverschil genereren (Rómer 1991). Joubert (1992) verzamelde 251 op
toonfonemen gebaseerde minimale woordparen in het Papiamentu. Het tcetsen van
toonhoogteverschillen is echter proble-matisch. Het correcte gebruik van toonhoogte blijkt
in een contextrijke omgeving te mceten worden getcetst en niet door middel van een
klankmanipulatietaak waarbij woorden in isolatie worden aangeboden en gereproduceerd.
In een dergelijke tcetssituatie kunnen teveel interpretatieproblemen ontstaan. Verschillen
in toonhoogte zijn in deze taak dan ook niet getoetst.
In de uiteindelijke keuze van consonant- en vocaalopposities voor de k1anlQnanipulatietaak
in het Papiamentu is gekozen voor gebruik van woorden uit het Papiamentu lexicon met
een minunale lengte. In het Papiamentu is het aantal monosyllabische woorden beperkt.
Het totaal aantal wordt geschat op zo'n 300 woorden (Tim di Papiamentu z.j.). Deze
monosyllabische woorden kunnen in de volgende patronen voorkomen : CV: [ku] ( `met'),
VC: [un] ( `een') en CVC: [kas] (`huis') .
Frequenter komen multisyllabische woorden voor in de klankcombinaties CVCV [bala](b-
al), CVCCV [bèrdè](groen) en CCVCV [grita] (schreeuwen) (voor een overzicht met
voorbeelden zie Bijlage IV). Er is voor de fonologische toets in het Papiamentu dan ook
gekozen voor de combinaties CVC, CCVC en CVCC (v.b. : sker-skèr). In tabel 5.2 wordt
een overzicht gegeven van de klankcontrasten die uiteindelijk zijn opgenomen in de
Papiamentu klankmanipulatietoets.

Tabel 5.2: Klankcontrasten van de klankmanipulatietaak Papiamentu

Vocalen Consonanten
e-è b-p
o-u d-t
a-ó k-g
a-e h-w
a-è 1-r
a-o n-í~
a-i m-n
i-è h-w

ei - ai sh - ch

De mogelijkheden voor de vomiing van minimale woordparen met consonantcontrasten
lijken in het Papiamentu lexicon veel uitgebreider dan die met vocaalcontrasten. De
uiteindelijke versie van de klankmanipulatietcets bestaat uit 25 items met 9 vocaaloppo-
sities en 10 consonant-opposities. Voorts zijn er 6 woordparen opgenomen die zich van
elkaar onderscheiden door verscheidenheid in de distributie van klanken ten gevolge van
deletie of additie van een foneem, danwel door verandering in de foneemvolgorde. Tabel
5.3 geeft een overzicht van de voor de klankmanipulatietoets geselecteerde Papiamentu
klanken en woorden.
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Tabel 5.3: Woordparen in de klankmanipulatietaak Papiamentu

Vocalen Woordpaar Consonanten Woordpaar Distributie

e- è sker- skèr b- p bos - pos wea - wega
o- u flor - flur d- t diki - tiki kara - karta
a- e bala - bela kdrta - kórda keiru - skeiru
a- ó hamber - hbmber k- g kai - gai kashi - kuashi
a- è pachi - pèchi j- w yega - wega lachi - lamchi
a- o baka - boka 1- r lei - rei bnilci - buki
a- i bachi - bichi n- í~ kana - kaíia
i-è sin-sèn m-n man-nan

ei - ai kabei - kabai h- w haf - waf
sh - ch leshi - lechi

Klankmanipulatietaak Nederlands

In de Taaltoets Allochtone Kinderen (Verhoeven 8c Vermeer 1986) is een aantal
Nederlandse klankcontrasten opgenomen dat als basis diende voor een ariiculatietaak
Nederlands (als tweede taal) voor allochtone kinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar. Voor
de tweetalige klankmanipulatietoets voor kleuters zijn de in tabel 5.4 opgenomen
klankcontrasten geselecteerd.

Tabel 5.4: Klankcontrasten van de klankmanipulatietaak Nederlands

Vocalen Consonanten
e-ee b-p
i-ie d-t

oo-oe n-ng
a -aa v-w
ui-eu 1-r
ee-ie h-g
u-eu m-n
i-ee z-s

oo-o b-d
i-e v-f

Voor het vormen van de woordpazen is gebruik gemaakt van bestaande woorden in het
Nederlands. Bij de selectie van woordpazen in het Nederlands is een zo groot mogelijke
spreiding van klanken c.q. klankcombinaties nagestreefd. Daarbij is ook zoveel mogelijk
de klankcombinatie CVC van Nederlandse woorden aangehouden. Foneemtranspositie is
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mogelijlc in het Nederlands om minimale woordparen te vormen uit het bestaande lexicon.
Daar is dan ook gebruik van gemaakt in deze taak (voorbeeld : maan - naam). De
woordparen zijn voor het merendeel ontleend aan de klankonderscheidingstaak van de
Taaltoets Allochtone Kinderen (Verhoeven 8t Vermeer, 1986) en opgenomen in tabe15.5.

Tabel S. S: Woordparen in de klankmanipulatietaak Nederlands

Vocalen Woordpaar Consonanten Woordpaar Distributie

e- ee vel - veel b- p beer - peer kast - kwast
i- ie rit - riet d- t dik - tik kurk - kruk

00 - oe zoon - zoen n- ng ton - tong kaars - kaas
a- aa kas - kaas v- w vol - wol maan - naam
ui - eu luik - leuk h- g haas - gaas bang - bank
ee - ie veel - viel z- s zijn - sein
u- eu rus - reus 1- r lat - rat
i- ee gil - geel b- d bas - das
o- oo bon - boon m- n mat - nat
i- e pit - pet v- f vel - fel

5.1.3 Lexicale vaardigheden

Woordenschatontwikkeling neemt binnen het proces van taalverwerving een centrale
plaats in. Woordenschat heeft betrekking op het aantal benamingen of labels waarover
kinderen beschikken voor het begrijpen en gebruiken van taal. Woordlabels veiwijzen naar
begrippen in het geheugen die samen een netwerk vormen dat iemands kennis van de
wereld weergeeft. Naarmate het netwerk van begrippen in het geheugen van kinderen
wordt uitgebreid, zal hun woordenschat toenemen. lnhoudswoorden vormen de
belangrijkste betekenisdragende elementen in een taal. Het gaat om een open en verander-
lijke groep van woorden, met name nomina en verba. Daamaast is er een beperkte maar
frequent gebruikte verzameling functiewoorden die verwijzen naar cognitieve begrippen,
met name naar de volgende cognitieve categorieën : kleur, vorm, hoeveelheid, naimte en
tijd. Omdat het hierbij gaat om categorieën die in alle talen een rol spelen, worden deze
cognitieve dimensies ook wel 'universalia' genoemd (Clark 8z Clark 1977).
Om lexicale vaardigheden in het Papiamentu en het Nederlands te meten, zijn taken ont-
wikkeld waanmee zowel de receptieve als de produktieve woordenschat kunnen worden
getcetst in beide talen. Voor beide talen zijn dezelfde woorden gebniikt. Daartoe is op
basis van tevoren vastgestelde selectiecriteria een lijst samengesteld van woorden die in
beide talen voorkomen. Als uitgangspunt van deze woordenlijst dienden de
Nederlandstalige Nieuwe Streefwoordenlijst Woordenschat voor zesjarigen (Kohnstamm
e.a.1981), de Papiamentu Woordenlijst Kleuters (Antonia 8z Delfma 1988) en de
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Basiswoordenlijst Papiamento (Guda e.a.1981). De Nieuwe Streefwoordenlijst is op grond
van oordelen van leerlQachten samengesteld en geeft een indicatie van veronderstelde
moeilijkheidsgraad van woorden in het Nederlands bij zesjarige kinderen.
Aan de hand van een voorgeselecteerde lijst, waarin woorden naar oplopende
moeilijkheidsgraad zijn gecategoriseerd, is gezocht naar equivalente inhoudswoorden
(nomina en verba) in het Papiamentu. In een eerste selectie werden die woorden van de
lijst geschrapt waarvoor geen adequaat equivalent te vinden was. Het ging hierbij
voomamelijk om cultuurspecifieke woorden (b.v. boerderij, glazenwasser, woonboot).
Ook aperte cognaten (zoals [reus], [slurf], [kasteel]) en regionaal bepaalde varianten (b.v.
[sapu] op Cura~ao en [dori] op Aruba voor `kikker' ) vielen af. Uitgangsverschillen in het
Papiamentu lexicon van respectievelijk Cura~ao en Aruba zijn daarentegen wel meegeno-
men (Cura~ao : skeiru ; Aruba : skeiro). Die verschillen konden op vrij eenvoudige wijze
worden verwerkt in de toets en athankelijk van de herkomst van de kleuter herkenbaar
worden aangeboden. Voorts moest ook de uitbeelding van de betreffende woorden voor de
kleuters herkenbaar zijn. Bij toepassing van de hierboven gencemde criteria resteerde een
lijst van 150 woorden, verdeeld naar 10 in veronderstelde moeilijkheidsgraad oplopende
categorieën van elk 15 woorden (10 nomina en 5 verba).
Omdat de categorie-indeling gebaseerd was op de Nederlandse woordenlijst, zijn de
woordenlijsten in de eigen taal ter beoordeling van de moeilijkheidsgraad voorgelegd aan
een aantal beoordelaars. Het ging hierbij om 10 moedertaalsprekers van het Papiamentu,
voomamelijk pedagogen en anderen die zich professioneel bezighouden met het onderwijs
aan Papiamentutalige kleuters, alsmede een aantal ouders van Papiamentutalige kleuters in
Nederland. De beoordelaars konden met een [t] of [-] teken op een niet-gecategoriseerde
lijst aangeven of naar hun mening het betrefiende woord begrepen wordt door een kleuter
van 4 tot 6jaar.
Op deze beoordelingslijsten zijn opnieuw aanvullende selectiecriteria toegepast. Woorden
die in de veronderstelde lagere categorieën m;nimaal scoorden in één van de talen en die
dus te moeilijk werden bevonden door alle beoordelaars, zijn van de lijst geschrapt.
Hetzelfde gold voor woorden die in de veronderstelde hogere, dus moeilijkere, categorieën
unaniem maximaal scoorden in één van de talen (en die dus te gemakkelijk zouden zijn in
de eigen taal). Op deze wijze ontstond een opgeschoonde lijst van 100 woorden in
oplopende moeilijkheidsgraad. Deze uiteindelijke lijst van 100 woorden diende als basis
voor de ontwikkeling van de woordenschattoetsen waannee de kennis van inhoudswoor-
den ( 70 nomina en 30 verba) wordt getoetst.

46



Noojdstuk 5: Dnta-verznmelin,q en dnta-annlyse

Receptieve woordenschattaak

Met deze deeltaak is de receptieve kennis van inhoudswoorden gemeten. De receptieve
woordenschattaak bestaat uit 60 woorden (40 nomina en 20 verba) die opnieuw in
veronderstelde mceilijkheidsgraad oplopen. Bij elk van de 60 woorden zijn vier teke-
ningen gemaakt, waarvan slechts één de juiste referent van het woord weergeeft. Aan de
kinderen wordt gevraagd om het juiste plaatje aan te wijzen.

Produktieve woordenschattaak

De produktieve woordenschattaak bestaat uit 40 woorden (30 nomina en 10 verba).
Analoog aan de receptieve woordenschattaak worden ook in deze taak de woorden steeds
mceilijker. Bij elk van de woorden is één tekening gemaakt die door de kinderen bencemd
moet worden in de taal die op dat moment getoetst wordt. De verbale stimuli die daarbij
worden gegeven zijn van het type wat is dit (nomen) of wat is hijlzij aan het doen (ver-
bum).
De volgorde van aanbieding van de woordenschattaken is aan de hand van de resultaten
van een aantal proefafnames bijgesteld.

Cognitieve begrippentaak

Omdat functiewoorden naast inhoudswoorden belangrijke betekenisdragende elementen
van taal zijn waarvan het gebruik nauw gerelateerd is aan de cognitieve ontwikkeling van
kinderen (Schaerlakens 8z Gillis 1987), is een afzonderlijke taak ontwikkeld waarin de
belangrijkste cognitieve begrippen receptief worden getoetst. Deze begrippen zijn niet
taalspecifiek en zijn ontleend aan het vermogen om te percipiëren, categoriseren en
socialiseren (Clark 8t Clark 1977). De geselecteerde begrippen komen voor in zowel het
Papiamentu als het Nederlands. Aan de orde komen de categorieën kleur, vorm,
hceveelheid, ruimte en relatie tussen gebeurtenissen.
Voor de kleuttaak zijn 11 basiskleuren uitgekozen, alsmede 4 variaties in lichtintensiteit.
In de vormtcets zijn naast vijf geometrische figuren waarmee basale vormlabels kunnen
worden getoetst, 10 vormdimensies opgenomen. De hceveelheidstaak bestaat behalve uit
cardinale en ordinale getallen ook uit hoeveelheidsdimensies. Er zijn 15 begrippen in deze
categorie geselecteerd. Tenslotte zijn in de categorie 'relatie tussen gebeurtenissen' connec-
tieven opgenomen die de aspecten tijd en conditionalis uitdnilcken, alsmede connectieven
die het aspect oorlaak-gevolg weergeven (v.b.: [mientras] en [pasobra] respectievelijk
`teiwijl' en `omdat'). In Tabel 5.6 wordt een overzicht gegeven van de verschillende
taakonderdelen van de cognitieve begrippentaak.
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Tabe15.6: Onderscheiden begrippen in de Cognitieve Begrippentaak

Categorie Begrippen Items Voorbeeld

Klew Basisklewen 11 Pretu I Zwart
Lichtintensiteit 4 Maron skw I Donker

bnun
Vorzn Geometrische figwen 5

Vormdimensies 10 Punto I Punt
Mas grandi I Groter

Hceveelheid Getallen 4
Hceveelheidsdimensies 11 Promé ~ Eerste

Menos I Minder
Ruimte Plaats 8

Richting 2 Riba I Op
Man drechi ~

Relatie tussen Tijd 7 (naar)Rechts
gebeurtenissen Oorzaak ~ gevolg 3

Mientras I Terwijl
Pasobra I Omdat

Totaal 65

Kleurbegrippen

Berlin en Kay (1966) stelden een universeel hiërarchisch systeem vast van klewaandui-
dingen in talen. In dit systeem is niet alleen sprake van vaste basisklewen in alle talen,
maar ook van een hiërarchie van klewaanduidingen in talen. In figuw 5.1 is dit systeem
geschetst voor de talen Papiamentu en Nederlands. De pijlen verwijzen naar
volgordekenmerken in het kleursysteem: een klewbegrip wordt in principe pas in een taal
opgenomen nadat de klewbegrippen in de blokken die hoger in de hiërarchie staan, reeds
in de betreffende taal voorkomen. Zo zal eerst het klewbegrip ~roodl in een taal
voorkomen en daarna pas Iblauwl in plaats van omgekeerd. Variatie zal volgens Berlin en
Kay vooral optreden binnen maar niet tussen de blokken. Zo kan het klewbegrip ~grijsl
wellicht eerder worden opgenomen in een taal dan bijvoorbeeld loranjel of ~paarsl, maar
niet voordat klewbegrippen die hoger in de hiërarchie staan, zoals Ibniinl of Iroodl, reeds
in de betreffende taal voorkomen.
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FiguurS. I: Hiërarchischsysteem van kleuraanduidingen

pretu(zwart)

blanku(wit)

korá (rood)

~

hel(geel)
bèrdè (groen)
blou (blauw)

~

mazon (bruin)

~
piis (paazs)
ros(rose)
oraíio (oranje)
shinishi (grijs)

A1 deze 11 basiskleuren die in beide te toetsen talen voorkomen, zijn opgenomen in de
cognitieve begrippentoets.

Vormbegrippen

Voor wat betreft grootte-begrippen zou er een indeling gemaakt kunnen worden naar
semantische complexiteit in drie dimensies. Toename in complexiteit kan allereerst
worden bepaald door de mate van specificiteit van begrippen: hce specifieker een begrip,
des te complexer. Een begrip is specifieker naazmate het aantal dimensies waarop het van
toepassing is (grootte, hoogte, numte) afneemt. Het antonieme begrippenpaar ~groot-kleinl
zou op grond hiervan minder complex zijn dan Ilang-kort~ (Clark 8c Clazk 1977: 498-499).
Binnen antonieme paren kan complexiteit voorts gerelateerd worden aan gemarkeerdheid
van de begrippen. Ongemarkeerde vortnen hebben een positieve betekeniswaarde en een
uitgebreidere gebniiksmogelijkheid dan gemarkeerde vormen. Zo zou een begrip als
Ihoogl positief en uitgebreider zijn dan Ilaagl. Begrippen als Ihoog-laag~, Ilang-kort~ en
Ibreed-small verwijzen alle slechts naaz één dimensie en zijn daazdoor specifieker dan
begrippen als Igroot-kleinl en Idik-dunl. In de eerstgenoemde reeks is er echter ook een
onderscheid te maken in positie: horizontaliteit versus verticaliteit. De verticale positie van
objecten schijnt in de waameming dominanter te zijn dan de horizontale. Kinderen
oriënteren zich dan ook eerder op verticaliteit dan op horizontaliteit (Clark 8c Clark 1977:
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536). Het begrippenpaar ~breed-smal~ kent een nog hogere graad van complexiteit, omdat
het niet specifiek naar een verticale noch naar een horizontale positie verwijst, in
verschillende posities kan voorkomen en het minst dominant in de waarneming zou zijn
(Clark 8z Clark 1977: 498-499).
Tenslotte kan ook comparativiteit toename in complexiteit van grootte-begrippen
veroorzalcen. Van Kuyk (1988) vond in een onderzoek naar venverving van grootte-
begrippen door kleuters in Nederland een oplopende moeilijkheidsgraad van stellende naar
vergrotende en tenslotte overtreffende trap van grootte-begrippen. Op grond van het
bovenstaande maakt Van Kuyk de volgende indeling van volgorde van complexiteit.

Figuur5.2: Yerwachte complexiteit van grootte-begrippen (naar Yan Kuyk 1988)

I. Dimensie specificiteit

1. groot~ldein (drie dimensies)
2. dikldun (twee dimensies)
3. hoogllaag (één dimensie; verdcaal)
4. langlkort (één dímensie; horizontaal)
5. Breedlsmal (één dimensie; secundair)

II. Dimensie gemarkeerdheid

1 groot I voorI klein I
I dik ~ voor ~ dun I
~ hoog I voorI laag ~
~ lang I voor ~ kort I
I breed ~ voor ~ smal ~

III. Dimensie comparativiteit

1. groot~hoogllang
2. even groodeven hoogleven lang
3. dikkerlkorterlbreder
4. kleinsteldunste~(aagstelsmalste

Variatie in compleaciteit en het voorkomen van de begrippen in beide talen dienden als
selectiecriteria bij de uiteindelijke keuze van de items voor het onderdeel vormbegrippen
van de cognitieve begrippentcets.

Hceveelheidsbegrippen
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Onderzoek naaz de verwerving van hceveelheidsbegrippen door kinderen toont aan dat er
sprake is van een lineaire verwervingsvolgorde (Itweel voor ldriel, Iv~del voor liesden. Er
zijn verder twee redenen om aan te nemen dat ordinale getallen conceptueel complexer
zijn dan cardinale getallen. In veel talen worden de meeste ordinale begrippen aangeduid
met een gemarkeerde voim van cardinale begrippen (Greenberg 1966). Dit geldt in het
algemeen ook voor het Papiamentu en het Nederlands, zoals in Idosl vs Idi dosl ('twee' vs
'tweede'). Gemazkeerdheid vcegt complexiteit tce aan begrippen. Verder geldt dat bij het
bepalen van een ordinale positie niet alleen een bercep wordt gedaan op telvaardigheid,
maaz ook op ordeningsvaardigheid (Clazk 8~ Clark 1977: 537). Tenslotte kan complexiteit
van hceveelheidsbegrippen worden bepaald op basis van het principe [f extensie] (b.v.
`meer') v~r [- extensie (b.v. `minder') ( Clark 8i Clark 1977: 505) en [vergrotende trap]
vóór [overtreffende trap]. Voor het onderdeel hceveelheidsbegrippen van de cognitieve
begrippentoets zijn 15 voor kleuters eenvoudige begrippen geselecteerd die in beide talen
voorkomen Ten aanzien van deze begrippen kan op grond van het bovenstaande een
aantal aannames worden geformuleerd waazbij de volgende venvervingsvolgorde wordt
voorondersteld:
1. Itweel voor ldriel
2. leerstel voor Ivierdel
3. leerstel voor llaatstel
4. lallel voor Isommigel
5. Imeestel voor Iminderl
6. ImeesteJ voor Iminstel
7. Iminderl voor lminstel
8. IvoU voor lleegl

Ruimtelijke begrippen

Locatieve naimtelijke begrippen bestaan in de meeste talen uit antonieme woordparen
waazvan het ene woord een tcevceging (t extensie) uitdnikt en het ander een afname (-
extensie). De begrippen die een tcegevoegde extensie uitdrukken blijken ongemarkeerde
en positieve begrippen te zijn (Clark 8c Clark 1977: 426-428 en 533-536). Zo wordt in het
Papiamentu de dimensie 7roogte' uitgedrukt met het antonieme woordpaaz Ihaltul ('hoog~
en laboul (7aag~.
Ook de verwervingsvolgorde van ruimtelijke begrippen wordt bepaald door de aazd van de
begrippen. Onderzoek toont aan dat gemazkeerde vorrnen complexer zijn dan on-
gemarkeerde vormen en dus ook later worden verworven. Een positief verband tussen
negatieve begrippen en complexiteit zou te verklazen zijn vanuit het perceptievermogen
van de mens (voor een overzicht zie Clark 8c Clark 1977: 533-536). Positieve begrippen
zouden daazom minder complex zijn dan negatieve en dus sneller worden geleerd door
kinderen. In het Papiamentu is Iman drechil (- rechts; letterlijk: gcede hand) de positieve
pool van het begrippenpaar en Iman robesl (- links; letterlijk: verkeerde hand) de
negatieve. Naast het aspect van de pool van begrippen schijnt ook gebruiksfrequentie een
belangrijke rol te spelen. Rechtshandigen blijken het begrip Irechtsl eerder te beheersen
dan llinksl, terwijl linkshandigen beide begrippen gelijktijdig leren (Olson 8c Laxaz 1974).
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Voor kleuters eenvoudig uit te beelden begrippen met een hoge frequentie, die bovendien
in beide te tcetsen talen voorkomen, zijn geselecteerd voor dit onderdeel van de cognitieve
begrippentcets.

Relaties tussen gebeurtenissen

Correspondentie tussen volgorde van vermelden en volgorde van gebeuren speelt een
belangrijke rol in de hypothesevorming van kinderen over betekenisaspecten van
begrippen waarmee een relatie tussen gebeurtenissen wordt gelegd. Een basisstrategie die
kinderen aanvankelijk lijken tce te passen bij het begrijpen van samengestelde zinnen, is
dat de eerstgenoemde gebeurtenis in de zin ook als eerste plaatsheeft (Clark 1973). Een
markering die in deze volgorde interfereert (bijvoorbeeld Ivoordad in plaats van ~nadat~
vcegt complexiteit toe aan de zin. Op grond daarvan is een zin als ~de man zet z'n hoed op
voordat h~ z'n schoenen aantrekd minder complex dan Ide man zet z'n hoed op nadat h~
z'n schoenen heeft aangetrokkenl. De begrippen lalsl en lomdatl zouden voorts minder
complex zijn dan ~voordatl en Inadat~. Frequentie van de begrippen in de twee talen
alsmede de uitbeeldbaarheid van de gebeurtenissen bepaalden de uiteindelijke keuze van
de begrippen voor dít onderdeel.

5.1.4 Grammaticale vaardigheden

In de taalontwikkeling speelt het auditief geheugen een belangrijke rol. Uit geheugenon-
derzoek is bekend dat structurering van informatie de geheugencapaciteit sterk vergroot.
Naarmate kinderen de grammaticale structuur van een taal beter beheersen, zullen zij
gemakkelijker zinnen kunnen onthouden. De auditieve geheugencapaciteit van kinderen
kan worden getoetst door hen speciaal geconstrueerde zinnen te laten nazeggen. Een
zinsimitatietoets is dan ook zowel een receptieve als een produktieve taak.
Het dcel van deze taak is inzicht te krijgen in de woord- en zinsstructuren die kinderen
kunnen gebnuken. Het kind moet daartoe een aantal zinnen nazeggen die te lang zijn om
louter géimiteerd te kunnen worden. De toets bestaat in beide talen uit 20 zinnen, verschil-
lend in lengte van minimaal 7 tot maximaal 15 woorden of morfemen. In de realisering
van de zinnen wordt zowel gelet op functiewoorden (in gebonden of ongebonden
morfemen) als op complexe syntactische patronen.
In iedere zin kan tweemaal correct gescoord worden. De maximum-score op deze tcets
bedraagt in beide talen 40, gebaseerd op 20 morfemen en 20 syntactische patronen. Bij de
score-bepaling wordt geen rekening gehouden met uitspraakfouten of morfologische
fouten, aangezien het in deze taak primair gaat om de conecte realisering van syntactische
elementen en patronen. In totaal zijn er zeven syntactische kenmerken geselecteerd die in
de stnictuur van beide talen voorkomen en die dan ook in de zinsimitatietoetsen van zowel
het Papiamentu als het Nederlands zijn opgenomen.
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Tabe15.7: Syntactische elementen in de tweetalige zinsimitatietoets met voorbeelden
in het Papiamentu en Nederlands

Syntactische elementen Voorbeeld
Papiamentu

Voorbeeld
Nederlands

Pronomina E....ey Ze
Negatie No Niets
Preposities Banda Naast
Comparatievenlsuperlatieven Mas haltu Groter
Vraagwoorden Na unda Waar
Conjuncties Pasobra Maar
Temporele markering Ta(ba)tin Opgegeten

Daamaast zijn in de deeltoets per taal enkele taalspecifieke kenmerken opgenomen. Voor
de keuze van deze taalspecifieke kenmerken in het Papiamentu is gebruik gemaakt van
referentiegrammatica's over het Papiamentu (in het bijzonder Andersen 1974; Birmingham
1970; Dijkhoff 1990; 1993; Goilo 1968 en Muller 1989) en een aantal standaardwoorden-
boeken en -lijsten (Dijkhoff 1980 en Joubert 1991).
Voor wat de zinsimitatietoets in het Papiamentu betreft zijn bovendien de volgende taal-
specifieke kenmerken opgenomen: de plaats van het adjectief in de zin, de reduplicatie-
vorm, de topicalisatie met'ta', de seriële werkwoordsvorcn, de meervoudsvorm en de plaats
van het hulpwerkwoord in de zin. Achtereenvolgens wordt kort ingegaan op deze speci-
fieke kenmerken van het Papiamentu.

De plaats van het attributief gebnukte adjectief is in het Papiamentu in de meeste gevallen
onmiddellijk achter het substantief.

-Un kas grandi
DEF NOM ADJ
Een huis groot
(Een groot huis)

Een gering aantal adjectieven kan echter zowel voor als achter het substantief geplaatst
worden, zonder dat daarbij betekenisverschil optreedt. Beide combinaties (substantief-
adjectief en adjectief-substantief) zijn opgenomen in de Papiamentu zinsimitatietoets.

Met reduplicatie (verdubbeling van woorden) wordt in het Papiamentu vaak intensivering
aangegeven.

-Un outo nobo nobo
DEF NOM ADJ ADJ
een auto nieuw nieuw
(een glcednieuwe auto)
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Het partikel Ta' dat in het Papiamentu de functie vervult van tijdsaanduiding, kan ook
gebruikt worden om focalisering te markeren.

-Lina ta grandi
NOM PART-temp ADJ
Lina [ta] groot
(Lina is groot)

-Ta Lina ta grandi
PART-FOC NOM PART-temp ADJ
[Ta} Lina [ta] groot
(Lina is groot)

Om beweging en~of richting aan te geven wordt in het Papiamentu vaak gebruilc gemaakt
van een keten van werkwoorden, de zogenaamde seriële werkwoorden. Daarbij is de
functie van het tijdspartikel 'ta' belangrijk dat aan het begin van de keten wordt geplaatst en
de tijd aanduidt voor de hele keten van werkwoorden.

-E ta bula lanta kore bai skol
Hij [ta] springen opstaan rennen gaan school
(Hij springt op en rent naar school)

Het meervoud van substantieven wordt aangegeven door toevoeging van de vonn Inan~
(zij) aan het naamwoord. De meervoudsvorm wordt echter in bepaalde gevallen niet
gebruikt, zoals na een niet-specificerend telwoord.

- E muchanan (de kinderen)
Tres mucha (drie kinderen)
E tres muchanan ( de drie kinderen)

In het Papiamentu staat het hulpwerkwoord altijd voor het zelfstandig werkwoord en
wordt in de meeste gevallen voorafgegaan door het tijdspartikel. Het modale hulpwerk-
woord laijgt daarentegen in het Papiamentu geen tijdspartikel 'ta' en staat altijd voor het
tijdspartikel van het zelfstandig werkwoord. Beide vonnen zijn opgenomen in de zinsimi-
tatietoets.

- E ta kuminsa yora
Hij [ta] beginnen huilen
(Hij begint te huilen)

- Mi no por a dnuni
Ilc niet kunnen [a] slapen
(Ilc kon niet slapen)
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Voor wat betreft het Nederlands zijn naast de eerder genoemde zeven categorieën van
syntactische elementen de volgende specifieke kenmerken van het Nederlands opgenomen
in de zinsimitatietoets: het correcte gebruik van het hulpwerkwoord (is gevallen), inversie
in bijzinsconstructies (omdat ze te klein is ), inversie in vraagzumen (waar wil je gaan
wandelen) en volgorde in hoofdzinnen (ze is gisteren naar de dierentuin geweest).

5.1.5 Tekstuele vaardigheden

Kinderen mceten leren omgaan met teksten. Dit houdt in dat zij niet alleen informatie die
expliciet in de tekst wordt verwoord moeten leren begrijpen, maar ook impliciete
informatie in de tekst. Daarnaast moeten zij zicht krijgen op relaties tussen
verwijswoorden en antecedenten in een tekst.
Met behulp van een tweetalige tekstbegriptaak is het mondelinge tekstbegrip van kinderen
getoetst. Voor deze taak zijn in beide talen vier eenvoudige verhaaltjes geconstrueerd die -
door gebnaik van langere zinnen en meer complexe begrippen- geleidelijk in veronderstel-
de moeilijkheidsgraad oplopen. De teksten werden hardop aan de kinderen voorgelezen.
Aan de hand van elk verhaaltje werden vijf vragen gesteld: drie vragen naar informatie die
expliciet in de tekst stond en twee vragen naar tekstimpliciete informatie. De tekstexplicie-
te vragen hadden betrekking op betekenisrelaties tussen woordgroepen binnen een zin en
op referentiële relaties tussen zinnen. De tekstimpliciete vragen hadden voornamelijk
betrekking op implicatieve relaties binnen en tussen zinnen. In onderstaande voorbeelden
wordt dit nader toegelicht.

Tekstexpliciete vragen

Aangeboden infoimatie : Betekenisrelaties tussen zinnen :

De kinderen zijn binnen aan het De kinderen spelen met een ballon.
spelen. Zij hebben een ballon op-
geblazen.

Tekstimpliciete vragen

Aangeboden informatie : Implicatieve relatie :

De bal rolt de straat op. Dejongens De jongens rennen de straat niet op.
staan aan de kant en zien de bal
wegrollen.
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5.1.6 Betrouwbaarheid en validiteit

Met het oog op kwaliteitscontrole van de taaltcetsen is de inteme consistentie en de homo-
geniteit van de toetsopgaven nagegaan in een prcefineting bij 70 kinderen. De inteme
consistentie van de toetsitems is bepaald door item-totaalscore-correlaties (Rit's) en als
globale maat Cronbach's alfa te berekenen. De waarde die laatstgenoemde coefficiënt aan-
neemt kan gezien worden als een ondergrens van de betrouwbaarheid van de toets. De
Groot óc Van Naerssen (1975) noemen een waazde van .80 redelijk.
Met de bepaling van de homogeniteit van toetsopgaven is in feite de inhoudsvaliditeit van
een toets in het geding. Homogeniteit van toetsopgaven wordt aangenomen wanneer van
een redelijke fit van het eenparameter-itemresponsmodel van Verhelst 8z Eggen (1989)
sprake is. Dit model geeft een meettheoretische specificatie van het tcetsgedrag van
leerlingen. Binnen het model geldt dat de kans op het oplossen van een toetsopgave
uitsluitend wordt bepaald door de vaardigheid van de leerling en de moeilijkheid van de
opgave. Met behulp van Chi-kwadraat-toetsing kan worden nagegaan in hoeverre er reden
is de aanname van het model te verwerpen. Is dit niet het geval dan kunnen twee
belangrijke gevolgtrekkingen worden gemaakt. In de eerste plaats mag dan worden
aangenomen dat aan het oplossen van de toetsopgaven slechts één persoonsvariabele ten
grondslag ligt en dat geen andere factoren variatie in de toetsscores genereren. De
verzameling opgaven is in dat geval homogeen te noemen. In de tweede plaats geldt dat
schattingen van opgave-parameters populatie-onafhankelijk zijn. Opgave-parameters
kunnen in dat geval onafhankelijk van persoons-parameters worden beoordeeld.
Tabe15.8 geeft voor de taaltoetsen in beide talen een overzicht van de ondercochte maten
voor inteme consistentie. De interne consistentie van alle toetsen blijkt hoog. Op de
afzonderlijke toetsen blijkt vrijwel geen sprake van opgaven met lage Rit-waarden. Voor
zover deze voorkomen, blijkt er sprake te zijn van een extreem lage proportie van kinderen
die de opgave goed maakt (de zogeheten p-waarde).

Tabel 5.8: Cronbach'salfa en gemiddelde item-totaalscore- correlaties voor de
taaltoetsen Papiamentu en Nederlands

Pa iamentu Nederlands
A1 ha Rit A1 ha Rit

Klankdiscriminatie .92 .63 .87 .SO
Cognitieve begrippen .92 .42 .89 .36
Receptieve woordenschat .92 .48 .95 .52
Produktieve woorden- .92 .57 .90 .63
schat .96 .62 .95 .58
Zinsimitatie .93 .64 .91 .60
Tekstbe '
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Om de inhoudsvaliditeit van de toetsen te controleren zijn de tcetstaken geanalyseerd met
het eenparameter-itemresponsmodel van Verhelst 8c Eggen (1989). Daarbij is zowel de fit
van de afzonderlijke items als die van de totale toets bepaald. Tabel 5.9 geeft de
tcetsingsgrootheid van het eenparameter-itemresponsmodel voor de tcetstaken Papiamentu
en Nederlands per groep en per tcets. In geen enkel geval bleek sprake van een significante
X2-waarde. Voor alle tcetsen gold dat de aannames van het itemresponsmodel niet
verwoipen hoefden te worden. Wat de homogeniteit van afzonderlijke tcetsopgaven betreft
bleek slechts in een zeer klein aantal gevallen (minder dan So~o) van overschrijding van de
kritische X2-waarde sprake.

Tabel 5.9: Toepassing van het eenparameter-itemresponsmodel op de deeltaken
Papiamentuen NederJands

Papiamentu Nederlands

X2 df X2 df

Klankmanipulatie (25) 21.53 24 .61 24.84 24 .42
Cognitieve begrippen (65) 54.86 64 .62 75.43 64 .11
Receptieve woordenschat (60) 33.04 38 .75 67.39 56 .07
Produktieve woordenschat (40) 27.73 26 . 40 9.04 15 .89
Zinsimitatie (40) 29.44 39 .90 23.44 39 .97

Tekstbe ' 20 5.66 19 .99 19.16 19 .60

Om zicht te krijgen op de concwrente validiteit zijn eerst de correlaties tussen de
toetstaken bepaald. Tabel 5.10 geeft een overzicht van de gevonden correlaties tussen de
verschillende componenten van de tcetsen in het Papiamentu in Nederland. In alle
gevallen blijkt er sprake te zijn van een significante samenhang van de toetsonderdelen
(p~.01). Behalve bij de klankmanipulatietoets, blijkt het verband tussen alle getcetste
deelaspecten relatief hoog.
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Tabel 5.10: Correlaties tussen de toetstaken Papiamentu

Klank-
manipu-
latie

Cognitieve
begrippen

Receptieve
woorden-
schat

Produktieve
woordenschat

Zins-
imitatie

Cognitieve .40
begrippen

Receptieve
woordenschat .27 .81

Produktieve
woordenschat .27 .61 .65

Zinsimitatie .42 .67 .61 .73

Tekstbegrip .41 .67 .59 .54 .72

Ook voor wat betreft de deeltaken in het Nederlands blijkt er sprake te zijn van significante
correlaties (p~.001). Behalve bij de klankmanipulatietoets zijn alle correlaties tussen de
toetstaken hoog te noemen. Zij zijn opgenomen in tabe15.11.
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Tabel 5.11: Correlaties tussen de toetstaken Nederlands

Klank-
manipu-
latie

Cognitieve
begr~ppen

Receptieve
woorden-
schat

Produktieve
woordenschat

Zins-
imitatie

Cognitieve .52
begnppen
Receptieve
woordenschat .35 .72

Produktieve
woordenschat .30 .65 .74

Zinsimitatie .42 .63 .65 .69

Tekstbegrip .30 .67 .69 .74 .67

Verder is bij een deelverzameling van 15 Papiamentutalige kinderen de samenhang be-
paald tussen de scores op de tcetstaken voor cognitieve begrippen, receptieve en
produktieve woordenschat, zinsimitatie en tekstbegrip, en een aantal kenmerken van
spontaan taalgebruik. Het betreft het aantal verschillende woorden in het taalgebruik, de
gemiddelde zinslengte van kinderen en het aantal onderschikkingen dat in de uitingen
voorkomt. Tabe15.12 geeft een overzicht van de correlaties. In alle gevallen is er sprake
van positieve correlaties.

Tabel 5.12: Corrclaties tussen de toetstaken in het Papiamentu en kenmerken van
spontaan gebruik van die taal: aantal verschillende woordenper 100 uitin
gen (1WW), gemiddelde uitinglengte (GUL) en aantalonderschikkingen
per ]00 uitingen

Cognitieve
begrippen

Receptieve
woorden-
schat

Produktieve
woordenschat

Zinsimitatie Tekstbegrip

NVW .31 .21 .19 .15 .47

GLJL .28 .31 .21 .32 .33

Onder- .12 .33 .20 .24 .41
schik-
kin~:en
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In het hierboven omschreven tcetsinstrumentarium ligt het accent op die aspecten van
tweetalige ontwikkeling die nauw samenhangen met de cognitieve ontwikkeling van
kinderen. De taken zijn zo geconstrueerd dat zij niet alleen aangeven op welk niveau
binnen het taalverwervingsproces de kinderen zich bevinden, maar eveneens enig zicht
geven op de mate van taaldominantie.
Uit de hier gerapporteerde analyses kan worden geconcludeerd dat de geconstrueerde
tcetsen voor Papiamentu en Nederlands instrumenten vorrnen die voldoende betrouwbaar
en valide gencemd kunnen worden. Alle geconstrueerde taken blijken een hoge mate van
interne consistentie te vertonen. Met het oog op validiteit zijn een aantal conclusies te trek-
ken. Ten eerste duidt de geconstateerde passendheid van het eenparameter-
itemresponsmodel van Verhelst 8c Eggen (1989) erop dat de gekozen itemverzamelingen
eendimensionaal en populatie-onafhankelijk zijn, hetgeen als ondersteuning voor de
inhoudsvaliditeit van de toetstaken kan worden opgevat. De hoge intercorrelaties tussen
toetstaken, alsmede de significant positieve correlaties tussen de toetsscores en kenmerken
van spontaan taalgebruik ondersteunen de concunrente validiteit van de toetsen.
Op geen van de taakonderdelen werden plafondeffecten waargenomen. Dit maakt het
ontwikkelde instnunentarium bruikbaar voor longitudinaal onderzoek naar de
ontwikkeling van taalvaardigheid van kleuters.

5.2 Het meten van metalinguistische vaardigheden

Er zijn vijf deelaspecten gemeten van het metalinguïstisch bewustzijn van kinderen na 2
jaar onderwijs (aan het einde van de kleuterperiode op Cura~ao en aan het einde van groep
2 in Nederland). Het betreft hier de vaardigheid in het analyseren van woorden, het
anajyseren in fonemen, de synthese van klanken, rijmen en objectivatie. Gebnsilc is
gemaakt van instrumentarium dat in het kader van het Cito-leerlingvolgsysteem is
ontwikkeld (Van Kuyk óc Verhoeven 1991). Ten behoeve van het onderzoek op Cura~ao
is een Papiamentu versie van de toets ontwikkeld. Beide versies zijn opgenomen in Bijlage
2.

5.2.1 Analyse in fonemen

Deze taak is gemaakt om na te gaan in hoeverre kinderen woorden kunnen uiteenleggen in
fonemen. Daartoe moet het kind een mondeling aangeboden woord ontleden op
foneemniveau. Er zijn 20 items geselecteerd voor het onderzoek in Nederland en op
Cura~ao. Tcename van de moeilijkheidsgraad is in dit taakonderdeel verwerkt door een
steeds complexer fonemenpatroon: vc (vocaal-consonant), cv, cvc, ccvc, cvcc, ccvcc en
cvccc. Er werd een afbreeknortn gehanteerd van 5 items. De score werd bepaald door het
totaal aantal coirect geanalyseerde woorden.
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5.2.2 Analyse in woorden

Deze deeltaak is bedceld om na te gaan of kinderen de woorden in een korte zin van elkaar
kunnen onderscheiden. Door met een potlood te tikken kon het kind aangeven hceveel
woorden een mondeling aangeboden zin bevatte. Het tcetsonderdeel bestond uit 10 zinnen
van drie tot zes woorden. De score op dit tcetsonderdeel werd bepaald door het aantal
correct geanalyseerde zinnen.

5.2.3 Synthese van klanken

Met dit toetsonderdeel kan worden nagegaan in hoeverre kinderen uit afzonderlijke
klanken woorden kunnen samenstellen. Door de prcefleider werden samenstellende
fonemen van een woord mondeling aangeboden aan het kind. Het kind moest aangeven
welk woord het betrof. Dit onderdeel van de tcets bestond uit 20 in moeilijkheidsgraad
oplopende items. Er werd een afbreeknorm van 5 items gehanteerd bij de toetsafname.

5.2.4 Rijm

De rijmtoets is bedceld om na te gaan of kinderen op een aangeboden woord een
rijmwoord kunnen vinden. Ter vereenvoudiging van de taak werd in het onderzoek het te
noemen rijmwoord verwerkt in een aantal plaatjes waaruit het kind kon kiezen. De
deeltaak bestond uit 10 items .

5.2.5 Objectivatie

De objectivatietoets meet tenslotte het vermogen van kinderen om woord en
woordbetekenis te ontkoppelen. Nagegaan wordt of het kind uitsluitend kan letten op de
lengte van een woord en daarbij kan afzien van de betekenis. Het kind moest van een
mondeling aangeboden woordpaar aangeven welk woord langer was (bijvoorbeeld :
paddestcel-boom). Voor het onderzoek werden 10 woordparen opgenomen in de
objectivatietcets.

5.2.6 Samenhang tussen de tcetsonderdelen

Om de samenhang van de diverse componenten van de toets te onderzoeken, zijn de
verschillende onderdelen van de tcets aan elkaar gerelateerd. De analyse geeft op alle
onderdelen positieve correlaties weer, waarvan de meeste significant zijn. Dat 'rijm'
samenhangt met de analyse op zowel klank- als woordniveau, blijkt uit de significante
correlaties van dit onderdeel met alle overige onderdelen van de toets. In tabe15.13 zijn de
cotrelaties opgenomen.
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Tabel 5.13: Correlaties tussen de componenten van de metalingui'stische toets
Papiamentu

Analyse Analyse Synthese Rijm
woorden fonemen klanken

Analyse in fonemen .20
Synthese van klanken . 18 .78'~`~`
Rijm .40" .35'~ .35~`~
Objectivatie .03 .20 .27~ .27~

Voor wat betreft de metalinguïstische toets in het Nederlands blijkt vooral analyse in
fonemen en synthese van klanken een sterke samenhang te vertonen. Analyse in woorden
en objectivatie geven een negatieve conelatie te zien, maar die is niet significant. De
correlatiematrix is opgenomen in tabe15.14.

Tabel 5.14: Correlaties tussen de componenten van de metalinguïstische toets
Nederlands

Analyse Analyse Synthese Rijm
woorden fonemen klanken

Analyse in fonemen .07
Synthese van klanken .37 .69~`~`
Rijm .06 .24 .42~`
Objectivatie -.27 .12 .15 .40

5.3 Achtergrondvariabelen

De sociolinguïstische en onderwijskundige variabelen die onderzocht werden, kunnen op
grond van de literatuur worden benoemd als leerlingkenmerken, omgevingskenmerken en
kenmerken van institutionele opvang. Deze gegevens zijn verzameld met behulp van
vragenlijsten die aan de leerlingen, aan hun ouders en aan hun leerkracht werden
voorgelegd. Vanwege het conteutverschil waren de vragenlijsten die in het onderzoek op
Cura~ao en in Nederland zijn gebruikt niet geheel identiek. Beide versies van de
vragenlijsten zijn opgenomen als Bijlage 3.

5.3.1 Het meten van leerlingkenmerken

Leerlingkenmerken die zijn verzameld betroffen biografische gegevens, zoals gegevens
over leeftijd en geslacht. Van de kinderen in Nederland werden bovendíen gegevens
verzameld over de geboorteplaats en verblijfsduur in Nederland. Deze gegevens werden
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verzameld aan de hand van vr3genlijsten die aan de ouders werden voorgelegd. Verder is
de culturele oriëntatie van de kinderen bepaald door hen een vragenlijst voor te leggen die
zij mondeling konden beantwoorden. Op Cura~ao werden 7 vragen gesteld om de culturele
oriëntatie van de leerlingen vast te stellen en in Nederland 10 vragen. Deze procedure is
ontleend aan Verhceven (198~. Als maat voor de culturele oriëntatie in Nederland werd
de oriëntatie tegenover het dagelijks leven in het land van herkomst (Nederlandse
AntillenlAruba) en in Nederland vastgesteld door middel van een gestructureerd interview
met het kind. Daarin werd de houding van de kinderen bepaald tegenover de volgende
aspecten van het culturele leven op de AntillenlAruba en in Nederland: school, vrienden,
eten, voorlezen, televisie, radio, muziek, taal en wonen. Op Cura~ao zijn additionele
vr~gen gesteld met betrekking tot het contact met de talen Spaans en Engels. De
antwoorden van de kinderen werden afgezet op een driepuntsschaal. De inter-rater
betrouwbaarheid van deze schaal bleek hoog (~.95).
Factoranalyse van de gemeten culturele oriëntatie van de leerlingen leverde zowel op
Cura~ao als in Nederland ééndimensionaliteit op ten aanzien van de eigen cultuur
(respectievelijk 54 en 40 procent verklaarde variantie) en van de Nederlandse cultuur
(respectievelijk 43 en 29 procent verklaarde variantie).

5.3.2 Het meten van omgevingskenmerken

Tot de omgevingskenmerken kunnen worden gerekend het taalgebniik en de
taalpreferentie van de ouders en het taalcontact thuis, op school en op straat alsmede de
culturele oriëntatie van de ouders en de sociaal-economische status van het gezin. De
gegevens zijn in beide contexten via drie informatiebronnen verzameld: de kinderen zelf,
hun ouders en hun leerkrachten. Vanwege het contextverschil tussen Cura~ao en
Nederland zijn bij de operationalisering van de sociolinguïstische variabelen ook
verschillende factoren bevraagd. Concentreerde het onderzoek in Nederland zich
voornamelijk op gebnulc van de talen Papiamentu en Nederlands, op Cura~ao werd ook de
mate van gebnaik van het Engels en het Spaans onderzocht. Bij de verwerking van de
gegevens zijn het Engels en het Spaans echter niet gerelateerd aan de
taalvaardigheidsscores, omdat de taalvaardigheidsgegevens slechts betrekking hadden op
het Papiamentu en het Nederlands.
De gemeten omgevingskenmerken werden samengevat tot de volgende factoren:
gezinstaal, culturele oriëntatie van het gezin en omgevingstaal. Factoranalyse van
gezinstaal leverde een één-factoroplossing op met 51 procent verklaarde variantie op
Cura~ao en 52 procent in Nederland. De factor culturele oriëntatie van het gezin gaf bij
analyse ééndimensionaliteit ten aanzien van de eigen cultuur (39 procent verklaarde
variantie op Cura~ao en 42 procent in Nederland) en van de Nederlandse cultuur
(respectievelijk 52 en 43 procent verklaarde variantie).

63



Noojdrtuk S: Data-verzomelinA en data-anolyse

5.3.3 Het meten van institutionele opvang

Het aantal maanden voorschoolse ervaring, het aantal maanden genoten onderwijs bij de
eerste meting en het taalgebnuk op school werden bevraagd bij ouders en leerkrachten van
de informanten ter bepaling van de institutionele ondersteuning van het kind in Nederland.
Voor wat betreft de vragen over onderwijskenmerken, zijn op Cura~ao met name vragen
gesteld aan de leerlaachten over taalgebniik in de klas van leerla~acht en leerling. De mate
van gebnWc van het Papiamentu erJof het Nederlands kon op een vijfpuntsschaal worden
aangegeven lopend van 1(uitsluitend Nederlands) tot 5(uitsluítend Papiamentu). In
Nederland hadden de vragen vooral betrekking op het aantal wen e~ctra lessen Nederlands
binnen en buiten het klassegebewen, tervvijl op een lijst van zeven mogelijkheden de
methodes konden worden aangegeven die werden gebnukt in het NT2-onderwijs aan de
kinderen.

5.4 Data-analyse

De in het vorige hoofdstuk beschreven onderzoeksvragen hebben ten aanzien van de
tcegepaste statistische analyses betrekking op de volgende aspecten van het onderzoek op
Curarao en in Nederland:

1. de ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands bij van huis uit Papiamen
tutalige kleuters;

2. de mate van samenhang tussen cognitieve ontwikkeling en metalinguïstisch
bewustzijn van de kinderen en het patroon van hun tweetalige ontwikkeling;

3. sociolinguïstische en onderwijskundige detenninanten van tweetalige ontwikkeling
van de kinderen.

In deel III van dit prcefschrift wordt verslag gedaan van de resultaten van het onderzoek op
Cura~ao, terwijl in deel IV de resultaten van het ondeczoek in Nederland zijn opgenomen.
Elk deel bestaat uit drie hoofdstukken waarin achtereenvolgens de taalvaardigheids-
ontwikkeling, de samenhang tussen tweetalige ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling en
tenslotte de deter-minanten van taalontwikkeling worden beschreven.
Met het oog op de eerste onderzoeksvraag wordt eerst de ontwikkeling beschreven van
fonologische, lexicale, grammaticale en tekstuele vaardigheden in het Papiamentu en het
Nederlands op Cwa~ao en in Nederland. Daarbij wordt telkens een onderscheid gemaakt
tussen een kwantitatieve en een meer kwalitatieve analyse. In de kwantitatieve analyse
worden enkele variantie-analyses uitgevcerd. Aan de hand van enkelvoudige variantie-
analyses wordt nagegaan in hceverre verschillen in tcetsscores voor ellc van beide talen
afzonderlijk in de tijd significant zijn. Daarnaast wordt met behulp van tweevoudige
variantie-analyses met de factoren Taal en Tijd als hoofdeffecten gecontroleerd of de
verschillen in scores tussen de twee talen significant zijn en of er sprake is van een
significante interactie tussen Taal en Tijd. In geval van een significante interactie tussen
deze twee factoren kan worden geconcludeerd dat het ontwikkelingstempo in de ene taal
hoger ligt dan in de andere taal. Het effect van de factoren context en tijd op de
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ontwikkeling van elk van de twee talen is tevens met behulp van variantie-analyse
gemeten.
De samenhang tussen cognitieve en tweetalige ontwikkeling wordt bepaald met behulp
van correlationele analyses en factoranalyses, waarbij de dimensionaliteit van de taken
wordt onderzocht op elk van de drie meetmomenten. Vervolgens wordt met behulp van
Lisrel-analyse nagegaan in hoevenre er sprake is van afhankelijkheden tussen de
ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands. De samenhang tussen
metalinguïstisch bewustzijn en mate van tweetaligheid wordt onderzocht met behulp van
variantie-analyses.
Eveneens met behulp van factoranalyse wordt de dimensionaliteit van de
achtergrondgegevens onderzocht. Vervolgens worden taalvaardigheidsscores gerelateerd
aan factorscores betreffende uiteenlopende achtergrondkenmerken met behulp van
correlationele technieken, waaronder ook multiple-regressie-analyse.
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HOOFDSTUK 6: ONTWIKKELING VAN PAPIAMENTU EN
NEDERLANDS OP CURAtYAO

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling beschreven van het Papiamentu en het Nederlands
bij van huis uit Papiamentutalige kleuters op Curarrao. Zoals in hoofdstuk 4 is uiteengezet,
is het onderzoek longitudinaal uitgevoerd vanaf het begin van het kleuteronderwijs. De
taalvaardigheid van de in het onderzoek participerende kleuters werd op drie momenten
mondeling getcetst: aan het begin van het kleuteronderwijs en na respectievelijk één en
twee jaar onderwijs. De resultaten op de tcetstaken in beide talen en op de drie
meetmomenten worden hier gepresenteerd.
In paragraaf 6.1 wordt nader ingegaan op de ontwikkeling op klankniveau in het Papia-
mentu en het Nederlands. Pazagraaf 6.2 behandelt de ontwikkeling van de receptieve
kennis van cognitieve begrippen in beide talen. De resultaten van de produktieve en
receptieve woordenschattoetsen komen aan bod in paragraaf 6.3. De beheersing van
syntactische elementen van het Papiamentu en het Nederlands wordt besproken in
paragraaf 6.4, terwijl de resultaten op de tekstbegriptoetsen in paragraaf 6.5 aan de orde
komen. Tenslotte wordt in paragraaf 6.6 resumerend een totaalbeeld geschetst van de
ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands in de kleuterschoolperiode op
Curar,ao.

6.1 Klankmanipulatie

6.1.1 Kwantitatieve analyse

Met de klankmanipulatietoets is nagegaan in hoeverre kinderen klanken in het Papiamentu
en in het Nederlands kunnen onderscheiden en reproduceren. Tabe16.1 geeft een over~icht
van de berekende gemiddelden en standaazddeviaties van de scores op de klankmani-
pulatietaken. De tabel geeft aan dat kinderen bij entree in de kleuterschool gemiddeld
reeds een groot aantal van de aangeboden Papiamentu klankcombinaties gced kunnen
onderscheiden. Binnen een jaaz worden vrijwel alle opgaven van de klanlananipulatietcets
in het Papiamentu correct gemaakt.
Voor wat de klanken in het Nederlands betreft blijken de kinderen bij binnenkomst in de
kleuterschool ongeveer de helft van de aangeboden klankcombinaties correct te kunnen
reproduceren. Opvallend is verder dat ondanks een minimaal aanbod van het Nederlands
op de kleuterschool op Cura~ao er reeds na een jaar een toename is te zien in de
correctscores op de Nederlandse klanlananipulatietcets. In zowel het Papiamentu als het
Nederlands is er op klankniveau sprake van vooruitgang, waarbij een redelijk lage
spreiding in het Nederlands en een minunale spreiding in het Papiamentu is te zien.
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Tabe16. l: Gemiddelden en standaarddeviaties op de klankmanipulatietoetsen in het
Papiamentu en het Nederlands b~ de aamangvan het kleuteronderwijs en
na respectievel~k 1 en 2jaaronderw~s op Cura~ao (maz. score-25)

Papiamentu Nederlands

Meetmoment Gem Sd Gem Sd
1 20.25 3.94 12.43 4.79
2 23.88 1.48 15.75 4.30
3 23.69 2.37 17.18 4.27

Een vergelijking van de ontwikkeling van de fonologische competentie van kinderen in het
Papiamentu met die in het Nederlands gedurende de kleuterperiode is weergegeven in
figuur 6.1.

Figuur 6.1: Yergel~king van de ontwikkeling van fonologische competentie in het
Papiamentu en het Nederlands gedurende de kleuterperiode op Cura~ao
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Om na te gaan of er op dit onderdeel sprake is van een significante grcei van het
Papiamentu en het Nederlands zijn variantie-analyses uitgevoerd waarbij per taal de factor
tijd en voor de beide talen taal en tijd als hoofdeffecten werden gemeten. Tabe16.2 geeft
een overzicht van de significante waarden van deze efiecten alsmede van de interactie
tussen de twee factoren.
Uit de tabel is op te maken dat er niet alleen sprake is van een significante vooruitgang in
klankmanipulatie over tijd. Tegelijkertijd blijkt er sprake van een substantieel
niveauverschil tussen de twee talen. Bovendien blijkt er sprake te zijn van een sterkere
groei van het Nederlands ten opzichte van het Papiamentu. Onder verwijzing naar Figuur
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6.1, waarin de ontwikkeling in beide talen schematisch is weergegeven, kan geconcludeerd
worden dat op dit onderdeel het Papiamentu al vanaf het eerste meetmoment de sterkste
taal is en dat ook blijft, maar dat de klanlananipulatie in het Nederlands in de loop van de
tijd relatief sneller voonrit gaat. Een verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat al zeer
snel een plafondeffect wordt bereikt op de Papiamentu klankmanipulatietoets.

Tabe16.2: E,~ect van de factoren T'jd en Taal op het onderdeel klankmanipulatie van het
Papiamentu en het Nederlands gedurende de kleuterperiode op Cura~ao

Tijd Taal Tijd x Taal

Papiamentu .001 .001 .OS

Nederlands .001

Uit de hierboven gepresenteerde gegevens kan worden geconcludeerd dat kinderen op
Curaqao reeds bij het begin van de kleuterperiode de meeste klanken van het onderdeel
klankmanipulatie in het Papiamentu beheersen. Voor het Nederlands is dit niet het geval.
Wel blijken kinderen op dit onderdeel sterke vooruitgang te boeken in de loop van het
kleuteronderwijs. Het na twee jaar onderwijs bereikte niveau Nederlands ligt lager dan het
niveau dat kinderen hebben in de eigen taal op het moment van binnenkomst op de
kleuterschool.

6.1.2 Kwalitatieve analyse

Om kwalitatieve gegevens te ontlenen aan de scores van de klankmanipulatietoets zijn p-

waazden van de items per meetmoment berekend. Met behulp van deze analyses kan de

relatieve mceilijkheid worden bepaald van de manipulatie van de in de tcetsen opgenomen

klankopposities op verschillende meetmomenten. Vergelijking van de p-waarden over tijd

geeft een beeld van de ontwikkeling van klanken in het Papiamentu en het Nederlands. In

tabel 6.3 zijn de p-waarden opgenomen van vocaalopposities in het Papiamentu. Bij de

aanvang van het kleuteronderwijs wordt op 60 procent van de getcetste vocaalopposities

vrijwel maximaal (p ~.90) gescoord. Dit loopt bij de tweede meting op naar 90 procent,

terwijl bij de laatste meting op alle getoetste Papiamentu vocaalopposities maximaal wordt

gescoord (p ~.90).

71



HooÍdstuk 6: OntwikkelinQ van Papiamentu en Nedertands op CuraGao

Tabel 6.3: P-waarden van vocaalopposities in het Papiamentu per meetmoment op
Cura~ao

Vocalen Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3
e - è .80 .90 .94
o - u .77 .86 .97
a- e 1.00 1.00 1.00
a - ó .86 .98 .95
a - è .90 .98 .95
a- 0 1.00 1.00 1.00
a - i .95 1.00 1.00
a - ua .82 .98 .98
i - è .97 1.00 1.00

ei - ai .95 1.00 1.00
Een overzicht van de moeilijkheidsgraad van de manipulatie van Papiamentu consonanten
is te vinden in Tabe16.4. Van de consonanten blijkt bij het eerste meetmoment slechts één
klank-oppositie extreem gemakkelijk te zijn (p ~.90). Het gaat daarbij om het
klankonderscheid [m-n]. De moeilijkste consonantoppositie blijkt op dat moment de
foneemoppositie [ch-sh] in middenpositie (als in lechi-leshi) (p ~.65). Bij de tweede en de
derde meting is er een toename te zien van het aantal extreem gemakkelijke conso-
nantitems. Opposities als [k-g], [1-r] en [h-w] blijken aan het begin van de kleuterperiode
nog lastig, maar vertonen gedurende de kleuterperiode relatief de meeste voonutgang.
Blijkens de p-waarden van het onderdeel klankdistributie is de klankcombinatie [s } k] al
vanaf het begin van de kleuterschool moeilijk en blijft dat ook tot aan het eind van de
kleuterperiode.
Tabel 6.4: P-waarden van consonantopposities in het Papiamentuper meetmoment op

Cura~ao (b) - beginpositie, (m) - middenpositie

Consonanten Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3

b - p .87 .98 .98
d - t (b) .76 .97 .91
d - t (m) .72 .95 .90
k - g .68 .88 .90
j - w .78 .88 .90
1- r .67 .87 .95
n - íi .84 .93 .90

m - n .93 1.00 .97
h - w .75 .95 .85

sh - ch .64 ,90 .97

Een vergelijking tussen de resultaten op consonanten en vocalen laat zien dat voor
moedertaalsprekers onderscheiding van Papiamentu vocalen gemaklcelijker blijkt dan
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onderscheiding van Papiamentu consonanten. De vooruitgang op klankniveau in het
Papiamentu blijkt vooral bepaald te worden door ontwikkeling van consonantoppposities
in de kleuterjazen. Manipulatie van vocaalopposities in het Papiamentu wordt bij de
aanvang van het basisonderwijs nagenceg beheerst.
Typerend voor het leeiproces in het Nederlands zijn de schommelingen van de scores op
dit onderdeel, zoals te zien is in tabe16.5. In de tabel zijn de p-waazden voor manipulatie
van Nederlandse vocaalopposities venmeld. Bij de aanvang van het kleuteronderwijs blijkt
het onderscheiden van vocalen in het Nederlands nog moeilijk (p~.70) tot zeer mceilijk
(p~.30). Een uitzondering vormt de vocaaloppositie [e-ee] waazop van meet af aan hoog
wordt gescoord. De vocaalopposities [i-ee], [o-oo] en [a-aa] blijken aanvankelijk bijzonder
mceilijk (p~.40), maaz na een jaar onderwijs blijkt er voonutgang te zijn geboekt en aan
het eind van de kleuterschool vormt nog slechts de oppositie [i-ee] een probleem voor de
Cura~aose kleuter.

Tabe16.5: P-waardenvan vocaalopposities in het Nederlands per meetmoment op
Cura~ao

Vocalen Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3

e - ee .81 .89 .97
i - ie .63 .75 .79

ee - ie .63 .91 .83
i - e .48 .45 .90
i - ee .30 .41 .47

a - aa .38 .85 .70
o - oo .26 .75 .63

00 - ce .68 .79 .76
ui-eu .63 .68 .69
u - eu .45 .65 .61

ln tabel 6.6 zijn de p-waarden van de Nederlandse consonantopposities opgenomen.
Daazbij blijkt de klankoppositie [n-ng] in finale positie de meeste problemen op te leveren
voor de kleuters. Bij de aanvang van het kleuteronderwijs zijn de kinderen nog maar
nauwelijks in staat een onderscheid tussen deze twee klanken te maken. In tabe16.6 is te
zien dat deze oppositie gedurende de hele kleuteiperiode relatief de meeste problemen
oplevert voor de Cura~aose leerling.
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Tabe16.6: P-waardenvan de Nederlandse consonantopposities per meetmoment op
Cura~ao

Consonanten Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3

b - p .76 .74 .84
d - t .71 .79 .83
b - d .63 .78 .91
v - f .69 .45 .76
z - s .68 .36 .73
h - g .41 .56 .68
m - n .54 .78 .81
n-ng .11 .12 .33
1- r .42 .45 .48

v - w .45 .71 .59

Tabel 6.7 biedt een vergelijking van de scores op minimale consonantparen die in beide
talen voorkomen (zie Hoofdstuk 5 par. 5.2 voor een beschrijving van distinctieve
kenmerken). Er valt af te lezen dat gedurende de hele kleuteiperiode hogere p-waarden
worden gehaald op de consonantopposities in het Papiamentu dan die in het Nederlands.
Mogelijk veroorzaakt de onbekendheid van Nederlandse woorden waarin de
klankopposities zijn venverkt, een extra drempel bij het venverken van klanken in die taal
en faciliteert bekendheid van de woorden in het Papiamentu juist het leren onderscheiden
van klanken in de eigen taal.

Tabe16.7: P-waarden van vergel~kbare consonantopposities in twee talen op Cura~ao

Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3

Pap Ned Pap Ned Pap Ned
b - p .87 .76 .98 .74 .98 .84
d - t .76 .71 .97 .79 .91 .83
1- r .67 .42 .87 .45 .95 .48

m - n .93 .54 1.00 .78 .97 .81

Samenvattend kan worden gesteld dat Cura~aose kleuters goed in staat zijn tot klank-
onderscheiding in de eigen taal. Omstreeks het vierde jaaz beheersen de kinderen vrijwel
alle vocaalonderscheidingen in het Papiamentu, terwijl kinderen tussen het vierde en het
vijfde jaar de meeste Papiamentu consonanten leren onderscheiden.
Voor wat het Nederlands betreft, blijken Cura~aose kinderen bij de aanvang van het
kleuterondetwijs grote mceite te hebben met het manipuleren van klankopposities.
Ondanks een minimaal aanbod van het Nederlands in de kleuterschool, is er echter een
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significante vooruitgang te zien in de discriminatie van Nederlandse klanken in de loop
van de kleuterschoolperiode. Aan het eind van de kleuterschool blijkt de ontwikkeling van
klankdiscriminatie in het Nederlands echter nog niet voltooid.

6.2 Cognitieve begrippen

6.2.1 Kwantitatieve analyse

De gemiddelde scores en de standaarddeviaties op de cognitieve-begrippentoetsen in het
Papiamentu en het Nederlands zijn voor alle drie meetmomenten opgenomen in tabel 6.8.
Aan het begin van het kleuteronderwijs blijken kleuters een groot aantal cognitieve
begrippen in de eigen taal te kennen. Met name kleurbegrippen in het Papiamentu zijn
goed bekend bij de kleuters. Er is een duidelijke tcename te zien in de scores van de toets
in het Papiamentu. Parallel aan de toename van de scores treedt er een afname op in de
spreiding van de scores.
In het Nederlands zijn dezelfde begrippen nog vrijwel onbekend. De kleuters halen een
score van gemiddeld 27 procent bij binnenkomst op de kleuterschool. Gegeven het feit dat
op dit onderdeel de gemiddelde raadkans op 30 procent ligt, is deze score minimaal te
noemen. Er is echter sprake van een aanzienlijke vooruitgang op dit onderdeel in de loop
van de tijd. Aan het eind van de kleuterperiode blijken de kinderen meer dan de helft van
de getoetste cognitieve begrippen in het Nederlands receptief te beheersen. De gemiddelde
scores op de Nederlandse cognitieve-begrippentoets zijn aan het einde van de
kleuterschool vergelijkbaar met de scores in de eigen taal bij de aanvang van het kleuter-
onderwijs. De spreiding van de Nederlandse scores is echter groter. Tabel 6.81aat zien dat
het onderdeel kennis van kleurbegrippen in beide talen hoog uitkomt. De kinderen kennen
bij het eerste meetmoment al vrijwel alle basiskleuren in het Papiamentu en halen binnen
een jaar kleuteronderwijs een maximumscore waarbij een minimale spreiding te zien is.
Op de kleurbegrippen in het Nederlands scoren de kinderen bij de aanvang van het
kleuteronderwijs bijna de helft gced en aan het eind van de kleuterschool bijna 75 procent.
De scores op de overige onderdelen van de cognitieve-begrippentoets zijn in beide talen
aanzienlijk lager op alle drie de meetmomenten.
Begripsontwikkeling van voimaspecten, hceveelheid en ruimte lijkt in beide talen tot stand
te komen tussen het vierde en vijfde jaar. Aan het eind van de kleuteiperiode beheersen de
kinderen de meeste van deze begrippen receptief in de eigen taal. In het Nederlands scoren
de kinderen aanvankelijk bijzonder laag op deze onderdelen, maar ze bereiken ondanks
een minimaal aanbod in de taal na twee jaar kleuterschool toch een niveau dat
vergelijkbaar is met de eerste taal aan het begin van de kleuterperiode. Cognitief
veeleisender en daarom ook lastiger zijn begrippen waarmee relaties tussen gebeurtenissen
worden uitgedrukt (bijvoorbeeld omdat, als, tenv~n. Conform de veiwachting (zie
Hoofdstuk 5) verloopt de ontwikkeling van de receptieve kennis van deze begrippen in de
eerste taal in de kleuterperiode dan ook bijzonder traag. De Nederlandse begrippen voor
het uitdnilcken van relaties tussen gebeurtenissen zijn aan het begin van de kleuterschool
zo gced als onbekend bij de kinderen. Deze kennis neemt echter gedurende de
kleuterschoolperiode geleidelijk aan tce en bereikt aan het eind van deze periode een
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niveau dat vergelijkbaar is met het niveau dat de kinderen hadden in de eigen taal bij
binnenkomst op de kleuterschool.

Tabel 6.8: Gemiddelden en standaarddeviaties op de cognitieve-begrippentoets in het
Papiamentuen het Nederlands b~ de aamang van het kleuteronderw~s en na
respectievel~k 1 en 2jaaronderw~s op Cura~ao (max. score-ó5)

Papiamentu Nederlands

Gem Sd Gem Sd
Meetmoment 1
Cogn. Begrippen (65) 39.77 7.57 17.89 9.76
-klew (15) 12.00 2.66 7.96 3.03
-vorm (15) 9.52 2.53 5.13 3.15
-hoeveelheid (15) 8.22 2.24 2.23 2.84
-ruimte (10) 5.29 1.63 2.25 1.89
-relaties (10) 4.75 1.68 ,32 1.33

Meetmoment 2
Cogn. Begrippen (65) 48.99 6.82 33.04 7.47
-klew (15) 13.94 1.93 10.30 2.59
-vorm (15) 11.78 2.11 7.82 2.49
-hoeveelheid ( I S) 10.69 2.38 6.41 2.49
-ruimte (10) 7.19 1.60 4.58 1.96
-relaties (10) 5.38 1.57 3.93 1.56

Meetmoment 3
Cogn. Begrippen (65) 52.94 5.13 37.65 10.54
-klew (15) 14.44 .79 11.13 2.64
-vorm (15) 12.67 1.45 8.97 2.82
-hoeveelheid (15) 11.75 1.89 7.38 3.01
-ruimte (10) 8.01 1.40 5.44 2.16
-relaties (10) 6.08 1.74 4.74 2.09

In figuw 6.2 wordt de ontwikketing van cognitieve begrippen in het Papiamentu en het
Nederlands op Cura~ao geschetst. Het verschil tussen de talen wordt gedwende de kleuter-
periode kleiner, al blijft de begrippenkennis in het Papiamentu duidelijk dominant.
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Figuur 6.2: Ontwikkeling van cognitieve-begrippenkennis in het Papiamentu en het
Nederlands gedurende de kleuterperiode op Cura~ao
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Met behulp van variantie-analyses is nagegaan ofer sprake is van een significante grcei in
de beheersing van de getoetste cognitieve begrippen in het Papiamentu en het Nederlands.
Het effect van tijd en taal alsmede de interactie tussen deze twee factoren zijn daarbij
eveneens gemeten. De resultaten van deze analyses zijn opgenomen in tabel 6.9. De tabel
laat zien dat het begripsniveau in beide talen significant toeneemt gedwende de
kleuterperiode en dat er tevens sprake is van een significant verschil tussen het Papiamentu
en het Nederlands op de diverse meetmomenten. Tenslotte blijkt ook de interactie tussen
de twee factoren significant te zijn. De ontwikkeling van cognitieve begrippen in het
Nederlands blijkt dus beduidend sneller te verlopen dan die in de eigen taal.

Tabe16.9: Effect van de factoren Tjd en Taal op het onderdeel cognitieve begrippen in
het Papiamentu en het Nederlands gedurende de kleuterperiode op Cura~ao

Tijd Taal Tijd x Taal

Papiamentu .001 .001 .001

Nederlands .001

Variantie-analyses op de diverse subtaken van de cognitieve-begrippentcets preciseren de
in tabel 6.9 genoemde effecten van de factoren tijd en taal op de ontwikkeling van
begrippenkennis in het Papiamentu en het Nederlands. Tabel 6.10 toont aan dat de
significante verschillen tussen de twee talen vooral bepaald worden door de ontwikkeling
van kleurbegrippen. Voor wat betreft de interactie tussen de factoren tijd en taal is er juist
op de onderdelen kleurbegrippen en ruimtelijke begrippen geen significantie gevonden. Dit
betekent dat op deze twee onderdelen van de cognitieve-begrippenkennis het Nederlands
zich in vrijwel eenzelfde tempo ontwikkelt als het Papiamentu. De eigen taal is daarbij
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echter op alle meetmomenten de sterkste taal van de kinderen. Voor wat betreft de
onderdelen vorm, hceveelheid en relaties blijkt de kennis van het Nederlands zich in
sneller tempo te ontwikkelen dan die in het Papiamentu.

Tabel 6.10: E„~ect van de factoren Tjd en Taal op kennis van verw~zing naarkleur,
vorm, hoeveelheic~ ruimte en relaties in het Papiamentu en het Nederlands
gedurende de kleuterperiode op Cura~ao

Tijd Taal Tijd x Taal

Klew Pap .001 .001 ns
Klew Ned .001

Vorm Pap .001 ns .001
Vorm Ned .001

Hceveelheid Pap .001 ns .OS
Hceveelheid Ned .001

Ruimte Pap .001 ns ns
Ruimte Ned .001

Relaties Pap .001 ns .OS
Relaties Ned .001

Geconcludeerd kan worden dat kinderen bij binnenkomst op de kleuterschool op Curagao
al een redelijke basiskennis hebben van cognitieve begrippen in de eigen taal. Tijdens de
kleuterschool-periode wordt deze kennis in het Papiamentu verder uitgebouwd. De kennis
van cognitieve begrippen in het Nederlands is bij de aanvang van het kleuterondervvijs nog
minimaal. De ontwikkeling ervan komt tijdens de kleuterschoolperiode op gang en blijkt
dan sneller te verlopen dan die in de eigen taal. Voor wat betreft de kennis van cognitieve
begrippen blijft het Papiamentu echter gedwende de hele kleuterschoolperiode de
dominante taal van de kinderen.
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6.2.2 Kwalitatieve analyse

Kleurbegrippen

Een analyse van de p-waarden van de getoetste kleurbegrippen in het Papiamentu geeft
een duidelijk ontwikkelingspatroon te zien. De kinderen komen de kleuterschool binnen
met een redelijke kennis van basisklewen in de eigen taal en gaan die begrippen steeds
beter beheersen gedwende de kleuteiperiode. De kennis van deze begrippen in het
Nederlands is bij de aanvang van het kleuteronderwijs nog beperkt, maaz neemt eveneens
toe tijdens de kleuterschoolperiode.
Voor beide talen geldt dat op alle meetmomenten gemarkeerde begrippen waannee
lichtintensiteit (donker-licht) wordt aangeduid, complexer zijn dan de basis-
klewbegrippen. Tabe16.11 geeft een overzicht van de moeilijkheidsgraad van de klewbe-
grippen in het Papiamentu en het Nederlands vanaf de entree op de kleuterschool
(meetmoment 1) tot aan het eind van de kleuterperiode (meetmoment 3). De volgorde van
de kennis van begrippen in de tabel is conform de universele hiërazchie van
kleuraanduidingen, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Duidelijk is te zien dat er geen
volledige parallellie bestaat tussen de ontwikkelingsvolgorde in de twee talen en evenmin
tussen ontwikkelingsvolgorde en hiërarchie van klewbegrippen.
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Tabe16.11: P-waardenvan kleurbegrippen in het Papiamentu en het Nederlands
gedurende de kleuterperiode op Cura~ao

Papiamentu Nederlands

Mml Mm2 Mm3 Mml Mm2 Mm3

zwart .96 .98 1.00 .40 .47 .59
wit .73 .97 .98 .18 .28 .27
rood .91 .98 1.00 .56 .72 .75
geel .96 .98 .98 .84 .97 1.00
goen .91 .95 .98 .48 .53 .65
blauw .83 .98 1.00 .79 1.00 .98
bruin .88 .98 1.00 .65 .94 .97
paars .82 .97 1.00 .31 .84 .91
rose .88 .94 .97 .73 .93 .79
oranje .92 .97 1.00 .78 .94 .98
grijs . 74 .97 . 98 . 34 . 75 . 83
d.rood .53 .75 .85 .35 .42 .47
l.goen .59 .84 .91 .41 .38 .51
l.blauw .55 .80 .85 .54 .50 .61
d.bruin .73 .81 .88 .51 .56 .76

In figuur 6.3 is aan de hand van oplopende complexiteit schematisch weergegeven hce de
receptieve kennis van kleuraanduidingen in het Papiamentu in de kleuterperiode zich
ontwikkelt vanafhet begin van de kleuterschool (Mml) tot aan het eind ervan (Mm3). De
gevonden p-waarden van de kleurbegippen zijn daartoe gecategoriseerd in vier goepen,
oplopend van zeer complex (p.~75) tot zeer eenvoudig ( p-1.00).

80



Hoojdstuk 6: OntwikkelinA van Papramentu en Nederlands op Cura~ao

Figuur6.3: Beheersingsvolgorde van kleurbegrippen in Het Papiamentu en het
Nederlands b~ kleuters op Cura~ao
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Uit figuw 6.3 is af te lezen dat de kinderen in de loop van de tijd klewbegrippen steeds
beter gaan beheersen. Er is daarbij een tamelijk consistent patroon te zien: begrippen die
aan het begin van de kleuterperiode moeilijk zijn, blijken dat ook te zijn aan het eind van
de kleuterschool. Opvallend laag is de mceilijkheidsgraad van de klewen orano (oranje)
en piis (paars) tegenover een klew als blanku (wit). De hoge moeilijkheidsgraad van de
klew korá kimá (donkerrood) is mede te verklaren vanuit de extra gemarkeerdheid van het
begrip. Lichtintensiteit wordt in het Papiamentu in de meeste gevallen uitgedrukt door
tcevceging van het suffix k1a (licht) of skur (donker) aan de ongemarkeerde vorm van de
kleuraanduiding.
Ook in het Nederlands is een vrij regelmatige ontwikkeling te zien in de kennis van
kleuraanduidingen. Eerst leren de kinderen een basisklew en pas daarna de gemarkeerde
vorm ervan waannee in het Nederlands verschil in intensiteit (licht - donker) wordt aan-
gegeven. Hcewel onderscheid in lichtintensiteit complexer is, leren kinderen op deze
leeftijd niet eerst alle basisklewen in het Nederlands voordat zij intensiteit van klewen
onderscheiden. Bij de aanvang van het kleuterondervvijs zijn de meeste klewbegrippen in
het Nederlands nog moeilijk tot zeer moeilijk. Er is echter een geleidelijke vooruitgang te
zien, waarbij op alle meetmomenten de klew oranje opvallend hoog en de klewen zwart
en wit opvallend laag scoren.

Vorm- en groottebegrippen

Tabe16.12 geeft een overzicht van de moeilijkheidsgraad van begrippen voor geometrische
vormen en grootte in het Papiamentu en het Nederlands vanaf de entree op de kleuter-
school (meetmoment 1) tot aan het eind van de kleuterperiode (meetmoment 3). Er is op
vrijwel alle items voonritgang te zien, zowel in de eigen taal als in het Nederlands. De
mate van voonutgang verschilt echter per item en per taal, waarbij toch een redelijk
consistent patroon van ontwikkeling is te zien in de afionderlijke talen. Wat kennis van
geometrische figuren betreft blijken de verschillen tussen de talen minimaal. Opvallend is
echter de hoge mceilijkheidsgraad van punto (punt) in het Papiamentu op alle drie
meetmomenten. Een verklaring zou kunnen zijn dat het woord op deze leeftijd nog
geassocieerd wordt met andere concepten in de eigen taal, zoals punto di nanishi, punto di
lenga (respectievelijk'punt van de neus' en'punt van de tong').

82



Noojdstuk 6: Ontwikkeling van Papiamentu en Nederlnnds op Cura~ao

Tabe16.12: P-waardenvan vorm- en groottebegrippen in het Papiamentu en het
Nederlands t~dens de kleuterperiode op Cura~ao

Papiamentu Nederlands

Mml Mm2 Mm3 Mml Mm2 Mm3

Punt .42 .57 . 57 .48 .83 .89
Lijn . 81 .93 .97 .47 .76 .93
Cirkel .97 .98 1.00 .60 .36 .50
Driehoek .81 .95 .97 .85 .95 .94
Vierkant .72 .93 .97 .75 .90 .95

Even groot .32 .51 .59 .22 .23 .29
Kleinste . 78 .89 .94 .37 .56 .72
Even lang .54 .72 .70 .16 .30 .19
Korter . 55 .85 .94 .26 .54 .64
Even hoog .67 .80 .87 .21 .23 .42
Laagste .67 .79 .91 .20 .49 .62
Dikker . 88 .97 1.00 .22 .52 .61
Dunste .61 .94 .98 .16 .41 .43
Breder .21 .25 .36 .06 .29 .19
Smalste .51 .67 .84 .13 .43 .62

Aan de hand van de gevonden p-waarden is de complexiteit van 10 grootte-begrippen
longitudinaal geanalyseerd in het Papiamentu en het Nederlands van kleuters op Cura~ao.
Figuur 6.4 maakt de ontwikkeling van de receptieve begrippenkennis in beide talen
duidelijk. In beide talen is er sprake van een geleidelijke vooruitgang, waarbij receptieve
kennis van de begrippen in de eigen taal zich duidelijk sneller ontwikkelt dan in het
Nederlands. De gevonden volgorde blijkt niet overeen te komen met de voorspellingen
zoals beschreven in Hoofdstuk 5.
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Figuur6.4: Beheersingsvolgorde van vorm- en groottebegrippen in het Papiamentu en
het Nederlands b~ kleuters op Cura~ao
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In tabe16.13 is op basis van de in paragraaf 5.1.3 beschreven dimensies van compleaciteit
nagegaan of de gerealiseerde volgorde van begrip van de getoetste vormconcepten in het
Papiamentu en het Nederlands conforln de verwachting is. De tabel geeft te zien dat dat
voor geen van beide talen geldt. Slechts het antonieme paar ldik-dunl gedraagt zich op
vrijwel alle drie de meetmomenten in beide talen volgens de voorspelling. Aangenomen
mcet worden dat de complexiteit van deze begrippen voor Cura~aose kleuters niet slechts
bepaald wordt door specificiteit en gemarkeerdheid, maar wellicht ook door andere
factoren zoals gebnxiksfrequentie.

Tabe16.13: Yolgorde van begrip van antonieme vormparen in het Papiamentu en het
Nederlands t~dens de kleuterperiode op Cura~ao

Verwachte volgorde Gerealiseerde volgorde (tl- cf. voorspelling)

Papiamentu Nederlands

Mml Mm2 Mm3 Mml Mm2 Mm3

leven grootl voor Ikleinstel - - - - - -
leven hoog~ voor Ilaagste~ f - - f - -
~even lang~ voor Ikorter~ - - - f - -
~dikkerl voor ldunste~ } t f - } }
~breaier~ voor Ismalstel - - - - - -

Hoeveelheidsbegrippen

Een overzicht van gevonden p-waarden van IS receptief getoetste hoeveelheidsbegrippen
in beide talen op drie meetmomenten is te vinden in tabe16.14. Uit de tabel valt af te lezen
dat kinderen bij de aanvang van het kleuteronderwijs reeds een aantal
hoeveelheidsbegrippen kennen in het Papiamentu. Begrippen als promé (eerste), yen (vol)
en bashí (leeg) worden al bij de aanvang van de kleuterschoolperiode vrij gced beheerst.
Bij de aanvang van het kleuteronderwijs zijn hoeveelheidsbegrippen in het Nederlands
vrijwel onbekend bij kleuters. Ook op dit onderdeel is er in het Nederlands sprake van een
geleidelijke voonutgang tijdens de kleuterschoolperiode.
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Tabe16.14: P-waarden van hoeveelheidsbegrippen in het Papiamentu en het
Nederlands t~dens de kleuterperiode op Cura~ao

Papiamentu Nederlands

Mml Mm2 Mm3 Mml Mm2 Mm3

twee .87 .95 1.00 .45 .65 .77
drie .24 .75 .81 .36 .45 .56
eerste .93 .95 1.00 .43 .84 .94
vierde . 18 .48 .69 .OS .17 .33
middelste .41 .70 ,74 .07 .42 .S1
laatste .22 .56 .87 .04 .43 .55
alle .64 .72 .76 .10 .52 .59
sommige .30 .41 .46 .03 .26 .31
meeste . 88 .98 1.00 .10 .42 .50
minste .68 .90 .87 .10 .38 .36
evenveel .40 .70 .77 .09 .36 .43
minder .18 .16 .23 .OS .13 .16
half .34 .43 .53 .14 .32 .19
vol .93 .95 1.00 .08 .47 .59
leeg .93 .95 1.00 .13 .50 .51

In figuur 6.5 wordt de beheersingsvolgorde van de getoetste hoeveelheidsbegrippen bij
kleuters op Cura~ao in kaart gebracht in vier categorieën, oplopend van zeer complex
(p~.75) tot zeer eenvoudig (p-1.00). Te zien is dat er sprake is van een redelijk
systematisch verloop in de beheersingsvolgorde van hoeveelheidsbegrippen in het
Papiamentu en het Nederlands.
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Figuur 6.5: Beheersingsvolgorde van hoeveelheidsbegrippen in het Papiamentu
en het Nederlands van kleuters op Cura~ao
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De receptieve beheersingsvolgorde van de begrippen komt voor wat het Papiamentu
betreft vrijwel geheel overeen met de aannames zoals geformuleerd in paragraaf 5.1.3. Dit
wordt géíllustreerd in tabel 6.15. Op alle drie de meetmomenten wordt hoger gescoord op
het begrip minder dan op het begrip minste in het Papiamentu. In het Nederlands
stabiliseert de volgorde zich aan het eind van de kleuterschoolperiode en vertoont dan
overeenkomsten met de volgorde in de eerste taal van de kinderen.

Tabe16.15: Beheersingsvolgorde van hoeveelheidsbegrippen in het Papiamentu en het
Nederlands b~ kleuters op Curafao

Verwachte volgorde Gerealiseerde volgorde (fl- cf. voorspelling)

Papiamentu Nederlands

Mml Mm2 Mm3 Mml Mm2 Mm3

Itweelvoor ldrie~ f f f f f f
~eerstel voor~vierde~ t t f -f- f f
~eerstel voor llaatste~ ~- f f f f f
~alle~voor ~sommige~ f f f f f f
~meestel voor Iminder~ } f f - f f
~meestel voor ~minste~ f t t f f f
~minder~ voor ~minste~ - - - t - -
fvol~voor lleegl f t f - - ~

Geconcludeerd kan worden dat de receptieve verwervingsvolgorde van hoeveelheidsbe-
grippen in de twee talen vrijwel parallel loopt, waarbij kennis van de begrippen in de eigen
taal aan kennis daarvan in het Nederlands voorafgaat.

Ruimtelijke begrippen

De meeste basale ruimtelijke begrippen van plaats in het Papiamentu worden verworven in
de kleuterschoolperiode, hcewel zij receptief nog niet volledig beheerst worden aan het
eind van deze periode. In tabel 6.16 wordt de mceilijkheidsgraad van deze begrippen in
beide talen weergegeven per meetmoment. De begrippen rechts en links blijken gedurende
de hele onderzoeksperiode lastige begrippen te zijn. Omdat het begrip tussen een relatie
met twee entiteiten veronderstelt, is de relatieve moeilijkheid van dit begrip in beide talen
verklaarbaar.
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Tabel 6.16 : P-waarden van ruimtel ~ke begrippen in het Papiamentuen het Nederlands
t~dens de kleuterperiode op Cura~ao

Papiamentu Nederlands

Mml Mm2 Mm3 Mml Mm2 Mm3

in .94 .95 .98 .48 .75 .80
op .35 .62 .87 .24 .34 .41
onder .50 .48 .92 .30 .56 .69
voor .64 .87 .85 .27 .47 .66
achter .70 .94 .95 .31 .57 .58
naast .69 .80 .90 .25 .36 .40
links .36 .52 .67 .10 .36 .54
rechts .34 .47 .43 .11 .34 .38
tussen .41 .27 .45 .11 .38 .52
tegenover .30 .87 .94 .OS .39 .41

De gevonden waarden van de receptieve kennis van ruimtelijke begrippen komen echter
niet allemaal overeen met de verwachtingen. Dat is in tabe16.17 aangegeven.
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Tabe16.17: Beheersingsvolgorde van ruimtelijke begrippen in het Papiamentuen het
Nederlands b~ kleuters op Cura~ao
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Relaties tussen gebeurtenissen

De p-waarden van de gemeten begrippen die relaties tussen gebeurtenissen leggen zijn
opgenomen in tabel 6.18. Aangezien deze begrippen in het taalontwikkelingsproces van
kinderen pas relatief laat worden verworven, is de gevonden hoge moeilijkheidsgraad van
deze begrippen in beide talen niet verwonderlijk. De p-waarden zijn in het Papiamentu
bijzonder laag en in het Nederlands extreem laag. De moeilijkheidsgraad van deze
begrippen begint pas aan het einde van de kleuterperiode substantieel af te nemen in het
Papiamentu. In het Nederlands treedt een dergelijke verschuiving al op in het eerste jaar op
de kleuterschool.

Tabe16.18: P-waarden van relatiebegrippen in het Papiamentu en het Nederlands
t~dens de kleuterperiode op Cura~ao

Papiamentu Nederlands

Mml Mm2 Mm3 Mml Mm2 Mm3

terwijl .77 .90 .98 .08 .54 .69
eerst .32 .34 .47 .03 .35 .38
als laatste .29 .23 .50 .04 .24 .47
voordat .77 .86 .87 .05 .49 .52
nadat .21 .20 .28 .04 .28 .33
hoewel .53 .75 .81 .03 .39 .54
nog niet .34 .54 .70 .03 .31 .45
nog een .53 .58 .56 .04 .46 .41
omdat .56 .56 .61 .00 .26 .40
als .39 .37 .33 .00 56 .SO

In figuur 6.6 is te zien dat het hier een systematisch patroon van vooruitgang betreft.
Begrippen als Imientrasl ('terwijl') en Ipromé kul ('voordat') zijn over de gehele periode
genomen relatief eenvoudiger dan begrippen als Idespuesl ('nadat') en ~sil ('als'). Hoewel de
moeilijkheidsgraad van de Nederlandse begrippen veel hoger ligt, is eenzelfde volgorde
terug te vinden in de ontwikkeling van de Nederlandse begrippen bij kleuters op Curarao.
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~.90

~.75

Beheersingsvolgorde van relatiebegrippen in het Papiamentu en het
Nederlands b~ kleuters op Cura~ao

MM1

Pap Ned

mientras
(terwijl)
promé ku
(voordat)

pasobra
(omdat)
ounke
(hoewel)
un mas
(nog een)
si (als)
no..ainda
(nog niet)
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(eerst)
delaster
(als laat-
ste)
despues
(nadat)

terwijl
voordat
laatste
nadat
nog een
eerst
hoewel
nog niet
omdat
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MM2

Pap Ned
mientras
(terwijl)

promé ku
(voordat)
ounke
(hoewel)

un mas
(nog een)
pasobra
(omdat)
no ainda
(nog niet)
si (als)
promé
(als
eerste)
delaster
(als laat-
ste)
despues
(nadat)

als
terwijl
voordat
nog een
hoewel
eerst
nog niet
nadat
omdat
als
laatste

MM3

Pap Ned

mientras
(terwijl)

promé
ku
(voor-
dat)
ounke
(hoewel)

no ainda
(nog
niet)
pasobra
(omdat)
un mas
(nog
een)
delaster
(als
laatste)
promé
(als
eerste)
si(als)
despues
(nadat)

terwijl
hoewel
voordat
als
als laatste
nog niet
nog een
omdat
eerst
nadat

Ter afsluiting van deze paragraaf over cognitieve begrippen kan worden opgemerkt dat de
receptieve beheersing van de getcetste begrippen bij kleuters op Cura~ao een vergelijkbaar
ontwikkelingspatroon te zien geeft in het Papiamentu en het Nederlands. In de kleuter-
periode komt een groot deel van de cognitieve-begrippenkennis tot ontwikkeling. Kennis
van de begrippen in de eigen taal komt daarbij duidelijk eerder tot ontwikkeling dan die in
het Nederlands. Het ontwikkelingspatroon van de begrippen in beide talen lijkt slechts in
beperkte mate bepaald te worden door factoren als mate van specificiteit en
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gemarkeerdheid van de begrippen. Dit geldt voor vrijwel alle in dit onderzoek getcetste
dimensies.
Ten aanzien van de beheersing van kleurbegrippen geeft het onderzoek aan dat er
weliswaar een systematisch patroon is te vinden in de beheersingsvolgorde van kleur en
kleurintensiteit, maar dat deze volgorde niet parallel loopt in het Papiamentu en het
Nederlands. De universele hiërarchie van kleuren (Berlin 8z Kay 1966) is niet
teruggevonden in de beheersingsvolgorde van de getcetste kleurbegrippen in beide talen.
Beheersing van kleurbegrippen in een taal wordt waarschijnlijk in hogere mate bepaald
door gebnaiksfrequentie dan door de hiërarchische volgorde van kleurbegrippen in de
betreffende taal. Aangenomen kan worden dat in de kleuterperiode de factor onderwijs een
belangrijke rol speelt in de frequentie van gebnuk van kleurbegrippen. Ook in de gevonden
beheersing van vorrn- en groottebegrippen in het Papiamentu en het Nederlands van de
kleuters zijn systematische patronen ontdekt, doch deze zijn niet te verklazen vanuit
factoren als specificiteit en gemazkeerdheid van de begrippen. In de beheersing van
hceveelheidsbegrippen is een lineaire volgorde gevonden. Bovendien geldt voor beide
talen dat cardinale getallen eerder worden beheerst dan ordinale en dat begrippen die
[textensieJ uitdrukken minder complex zijn dan begrippen die [-extensieJ uitdiukken.
Voor wat betreft de receptieve beheersing van de ondeizochte ruimtelijke begrippen
blijken enkele basisbegrippen in het Papiamentu reeds bekend te zijn bij binnenkomst op
de kleuterschool, terwijl basisbegrippen in het Nederlands alsmede meer complexe
ruimtelijke begrippen in de twee talen tijdens de kleuterschoolperiode worden geleerd.
Complexiteit kan niet in alle gevallen worden tcegeschreven aan de aard van de begrippen
(gemarkeerd vs ongemarkeerd; positieve vs negatieve pool). Met name de begrippen llinks~
en Irechtsl blijken niet volgens de verwachte volgorde beheerst te worden. De begrippen
die relaties tussen gebeurtenissen leggen blijken tenslotte nog uitermate lastig te zijn voor
kleuters, zowel in het Papiamentu als in het Nederlands. Een begrip als Iterw~ll dat
gelijktijdigheid van twee aktiviteiten uitdnikt, blijkt in beide talen relatief snel te worden
beheerst. Zoals voorspeld blijkt het begrip Inadatl bijzonder complex te zijn in beide talen.
Een verklaring hiervoor is dat in de taakstelling het begrip de correspondentie tussen
volgorde van vermelden en volgorde van gebeuren doorbreekt. Kinderen passen die
correspondentie waarschijnlijk toe om samengestelde zinnen te kunnen begrijpen.

6.3 Woordenschat

Een overcicht van de scores op de produktieve woordenschattoetsen in beide talen wordt
gepresenteerd in tabe16.19. De scores zijn op alle drie de meetmomenten opvallend laag,
hcewel de kinderen op alle drie de meetmomenten op deze woordenschattaak in het
Papiamentu aanzienlijk hoger scoren dan in het Nederlands. In het Nederlands neemt in de
loop van de tijd met de hogere scores ook de spreiding tce.
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Tabel 6.19: Gemiddelden en standaarddeviaties op de produktieve woordenschat
toetsen
in het Papiamentu en het Nederlands b~ de aamang van het kleuter
onderw~s en na respectievel ~k I en 2jaaronderwijs op Cura~ao
(mar. score-40)

Papiamentu Nederlands

Meetmoment Gem Sd Gem Sd

1 20.60 4.65 .85 3.25
2 25.15 3.84 2.55 4.79
3 27.39 4.01 3.94 6.44

De produktieve woordenschat is bij de kinderen in het Papiamentu beduidend sterker
ontwikkeld dan in het Nederlands. Toch is er een zekere mate van vooruitgang te zien: niet
alleen in het Papiamentu, maar ook in het Nederlands tijdens de hele kleuterschoolperiode.
De grcei van de produktieve woordenschat verloopt echter in beide talen zeer langzaan~,
zoals te uen is in figuur 6.7 waarin het niveauverschil tussen de twee talen is aangegeven.

Figuur6.7: Ontwikkeling van deproduktieve woordenschat in het Papiamentu en het
Nederlands t~denr de kleuterperiode op Curarrao
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Teneinde na te gaan of er sprake is van significante voonutgang in de twee talen is met
behulp van variantie-analyses het effect gemeten van tijd en taal op de scores van de
produktieve woordenschattcets. In tabel 6.20 zijn de resultaten van deze analyses weer-
gegeven. Er blijkt sprake te zijn van significante vooruitgang van de produktieve
woordenschat in beide talen alsmede van een substantieel verschil tussen de talen. Verder
blijkt dat de produktieve woordenschat in het Papiamentu sneller voonut gaat dan in het
Nederlands. Aan de gemiddelde scores in tabe16.19 is te zien dat deze grcei voornamelijk
plaatsvindt in het eerste jaar op de kleuterschool.

Tabe16.20: E„~ect van defactoren T'jd en Taal op het onderdeelproduktieve
woordenschat in het Papiamentu en het Nederlands tijdens de
kleuterperiode op Cura~ao

Tijd Taal Tijd x Taal

Papiamentu .001 .001 .001

Nederlands .001

Tabe16.21 geeft een overzicht van de gemiddelden en standaarddeviaties op de receptieve
woordenschattoetsen in beide talen. De scores op de receptieve woordenschattoets zijn
zoals verwacht in beide talen hoger dan die op de produktieve woordenschattoets. Op alle
drie de meetmomenten geldt dat het Papiamentu sterker is ontwikkeld dan het Nederlands.
Er is een duidelijke toename in de scores te zien in beíde talen. ln het Papiamentu vindt de
grootste toename vooral plaats in het eerste jaar op de kleuterschool. Daama treedt er een
stabilisering op in de scores, waarbij ook de spreiding kleiner wordt. Ook in het Neder-
lands is er een toename in de scores te zien. De spreiding blijft daazbij redelijk stabiel.

95



Hoofdstuk 6: OntwikkelinA vnn Papiamentu en Nederlands op Cura~ao

Tabe16.21: Gemiddelden en standaarddeviaties op de receptieve woorderuchaitoetsen
in het Papiamentu en het Nederlands b~ de aamangvan het
kleuteronderwijs en na respectievel~k 1 en 2jaaronderwiJ's op Cura~ao
(max.score-ó0)

Papiamentu Nederlands

Meetmoment Gem Sd Gem Sd

1 38.76 7.64 16.08 9.85
2 46.22 5.05 26.54 8.39
3 48.07 4.62 31.50 9.86

Figuur 6.8 geeft de ontwikkeling van de receptieve woordenschat weer in beide talen.
Duidelijk is te zien dat op dit onderdeel gedurende de kleuterschoolperiode het verschil
tussen het Nederlands en het Papiamentu kleiner wordt.

Figuur6.8: Ontwikkeling van de receptieve woordenschat in het Papiamentu en het
Nederlands bij kleuters op Cura~ao
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Met behulp van variantie-analyses zijn de effecten van tijd en taal gemeten op de receptie-
ve woordenschattaken. De resultaten van deze analyses staan vermeld in tabel 6.22. Er
blijkt sprake te zijn van significante vooruitgang in de receptieve woordenschat van de
kinderen in beide talen. Verder blijft de receptieve woordenschat het sterkst ontwikkeld in
het Papiamentu, al ligt het tempo van ontwikkeling in de loop van de kleuterperiode hoger
in het Nederlands dan in het Papiamentu. Het niveau in het Nederlands blijft echter laag en
bevindt zich aan het eind van de kleuterschool nog onder het beginniveau van het
Papiamentu.
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Tabe16.22: E.ffect van defactoren T~d en Taal op het onderdeel receptieve
woordenschat in het Papiamentuen het Nederlands gedurende de
kleuterperiode op Cura~ao

Tijd Taal Tijd x Taal

Papiamentu .001 .001 .001

Nederlands .001

Uit het voorafgaande blijkt dat ook op lexicaal niveau het Papiamentu veruit de sterkste
taal is van kleuters op Cura~ao. In het algemeen is er echter sprake van een relatief lage
produktieve woordenschat die zich bovendien traag ontwikkelt. De ontwikkeling van
zowel de receptieve als de produktieve woordenschat in de eigen taal vindt voornamelijk
plaats gedurende het eerste jaar op school. Ook in het Nederlands is er vooruitgang te zien,
zowel in de receptieve als in de produktieve woordenschat. Een vergelijking van de
voonritgang in beide talen gedurende de kleuterschoolperiode laat zien dat het ontwikke-
lingstempo van de produktieve woordenschat hoger is in het Papiamentu, terwijl dat van
de receptieve woordenschat hoger is in het Nederlands.

6.4 Grammaticale aspecten

6.4.1 Kwantitatieve analyse

Met behulp van zinsimitatietoetsen is de beheersing van een aantal grammaticale aspecten
van het Papiamentu en het Nederlands tijdens de hele kleuterschoolperiode gemeten. In
hoofdstuk S zijn deze grammaticale aspecten eerder beschreven. De scores op de
zinsimitatietoets staan opgenomen in tabel 6.23. Daaruit valt af te lezen dat kinderen bij
binnenkomst op de kleuterschool een aantal grammaticale aspecten van het Papiamentu al
redelijk goed beheersen. Reeds na een jaar blijken de scores op de zinsimitatietcets in
belangrijke mate te zijn toegenomen. Op alle drie de meetmomenten is het Papiamentu
aanzienlijk sterker ontwikkeld dan het Nederlands. Op het eerste meetmoment kunnen de
kinderen nog maar nauwelijks scoren op de zinsimitatietcets in het Nederlands. Na twee
jaar ondeiwijs is daar een lichte voonutgang in te zien en is de spreiding groter.
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Tabel 6.23: Gemiddelden en standaarddeviaties op de zinsimitatietoetsen in het
Papiamentu en het Nederlands bij de aarrvangvan het kleuteronderwiJ's
en na respectievel~k 1 en 2jaaronderw~s op Cura~ao (max. score-40)

Papiamentu Nederlands

Meetmoment Gem Sd Gem Sd

1 27.14 9.27 1.51 4.94
2 33.78 4.71 2.96 7.09
3 34.27 6.69 4.50 9.73

Het verschil in ontwikkelingspatroon van beide talen is grafisch weergegeven in figuur 6.9.
Het lijkt erop dat het Papiamentu gedurende het eerste jaar op de kleuterschool een grotere
voonutgang boekt dan in het tweede jaar. De vooruitgang in het Nederlands is minimaal te
noemen.
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Figuur 6.9: Ontwikkeling van grammaticale aspecten van het Papiamentu en het
Nederlands b~ kleuters op Cura~ao
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Tabel 6.24 geeft de resultaten weer van de variantie-analyses die zijn uitgevcerd op de
zinsimitatietcetsen. De analyses laten zien dat er sprake is van een significante vooruitgang
in beide talen. Het verschil tussen de talen kan substantieel genoemd worden. Over de
gehele periode genomen blijkt de beheersing van grammaticale aspecten van het
Papiamentu hoger te zijn dan die van het Nederlands, terwijl het Papiamentu zich op dit
niveau ook sneller ontwikkelt dan het Nederlands.

Tabe16.24: Effect van de factoren Tijd en Taal op het onderdeel ainsimitatie in het
Papiamentu en het Nederlands gedurende de kleuterperiode op Cura~ao

Tijd Taal Tijd x Taal

Papiamentu .001 .001 .001

Nederlands .001

6.4.2. Kwalitatieve analyse

Op grond van de berekende p-waarden is de moeilijkheidsgraad bepaald van de gemeten
grammaticale aspecten van het Papiamentu op alle drie de meetmomenten. De getcetste
grammaticale aspecten zijn beschreven in paragraaf 5.1.4. Vanwege de minunale scores in
het Nederlands is afgezien van een kwalitatieve analyse van de Nederlandse grammaticale
aspecten. Figuur 6.10a geeft een overzicht van de ontwikkeling in de beheersing van de
getcetste grammaticale aspecten van het Papiamentu, onderverdeeld naar de volgende
categorieën van functiewoorden: vraagwoorden, negaties, preposities, pronominale
verwijzingen, conjuncties en comparatieven.
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Figuur6. ]Oa: Beheersingsvolgorde vanfunctiewoorden in het Papiamentu t~dens de
kleuterperiode op Cura~ao

FUNCTIEWOORDEN

1 2 3

Vraagwoorden
na unda (waar) .75 .93 .90
ki dia (wanneer) . 88 .95 .95
dikon ( waarom) .77 .76 .85
Negaties
enk. : no (niet) .86 .97 .97
sameng. : no...nada (niets) .81 .94 .94
Preposities
tras (achter) . 82 .98 .95
na (bijlop) .79 .90 .91
banda di (naast) . 60 .87 .88
den (in) .77 .97 .95
ku (met) . 76 .98 .88
Pronominale verwijzingen
e (hemlhaar :obj) .81 .97 .98
su (zijnlhaar: poss) .63 .93 .97
e...ey (die) .36 .77 .83
e...aki (deze) .54 .58 .54
Conjuncties
pasobra(omdat) .83 1.00 .92
i (en) .44 .80 .87
ma (maar) .32 .51 .77
Comparatieven
di mas haltu (langste) .40 .73 .77
hopi mas duru (veel harder) .44 .36 .43
mes tantu ku (evenveel) .70 .62 .63

In figuur 6.lOb zijn de gegevens van de getcetste nominale en verbale groepen van het
Papiamentu opgenomen. In de onderscheiden nominale woordgroepen zijn opgenomen: de
nominale woordgrcep met prepositie en pronomen, de weglating van het lidwoord, de
reduplicatievorm, de plaatsing van het adjectief voor het nomen en de meervoudsvomiing
zonder -nan. Temporele markeringen, gebruik van focaliserend ta, adverbiale reduplicatie,
serialiteit alsmede 0-markering van de prepositie zijn gegrcepeerd onder de verbale
patronen. In hoofdstuk 5 zijn deze aspecten van het Papiamentu uitgewerkt.

100



Hoojdstuk 6: Ontwikkeling van Papiamentu en Nederlnndr op Curn~ao

Figuur6. IOb: Beheersingsvolgorde van nominale en verbale woordgroepen in het
Papiamentu t~dens de kleuterperiode op Cura~ao

NOMINALE GROEPEN

I 2 3

N prep N:
kashi di Win (kast van Win) .72 .94 .90
N pron N :
Maikel su tata (M.'s vader) .60 .87 .92
Lidwoord (0-markerin~
den awa (in water) .77 .97 .95
Reduplicatie :
outo nobo nobo (auto nieuw nieuw) 86 .94 .95
Adj-N :
bunita bukèt (mooi boeket) .44 .76 .77
Meervoud :
tres mucha (drie kind-) .78 .97 .97

VERBALE GROEPEN

Temporele markeringen:
a f ww (a yega) .87 .94 .97
(is gekomen)
a f ww } pron (a duné) .75 .98 .85
(heeft hemlhaar gegeven)
hww (mester) (moeten) .82 .84 .84
hww :tin ku (moeten) .72 .68 .83
verl tijd hww :tabatin (had) .87 .95 .90
a f hww fww :a kuminsa yora .59 .84 .84
(begon te huilen)
neg fhww f a f ww :no por a drumi .75 .97 .91
(kon niet slapen)
hww f a f ww : mester a bai .54 .68 .77
(moest gaan)
hww t hwwfww : por keda drumi .69 .83 .83
(kan blijven slapen)
Focaliserend 'ta'
Ta Lina ta (Lina is) .70 .88 .90
Adv reduplicatie
kana ketu ketu (zachtjes lopen) .68 .81 .88
Serialiteit :
gusta hunga kore kue .37 .56 .69
(houden van tikkertje spelen)
kore bai skonde .63 .83 .73
(gauw gaan schuilen)
0-markering prep:
bai [-prep] laman (gaan naar zee) .84 1.00 98
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Op vrijwel alle onderdelen gaan de kinderen vooruit tijdens de kleuterschoolperiode. De
sterkste grcei is te zien tijdens het eerste jaar op school. In de beheersingsvolgorde treedt
daarentegen weinig verandering op: grammaticale aspecten die bij de aanvang van het
kleuteronderwijs relatief moeilijk zijn, blijken dat aan het eind van de kleuterschool over
het algemeen nog steeds. Op grond daarvan kan een aantal conclusies worden getrokken
ten aanzien van de moeilijkheidsgraad van enkele grammaticale aspecten van het
Papiamentu op Cura~ao. Zo blijkt de enkelvoudige negatie no (niet) eenvoudiger dan de
samengestelde no...nada (niets). De constructie [N~prepfN] als in kashi di Win is minder
complex dan de constructie [N-}pronfN] als in Win su kashi. Dat zou kunnen worden
tcegeschreven aan de afwijking van het volgorde-principe in de [Ni-prontN]-constructie
waarin de nieuwe informatie aan de bekende infomiatie vooraf gaat. Volgens Clazk (1978)
veroorzaakt een dergelijke afwijking van het ordeningsprincipe (bekend vóór nieuw)
vooral bij kinderen vaak problemen bij het begrijpen van taal. Het lijkt erop dat deze
moeilijkheid ook in de afgenomen reproduktieve taak doorwerkt. De gemazkeerdheid van
su in possessieve functie lijkt hier een minder plausibele verklaring, gezien de hoge
frequentie van deze constructievonn in het Papiamentu.
Het samengesteld pronomen e NOM ey (die t NOM) blijkt eenvoudiger dan e NOM ADJ
aki (deze f NOM f ADJ). Omdat vanwege de nabijheidsfactor deze voor kinderen meestal
eenvoudiger is dan die, wordt aangenomen dat in dit geval de combinatie NtAdj binnen
de pronominale samenstelling van deze debet is aan de extra moeilijkheidsgraad.
Verder blijkt de adjectieve reduplicatieve vorm outo nobo nobo (letterlijk: auto nieuw
nieuw) voor kinderen eenvoudiger dan de adverbiale vorm kana ketu ketu (lett.: lopen
zacht zacht). Een mogelijke verklaring hiervan zou kunnen zijn dat de adjectieve
reduplicatie in het Papiamentu een grotere gebruikswaarde heeft dan de adverbiale vorm.
Plaatsing van het adjectief voor het nomen als in bunita bukèt (mooi boeket) is lastiger dan
plaatsing achter het nomen, als in bukèt bunita. Zoals in paragraaf 5.1.4 is aangegeven,
komt de woordvolgorde [NfAdj] het meest frequent voor in het Papiamentu en is de hier
gerapporteerde [AdjfN]-volgorde gemarkeerd.
De kinderen blijken tenslotte vormen waarbij nulmarkering van het lidwoord optreedt als
in den awa (in [lidwoord 0] water) niet veel moeilijker te vinden dan vormen waarbij
gebruik van het lidwoord noodzakelijk is, zoals bij aanduiding van specificiteit den eparke
band'i nos kas (in het park naast ons huis).
Samenvattend kan worden gesteld dat de resultaten op de zinsimitatietcetsen grote
verschillen in de beheersing van de twee talen weergeven. In het Papiamentu is er na een
jaar onderwijs een toename te zien in de scores, gepaard gaande met een daling van de
spreiding. Dit geeft aan dat in de loop van de tijd steeds meer kinderen steeds meer
grammaticale aspecten van het Papiamentu gaan beheersen. De vooruitgang stabiliseert
zich echter na het eerste schooljaar en aan het eind van de kleuterschoolperiode blijkt er
een tcename met 20~o te zijn ten opzichte van het jaaz daarvoor. In het Nederlands zijn de
resultaten bij de eerste meting bijzonder laag. De kinderen zijn dan nog niet in staat om de
aangeboden Nederlandse zinnen na te zeggen en geven dat ook aan ('mi n' por' : ik kan
het niet). De ontwikkeling op deze produktieve taak komt echter na een jaaz - zij het heel
langzaam - op gang. Aan het eind van de kleuterschool bereiken de kinderen een

102



Noofdstuk 6: OntwikketinR van Papiamentu en Nedertands op Curaqao

gemiddelde van 11"~o van de maximale score op de zinsimitatietcets. Daarbij wordt de
spreiding van de scores in de loop van de tijd steeds groter.

6.5 Tekstbegrip

In tabel 6.25 worden de gemiddelden en standaarddeviaties op de tekstbegriptaken
gepresenteerd. Tekstbegrip in de twee talen is gemeten met een tekstbegriptaak in het
Papiamentu en het Nederlands. Aan de hand van vier korte mondeling aangeboden teksten
werden drie tekstimpliciete vragen en twee tekstexpliciete vragen gesteld aan de kinderen.
Bij de aanvang van het kleuteronderwijs blijken de kleuters al in redelijke mate een tekst in
het Papiamentu te kwtnen begrijpen en scoren zij op meer dan de helft van de vragen goed
(64"~0). In het eerste jaar op school is er een aanzienlijke vooruitgang van 230~o te zien in
deze vaardigheid die in het tweede jaar op school lijkt te stabiliseren. Er treedt voorts een
geleidelijke daling van de spreiding op. In het Nederlands is de vaardigheid op het gebied
van tekstbegrip nog maar nauwelijks tot ontwikkeling gekomen bij de aanvang van het
kleuterondeiwijs. Geleidelijk aan is er een lichte toename te zien in de scores en wordt de
spreiding groter. Over de gehele kleuterperiode genomen zijn de scores in het Nederlands
echter zeer laag.

Tabe16.25: Gemiddelden en standaarddeviaties op de tekstbegriptaken in het
Papiamentu en het Nederlands b~ de aarrvangvan het kleuteronderwijs en
na respectievelijk 1 en 2jaaronderw~s op Cura~ao (max. score-20)

Papiamentu Nederlands

Meetmoment Gem Sd Gem Sd

1 12.80 4.44 .98 3.73
2 16.92 3.20 1.99 4.78
3 17.42 2.64 2.94 5.91

In figuw 6.11 is de ontwikkeling geschetst van tekstbegrip in de twee talen gedwende de
kleuterschoolperiode. Duidelijk is het verschil te zien tussen het Papiamentu en het
Nederlands, waarbij het Papiamentu opnieuw de dominante taal is van de kinderen.
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Figuur6.11: Ontwikkeling van tekstbegrip in het Papiamentuen het Nederlands b~
kleuters op Curay~ao.
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Variantie-analyses laten zien dat de voouitgang in beide talen significant is evenals het
verschil in ontwikkeling tussen het Papiamentu en het Nederlands. Berekening van het
effect van de interactie tussen de factoren tijd en taal geeft aan dat het ontwikkelingstempo
van het Papiamentu op dit onderdeel hoger ligt dan van het Nederlands. Tabel 6.26 geeft
de resultaten weer van de variantie-analyses met als hoofdeffecten tijd en taal.

Tabe16.26: Effect van defactoren T~d en Taal op het onderdeel tekstbegrip in het
Papiamentu en het Nederlands gedurende de kleuterperiode op Cura~ao

Tijd Taal Tijd x Taal

Papiamentu .001 .001 .001

Nederlands .005

Een vergelijking van de moeilijkheidsgraad van tekstimpliciete en tekstexpliciete vragen
laat in het Papiamentu slechts aan het begin van de kleuterschool een verschil zien. Daarbij
blijken de tekstexpliciete vragen eenvoudiger dan de vragen waarvan de antwoorden niet
expliciet in de tekst zijn aangegeven. Aan het eind van de kleutelperiode is dit verschil
echter nauwelijks nog te zien. In het Nederlands is daazentegen juist aan het begin van de
kleuterperiode geen onderscheid waar te nemen tussen de twee typen vragen: de kinderen
antwoorden nauwelijks op de vragen. Aan het eind van de kleuterschool treedt er wel een
verschil tussen de twee typen vragen op en kunnen sommige kinderen beter antwoorden
op tekstexpliciete vragen.
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6.6 Condusies

Met het oog op een totaal beeld van de ontwikkeling van het Papiamentu en het Neder-
lands gedwende de kleuterleeftijd op Cwasao worden de onderzochte deelcomponenten
van taalvaardigheid in de tijd per taal gepresenteerd en worden vervolgens de twee talen
met elkaar vergeleken. In tabel 6.27 worden de gemiddelde scores per taak, taal en
meetmoment afgerond samengevat.

Tabel 6.27: Gemiddelde scores per taal~ taal en meetmoment t~dens de kleuterperiode
op Cura~ao

Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3

Taak Pap Ned Pap Ned Pap Ned

1(25) 20 12 24 16 24 17

2(65) 40 18 49 33 53 38
3(40) 21 O1 25 03 27 04

4(60) 39 16 46 27 48 32

5(40) 27 02 34 03 34 OS

6(20) 13 O1 17 02 17 03

I-klankmanipulatie 2-cognitieve begrippen 3produktieve woordenschat
4-receptieve woordenschat 5-zinsimitatie ó-tekstbegrip (tussen haakjes maximale
score)

De resultaten van de taalvaardigheidstoetsen in het Papiamentu laten een evenwichtige
ontwikkeling zien van de eigen taal gedwende de kleuterperiode. Vaardigheden die aan
het begin van de kleuterschool relatief moeilijk zijn, zijn dat aan het eind van de kleuter-
school nog steeds. Aan het eind van de kleuterschoolperiode hebben de kinderen vrijwel
geen moeite meer met de basisklanken van de taal en beheersen zij de meeste basale
grammaticale aspecten van de taal. Opvallend is dat gedwende het eerste jaar op school de
grootste voonutgang wordt geboekt in alle onderzochte deelvaardigheden in de eigen taal.
De voonutgang na het eerste jaar is telkens relatief kleiner. Dit is duidelijk te zien in figuw
6.12 waarin de percentages correctscores op de taken in de twee talen in longitudinaal
perspectief grafisch worden weergegeven.
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Figuur6.12: Ontwikkeling van Klankmanipulatie (KM), Cognitieve Begrippen (CB),
Produktieve Woordenschat (PT~, Receptieve Woordenschat (Ri~,
Zinsimitatie (ZI) en Tekstbegrip ('1'B) in het Papiamentu op drie
meetmomenten op Cura~ao

De ontwikkeling van het Nederlands op Curacao verloopt niet in alle opzichten parallel
aan de ontwikkeling van het Papiamentu. Gedurende de hele periode ontwikkelen de
onderdelen klanlananipulatie, cognitieve begrippen en receptieve woordenschat zich
sterker dan de overige onderdelen. Op het moment van entree in het kleuteronderwijs,
wanneer er nog vrijwel geen aanbod in het Nederlands heeft plaatsgehad, is er reeds basale
receptieve kennis van het Nederlands aanwezig. De produktieve kennis is op dat moment
echter nog amper tot ontwikkeling gekomen. Op alle onderdelen is er wel vooruitgang te
zien. Ook voor het Nederlands geldt dat de vaardigheden die relatief het moeilijkst zijn bij
binnenkomst op de kleuterschool, dat ook zijn aan het eind van de kleutetperiode. In figuur
6.13 wordt deze ontwikkeling eveneens grafisch weergegeven.
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Figuur6.13: Ontwikkeling van Klankmanipulatie (KM), Cognitieve Begrippen (CB),
Produktieve Woordenschat (PW), Receptieve Woordenschat (RW),
Zinsimitatie ('ZI) en Tekstbegrip (TB) in het Nederlands op drie
meetmomenten op Curarrao

Vergelijking tussen de twee talen laat zien dat de kleuters op Cura~ao gedurende de hele
kleuterschoolperiode in alle deelvaazdigheden dominant blijven in de eigen taal.
Op fonologisch niveau blijken kinderen op Cura~ao reeds bij het begin van de
kleuteiperiode de meeste klanken van het onderdeel klankmanipulatie in het Papiamentu
receptief te beheersen en wordt er aan het eind van deze periode een plafond bereikt.
Vocaalonderscheidingen in het Papiamentu beheersen kinderen al op hun vierde jaar,
terwijl zij tussen het vierde en vijfde jaar de meeste Papiamentu consonanten kunnen
onderscheiden. Ten aanzien van het Nederlands blijken Cura~aose kinderen vooral in het
eerste jaar op de kleuterschool nog grote moeite te hebben met discriminatie van
Nederlandse klankopposities. Ondanks een minimaal aanbod van het Nederlands in de
kleuterschool, is er toch een significante voonutgang te zien in de discriminatie van
Nederlandse klanken tijdens de kleuterschoolperiode. Aan het eind van de kleuterschool
blijkt de ontwikkeling van klankdiscriminatie in het Nederlands echter nog lang niet
voltooid.
Bij binnenkomst op de kleuterschool blijken kinderen op Cura~ao al over een redelijke
basiskennis te beschikken van cognitieve begrippen in het Papiamentu. Tijdens de
kleuterschoolperiode wordt deze kennis in het Papiamentu verder uitgebouwd. De kennis
van cognitieve begrippen in het Nederlands is bij de aanvang van het kleuteronderwijs nog
minimaal. De ontwikkeling ervan komt tijdens de kleuterschoolperiode op gang en blijkt
dan sneller te verlopen dan die in de eigen taal. Vergelijking van de receptieve beheersing
van de getcetste begrippen door kleuters op Cura~ao geeft een vergelijkbaar
ontwikkelingspatroon te zien in het Papiamentu en het Nederlands. Tijdens de kleuter-
periode komt een groot deel van de cognitieve begrippenkennis tot ontwikkeling. Kennis
van de begrippen in de eigen taal komt daarbij duidelijk eerder tot ontwikkeling dan die in
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het Nederlands. Het ontwikkelingspatroon van de begrippen in beide talen lijkt bepaald te
worden door factoren als de mate van specificiteit en gemarkeerdheid van de begrippen en
de gebruiksfrequentie. Dit geldt voor de meeste in dit onderzoek getcetste dimensies.
Ten aanzien van de woordenschatontwikkeling geeft het onderz,oek aan dat er sprake is
van een relatief geringe produktieve woordenschat in zowel het Papiamentu als het
Nederlands die zich bovendien trdag ontwikkelt. De receptieve woordenschat ontwikkelt
zich relatief sneller. De ontwikkeling van zowel de receptieve als de produktieve
woordenschat in het Papiamentu vindt in de kleutetperiode voornamelijk plaats gedurende
het eerste jaar op school. Ook in het Nederlands is er in deze periode vooruitgang te zien,
zowel in de receptieve als in de produktieve woordenschat. Een vergelijking van de
vooruitgang in beide talen gedurende de kleuterschoolperiode laat zien dat het ontwikke-
lingstempo van de produktieve woordenschat hoger is in het Papiamentu, terwijl dat van
de receptieve woordenschat hoger is in het Nederlands.
Voor wat betreft de grammaticale aspecten van het Papiamentu blijken kinderen tijdens de
kleuterperiode steeds meer van deze aspecten te gaan beheersen. De voonvtgang vindt
vooral plaats in het eerste jaar op school. In het Nederlands is de beheersing van
grammaticale aspecten aanvankelijk nog bijzonder gering. In het eerste schooljaar zijn de
kinderen nog niet in staat om de aangeboden Nederlandse zinnen te reproduceren. Na een
jaar onderwijs komt de ontwikkeling op deze produktieve taak echter langzaam op gang.
Bij de aanvang van het kleuteronderwijs kunnen kinderen op Cura~ao mondeling
aangeboden verhaaltjes al redelijk goed begrijpen. Deze vaardigheid gaat opnieuw met
name tijdens het eerste jaar op school nog verder vooruit. In het Nederlands is het begrip
van verhaaltjes nog nauwelijks ontwikkeld aan het begin van de kleuterschoolperiode.
Hcewel er aan het einde van deze periode sprake is van voonutgang in het Nederlands,
mcet de mate van tekstbegrip in het Nederlands aan het einde van de kleuterschool op
Cura~ao zeer beperkt worden gencemd.
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HOOFDSTUK 7: TWEETALIGHEID EN COGNITIEVE
ONTWIKKELING OP CURAtrAO

Er zijn zowel theoretische als empirische studies die een meerdimensionale opvatting van
taalvaardigheid ondersteunen (voor een overzicht zie Bialystok 1981). Cummins (1979,
1980, 1984) en Cummins ác Swain (1986) werkten op grond van empirische studies deze
opvatting uit in de hypothese dat aan taalvaardigheid twee hoofddimensies ten grondslag
lig,gen: algemeen cognitieve kennis en vaardigheden, en meer pragmatische kennis en
vaardigheden die gerelateerd zijn aan taalgebruik in interactie. Taaltaken zouden op grond
van deze opvatting van elkaar te onderscheiden zijn op basis van de mate van cognitieve
inspanning. Naannate taalgebnuk minder cognitieve inspanning vereist, zal het proces van
taalgebnuik automatischer verlopen, wat tot uiting komt in een relatief hoog
taalvaardigheidsniveau. Cognitieve inspanning bij taalgebnaik wordt bepaald door de aard
en mate van inbedding van taal in een context. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
een ondersteunende situationele context en een uitsluitend linguïstische context. In het
laatste geval is alle informatie in taal gecodeerd zonder dat er voor de taalgebn.uker
aanlmopingspunten zijn in de onmiddellijke realiteit. Volgens Cummins (1991) wu aan
tweetaligheid een algemene factor ten grondslag liggen die transfer van de eerste taal naar
de tweede taal mogelijk maakt, met name ten aanzien van cognitief-academische
vaardigheids-aspecten. Deze transfer zou vooral optreden bij niet-geautomatiseerde
vaardigheden in een linguïstische context.
De samenhang van taalvaardigheidsontwikkeling en cognitieve ontwikkeling wordt in dit
hoofdstuk nader onderzocht. In paragraaf 7.1 wordt eerst nagegaan of het construct van
cognitieve concepten en van taalvaardigheid in zowel het Papiamentu als het Nederlands
samenhangende gehelen vormen. De analyse is uitgevoerd aan het begin van de
schoolloopbaan. Vervolgens wordt de samenhang tussen cognitieve ontwikkeling en
taalvaardigheid in de twee talen op alle drie de meetmomenten geanalyseerd met behulp
van factoranalyses. In paragraaf 7.2 wordt hierover gerapporteerd. Uitgaande van de
gevonden taalfactorscores wordt in paragraaf 7.3 onderzocht welke verbanden gevonden
kunnen worden tussen het Papiamentu en het Nederlands. Daarbij wordt gezocht naar een
patroon van athankelijkheidsrelaties tussen de twee talen. Tenslotte wordt de relatie
ondeizocht tussen tweetaligheid en metalinguïstisch bewustzijn. Het metalinguïstisch
bewustzijn is gemeten aan het einde van de kleuterschoolperiode. Een bespreking van de
hiervoor gebruikte meetinstnunenten is te vinden in hoofdstuk 5. Het betreft vijf
metalinguïstische taken die mondeling zijn afgenomen bij alle kinderen die aan het
onderzcek deelnamen. De samenhang tussen de taken wordt onderzocht, waama het
metalinguïstisch bewustzijn wordt gerelateerd aan taalvaardigheid en aan de cognitieve
taalkennis van de kinderen. De resultaten van deze analyses worden weergegeven in
paragraaf 7.4.

7.1 Samenhang tussen cognitieve begrippen

De samenhang tussen de getcetste dimensies van de cognitieve-begrippentcets is bepaald
aan het begin van de kleuterpetiode. Op het moment dat de kleuters de kleuterschool
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binnenkomen blijkt er een sterke samenhang te bestaan tussen de beheersing van kleur-,
vonn- en hceveelheidsbegrippen in het Papiamentu. Ruimtelijke en relationele concepten
blijken op dat moment onderling weinig samenhang te tonen, maar correleren significant
positief inet vorm- en hceveelheidsbegrippen. Tabel 7.1 geeft aan dat bij de aanvang van
het kleuteronderwijs op C~ra~ao nog weinig samenhang bestaat tussen kleurkennis en
begrip van relaties tussen gebeurtenissen enerzijds en tussen kennis van ruimtelijke
begrippen en relaties tussen gebeurtenissen anderaijds. Laatstgencemde begrippen worden,
zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken, ook later verworven in het
taalontwikkelingsproces.

Tabel 7. I: Correlaties tussen de componenten van cognitieve concepten in het
Papiamentu b~ de aarrvang van het kleuteronderw~s op Cura~ao

Kleur Vorm Hoeveelheid Ruimte

Vorm .57~~
Hoeveelheid .49~`~ .51~`~
Ruimte .28~ .36~`' .22~
Relaties .16 .30~`~ .27~` .20

(~`pc.OS; ~~p~.01)

De correlaties tussen de scores op de verschillende taken van de Nederlandse cognitieve-
begrippentoets bij de aanvang van het kleuteronderwijs worden in tabe17.2 gepresenteerd.
Alle onderdelen blijken positief en significant met elkaar in verband te staan. Gezien de
betrekkelijk lage scores op de cognitieve-begrippentoets in het Nederlands op dit
meetmoment, betekenen de significante correlaties dat kinderen die op het ene onderdeel
van de Nederlandse cognitieve-begrippentcets laag scoren, ook op het andere onderdeel
van de Nederlandse toets laag scoren.

Tabel 7.2: Correlaties tussen componenten van cognitieve concepten in het Nederlands
bij de aamang van het kleuteronderw~s op Cura~ao

Kleur Vorm Hoeveelheid Ruimte

Vorm .60'~`
Hceveelheid .45 ~ ~ .65 ~ ~
Ruimte .29~ .56'~ .55~'
Relaties .45~' .54~~ .67~~ .SS"

('p~.05; s~p~.01)
Geconcludeerd kan worden dat in de cognitieve-begrippentaken gemeten aspecten zowel
in het Papiamentu als in het Nederlands opgevat kunnen worden als een samenhangend
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construct van cognitieve concepten nog voordat er sprake is van een gestuurd leerproces in
het onderwijs.

7.2 Dimensionaliteit van taalvaardigheid

Met behulp van factoranalyse is nagegaan in hceverre de afgenomen taken gereduceerd
konden worden tot een beperkt aantal factoren. Vanwege de sterke nadruk op conceptuele
aspecten van taalvaardigheid bij de constructie van de tcetstaken is de verwachting dat een
algemene factor ten grondslag ligt aan de vaardigheden in zowel het Papiamentu als het
Nederlands van de kinderen. Met behulp van principale-componenten-analyse is gezocht
naar de centrale tendenties van taalvaardigheid (minimum eigenwaarde-l.5).
De uitgevoerde factoranalyses op de Papiamentu-data ondersteunen deze verwachting. Op
elk van de drie meetmomenten werden één-factor-oplossingen gevonden voor de taken in
het Papiamentu. Hiermee wordt aangetoond dat de onderscheiden conceptuele en fonnele
aspecten van het Papiamentu als een ééndimensionaal construct kunnen worden opgevat.
In tabe17.3 zijn de factorladingen opgenomen op de taalscores in het Papiamentu. Op elk
van de drie meetmomenten is er sprake van hoge tot zeer hoge ladingen voor alle
onderscheiden factoren

Tabe17.3: Factorladingenenpercentages verklaarde variantie voor de taalscores in het
Papiamentu op Cura~ao

Aanvang
kleuteronderwij

s

Na 1 jaar
onderwijs

Na 2 jaar
onderwijs

Cognitieve begrippen 80 71 82
Produktieve woordenschat 86 80 73
Receptieve woordenschat 78 77 79
Klanlananipulatie 62 61 56
Zinsimitatie 81 79 60
Tekstbegrip 78 71 62

Verklaarde variantie (o~o) 60 54 48

Ook voor de Nederlandse data werden telkens één-factor-oplossingen gevonden op elk van
de drie meetmomenten. Dit geeft aan dat ook voor wat het Nederlands betreft er sprake is
van een ééndimensionaal construct. In tabel 7.4 is te zien dat de factorladingen hoge tot
zeer hoge waarden bereiken op alle meetmomenten, gepaard gaande met een hoog
percentage verklaarde variantie.
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Tabel 7. 4: Factorladingen en percentages verklaarde variantie voor de taalscores in het
Nederlands op Cura~ao

Aanvang
kleuteronderwij

s

Na 1 jaar
onderwijs

Na 2 jaar
onderwijs

Cognitieve begrippen 85 91 88
Produktieve woordenschat 91 92 76
Receptieve woordenschat 82 82 90
Klankmanipulatie 52 70 69
Zinsimitatie 93 90 88
Tekstbegrip 90 93 89

Verklaarde variantie (o~o) 69 75 70

De hier gerapporteerde analyses tonen aan dat tussen de verschillende getoetste
componenten van cognitieve begrippen een duidelijke samenhang blijkt te bestaan. Verder
is met behulp van factoranalyse unidimensionaliteit aangetoond van de
taalvaardigheidstoetsen. HierYnee kan taalvaardigheid die tot nu toe beschreven was in
termen van vier taalniveaus en zes taken, ten~ggebracht worden tot één factor voor het
Papiamentu en één factor voor het Nederlands.

7.3 Samenhang en athankelijkheid tussen het Papiamentu en het Nederlands

7.3.1 Samenhang tussen de talen

In deze paragraaf wordt onderzocht of en in welke mate er tijdens het ontwikkelingsproces
sprake is van afhankelijkheid tussen de twee talen. Eerst wordt met behulp van
correlationele analyse de mate van samenhang bepaald tussen vaardigheden in de twee
talen bij de aanvang van het kleuteronderwijs. In tabel 7.5 worden de correlaties
weergegeven. De verticale as geeft de mate van samenhang aan tussen het Papiamentu en
de verschillende componenten van het Nederlands. Op de horizontale as wordt de
samenhang aangegeven van het Nederlands met de diverse componenten van het
Papiamentu. Op alle onderdelen blijkt er sprake te zijn van positieve correlaties. Die zijn
echter niet overal significant. Met name de correlaties tussen de tekstbegrip-onderdelen en
alle overige taken nemen lage waarden aan. De cognitieve-begrippentaken correleren
daarentegen opvallend hoog met alle overige onderdelen in beide talen. Dat betekent dat
kinderen die hoog scoren op de cognitieve-begrippentaken in de ene taal niet alleen ook
hoog scoren op de cognitieve-begrippentaken in de andere taal, maar tevens op alle andere
taalvaardigheidsonderdelen in die andere taal. Lage cocrelaties zijn te zien tussen de
produktieve woordenschat in de twee talen en tussen tekstbegrip en de meeste overige
taken.
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Tabe17.S: Correlaties tussen taalvaardigheidPapiamentu en Nederlands b~ de aamang
van het kleuteronderw~s op Cura~ao

Pap 1 Pap 2 Pap 3 Pap 4 Pap 5 Pap 6

Ned 1 .52~`~ .41~~` .28~ .22 .29~`' .18
Ned 2 .32~`~` .61~`~ .39~`~` .37~`' .36~`~ .29~`~`
Ned 3 .12 .28~` .08 .09 .13 .08
Ned 4 .21 .46~~` .32~" .30" .25~ .16
Ned 5 .18 .35~`~` .14 .12 .16 .10
Ned 6 .06 .25~` .08 .10 .07 .06

1-Klankmanipulatie 2-Cognitieve begrippen 3-Produktieve woordenschat
4-Receptieve woordenschat S-Zinsimitatie 6-Tekstbegrip

Na een jaar ondetwijs blijkt er nog steeds een sterk positief verband te bestaan tussen de
vaardigheden in beide talen. De coirelaties zijn echter niet overal significant. Hoge
correlaties zijn met name te zien op de cognitieve taken met de overige taken. De
samenhang tussen de produktieve woordenschat in de twee talen is op het tweede
meetmoment nog steeds laag. De receptieve woordenschat geeft daarentegen zowel op de
horizontale als op de verticale as hoge correlaties te zien. In tabel 7.6 worden deze
correlaties gepresenteerd.

Tabe17.6: Correlaties tussen taalvaardigheid Papiamentu en Nederlands na 1jaar
kleuteronderw~s op Cura~ao

Pap 1 Pap 2 Pap 3 Pap 4 Pap 5 Pap 6

Ned 1 .46'~ .49'~` .40~`' .46~`~` .62~`~` .37~`'
Ned 2 .35~`~` .43'~` .30~' .37'~ .37'~ .25'
Ned 3 .21 .33' .09 .27~ .21 .08
Ned 4 .28' .39~`~` .44'~` .49~~ .30't .30~'
Ned 5 .18 .35'~ .10 .24~ .33" .13
Ned 6 .23' .36~' .16 .20~ .23 .20

1-Klankmanipulatie 2-Cognitieve begrippen 3-Produktieve woordenschat
4-Receptieve woordenschat S-Zinsimitatie 6-Tekstbegrip

Aan het eind van de kleuterschool geven de correlaties tussen de cognitieve begrippen in
beide talen nog steeds de hoogste waarden te zien. De samenhang van de produktieve
woordenschat met alle overige onderdelen is laag in zowel horizontale als verticale
richting, in tegenstelling tot de receptieve woordenschat die in beide talen significant
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positief coireleert met vrijwel alle overige taken. Opvallend lage waarden zijn te zien op
het onderdeel tekstbegrip Papiamentu dat met uitzondering van het onderdeel tekstbegrip
Nederlands op alle onderdelen van het Nederlands lage correlaties vertoont.

Tabel 7.7: Correlaties tussen taalvaardigheid Papiamentu en Nederlands aan het eind
van het kleuteronderw~s op Cura~ao

Pap 1 Pap 2 Pap 3 Pap 4 Pap 5 Pap 6

Ned 1 .37~~ .44~~ .16 .28~~ .44~' .OS
Ned 2 .35~`~` .47~`~ .13 .31~`~ .36~~ .20
Ned 3 .18 .23 -.13 .21 .20 .00
Ned 4 .26~` .37~`~` .04 .40~`~` .28~`' .18
Ned 5 .17 .37~`~` -.03 .22 .30~`~ .20
Ned 6 .19 .39~`~` -.02 .31~` .27~ .29'

1-Klankmanipulatie 2-Cognitieve begrippen 3-Produktieve woordenschat
4-Receptieve woordenschat S-Zinsimitatie ó-Tekstbegrip

Uit bovenstaande analyses kan worden geconcludeerd dat in de tweetalige ontwikkeling in
de kleuterperiode op Cura~ao met name de beheersing van cognitieve begrippen in de ene
taal een sterke samenhang vertoont met niet alleen beheersing van deze begrippen in de
andere taal, maar tevens met beheersing van alle overige aspecten van de andere taal.
Hierbij geldt bovendien dat beheersing van cognitieve begrippen in het Papiamentu
gedurende de hele kleuteiperiode een sterkere cotrelatie te zien geeft met alle aspecten van
het Nederlands dan omgekeerd. De scores op de produktieve woordenschat in de ene taal
veRonen tenslotte weinig samenhang met die in de andere taal. Dat geldt wel in enige mate
voor de scores op de receptieve woordenschat.

7.3.2 Afhankelijkheid tussen de talen

In de vorige paragraaf werd onderzocht of en op welke onderdelen er sprake is van
samenhang in de ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands in de kleuterperiode
op Cura~ao. Uitgaande van de afhankelijkheidshypothese van Cummins (1983) wordt in
deze paragraaf gezocht naar evidentie voor het optreden van taaltransfer. Met behulp van
Lisrel-analyse wordt de richting van de interactie tussen de twee talen ondeizocht. Bij
toepassing van het LISREL-model zijn de factorscores van taalvaardigheid gebruikt zoals
beschreven in paragraaf 7.2. De aanname is daarbij dat er naast een longitudinaal verband
binnen de ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands ook sprake is van
crosslinguïstische causale relaties die wijzen op transfer van het Papiamentu naar het
Nederlands.
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In figuw 7.1 is het resultaat van de analyse voor de CuraFaose kleuters in het
gestandaardiseerde structwele Lisrel-model opgenomen. De goodness-of-fit van het
beschreven model bedraagt .98. X2-tcetsing geeft aan dat het model niet verwoipen hceft
te worden (p-.78).

Figuur 7.1: Gestandaardiseerdeoplossing voor het structurele LISRElrmodel van
verwerving van het Papiamentu en het Nederlands door kleuters op
Cura~ao

Het model laat zien dat er sprake is van sterke longitudinale verbanden in de ontwikkeling
van de eigen taal. Het niveau van het Papiamentu op het tweede meetmoment (na 1 jaar
onderwijs) wordt in zeer hoge mate bepaald door het niveau van het Papiamentu aan het
begin van de kleuterschool. Het niveau van het Papiamentu aan het eind van de
kleuterschool wordt op zijn beurt in hoge mate bepaald door het niveau van het
Papiamentu op het tweede meetmoment. Bovendien vindt er een d'uecte beïnvloeding
plaats door het niveau van het Papiamentu bij de aanvang van het kleuteronderwijs. Omdat
het taalniveau van het tweede meetmoment echter ook al is bepaald door het taalniveau
van het eerste meetmoment, mcet de invloed van het taalvaardigheidsniveau in het
Papiamentu aan het begin van de kleuterschool op het niveau aan het eind van de
kleuterschool tamelijk hoog worden ingeschat.
Ook in de ontwikkeling van het Nederlands zijn er sterke longitudinale verbanden te zien.
Het LISREL-model geeft aan dat het niveau van het Nederlands op het tweede
meetmoment niet alleen in hoge mate wordt bepaald door het niveau van het Nederlands
van het jaar daarvoor, maar tevens door het niveau van het Papiamentu van dat moment.
Omdat de richting van causaliteit loopt van P 1 naar N 1 én naar P2, wordt hiermee in de
ontwikkeling van tweetaligheid de cruciale rol blootgelegd van het niveau van het
Papiamentu bij de aanvang van het kleuteronderwijs. Aan het eind van de
kleuterschoolperiode wordt het taalvaardigheidsniveau van het Nederlands rechtstreeks
bepaald door het niveau van het jaar daarvoor. Indirecte beïnvlceding vindt plaats door het
niveau van het Papiamentu en het Nederlands aan het begin van de kleuterschoolperiode.
Samenvattend geeft de analyse evidentie voor het bestaan van afhankelijkheidsrelaties bij
de ontwikkeling van tweetaligheid op Cwa~ao. Aangetoond is dat er niet alleen sprake is
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van causale verbanden binnen talen, maar ook tussen talen. Het niveau van het Papiamentu
bij binnenkomst op de kleuterschool is bepalend voor de ontwikkeling van de eigen taal
niet alleen in het eerste jaar op school, maar gedurende de hele kleuterschoolperiode.
Daarnaast is aangetoond dat de richting van causaliteit tussen de twee talen loopt van het
Papiamentu naar het Nederlands en níet omgekeerd. Dat geldt met name aan het begin van
de kleuterschoolperiode. Uit de analyse blijkt dat het aanvangsniveau in de eigen taal bij
binnenkomst op de kleuterschool een cruciale rol speelt in de verdere ontwikkeling van
tweetaligheid bij kleuters op Cura~ao.

7.4 Tweetaligheid en metalinguistisch bewustzijn

De ontwikkeling van metalinguïstisch bewustzijn vormt een essentiële component van de
taalontwikkeling van kinderen. In de kleuterleeftijd krijgen kinderen meer aandacht voor
vormaspecten van taal en leren ze dat taal tot object van denken kan worden gemaakt.
Geleidelijk wordt impliciete kennis omgezet in expliciete kennis van zowel functie als
structuur van taal. De expliciete kennis van taal komt in deze paragraaf aan de orde. Aan
het eind van de kleuterschoolperiode werd het metalinguïstisch bewustzijn van de aan het
onderzoek participerende kleuters onderzocht met een Papiamentu-versie van de
Metalinguïstische Toets voor Kleuters (zie hoofdstuk S), bestaande uit vijf onderdelen
waannee het vermogen wordt getcetst om taal te analyseren in woorden en fonemen. In
paragraaf 7.4.1 worden de resultaten gepresenteerd van de metalinguïstische toets en wordt
met behulp van factoranalyse de dimensionaliteit van de tcets bepaald. In paragraaf 7.4.2
wordt onderzocht of er een samenhang bestaat tussen metalinguïstisch bewustzijn en
tweetaligheid. Nagegaan wordt of een hoog niveau van metalinguïstisch bewustzijn
samengaat met een hoog niveau van tweetaligheid.

7.4.1 Resultaten op de metalinguistische toetsen

In tabe17.8 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelden en standaarddeviaties op de
5 onderdelen van de metalinguïstische tcets. De scores laten een verschil zien in kennis op
klank- en op woordniveau. Op klankniveau (de onderdelen analyse in fonemen en
synthese van klanken) scoren de kinderen nog zwak, maar op woordniveau liggen de
correctscores boven 50 procent. De synthese van klanken (het samenvcegen van klanken
tot woorden) blijkt voor kleuters het moeilijkste tcetsonderdeel.
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Tabel 7.8: Gemiddelden en standaarddeviaties op de onderdelen van de metalinguistische
toets op Cura~ao (N-71)

Max. score Gem. Sd.

Analyse in woorden 10 5.36 2.26
Analyse in fonemen 20 1.68 3.93
Synthese van klanken 20 1.65 0.51
~jm 10 5.21 0.35
Objectivatie 10 6.38 0.26

Met behulp van principale-componentenanalyse is vervolgens gezocht naar de centrale
tendentie van de tcetsen. Factoranalyse leverde een één-factor-oplossing op waarmee 460~0
van de variantie kon worden verklaard. In tabel 7.9 zijn de bijbehorende factorladingen
opgenomen. Vooral de onderdelen analyse van fonemen, synthese van klanken en rijm
blijken hoog te laden op de factor.

Tabel 7.9: Factorladingen van de metalinguïstische toetsonderdelen op Cura~ao

Variabelen

Analyse van woorden
Analyse van fonemen
Synthese van klanken
Rijm
Objectivatie

Factorlading

.47

.83

.84

.69

.45

7.4.2 Metalinguistisch bewustzijn en taalvaardigheid

Om zicht te krijgen op de relatie tussen metalinguïstisch bewustzijn en taalvaardigheid zijn
de factorscores van de taalvaardigheidstcetsen in het Papiamentu en het Nederlands
gerelateerd aan de factorscores van de metalinguïstische toetsen. Op alle onderdelen is er
sprake van significant positieve correlaties (p~.01). Voorts is de samenhang onderzocht
tussen de diverse componenten van metalinguïstisch bewustzijn en de overige aspecten
van taalvaardigheid. De correlaties zijn weergegeven in tabe17.10. De tabel geeft aan dat
het onderdeel cognitieve begrippen in beide talen positief correleert met alle aspecten van
de metalinguïstische tcets. Op vrijwel alle onderdelen zijn deze correlaties ook significant.
Het onderdeel objectivatie vormt daarop een uitzondering. Dit onderdeel toont over het
algemeen weinig samenhang met de taalvaardigheidsaspecten in beide talen. Opvallend
laag zijn verder de coirelaties tussen het onderdeel 'analyse in woorden' en taalvaardigheid
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in het Nederlands. Daarentegen blijken de correlaties tussen het onderdeel 'rijm' en alle
taalvaardigheidsniveaus in het Papiamentu en het Nederlands hoog.

Tabel 7.10: Correlaties tussen aspecten van metalingui'stisch bewustz~n en
taalvaardigheidsaspectenop Cura~ao (P-Papiamentu en N-Nederlands)

Analyse
woorden

Analyse
fonemen

Synthese
klanken

Rijm Objectivatie

P N P N P N P N P N

1 .08 .07 . 19 .18 .14 .25~` .19 .22 .18 .27~
2 .26~` .13 . 45~ .28~` .43~ . 31~` .40~ .35~` .22 .21
3 .26~` -. 12 ' .11 ~ ' ~` ~` .20 .06
4 .16 .OS .19 .23 .17 .22 .34~` .10 .23 .17
5 .22 .08 .39' .27~ .23 .25~` ~ .32~` .12 .18
6 .28~` .O1 ~` .22 .20 .42~` .35~ ' .16 .14

.10 .12 ~` ~` .29'

.16 .30~ .24~` .27~`
.33~`
~

1-Klankmanipulatie 2-Cognitieve begrippen 3-Produktieve woordenschat
4-Receptieve woordenschat S-Zinsimitatie 6-Tekstbegrip

Nadere analyse van de samenhang tussen de verschillende cognitieve en metalinguïstische
taken laat op vrijwel alle onderdelen positieve correlaties zien. Die zijn echter niet alle
significant. Het resultaat van de conrelationele analyse van alle onderdelen van beide
toetsen staat in tabel 7.11. Op de verticale as vallen de lage cocrelaties op tussen het
metalinguïstisch onderdeel 'analyse in woorden' en de beheersing van cognitieve begrippen
in zowel de eigen taal als in het Nederlands. Op de horizontale as van de tabel zijn
opvallend hoge correlaties te zien tussen vorm- en hoeveelheidsaspecten en alle
onderdelen van het metalinguïstisch bewustzijn. Kleurbegrip correleert in beide talen op
vrijwel alle onderdelen positief maar laag tot zeer laag met de metalinguïstische taken.
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Tabel 7.11: Correlaties tussen aspecten van metalingu'istisch bewustz~n en cognitieve
begrippen in het Papiamentu en het Nederlands op Cura~ao

Analyse
woorden

Analyse
fonemen

Synthese
klanken

Rijm Objectivatie

P N P N P N P N P N

Klew .11 .08 .06 .17 .03 .16 .12 .14 -.04 .OS
Vorm .17 .06 .31~` .24~` .32~ .29~` .26~` .28~` .27~` .27'
Hoeveelhe .30~` .21 ~ .35~ ~` .44~` .49~ .36~` .27~ .21
id .10 .15 .40~ ~` .38~` ' ~` ~ .16 .09
Ruimte .14 .02 ' .16 ~` .17 .00 .37~` .04 .22
relaties .24~ .19 .27~` .17 .36' ~

.42' .37~ ~` .32~`
a ~ ~

Met behulp van correlationele analyse is ~ook de samenhang bepaald tussen de factor
metalinguïstisch bewustzijn en de taalfactorscores aan het eind van de kleuterschool. Deze
bleek voor beide talen significant (p~.01). De factorscores van de taalvaardigheid in het
Papiamentu en het Nederlands zijn vervolgens gerelateerd aan de diverse aspecten van
metalinguïstisch bewustzijn. Aan de hand van deze analyse kan worden nagegaan in welke
mate metalinguïstische vaardigheden samenhangen met taalvaardigheid. In tabel 7.12
worden deze correlaties gepresenteerd. Er valt af te lezen dat taalvaardigheid in zowel de
eigen taal als het Nederlands positieve samenhang vertoont met metalinguïstisch
bewustzijn. Voor het Papiamentu zijn alle correlaties significant. Voor het Nederlands zijn
de conrelaties met analyse van fonemen, synthese van klanken en rijm significant. De
analyses bevestigen de aanname dat er sprake is van samenhang tussen metalinguïstische
vaardigheden en taalvaardigheid in beide talen.

Tabel 7.12: Correlaties tussen taafactorscores en metalingui'stisch bewustz~n op
Cura~ao

Papiamentu Nederlands

Metalinguïstisch
bewustzijn (factor) .50~`' .37~~`
Analyse woorden .30~ .OS
Analyse fonemen .37~`' .26'
Synthese klanken .32~~ .35'~
Rijm .45~`~` .31 ~` ~`
Objectivatie .27' .21
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Met behulp van variantie-analyse is vervolgens nagegaan in hceverre een hoog niveau van
tweetaligheid samengaat met een hoge mate van metalinguïstisch bewustzijn. Daartce is
een driedeling gemaakt binnen de groep van informanten naar mate van tweetaligheid. De
eerste categorie betreft kinderen die boven het gemiddelde op de factorscores uitkomen in
beide talen en die kunnen worden beschouwd als vaazdig in beide talen (N-17). In de
tweede categorie zijn kinderen opgenomen die boven het gemiddelde scoren in één taal en
die kunnen worden beschouwd als vaardig in één van de twee talen (N-28). Tenslotte is er
een derde categorie van kinderen die in beide talen onder het gemiddelde scoren (N-26).
Vervolgens zijn voor elke categorie de gemiddelde scores berekend op de vijf
metalinguïstische taken. In tabe17.13 zijn de resultaten van deze analyse weergegeven.

Tabel 7.13: Gemiddelden op metalingut'stische taken op Cura~aoonderscheiden naar
kinderen die vaardigz~n in twee talen, in één van beide talen ofin geen van
beidc talen

Boven gemiddelde
in twee talen

Vaardig in één taal Onder gemiddelde
in twee talen

Analyse woorden 6.47 5.29 4.73
Analyse fonemen 3.94 1.46 0.42
Synthese klanken 3.94 1.50 0.31
Rijm 7.82 4.64 4.12
Objectivatie 7.47 5.93 6.15

De verschillen tussen de drie groepen zijn bij alle taken significant (p~.05). Kinderen die
over een hoog niveau van tweetaligheid beschikken komen het hoogst uit op alle
metalinguïstische taken. Kinderen die vaardig zijn in één taal nemen een tussenpositie in,
terwijl kinderen die in beide talen onder het gemiddelde scoren ook het laagst scoren in
metalinguïstische vaardigheden.

7.5 Conclusies

In dit hoofdstuk is de mate van samenhang onderzocht tussen cognitieve ontwikkeling en
metalinguïstisch bewustzijn en het patroon van tweetalige ontwikkeling van kleuters op
Cura~ao. De hier gerapporteerde analyses tonen aan dat in de taalontwikkeling in de
kleuterperiode op Cura~ao beheersing van cognitieve begrippen in het Papiamentu een
sterke samenhang vertoont met beheersing van deze begrippen in het Nederlands en met
beheersing van alle overige aspecten van het Nederlands.
Met behulp van LISREL-analyse is voorts evidentie gevonden voor het bestaan van
athankelijkheidsrelaties bij de ontwikkeling van tweetaligheid op Cura~ao. Er zijn niet
slechts causale verbanden gevonden binnen het Papiamentu en het Nederlands
afzonderlijk, maar ook tussen de twee talen. Ten aanzien van het Papiamentu is
aangetoond dat het taalvaardigheidsniveau bij binnenkomst op de kleuterschool bepalend
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is voor de ontwikkeling van de eigen taal niet alleen in het eerste jaar op school, maar
gedurende de hele kleuterschoolperiode. Ten aanzien van de afhankelijkheid tussen het
Papiamentu en het Nederlands is aannemelijk gemaakt dat causaliteit tussen de twee talen
loopt van het Papiamentu naar het Nederlands. Dat geldt met name aan het begin van de
kleuterschoolperiode. Uit alle analyses blijkt dat het aanvangsniveau van het Papiamentu
bij binnenkomst op de kleuterschool een doorslaggevende rol speelt in de verdere
ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands van kinderen op Cura~ao.
Tenslotte is er een sterke samenhang gevonden tussen de mate van taalvaardigheid in beide
talen aan het eind van de kleuterperiode en de mate van metalinguïstisch bewustzijn.
Kinderen die over een hoog niveau van tweetaligheid beschikken komen ook het hoogst uit
op metalinguïstische taken. Kinderen die vaardig zijn in één taal nemen een tussenpositie
in, terwijl kinderen die in beide talen onder het gemiddelde scoren op taalvaardigheids-
taken ook het laagst scoren in metalinguïstische vaardigheden.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat in de taalontwikkeling vanjonge kinderen op
Curaqao het taalvaardigheidsniveau in de eigen taal bij de aanvang van het
kleuteronderwijs in sterke mate de verdere ontwikkeling in de eigen taal en in het
Nederlands bepaalt. Cognitieve aspecten van taal spelen in die ontwikkeling een
doorslaggevende rol: kinderen die cognitieve aspecten van de eigen taal goed beheersen,
bereiken ook hoge scores op overige aspecten van taalvaardigheid in het Papiamentu.
Bovendien blijken kinderen met hoge scores op de cognitieve- begrippentaak in het
Papiamentu hoog uit te komen op alle taaltaken in het Nederlands. Tenslotte blijkt het
bereikte niveau van tweetaligheid in hoge mate samen te hangen met het niveau van
metalinguïstische vaardigheid aan het eind van de kleuterschoolperiode.
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HOOFDSTUK 8: DETERMINANTEN VAN TAALONTWIKKELING
OP CURAt~AO

In dit hoofdstuk wordt nader onderzocht welke sociolinguïstische en onderwijskundige
variabelen de individuele verschillen in taalvaardigheidsontwikkeling in het Papiamentu en
het Nederlands van CuraFaose kleuters bepalen. De wijze waarop de verzameling van
achtergrondgegevens heeft plaatsgevonden is beschreven in hoofdstuk 5. Deze data
worden in dit hoofdstuk per paragraaf nader uitgewerkt. Eerst wordt de inviced ondeizocht
van biografische achtergrondgegevens en van de culturele oriëntatie van de kinderen (pa-
ragraaf 8.1). De invloed van de omgeving wordt behandeld in paragraaf 8.2. Daarbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen de directe omgeving van het gezin en de wijdere
omgeving. In paragraaf 8.3 wordt nader ingegaan op de invlced van de school op de
ontwikkeling van de twee talen. Met behulp van factoranalyse wordt steeds gezocht naar
een meer beperkte set van predictorvariabelen. In paragraaf 8.4 wordt met behulp van
correlationele analyse de vaardigheid in het Papiamentu en het Nederlands bij het begin en
het einde van de kleuterperiode gerelateerd aan de gevonden clusters van predictorvariabe-
len. Met behulp van regressie-analyse wordt vervolgens een schets gegeven van die
predictorvariabelen die de ontwikkeling in het Papiamentu en het Nederlands van kleuters
op Cura~ao in belangrijke mate bepalen.

8.1 Leerlingkenmerken

8.1.1 Descriptieve analyse van leerlingkenmerken

Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven zijn bij de verzameling van gegevens over het contact
met de diverse talen op Cura~ao tevens vragen gesteld over het contact met het Engels en
het Spaans. Omdat dit onderzoek de individuele verschillen in vaardigheid in het
Papiamentu en het Nederlands betreft, zijn gegevens over het Engels en het Spaans slechts
relevant voor de descriptieve analyses van de achtergrondgegevens. Zij zijn niet
meegenomen in de analyses van determinanten van taalontwikkeling op Cura~ao.
Voor wat het medium televisie betreft, blijkt het Spaans naast het Papiamentu de belangrij-
kste televisietaal te zijn voor de kinderen. Kinderen die naar Spaanstalige programma's
kijken dcen dat vrijwel dagelijks, terwijl de frequentie van programma's in het Papiamentu
lager ligt. Naar Engelstalige televisieprogramma's wordt vaker gekeken dan naar
Nederlandstalige. Het aanbod van programma's in het Engels en het Spaans op Cura~ao is,
naast dat in de eigen taal, veel numer dan het aanbod van Nederlandstalige
televisieprogramma's. Voor deze laatste categorie is de voorkeur van de kinderen het
geringst. In tabel 8.1 zijn de gepercenteerde antwoorden van de kinderen opgenomen op
vragen over de frequentie waannee naar televisieprogramma's wordt gekeken en welke taal
daarbij de preferente taal is. Bij preferentie konden meerdere antwoorden worden gegeven
ofkon juist geen preferente taal worden genoemd.
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Tabel 8.1: Frequentie en prejerentie van televisietaa! b~jonge kindcren op Cura~ao
(in r)

Frequentie Preferentie

Dagelijks Soms Nooit

Papiamentu 46 37 16 34
Nederlands 02 10 88 03
Engels 18 31 51 15
gp~ns ~-1 ? 1 25 36

Kinderen maken aanmerkelijk minder gebruik van het taalaanbod via de radio dan via de

televisie. De meeste kinderen die naar de radio luisteren, volgen programma's in het

Papiamentu en geven daar ook sterk de voorkeur aan. Naar radioprogramma's in andere

talen wordt vrijwel niet geluisterd. In tabel 8.2 zijn de percentages aangegeven van

antwoorden op vragen over de frequentie waannee naar de radio wordt geluisterd en welke

taal daarbij de preferente taal is.

Tabel 8.2: Frequentie enpreferentie van radiotaal b~jonge kinderen op Cura~ao (in r)

Frequentie Preferentie

Dagelijks Soms Nooit

Papiamentu 75 10 15 57
Nederlands 09 02 90 08
Engels 09 02 88 06
Spaans ] 0 03 87 06

Ten aanzien van de voorleestaal gaven de meeste kinderen aan verhaaltjes in de eigen taal
te prefereren, maar verhaaltjes in het Nederlands vinden ze ook wel leuk. In tabel 8.3
worden de antwoorden op de vragen over voorlezen weergegeven.
Tabe18.3: Aanbod enpreferentie van voorleestaal b~jonge kincteren op Cura~ao (in r)

Aanbod Preferentie

Ja Neutraal Nee

Papiamentu 86 02 12 47
Nederlands SO 02 49 11
Engels 26 02 73 06
Spaans 32 02 67 09
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Bij navraag over muziek in de verschillende talen gaven de meeste kinderen aan naar
liedjes in alle vier talen te luisteren, maar liedjes in het Papiamentu het leukst te vinden.
Engels- en Spaanstalige liedjes lijken minder populair in deze leeftijdsgroep. Een groot
aantal kinderen vindt Nederlandse liedjes wel leuk, maar ze geven daar niet de voorkeur
aan boven liedjes in de eigen taal. De gegevens hierover zijn opgenomen in tabe18.4.

Tabe18.4: Aanbod enpreferentie van muziektaal b~jonge kinderen op Cura~ao (in r)

Aanbod Preferentie

Ja Neutraal Nee

Papiamentu 83 00 17 27
Nederlands 47 02 52 O8
Engels 32 03 64 14
Spaans 30 03 67 08

Aan de kinderen is ook gevraagd of ze het leuk zouden vinden om de onderscheiden talen
te leren. Opvallend veel kinderen antwoordden bevestigend voor alle vier talen. Daarbij
geldt dat vrijwel evenveel kinderen Papiamentu als Nederlands willen leren, maar als ze
moeten kiezen heeft de eigen taal de voorkeur. Het Spaans neemt daarbij een opvallende
laatste plaats in, zoals te zien is in tabel 8.5.

Tabe18.5: Bereidheid en preferentie voor te leren taal b~ jonge kinderen op Cura~ao (in
r)

Bereidheid Preferentie

Ja Neutraal Nee

Papiamentu 76 00 24 32
Nederlands 60 OS 35 17
Engels 59 03 39 23
Spaans 57 02 42 11

8.1.2 Samenhang tussen leerlingkenmerken

Omdat het onderzoek zich richt op individuele verschillen in de taalvaardigheid van
kinderen in het Papiamentu en het Nederlands, is allereerst met behulp van correlationele
analyse de samenhang onderzocht tussen de in de vorige paragraaf beschreven variabelen
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met betrekking tot de eigen taal enerzijds en het Nederlands anderzijds. Tabe18.6 geeft de
correlaties weer van de oriëntatie van de leerlingen met betrekking tot de eigen taal. Met
betrekking tot de eigen taal blijkt er een sterke en significante samenhang te zijn tussen de
voorkeur van de kinderen ten aanzien van mediagebnaik en factoren als het luisteren naar
verhaaltjes en muziek en het leren van taal.

Tabel 8.6: Samenhang tussen aspecten van de ergen cultuur b~ kinderen op Cura~ao

Televisie Radio Verhaal Muziek

Radio .39' ~
Verhaaltjes .29' .47~'
Muziek .40" .44'~ .49~`~`
Taalleren .27' .44" .38~`' . 58~`~`

Voor wat betreft de oriëntatie op de Nederlandse cultuur zijn de conelaties gemiddeld
lager maar in de meeste gevallen significant. Voor beide talen geldt dat de samenhang
tussen het luisteren naar verhaaltjes en naar muziek relatief hoog is.
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Tabe18.7: Samenhang tussen aspecten van de Nederlandse cultuur b~ kinderen op
Curarrao

Televisie Radio Verhaal Muziek

Radio .33"
Verhaaltjes .26' .33'~
Muziek .21 .27~ .54"
Taalleren .02 .26~` .31' .27'

Met het oog op inhoudsvaliditeit is vervolgens voor bovengenoemde variabelen nagegaan
in hcevene er sprake is van ééndimensionaliteit. De cultwele oriëntatie van het kind kent
twee onderdelen, respectievelijk venvijzend naar de eigen cultuw en naar de Nederlandse
cultuw. Factoranalyse leverde voor beide onderdelen ééndimensionaliteit op met
respectievelijk 54 en 43 procent verklaarde variantie. Tabel 8.8 geeft de factorladingen
voor beide onderdelen weer.

Tabel 8.8: Factorladingenvoor culturele oriëntatie van kinderen op Curarrao

Eigen
cultuur

Nederlandse
cultuur

Televisie 61 S 1
Radio 75 66
Verhaaltjes 72 79
Muziek 81 74
Taalleren 74 54

Uit de beschrijving van de cultwele oriëntatie van kleuters valt op te maken dat zij zeer
sterk op de eigen cultuw zijn georiënteerd. Voor wat betreft de invloed van talen via de
publiciteitsmedia op Cura~ao, speelt de eigen taal een grotere rol bij de kinderen dan het
Nederlands. Opmerkelijk is de voorkeur voor het Spaans als televisietaal. Hcewel de
kinderen in vrijwel even sterke mate in contact blijken te komen met voorleesverhaaltjes in
het Papiamentu en het Nederlands, geven de meeste kinderen de voorkew aan
voorleesverhaaltjes in de eigen taal. De kinderen staan over het algemeen niet negatief
tegenover het Nederlands. De analyses geven tenslotte aan dat het construct van culturele
oriëntatie zoals geoperationaliseerd in dit onderzoek ééndimensionaal is.

8.2 Omgevingskenmerken

Bij de beschrijving van omgevingskenmerken wordt een onderscheid gemaakt tussen de
gezinssituatie en het taalgebruik van het kind in een wijdere omgeving. De vragen over de
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gezinssituatie zijn door de ouders van de kinderen beantwoord, die over het taalgebniilc in
de omgeving door het kind zelf.

8.2.1 Descriptieve analyse van gezinskenmerken

Als gezinskenmerken zijn naast gebruik van het Papiamentu en het Nederlands in
gezin.sverband ook de culturele oriëntatie ten opzichte van de eigen taal en het Nederlands
alsmede de sociaal-economische status (SES) van de vader en de moeder als variabelen
onderscheiden. De vragen die op deze factoren betrekking hebben, zijn aan alle ouders van
de deelnemende kinderen voorgelegd. De antwoorden op de vragen over het taalgebruik
van het gezin werden gecodeerd op een vijf-puntsschaal. Het betrof vragen over de taal en
de mate van gebruik van die taal van ouders onderling, ouders tegen kinderen, kinderen
tegen ouders, de taal die de ouders op het werk gebruiken, in de communicatie met
vrienden, op school en bij de huisarts.

Gezinstaal

Onder gezinssituatie wordt verstaan het sociaal-economisch milieu, gemeten naar SES van
de vader en de moeder, het taalgebruik en de culturele oriëntatie van het gezin. De SES
van de ouders is vastgesteld op basis van vragen naar opleidingsniveau en bercep van de
ouders. Codering vond plaats op een drie-puntsschaal. Daarbij golden als indelingscriteria
dat een opleidingsniveau tot LBO werd ingeschaald als laag, tot MBO als middelmatig en
hoger dan MBO als hoog. Het beroep van de ouders gold als controlefactor bij deze
indeling. In totaal werd voor 42 procent van de gezinnen een lage, voor 39 procent een
middelmatige en voor 20 procent een hoge SES gevonden.
De gezinstaal op Cura~ao is volgens opgave van de ouders overwegend het Papiamentu.
Ook buiten de gezinssituatie blijkt de eigen taal in hoge mate de dominante taal te zijn,
hcewel domeinen van taalgebruik zich duidelijk van elkaar onderscheiden. Zo blijkt buiten
de primaire sociale context (gezin en vriendenkring) de eigen taal de belangrijkste taal te
zijn, maar het gebruik van het Nederlands neemt in die domeinen tce. De mceders van de
kinderen blijken meer Nederlands te gebn~iken dan de vaders. Opvallend is het hoge
percentage gebruik van het Papiamentu in het traditioneel Nederlandstalige domein van de
gezondheidszorg. Het gebruik van het Nederlands naast het Papiamentu geldt voor de
ouders vooral in het domein van de werkomgeving. In tabel 8.9 wordt het taalgebruik van
de Curagaose gezinnen zoals aangegeven door de ouders proporàoneel weergegeven.
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Tabe18.9: Door ouders aangegeven taalgebruik van het gezin op Cura~ao ("r)

Papiamentu Nederlands Papiamentu f
Nederlands

Ouders onderling 80 00 20
Ouders tov kind 70 00 30
Kind tov ouders 79 00 21
Vader tov vrienden 80 00 20
Mceder tov vrienden 72 00 28
Vader op werk 56 00 44
Mceder op werk 47 00 53
Ouders op school 73 02 25
Ouders tov huisarts 60 OS 34

Duidelijk is te zien dat ouders onderling in hoge mate het Papiamentu gebnuken, maar
minder Papiamentu en meer Nederlands gebruiken tegenover de kinderen. Kinderen
gebnuken daarentegen meer Papiamentu tegenover hun ouders dan de ouders tegenover
hun kinderen. Waarschijnlijk wordt een bewuste keuze gemaakt door sommige ouders
voor een groter gebruik van het Nederlands in de interactie met hun kinderen. Deze keuze
kan worden ingegeven door de verwachting dat bij een groter aanbod van het Nederlands
in de thuissituatie, het schoolsucces van de kinderen gunstig wordt beïnvlced. Een
dergelijke taalverschuiving in gezinsverband hangt sterk af van de taalvaardigheid in het
Nederlands en het sociaal-economisch milieu van de ouders zelf. Daarom is het gebruik
van Papiamentu en Nederlands in de gezinssituatie gerelateerd aan milieu. De analyse
geeft aan dat ruim driekwart van de ouders die tot de groep behoren die naast de eigen taal
ook Nederlands tegenover hun kinderen gebnuken, uit hogere milieus komen.
Om de samenhang tussen de gekozen aspecten van gezinstaal te bepalen, is eerst met
behulp van correlationele analyse de samenhang berekend tussen de variabelen die samen
deze factor vormen. Er blijkt daarbij een significante samenhang te bestaan tussen vrijwel
alle onderdelen. Opvallend is het verschil tussen de bijdrage van de vader en die van de
mceder aan het gezinstaalgebnuk. De rol van de moeder bij de bepaling van de gezinstaal
blijkt dominanter. Tabel 8.10 laat zien dat er een redelijke samenhang bestaat tussen het
taalgebruik binnen en buiten het gezin. De invloed van het taalcontact van de vader in de
werkomgeving is daarbij relatief gering.
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Tabe18.10: Samenhang tussen aspecten van gezinstaalgebruik op Cura~ao

1 2 3 4 5 6 7 S

2 .94~~
3 .95~`~`
4 .47~`~` .95~~ .50'~
5 .75~`~ .74~~` .74~~
6 .21 .46'~` .20 .66~`~` .48~`'
7 .30~ .25 .17 .19 .07
8 .37~`' .72~`~` .38~`~` .14 .45~~` .16 .02
9 .30~` .21 .30~` .13 .27' .21 .O1 .31~

.28~`

.42~'
.28 ~`

I- ouders onderling; 2-ouders tegenover kind,~ 3-kind tegenover ouders; 4-vader
tegenover vrienden; 5-moeder tegenover vrienden; ó-vader op werk; 7-moeder op
werk; 8-ouders op school; 9-ouders tegenover huisarts.

Met behulp van factoranalyse is de dimensionaliteit van de variabele gezinstaal onder-
zocht. De analyse leverde een één-factor-oplossing op waarbij 51 procent van de variantie
werd verklaard. In tabel 8.11 zijn de bijbehorende factorladingen opgenomen. De
onderdelen van taalgebnaik binnen het gezin alsmede de taal die tegen vrienden wordt
gebruikt laden hoog op de factor gezinstaal.

Tabe18.11: Factorladingenvoor de variabele gezinstaal op Cura~ao

Variabelen Factorlading

Ouders onderling 91
Ouders tegenover kind 91
Kind tegenover ouders 92
Vader tegenover vrienden 72
Moeder tegenover vrienden 90
Vader op werk 46
Mceder op werk 29
Ouders op school 49
Ouders tegenover huisarts 42
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Culturele oriëntatie van het gezin

Omdat in de kleuterleeftijd de attitude tegenover talen nog in belangrijke mate bepaald
wordt door de culturele oriëntatie van de ouders, is deze gerichtheid onderzocht als tweede
gezinsfactor. Aan de ouders van de kinderen zijn vragen voorgelegd over taalpreferentie.
Daarbij is gelet op de voorkeur van de ouders voor het Papiamentu, het Nederlands, het
Engels en het Spaans. Voor wat betreft het schriftelijke taalaanbod is nagegaan in welke
mate en in welke talen de ouders boeken en kranten lezen. Daarbij gaf 67 procent van de
vaders en 72 procent van de moeders aan wel eens een boek te lezen. Tabe18.12 geeft een
overzicht van het leesgedrag van de ouders in de verschillende talen. Daaruit blijkt dat het
meest boeken in het Nederlands worden gelezen, gevolgd door boeken in het Papiamentu.
Een samenhang kan worden verondersteld met de proportie beschikbare literatuur in het
Nederlands en het Papiamentu. Opvallend hoog is de positie van het Engels in het
leesgedrag van de ouders. De rol van het Spaans blijkt gering, maar niet minimaal te zijn.

Tabel 8.12: Tlerschillende talen waarin ouders boeken lezen op Cura~ao (r)

Vader Moeder

Papiamentu 38 60
Nederlands 55 72
Engels 28 32
Spaans 13 21

Correlationele analyse laat zien dat met name het lezen van boeken in het Papiamentu,
Nederlands en Engels een significante samenhang vertoont. Het Spaans correleert als
leestaal hoog in gevallen waar het Spaans door beide ouders wordt gelezen. Hoge
correlaties zijn verder te zien tussen het lezen in het Papiamentu en het Nederlands van
beide ouders. Ouders die in de ene taal boeken lezen, doen dat ook in de andere taal. De
gegevens staan opgenomen in tabe18.13.
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Tabe18.13: Samenhang tussen de verschillende talen waarin ouders boeken lezen op
Cura~ao

Vader
Papiamentu

Vader
Nederlands

Vader
Spaans

Vader
Engels

Vader Nederlands .46~~
Vader Spaans -.17 -.13
Vader Engels .07 .35~ .20
Moeder Papiamentu .69~`~` .22 -.22 .03
Moeder Nederlands .16 .50~' .02 .45'~
Moeder Spaans -.28' -.26 .49~' -.06
Moeder Engels -.03 .24 .OS .49~"

Anders dan de taal waarin bceken worden gelezen, is de eigen taal de meest gebruikte taal
voor het lezen van dagbladen. Dit is te zien in tabe18.14. De eigen taal geniet bij de ouders
ook de voorkeur als krantentaal. Het lezen van een Nederlandstalig dagblad staat op de
tweede plaats. Engels en Spaans spelen amper een rol als krantentaal.

Tabe18.14: Frequentie en preferenlie van krantentaal van ouders op Cura~ao

Krantentaal Frequentie Preferentie

Dagelijks Soms Nooit

Papiamentu 83 14 03 71
Nederlands 34 20 46 25
Engels 00 14 86 02
Spaans 00 10 90 00

Aan de correlatiematrix in tabel 8.15 is te zien dat het lezen van een dagblad in de eigen
taal negatie~ maar niet significant samenhangt met het lezen van een krant in het
Nederlands. Er is wel een duidelijker samenhang tussen het lezen van een
Nederlandstalige en Engelstalige krant enerzijds en van een Engelstalig en een Spaanstalig
dagblad anderzijds.
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Tabe18.15: Samenhang tussen depreferente krantentalen van ouders op Cura~ao

Papiamentu Nederland Engels
s

Nederlands -.20
Engels .08 .26~`
Spaanti .08 .13 34~`~`

Voor wat betreft het mondelinge taalaanbod via de media op Cura~ao is aan de ouders
gevraagd in welke mate zij televisieprogramma's in de vier talen bekijken en welke taal
daarbij de voorkeur geniet. De mate van gebruik van tv-programma's in de eigen taal blijkt
niet bijzonder hoog te scoren. Nederlandstalige tv-programma's worden het minst bekeken.
De meeste ouders die dagelijks naar de televisie kijken, kiezen tussen programma's in het
Papiamentu en het Spaans. Het Engels neemt daarbij een derde plaats in. Opvallend zijn
de resultaten op de preferentieschaal. Daarbij geeft bijna de helft van de ouders aan
Spaanstalige tv-progranuna's te verkiezen en bijna 30 procent prefereert Engelstalige
programma's. De eigen taal neemt daarbij een derde plaats in, terwijl het Nederlands
bijzonder laag scoort op dit onderdeel. In tabe18.16 zijn de relatieve aantallen opgenomen
van de antwoorden van de ouders op vragen over de frequentie waarmee naar
televisieprogramma's wordt gekeken in het gezin en welke taal daarbij de preferente taal is.
Bij preferentie konden meerdere antwoorden worden gegeven of kon juist geen preferente
taal worden genoemd.

Tabel 8.16: Frequentie enpreferentie van televisietalen b~ ouders op Cura~ao

Frequentie Preferentie

Dagelijks Soms Noolt

Papiamentu 37 56 07 24
Nederlands 07 36 58 07
Engels 34 36 31 29
Spaans 54 32 14 46

In tabel 8.17 zijn de correlaties opgenomen tussen de verschillende televisietalen. De
samenhang tussen het Papiamentu en het Nederlands blijkt opmerkelijk hoog in het
televisiegedrag. Opvallend is de lage, maar niet significante samenhang tussen het Spaans
en de overige talen. Kijkers naar Nederlandstalige televisieprogramma's kijken daamaast
het meest naar Engelstalige programma's.
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Tabel 8.17: Samenhang tussen televisietalen op Cura~ao

Papiament Nederland Engels
u s

Nederlands .44~~
Engels .14 .31 ~`
Spavis -.04 .O8 -.12

Zoals tabel 8.18 laat zien, geeft de mate van gebruik van het aanbod in vier talen via
radioprogramma's een ander beeld te zien dan de televisietaal. Radioprogramma's worden
het meest in de eigen taal gevolgd en genieten ook de absolute voorkeur. Het Nederlands
komt op een opvallende tweede plaats. Bijzonder laag scoren programma's in het Engels
en Spaans, zowel in gebruik als in preferentie. Dat betekent dat ouders niet alleen weinig
gebruik maken van Engelstalige en Spaanstalige radioprogramma's, maar zij geven daar
ook niet de voorkeur aan. Coirelationele analyse laat een lage samenhang zien tussen de
talen. Op grond daarvan kan worden aangenomen dat elke radiotaal min of ineer een vast
gehoor kent.

Tabel 8.18: Frequentie enpreferentie van radiotalen b~ ouders op Cura~ao

Frequentie Preferentie

Dagelijks Soms Nooit

Papiamentu 83 12 OS 73
Nederlands 17 37 46 22
Engels 03 22 75 02
Spaans 02 24 75 03

Er kan uit het bovenstaande een aantal conclusies worden getrokken met betrekking tot de
talen die in de gezinssituatie van de kinderen een rol spelen. Een onderscheid moet worden
gemaakt tussen leestaal van bceken en van dagbladen. In het eerste geval speelt het
Nederlands een grotere rol binnen de gezinnen, terwijl het Papiamentu als krantentaal
hoger scoort. In het mondelinge taalaanbod via de media geldt dat het Spaans de hoogste
voorkeur geniet als televisietaal en het Papiamentu als radiotaal. Het Nederlands blijkt in
de gezinssituaties op Curaqao een belangrijker rol te spelen als radio- dan als televisietaal.

Dimensionaliteit van culturele oriëntatie

Om de achtergrondvariabelen die de factor culturele oriëntatie van de ouders bepalen te
kunnen relateren aan taalvaudigheid in het Papiamentu en het Nederlands, is eerst de
samenhang berekend tussen de diverse componenten van oriëntatie op de eigen cultuur en
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de Nederlandse cultuur. In tabel 8.19 is te zien dat voor wat betreft de oriëntatie op de
eigen cultuur het lezen van boeken door beide ouders een hoge samenhang vertoont. Het
aanbod van de eigen taal via de radio hangt ook significant samen met het aanbod van de
eigen taal via dagbladen. De overige componenten nemen lage niet-significante waarden
aan.

Tabe18.19: Samenhang tussen aspecten van de eigen cultuur b~ ouders op Cura~ao

Vader
boeken

Moeder
boeken

Televisie Radio

Moeder .69~~"
boeken .15 .09
Televisie .04 .10 .15
Radio .13 .13 .13 .61' ~` ~`
Kranten

Met betrekking tot de oriëntatie op de Nederlandse cultuur blijken de correlaties bijzonder
laag en niet significant te zijn. Tabel 8.20 geeft een overzicht van de coirelationele
waarden van de componenten ten aanzien van de oriëntatie van de ouders op de
Nederlandse cultuur.

Tabe18.20: Samenhang tussen aspecten van de Nederlandse cultuur b~ ouders op
Cura~ao

Vader
boeken

Moeder
boeken

Televisie Radio

Moeder .00
boeken .17 .00
Televisie .04 .03 .O1
Radio .00 .00 .00 .00
Kranten

Met behulp van factoranalyse is de dimensionaliteit berekend van de variabele culturele
oriëntatie van de ouders. Er is hierbij sprake van twee onderdelen die respectievelijk
verwijzen naar de eigen cultuur en de Nederlandse cultuur. Voor beide onderdelen werd
een één-factor-oplossing gevonden die respectievelijk 39 en 52 procent van de variantie
verklaart. Tabe18.21 geeft de ladingen van de items op beide schalen weer. Het lezen van
boeken door beide ouders blijkt voor wat de eigen taal betreft hoog te laden, terwijl het
aanbod via het medium televisie dat in veel mindere mate doet. De oriëntatie op de
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Nederlandse cultuur wordt voor wat het aanbod via de media betreft, voornamelijk
bepaald door het taalaanbod via de krant.

Tabe18.21: Factorladingen voor de variabele culturele orëntatie van de ouders op
Cura~ao

Eigen
cultuur

Nederlandse
cultuur

Vader boeken 71 67
Moederboeken 72 76
Televisie 37 65
Radio 59 62
Krant 64 87

8.2.2 Omgevingstaal

Aan alle deelnemende kinderen is een aantal vragen voorgelegd over de taal die wordt
gebruikt in de wijdere omgeving. De omgevingstaal is hierbij gedefmieerd als de taal die
de kinderen thuis gebnuken, op straat en op school. Op een vijfpuntsschaal werd
aangegeven in welke mate het kind Papiamentu of Nederlands thuis spreekt, met vrienden
op straat, met vrienden en andere kinderen op school, en met de kleuterleerkracht op
school. De meeste kinderen blijken overwegend Papiamentu te gebruiken in de
onmiddellijke omgeving, terwijl er vrijwel nergens uitsluitend Nederlands wordt gebruikt.
Een enkele keer functioneert het Nederlands als omgangstaal met leeftijdgenoten op
school, maar het betreft daarbij niet een vriendje ofvriendinnetje. Tabe18.22 geeft hier een
overzicht van.

Tabe18.22: Taalgebruik in de omgeving van het kind op Cura~ao (in r)

Omgevingstaal Papiamentu Nederlands Papiamentu
f Nederlands

Thuis 88 0 12
Op straat 96 0 4
Met vrienden op school 93 0 7
Met andere kinderen 91 1 5
Met de leerkracht 88 6 6
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De samenhang tussen de verschillende omgevingsvariabelen is over het algemeen
significant, zoals blijkt uit tabel 8.23. Anders dan de domeinen thuis en school, blijken
straat en school twee min of ineer verschillende domeinen te zijn voor wat het taalgebruik
van kinderen betreft, tenzij het gaat om de eigen vriendjes op straat.

Tabel 8.23: Correlaties tussen omgevingskenmerken op Curacao

Thuis Straat Vrienden Andere
school kinderen

Straat .26~
Vrienden school .52~`~ .30~`
Andere kinderen .27~` .09 .24
leerkracht . 38~`~ .08 .53~' 31'

Met behulp van factoranalyse is nagegaan of er hierbij sprake is van ééndimensionaliteit
van de kenmerken. De resultaten van deze analyse tonen aan dat er sprake is van een één-
factoroplossing met redelijk hoge ladingen van de onderscheiden variabelen. De factor
omgeving verklaart 45 procent van de gemeten variantie. Tabel 8.24 geeft de factorladin-
gen voor de omgevingskenmerken weer.

Tabe18.24: Factorladingenvoor de variabele omgeving op Cura~ao

Variabelen Factorlading

Thuistaal 76
Straattaal 44
Taal tov vrienden op school 82
Taal tov andere klasgenoten 53
Taal tov leerkracht 73

8.3 Kenmerken van institutionele opvang

De operationalisering van de factor institutionele opvang vond plaats aan de hand van
voorgestructureerde vragen aan de ouders over de voorschoolse ervaring van de kinderen.
Aan de leerkrachten werd aan het begin en het einde van de onderzoeksperiode een aantal
vragen gesteld over het aantal maanden genoten kleuteronderwijs op het eerste meetmo-
ment, het taalcontact op school, de vcertaal en instructietaal, het taalgedrag van de
kinderen onderling en de aanspreekbaarheid in de twee talen. A1 deze onderdelen die
tezamen het begrip institutionele opvang vormen, worden in de volgende paragraaf
opgenomen als predictorvariabelen van de ontwikkeling van het Papiamentu en
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Nederlands. Meer dan de helft van de kinderen (62 procent) blijkt al voor de
kleuterschoolperiode enige tijd voorschoolse opvang te hebben genoten. Correlationele
analyse wijst uit dat er daarbij geen sprake is van milieugebondenheid. Bijna een kwart
van de kinderen heeft 2 jaar lang aan een of andere vorm van voorschoolse institutionele
opvang deelgenomen. Tabe18.25 biedt een overzicht van het aantal maanden voorschoolse
opvang van de kleuters op Cura~ao.

Tabe18.25: Aantal maanden voorschoolse opvang op Cura~ao (N-79)

0 ~12 ~12 ~24
31 4 12 32

Voor wat betreft het aantal maanden genoten kleuteronderwijs blijkt dat de meerderheid
(76 procent) van de kinderen minder dan 3 maanden op de kleuterschool zat op het eerste
meetmoment. Het contact met het Papiamentu en het Nederlands op school blijkt uit
opgave van de leerla~achten grote verschillen te vertonen. Op een driepuntsschaal gaven de
leerkrachten vrijwel unaniem aan dat het contact van de kinderen met het Papiamentu
maximaal is, terwijl bijna de helft van de kinderen nooit contact heeft met het Nederlands.
Tabel 8.26 geeft een overzicht van de mate van taalcontact van de kinderen, zoals
aangeven door de leerla~achten.

Tabel 8.26: Contact met het Papiamentu en het Nederlands op de Cura~aose
kleuterschool (in r)

Veel Weinig Geen

Papiamentu
Nederlands

99
14

O 1
37

0
49

De taal die de kinderen in de interactie onderling op school en met de leerkracht gebruiken
blijkt volgens opgave van de leerkrachten vrijwel uitsluitend Papiamentu te zijn. Het ligt
daarom voor de hand dat alle onderzochte kinderen aanspreekbaar zijn in het Papiamentu.
Volgens de leerkrachten is 71 procent van de kinderen niet aanspreekbaar in het
Nederlands en 25 procent in mindere mate.
Op een vijfpuntsschaal konden de leerlmachten de mate van gebruik van het Papiamentu en
het Nederlands als instructietaal op school aangeven. Geen enkele docent blijkt daarbij
uitsluitend Nederlands te gebruiken op school. Er is echter wel een neiging om de kinderen
reeds in de kleuterleeftijd naast de eigen taal ook Nederlands aan te bieden. De meeste
leerkrachten geven aan uitsluitend Papiamentu te gebnuken als voertaal op school. Bijna
40 procent van de leerkrachten maakt naast de eigen taal in meerdere of mindere mate ook
gebnuk van het Nederlands. De percentages zijn opgenomen in tabe18.27.
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Tabe18.27: voertaal van leerkrachten op de Cura~aose kleuterschool (in r)

Uitsluitend
Papiamentu

Overwegend
Papiamentu

Papiamentu en
Nederlands

Overwegend
Nederlands

Uitsluitend
Nederlands

61 23 15 O1 00

Uit tabel 8.28 blijkt dat het aantal uren dat Nederlands gebruikt wordt als instructietaal
nauwelijks afwijkt van het voertaalgebruik op school. De meeste instructie wordt in de
eigen taal gegeven, terwijl er gemiddeld niet meer dan één uur per dag gebnuk wordt
gemaakt van het Nederlands in de klas.

Tabel 8.28: Uren instructietaal van leerkrachten op de Cura~aose kleuterschool (in r)

0 1 ~l

Papiamentu
Nederlands

00
59

O1
25

98
16

8.4 Determinanten en predictoren van tweetaligheid

Om na te gaan vanuit welke achtergrondvariabelen de ontwikkeling in beide talen kan
worden verklaard is de samenhang bepaald tussen de hierboven vermelde factorscores van
de predictorvariabelen en het taalvaardigheidsniveau in het Papiamentu en het Nederlands
aan het begin en het eind van de kleuterschoolperiode. Daarbij is uitgegaan van de
taalfactorscores zoals beschreven in hoofdstuk 7.
Allereerst is de samenhang bepaald tussen leerling-, omgevings- en onderwijskenmerken.
Vervolgens zijn deze factoren in verband gebracht met de taalfactorscores aan het begin en
het eind van de kleuterschoolperiode. In paragraaf 8.4.1 komt de samenhang van elk van
deze achtergrondvariabelen met het Papiamentu en Nederlands aan bod. Per taal wordt
vervolgens in paragraaf 8.4.2 met behulp van regressie-analyse een schets gegeven van die
predictorvariabelen die de ontwikkeling in het Papiamentu respectievelijk het Nederlands
met name bepalen.

8.4.1 Determinanten

De in de vorige paragrafen beschreven factoren van leerlingkenmerken,
omgevingskenmerken en onderwijskenmerken worden in deze paragraaf achtereenvolgens
in verband gebracht met de ontwikkeling in het Papiamentu en het Nederlands. Tabe18.29
geeft de correlaties weer tussen de gemeten leerlingkenmerken en taalvaardigheid in twee
talen aan het begin en het eind van het kleuteronderwijs op Cura~ao. Het verschil tussen
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jongens en meisjes blijkt gedurende de kleutetperiode niet significant: er is slechts een
geringe toename van het belang van deze variabele gedurende de kleuterperiode die niet
meer oplevert dan 3 procent verklaarde variantie in de eigen taal. Voor het Nederlands
liggen de waarden van deze variabele nog lager.
Leeftijd is uiteraard een belangrijke factor in de ontwikkeling van beide talen gedurende de
hele kleuterperiode. Hoe ouder de kinderen zijn, des te hoger is hun taalvaardigheid in
beide talen. Er is echter wel een lichte tendens tot afname te zien in deze samenhang aan
het eind van de kleuterschool. Mede gelet op de uitkomsten van het onderaoek van Vedder
(1987) is de verwachting dat het belang van de factor leeftijd na de kleuterschoolperiode
zal afnemen en na verloop van tijd zelfs negatief correleren met taalscores. Een verklaring
hiervoor is waarschijnlijk dat kinderen met een laag taalvaardigheidsniveau moeilijker
vooruit komen op school, waardoor hun loopbaan op de lagere school langer duurt.
De oriëntatie van het kind op de eigen taal en cultuur toont bij de aanvang van de
kleuterschool een lage, maar significante samenhang met de vaardigheid in het
Papiamentu. De samenhang van deze variabele met het taalvaardigheidsniveau Papiamentu
neemt afna 2 jaar onderwijs. Voor wat het Nederlands betreft blijkt er daarentegen sprake
te zijn van toename van de samenhang tussen oriëntatie op de Nederlandse cultuur en
taalvaardigheid Nederlands.

Tabe18.29: Correlaties tussen leerlingkenmerken en Papiamentu aan het begin en het
eind van het kleuteronderw~s op Cura~ao

Begin kleuterperiode Eind kleuterperiode

PAP NED PAP NED
Sekse .O8 -.03 .17 -.02
Leeftijd .44~' .40" .31~~` .39~~`
Culturele oriëntatie .26~` .41 ~` ~ .24 .51 ~`'

Naast de SES van beide ouders, zijn de factoren gezinstaal, cultwele oriëntatie van de
ouders en omgevingstaal van het kind in verband gebracht met de taalfactorscores in beide
talen aan het begin en het eind van de kleuterschool. In tabel 8.30 worden de con elaties
weergegeven tussen gezinskenmerken en vaardigheid in het Papiamentu en het
Nederlands. Voor wat betreft het Papiamentu blijkt gedurende de hele kleuterperiode
weinig significante samenhang te bestaan tussen omgevingskenmerken en het
vaardigheidsniveau in de eigen taal. De SES van de ouders blijkt enige samenhang te
vertonen met het taalvaardigheidsniveau bij de aanvang van het kleuteronderwijs. Net
belang van de factor SES lijkt met de jaren enigszin.s tce te nemen. Gezinstaal is een factor
van enige betekenis die bovendien gedurende de kleuterschoolperiode belangrijker wordt.
Voor wat het Nederlands betreft blijken alle omgevingskenmerken significant te correleren
met de taalvaardigheid op beide meetmomenten. De omgevingstaal van het kind verklaart
daarbij bijna 50 procent van de variantie en de culturele oriëntatie van het gezin 38
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procent. Anders dan bij het Papiamentu is er wel een significante samenhang gevonden
tussen SES van de ouders en taalvaardigheidsniveau in het Nederlands gedurende de hele
kleuterperiode.

Tabe18. 30: Correlaties tussen omgevingskenmerken en beheersing van het Papiamentu
en het Nederlands aan het begin en het eind van het kleuteronderw~s op
Cura~ao

Begin kleuterperiode Eind kleuterperiode

PAP NED PAP NED
SES vader .13 .40~~ .18 .47~`~`
SES moeder .18 .32~`~` .20 .34"
Gezinstaal .15 .31 ~` ~` .23 .30' ~
Culturele oriëntatie gezinn .08 .55~~ .12 .62'~
Omgevingstaal kind .19 .67~` ~` 1 ~ 70~` ~

In tabe18.31 zijn de correlaties opgenomen tussen onderwijskenmerken en taalvaardigheid
in het Papiamentu en het Nederlands. De samenhang is nagegaan tussen taalvaardigheid en
de voorschoolse ervaring van de kleuters, het aantal maanden genoten kleuterondeiwijs
aan het begin van het onderzoek en het taalcontact met leeftijdgenoten en de leerkracht op
school. Omdat het effect van voorschoolse ervaring wellicht ook op langere temujn kan
blijken, is de samenhang van deze variabele met de taalvaardigheid in beide talen gemeten
aan het begin van de kleuterperiode en na 2 jaar onderwijs. Opvallend zijn daarbij de
negatieve doch niet-significante correlaties met het Papiamentu op beide meetmomenten.
Dat geeft een indicatie van een gering effect van het taalaanbod in voorschoolse
opvangcentra op de taalvaardigheidsontwikkeling van kinderen op Cura~ao. Het effect van
de voorschoolse opvang op de taalvaardigheid in het Nederlands blijkt nihil te zijn. Een
verklaring hiervoor kan zijn dat de voorschoolse opvang op Cura~ao vrijwel uitsluitend
Papiamentutalig is.
De samenhang tussen het aantal maanden kleuteronderwijs en het taalvaazdigheidsniveau
in het Papiamentu is vooral aan het begin van het kleuteronderwijs redelijk doch niet
significant. Er is echter een aanzienlijke afname te zien in die samenhang na 2 jaar
onderwijs. De samenhang tussen het aantal maanden kleuteronderwijs en het Nederlands
is minimaal. Ook hier geldt dat de eerste opvang op de kleuterschool over het algemeen in
de eigen taal geschiedt.
Zoals in paragraaf 8.3 is aangegeven zrjn niet alle variabelen die de factor institutionele
opvang bepalen, met de taalvaardigheidsscores van alle meetmomenten in verband
gebracht. Omdat de kinderen op het eerste meetmoment nog maar pas op de kleuterschool
zaten is de variabele taalcontact op school slechts gerelateerd aan de taalvaazdigheid aan
het einde van de kleuterperiode. De voertaal en instructietaal op school vertonen op dat
moment weinig samenhang met het vaardigheidsniveau in het Papiamentu tijdens de
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kleuterperiode. Verwacht mag worden dat deze samenhang tceneemt gedurende de
basisschoolperiode. De samenhang tussen de factoren taalcontact met leeftijdgenoten op
school alsmede de voertaal en de instructietaal van de leerkracht enerzijds en de
taalvaazdigheid in het Nederlands anderzijds blijkt erg hoog te zijn.

Tabe18. 31: Correlaties tussen onderwijskenmerken en Papiamentu en Nederlands aan
het begin en het eindvan het kleuteronderw~s op Cura~ao

Begin kleuterperiode Eind kleuterperiode

PAP NED PAP NED
Voorschoolse ervaring -.OS .00 -.20 .00
Maanden kleuteronderwijs .17 .06 .04 .00
Taalcontact school -.03 .61 ~'
Voertaal leerla~acht .11 .48 ~ ~
Instructietaal .03 .61"

8.4.2 Predictoren

Om uitspraken te kunnen doen over de variabelen die kunnen worden beschouwd als
predictoren van de vaardigheid in de twee talen bij de aanvang en aan het eind van het
kleuteronderwijs, zijn regressie-analyses uitgevcerd voor beide meetmomenten. Multiple
regressie-analyse levert voor de Cura~aose kinderen aan het begin van de kleuter
variabelen: leeftijd en culturele oriëntatie van schoolperiode een significante predictie op
van de vaardigheid in de eigen taal vanuit twee het kind. Het percentage verklaarde
variantie is 38 procent. In tabe18.32 worden de gegevens samengevat.
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Tabel 8.32: Multiple-regressie van taalvaardigheid Papiamentu oppredictor
variabelen b~ de aarrvangvan het kleuteronderwijs op Cura~ao

Predictorvariabele Beta R

Leeftijd .51
Culturele oriëntatie van het .32 .62~~'
kind

Leeftijd blijft voor wat betreft de ontwikkeling van het Papiamentu een belangrijke
predictor in de kleuterperiode. Dat blijkt uit multiple-regressie-analyse met taalvaardigheid
Papiamentu als athankelijke variabele aan het eind van de kleuterschoolperiode. Deze
levert twee predictoren op: leeftijd en de taal van de leerkracht, waarbij sprake is van een
verklaarde variantie van 24 procent. Het resultaat van deze analyse is te zien in tabe18.33

Tabel 8.33: Multiple-regressie van taalvaardigheidPapiamentu op predictor
variabelenaanhet einde van de kleuterschoolperiode op Curasao

Predictorvariabele Beta R

Leeftijd
Taal leerla~acht

.44
.27 .49~`

Voor wat betreft het Nederlands levert multiple-regressie-analyse bij de aanvang van het
kleuterondervvijs vier significante predictoren op met een percentage verklaarde variantie
van 80 procent. Het betreft de omgevingstaal van het kind, het taalgebruik in het gezin, het
taalcontact op school en de culturele oriëntatie van het kind. Biografische factoren als
leeftijd blijken een kleinere rol te spelen als predictoren van het beheersingsniveau van het
Nederlands dan als predictoren van de beheersing van het Papiamentu. De mate waarin het
Nederlands als omgangstaal functioneert in de omgeving van het kind en de taal die thuis
wordt gebruikt blijken de belangrijkste predictoren van de vaardigheid in deze taal aan het
begin van de kleuterschoolperiode op Cura~ao. In tabel 8.34 zijn deze gegevens met
betrekking tot het begin van het kleuterondenvijs opgenomen.
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Tabel 8.34: Multiple-regressie van taalvaardigheidNederlands oppredictorvariabelen
b~ de aarrvang van het kleuteronderw~s op Cura~ao

Predictorvariabele Beta R

Omgevingstaal kind .80
Gezinstaal .29
Taalcontact op school -.28
Culturele oriëntatie van het . 18 .88~~`'
kind

Multiple-regressie-analyse met taalvaardigheid Nederlands als athankelijke variabele aan
het eind van de kleuterschoolperiode levert een significante predictie op vanuit drie
variabelen: taalcontact op school, omgevingstaal en culturele oriërentatie. De verklaarde
variantie daarbij is 77 procent. In tabe18.35 is het resultaat van deze analyse opgenomen.

Tabe18.35: Multiple-regressie van taalvaardigheidNederlands oppredictorvariabelen
aanhet eind van het kleuteronderwijs op Cura~ao

Predictorvariabele Beta R

Taalcontact op school -.51
Omgevingstaal kind .43
Culturele oriëntatie van het .19 .87~~`~`
kind

8.5 Conclusies

Om detenninanten van taalontwikkeling bij kleuters op CuraFao te bepalen, zijn de
onderzochte achtergondvariabelen van de kleuters gerelateerd aan hun vaardigheidsniveau
in het Papiamentu en het Nederlands. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen
leerlingkenmerken, omgevingsken-merken en kenmerken van institutionele opvang.
Ten aanzien van leerlingkenmerken blijkt sekseverschil nauwelijks een rol te spelen bij de
verklaring van verschillen in de ontwikkeling van de twee talen gedurende de
kleuterperiode op Cura~ao. Leeftijd is daarentegen een voorspelbaar belangrijke factor in
de ontwikkeling van beide talen: hce ouder de kinderen zijn, des te hoger is hun
taalvaardigheid in beide talen. Uit de hier gepresenteerde gegevens blijkt verder dat
oriëntatie op de eigen cultuur het beheersingsniveau van het Papiamentu van de kleuters
mede bepaalt. Daarbij blijken vooral liedjes, radioprogramma's en verhaaltjes in het
Papiamentu van belang. De invlced van de televisie is gering. Dat het medium televisie
een relatief kleine rol speelt in de taalvaardigheidsontwikkeling in het Papiamentu van
kleuters op Cwa~ao heeft waarschijnlijk te maken met het geringe aanbod van
kleuteiprogramma's in de eigen taal.
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Ten aanzien van de onderzochte omgevingsfactoren blijkt de samenhang tussen de SFS
van de ouders en het taalvaardigheidsniveau van de kinderen in het Papiamentu gering en
in het Nederlands sterk. Verondersteld kan worden dat kinderen uit hogere milieus vaker
in hun directe omgeving in aanraking komen met het Nederlands dan kinderen uit lagere
milieus.
Voor wat betreft schoolkenmerken is er tenslotte een zwakke negatieve samenhang
gevonden tussen voorschoolse ervaring en taalvaardigheid. De kwaliteit van het taalaanbod
in de voorschoolse periode is wellicht meer bepalend voor het taalvaardigheidsniveau van
kleuters dan het aantal maanden genoten voorschoolse opvang. Op het eind van de
kleuterschool blijkt het Papiamentu van de leerkracht medebepalend te zijn voor het
Papiamentu van het kind.
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HOOFDSTUK 9: ONTWIKKELING VAN PAPIAMENTU EN
NEDERLANDS IN NEDERLAND

Uit de in hoofdstuk 3 beschreven taalsituatie van Antillianen en Arubanen in Nederland
blijkt dat in de meeste gevallen het Papiamentu de meest gesproken thuistaal is van deze
etnische minderheid in Nederland, terwijl de meerderheidstaal, het Nederlands, als tweede
taal functioneert binnen en buiten het gezin. Dit vormt een wezenlijk verschil met de
taalsituatie op Cura~ao. In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling onderzocht van
taalvaardigheid Papiamentu en Nederlands bij jonge kinderen in Nederland die van huis
uit Papiamentu spreken.
De vaardigheid van Papiamentutalige kleuters in Nederland is gemeten in de eigen taal en
het Nederlands bij de aanvang van het basisonderwijs (N-103) en vervolgens na één en
twee jaar onderwijs in Nederland (N-Tespectievelijk 84 en 66). Voor een profielbeschrij-
ving van de informanten in Nederland wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Met de in
hoofdstuk 5 beschreven tweetalige meetinstnunenten is de ontwikkeling gevolgd en
geanalyseerd van verschillende deelvaardigheden van het Papiamentu en het Nederlands
bij de kinderen.
De opbouw van dit hoofdstuk loopt parallel aan die van hoofdstuk 6. De uitkomsten die in
Nederland zijn gevonden worden in dit hoofdstuk steeds vergeleken met de uitkomsten
van de kleuters op Cura~ao. De kleuters op Cura~ao worden daarbij stelselmatig als
referentiegroep beschouwd. In paragraaf 9.1 wordt nader ingegaan op de ontwikkeling op
klankniveau in het Papiamentu en het Nederlands. Paragraaf 9.2 behandelt de kennis van
cognitieve begrippen zoals die receptief zijn getoetst in beide talen. De resultaten van de
produktieve en receptieve woordenschattoetsen komen aan bod in paragraaf 9.3. De
beheersing van syntactische elementen van het Papiamentu en het Nederlands wordt nader
besproken in paragraaf 9.4, terwijl de resultaten op de tekstbegriptoetsen in paragraaf 9.5
aan de orde komen. Tenslotte wordt resumerend in paragraaf 9.6 een totaalbeeld geschetst
van de ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands van Antilliaanse en Arubaanse
kleuters in Nederland. Uitgezonderd de paragraaf over woordenschatontwikkeling, wordt
in elke paragraaf een onderscheid gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
van het onderzoek.

9.1 Klankmanipulatie

9.1.1 Kwantitatieve analyse

In tabel 9.1 worden de gemiddelde scores en de standaarddeviaties op de klankmani-
pulatietcets in het Papiamentu en het Nederlands gepresenteerd. De scores van de kleuters
in Nederland op deze taak geven aan dat de kinderen bij de aanvang van het
basisonderwijs reeds de meeste klanken van het Papiamentu beheersen. Gedurende de
eerste twee klassen van het basisonderwijs is er vooruitgang te zien in de
klankonderscheiding in beide talen. Hcewel het niveauverschil tussen de twee talen na 1
jaar wordt ingelopen, blijft het Papiamentu op dit onderdeel de sterkste taal van de kinde-
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rea Aan het eind van deze periode bereiken de kinderen in beide talen een min of ineer
vergelijkbaar niveau. Bovendien wordt de spreiding in beide talen geleidelijk opmerkelijk
kleiner.

Tabel 9.1: Gemiddelden en standaarddeviaties op de klankmanipulatietoetsen in het
Papiamentuen het Nederlands b~ de aamang van het basisonderw~s en na
respectievel~k 1 en 2jaaronderwijs in Nederland (max. score - 2S)

Papiamentu Nederlands

Meetmoment Gem Sd Gem Sd

1 17.93 6.61 15.06 5.51
2 21.15 4.09 20.07 4.72
3 22.77 2.58 22.35 2.42

In figuur 9.1 is te zien dat tussen het eerste en het laatste meetmoment de vooruitgang in
het Nederlands relatief groter is dan de voonutgang in het Papiamentu. Bij de entree in het
basisonderwijs is de vaazdigheid in het onderscheiden van klanken in het Papiamentu al
redelijk ver ontwikkeld. In het Nederlands is dat geringer. De grootste vooruitgang in het
Nederlands vindt op dit onderdeel plaats in het eerste jaar op school, waarschijnlijk mede
onder invlced van de tcename in het aanbod van het Nederlands buiten het thuisdomein. In
beide talen neigen de resultaten aan het eind van de kleuterperiode naar een plafondeffect.
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Figuur9.1: vergel~king vanfonologische competentie in het Papiamentu en het
Nederlands b~Antilliaanse kleuters in Nederland
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Door middel van variantie-analyses is nagegaan of de waargenomen vooruitgang in de
twee talen significant is. De resultaten van deze analyses, waarbij het effect van de
factoren tijd en taal is gemeten, zijn in tabe19.2 opgenomen. Hoewel het verschil tussen de
scores in het Papiamentu en het Nederlands steeds kleiner wordt, blijken deze verschillen
over de gehele ondelzoeksperiode genomen toch significant te zijn. Tenslotte blijkt ook de
interactie tussen de factoren tijd en taal een significante waarde aan te nemen. De conclu-
sie mag worden getrokken dat in deze conteact op klankniveau het Nederlands sterker
vooruit gaat dan het Papiamentu.

Tabe19.2: E„~ect van de factoren Tijd en Taal op het onderdeel klankmanipulatie van het
Papiamentu en het Nederlands in groep 1 en 2 van de basisschool in
Nederland

Tijd Taal Tijd x Taal

Papiamentu .001 .01 .OS

Nederlands .001

Uit de hier gepresenteerde gegevens blijkt dat klanlananipulatie in het Papiamentu en het
Nederlands van Antilliaanse en Arubaanse kinderen in Nederland tijdens de eerste klassen
van de basisschool nog in ontwikkeling is. Aan het einde van groep 2 beheersen zij deze
vaardigheid in beide talen goed.
Vergelijking van de scores op de klankmanipulatietaak met de scores van de
referentiegroep op Cura~ao geeft te zien dat de kleuters op Cura~ao op ellc meetmoment
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hogere scores halen in het Papiamentu, terwijl de kinderen in Nederland steeds hoger
scoren in het Nederlands. Figuur 9.2 geeft de percentages correctscores op het onderdeel
klanlananipulatie in beide talen in vergelijkend perspectief weer.

Figuur9.2 : Yergel~king van de percentages correctscores op de klankmanipulatietaken
op Cura~aoen in Nederland (NC-Nederlands op Cura~ao,
PC-Papiamentu op Cura~ao, NN-Nederlands in Nederlartc~ PN-
Papiamentu in Nederland)
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Met behulp van variantie-analyse is de verwachting getoetst dat context een significante
rol speelt in de gevonden verschillen tussen de ontwikkeling van het Papiamentu en het
Nederlands. Die verschillen blijken op het onderdeel klankrnanipulatie significant voor
beide talen. Dat houdt in dat kinderen in de Cura~aose context niet alleen significant hoger
scoren in het Papiamentu dan de kinderen in Nederland, maar ook dat de vooruitgang op
Cura~ao op dit onderdeel in het Papiamentu sterker is dan in Nederland. Ten aanzien van
het Nederlands is het omgekeerde het geval: ín Nederland gaat klanlananipulatie in het
Nederlands significant sterker voonut dan op Cura~ao.
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Tabe19.3: Effect van defactoren context en t~d op het onderdeel klankmanipulatie in het
Papiamentu en het Nederlands op CuraFaoen in Nederland

Context Tijd Context x Tijd

Papiamentu .001 .001 .OS

Nederlands .001 .001 .O1

9.1.2. Kwalitatieve analyse

Door de p-waarden te berekenen van de items van de klanlananipulatietoets is de relatieve
moeilijkheid per meetmoment bepaald van de manipulatie van vocaal- en
consonantopposities in het Papiamentu en het Nederlands. Deze waarden zijn opgenomen
in tabel 9.4 Het beheersingsniveau van alle klankopposities in het Papiamentu blijkt aan
het begin van de basisschool in Nederland lager dan het gemiddelde niveau op Cura~ao. In
de loop van de kleuterperiode vindt er weliswaar voonritgang plaats op fonologisch niveau
in het Papiamentu, maar het niveau aan het eind van groep 2 blijft onder het gemiddelde
van de leeftijdgenoten op Cura~ao. In die context blijken alle items extreem gemakkelijk te
zijn, terwijl in Nederland 70 procent van de items boven een p-waarde van .90 uitkomt.
Het ontwikkelingspatroon vertoont in beide contexten echter ook opvallende overeenkom-
sten. Voor wat de vocalen betreft blijken de opposities met [a] de gemakkelijkste te zijn,
met uitzondering van de oppositie [a f diftong]. De klankopposities [e - è] en [o - u] zijn
het moeilijkst te onderscheiden door de kinderen. Zoals te zien is in tabel 9.4, zijn
diftongen vooral aan het begin van de kleuterperiode nogal lastig te onderscheiden. Zij
behoren echter al na 1 jaar tot de groep van zeer gemakkelijk onderscheidbare klanken
(p~.90).

151



Hoofdstuk 9: OntwikkelinR van Papiamentu en Nederlands in Nederland

Tabe19.4: P-waarden van vocaalopposities in het Papiamentu per meetmoment in
Nederland

Vocalen Mm 1 Mm2 Mm3

e - è .66 .77 .82
o - u .66 .75 .83
a - e .90 .99 1.00
a - b .78 .94 .95
a - è .84 .93 .98
a - o .88 .99 1.00
a - i .88 .95 .97
a - ua .70 .89 .88
i - è .90 .96 .97

ei - ai .81 .90 .91

Ook de consonantopposities in het Papiamentu blijken op alle meetmomenten voor de
kinderen in Nederland moeilijker te zijn dan voor hun leeftijdgenoten op Curaqao. Tabel
9.5 toont aan dat aan het eind van groep 2 het aantal extreem gemakkelijke consonantitems
met een p-waarde boven .90 in Nederland niet meer dan 50 procent bedraagt. Op Cura~ao
was dat 90 procent. Het ontwikkelingspatroon is echter in de twee contexten opnieuw ver-
gelijkbaar. Extreem lage waarden zijn te zien bij de opposities [t-r] en [sh-ch].

Tabe19.5: P-waarden van consonantopposities in het Papiamentu per meetmoment in
Nederland (b- beginpositie, m-middenpositie)

Consonanten Mm 1 Mm2 Mm3

b - p .76 .90 .94
d - t (b) .70 .73 .86
d - t (m) .60 .70 .82
k - g .67 .76 .83
j - w .67 .92 .95
1- r .46 .79 .80
n - ri .66 .82 .92

m - n .81 .95 .97
h - w .78 .85 .95

sh - ch .52 .74 .88

De klankonderscheidingen in het Nederlands geven voor Antilliaanse kinderen in
Nederland een stabielere ontwikkeling te zien dan op Cura~ao, waar de p-waarden van de
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getoetste klankopposities over het algemeen lager liggen. Dit is te zien in tabel 9.6. De
Nederlandse klankopposities [o-oo] en [a-aa] zijn aanvankelijk lastig te onderscheiden,
maar de kinderen in Nederland beheersen deze onderscheidingen sneller dan op Cura~ao.
De oppositie [i-ee] blijkt ook in de Nederlandse context het lastigste klankpaar.

Tabel 9.6: P-waardenvan vocaalopposities in het Nederlandsper meetmoment in
Nederland

Vocalen Mm 1 Mm2 Mm3

e - ee .74 .90 .97
i - ie .70 .84 .97

ee - ie .68 .88 .97
i - e .86 .95 .94
i - ee .61 .76 .83
a - aa .79 .87 .95
o - oo .50 .81 .92

00 - oe .79 .92 .95
ui - eu .62 .78 .89
u - eu .52 .81 .89

Tabe19.7 geeft per meetmoment de mceilijkheidsgraad aan van de getcetste Nederlandse
consonantopposities. Er is daarbij duidetijk sprake van afname van de moeilijkheidsgraad.
De oppositie [n-ng] in eindpositie blijkt de moeilijkste klankoppositie in het Nederlands.
Deze mceilijkheid geldt voor beide leercontexten.
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Tabe19. 7: P-waardenvan de consonantopposities in het Nederlandsper meetmoment in
Nederland

Consonanten Mm 1 Mm2 Mm3

b - p .56 .82 .92
d - t .67 .87 .98
b - d .74 .86 .98
v - f .47 .66 .83
z - s .45 .66 .73
h - g .55 .79 .92

m - n .64 .84 .98
n - ng .44 .67 .71
1- r .36 .77 .84

v - w .50 .75 .92

Bij een vergelijking van de p-waarden van de acht consonantopposities die in beide talen
dezelfde distinctieve kenmerken vertonen (zie hoofdstuk 5 voor een beschrijving) blijkt dat
in het algemeen de opposities in het Papiamentu gemakkelijker zijn, maar dat in de loop
van de tijd de verschillen tussen de twee talen steeds kleiner worden.

Tabel 9.8: P-waardenvan vergelijkbare consonantopposities in beide talen in Nederland

Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3

Pap Ned Pap Ned Pap Ned

b - p .76 .56 .90 .82 .94 .92
d - t .70 .67 .73 .87 .86 .84
1- r .46 .36 .79 .77 .80 .84

m - n .81 .64 .95 .84 .97 .98
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Het gemiddelde beheersingsniveau van alle klankopposities in het Papiamentu blijkt aan
het begin van de basisschool in Nederland lager dan het gemiddelde niveau bij de aanvang
van het kleuteronderwijs op Cura~ao. In de loop van de kleuterperiode vindt er weliswaar
vooruitgang plaats op fonologisch niveau in het Papiamentu, maar het niveau aan het eind
van grcep 2 blijft onder het gemiddelde van leeftijdgenoten op Cura~ao. In laatstgenoemde
context blijken alle items extreem gemakkelijk te zijn, terwijl in Nederland 70 procent van
de items boven een p-waarde van .90 uitkomt. Het ontwikkelingspatroon vertoont in beide
contexten echter opvallende overeenkomsten.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat Papiamentutalige kleuters in Nederland bij
de aanvang van het basisonderwijs de meeste klanken in de eigen taal kunnen onderschei-
den. Daarnaast leren zij gedurende de eerste twee jaar op school nagenoeg alle getcetste
klankonderscheidingen van het Nederlands. De scores in het Papiamentu zijn echter hoger
en dat blijft ook zo gedurende de hele onderzoeksperiode. Aan het eind van deze periode
beheersen de kinderen vrijwel alle klankonderscheidingen in het Papiamentu en in het
Nederlands.

9.2 Cognitieve begrippen

9.2.1 Kwantitatieve analyse

Bij de aanvang van het basisonderwijs blijken Antilliaanse en Arubaanse kleuters in
Nederland over een vergelijkbaar niveau te beschikken voor wat betreft kennis van
cognitieve begrippen in het Papiamentu en het Nederlands. De scores op dit onderdeel zijn
opgenomen in tabe19.9. De tabel laat zien dat in beide talen sprake is van een toename in
de gemiddelde scores en een afname van de spreiding gedurende de eerste 2 jaar op
school. Aan het eind van groep 2 zijn de gemiddelde scores in het Nederlands hoger dan in
het Papiamentu.
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Tabe19.9: Gemiddelden en standaarddeviaties op de cognitieve-begrippentoets in
het Papiamentu en het Nederlands b~ de aarrvangvan het
basisonderw~s en na respectievel~k 1 en 2jaaronderwiJ's in
Nederland (max. score-ó5)

Papiamentu Nederlands

Gem Sd Gem Sd
Meetmoment 1
Cogn. Begrippen (65) 29.60 12.87 29.02 11.92
-kleur (15) 7.81 4.08 9.70 3.53
-vonn (15) 8.10 3.45 6.62 3.33
-hoeveelheid (15) 6.21 3.16 5.33 2.96
-numte (10) 4.28 2.50 4.23 2.43
-relaties (10) 3.19 2.55 3.14 2.11

Meetmoment 2
Cogn. begrippen(65) 41.18 10.49 41.86 8.66
-kleur (15) 11.07 3.49 12.92 2.17
-vorm (15) 10.74 2.85 9.94 2.61
-hceveelheid (15) 8.90 2.65 8.12 2.79
-ruimte (10) 6.01 1.92 5.87 2.04
-relaties (10) 4.45 1.97 5.01 1.77

Meetmoment 3
Cogn. Begrippen (65) 47.62 8.92 52.32 6.64
-kleur (15) 12.05 2.89 14.25 1.37
-vorm (15) 11.94 2.07 12.43 1.74
-hceveelheid (15) 10.73 2.55 11.78 2.47
-ruimte (10) 7.00 1.83 7.70 1.68
-relaties (10) 5.91 1.79 6.16 1.83
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In figuur 9.3 is te zien dat de ontwikkeling van de kennis van cognitieve begrippen in het
eerste jaar vrijwel gelijk oploopt in beide talen, maar dat na een jaar onderwijs de kennis
van het Nederlands de overhand neemt. In die periode is de vooruitgang in het Papiamentu
wat geringer dan in het Nederlands. Dit is te verklaren vanuit het gegeven dat op de
basisschool in Nederland gerichte aandacht wordt besteed aan uitbreiding van de getoetste
cognitieve-begrippenkennis in het Nederlands, terwijl de uitbreiding van deze kennis in de
eigen taal vrijwel slechts in de thuissituatie kan plaatsvinden.

Figuur9.3: Ontwikkeling van cognitieve-begrippenkennis in het Papiamentu en het
Nederlands in groep l en 2 in Nederland
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Met behulp van variantie-analyses is onderzocht of er sprake is van substantiële vooruit-
gang in de twee talen. In tabel 9.10 is te zien dat de factor tijd zoals verwacht op dit
onderdeel een significant effect blijkt te hebben op de ontwikkeling in beide talen. Het
verschil tussen de twee talen is echter over de gehele periode genomen niet significant.
Interactie tussen de factoren tijd en taal blijkt daarentegen wel een significant effect te
hebben op de scores van de cognitieve-begrippentcets. Geconcludeerd kan worden dat er
op dit onderdeel sprake is van verschil in ontwikkelingspatroon voor de twee talen, waarbij
het Nederlands significant sterker voonlit gaat dan het Papiamentu.
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Tabe! 9.10: E„~ect van dejactoren T~d en Taal op het onderdeel cognitieve begrippen
in het Papiamentu en het Nederlands in groep 1 en 2 in Nederland

Tijd Taal Tijd x Taal

Papiamentu .001 ns .OS

Nederlands .001

Tabel 9.11 geeft de resultaten weer van variantie-analyses die zijn uitgevoerd op de
diverse subtaken van de cognitieve-begrippentcets. Aangegeven wordt dat er wel sprake is
van voonritgang op alle getoetste onderdelen in beide talen, maar dat er een verschil in
ontwikkelingspatroon is tussen de diverse onderdelen van de twee talen. Voor wat
kleurbegrip betreft blijken de kinderen in Nederland bij binnenkomst op de basisschool
dominant in het Nederlands te zijn. In beide talen gaat het kleurbegrip in vrijwel even grote
mate voonrit tijdens de kleuteiperiode. Variantie-analyse geeft significante waarden aan
voor wat betreft de factoren tijd en taal. Interactie tussen de twee factoren blijkt echter niet
significant. Dit betekent dat de ontwikkeling in de twee talen evenwichtig verloopt met een
dominantie van het Nederlands.
Wat vormbegrip betreft blijkt er in de kleuterperiode sprake van dominantie in het
Papiamentu. Aan het eind van deze periode is het verschil tussen beide talen klein maar
wel significant, hoewel er over de gehele periode genomen geen sprake is van een
substantieel verschil in ontwikkeling tussen de twee talen. Ook begrip van
hceveelheidsaspecten ontwikkelt zich verschillend in het Papiamentu en het Nederlands
van de kinderen. Is er bij de aanvang van de basisschool sprake van een dominantie in het
Papiamentu, aan het eind van groep 2 is de kennis van deze begrippen in het Nederlands
groter dan in het Papiamentu. Het effect van de factoren tijd en taal alsmede de interactie
tussen die factoren blijkt daarbij significant.
De beheersingsverschillen tussen de talen met betrekking tot numtelijke begrippen zijn
minimaal, hcewel er na twee jaar onderwijs een geringe uitloop is te zien in de kennis van
deze begrippen in het Nederlands.
De scores op de begrippen die relaties tussen gebeurtenissen leggen, zijn bij de aanvang
van het basisonderwijs in beide talen vrijwel even laag. Er is echter vooruitgang te zien,
met een geleidelijke ontwikkeling in het Papiamentu en een aanvankelijk sterkere maar na
een jaar afvlakkende ontwikkeling in het Nederlands. Aan het eind van de kleuteiperiode
is het niveau in de twee talen op vrijwel gelijke hoogte. Aan de resultaten van variantie-
analyses is te z.ien dat de ontwikkeling in de twee talen elkaar in evenwicht houdt, maar
dat er wel sprake is van significante verschillen tussen de talen. Daarbij geldt dat er op dit
onderdeel een lichte dominantie is waar te nemen van het Nederlands.
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Tabel 9. I1: E,ffect van defactoren T'jd en Taa! op kennis van verw~zing naar kleur,
vorm, hoeveelheid ruimte en relaties in het Papiamentu en het
Nederlands in groep 1 en 2 in Nederland

Tijd Taal Tijd x Taal

Kleur Pap .001 .001 ns
Kleur Ned .001

Vorm Pap .001 .001 ns
Vorm Ned .001

Hceveelheid Pap .001 .001 .001
Hoeveelheid Ned .001

Ruimte Pap .001 .001 ns
Ruimte Ned .001

Relaties Pap .001 .001 ns
Relaties Ned .001

Uit de gegevens blijkt dat Antilliaanse en Arubaanse kleuters bij entree op de basisschool
in Nederland al een basiskennis hebben van cognitieve begrippen in de eigen taal en het
Nederlands. Tijdens de eerste jaren op de basisschool wordt deze kennis in beide talen in
een min of ineer vergelijkbaar tempo verder uitgebouwd. Op het onderdeel hceveel-
heidsbegrippen lijkt het Nederlands echter sneller vooruit te gaan dan het Papiamentu.
Vergelijking van de scores op de cognitieve taken met de scores van de referentiegroep op
Curagao laat zien dat de kleuters op Cura~ao op elk meetmoment in het Papiamentu
hogere scores haten dan de kinderen in Nederland, tenvijl laatstgenoemde grcep steeds
hoger scoort in het Nederlands dan de kinderen op Curaqao. Gedurende de eerste twee jaar
in het basisondeiwijs is het beheersingsniveau van cognitieve begrippen in Nederland in
beide talen lager dan het niveau in het Papiamentu op Cura~ao. Aan het einde van groep 2
is dat niveau in het Nederlands vergelijkbaar met het niveau van het Papiamentu bij
leeftijdgenoten op Cura~ao. Figuur 9.3 geeft de percentages conectscores weer op de
cognitieve-begrippentcets in het Papiamentu en het Nederlands op Cura~ao en in
Nederland.
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Figuur 9. 3: Yergel~kmg van depercentages correctscores op de cognitieve taken op
Cura~ao en in Nederland (NC- Nederlands op Cura~ao, PC- Papiamentu
op Cura~ao, NN- Nederlands in Nederlaru~ PN- Papiamentu in
Nederland)

90 T

80 t
~ ~

70 ~ ~~ - ~
~ ~

90 -
.~

~ ~'~50 ~~~
NN

40

30

20 t

10 T

0

NC

1

-l~~J

!

2 3

Variantie-analyses geven aan dat context een significante rol speelt in de gevonden
verschillen tussen de ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands. Kinderen in de
Cura~aose context scoren significant hoger in het Papiamentu dan de kinderen in
Nederland. De vooruitgang in de loop van de twee jaar is echter in Nederland in beide
talen sterker dan op Cura~ao.
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Tabe19.12: E„~ect van de factoren context en t~d op het onderdeel cognitieve
óegrippen in het Papiamentuen het Nederlands op Cura~ao en in
Nederland

Context Tijd Context x Tijd

Papiamentu .001 .001 .001

Nederlands .001 .001 .OS

9.2.2 Kwalitatieve analyse

Kleurbegrippen

Een kwalitatieve analyse van kleurbegrippen in het Papiamentu laat zien dat de p-waarden
voor de begrippen in het Papiamentu in Nederland over het algemeen lager zijn dan op
Cura~ao. Er is echter een duidelijke overeenkomst te zien in het ontwikkelingspatroon van
kleurbegrippen. Zoals verwacht is er een verschil te zien tussen begrip van basiskleuren en
van lichtintensiteit van kleuren. Tabe19.13 geeft een overzicht van de mceilijkheidsgraad
van kleurbegrippen in het Papiamentu en het Nederlands van de kleuters vanaf hun entree
op de basisschool (meetmoment 1) tot aan het begin van jaargrcep 3(meetmoment 3). De
beheersingsvolgorde van de kleurbegrippen in de tabel komt overeen met de hiërarchische
kleurvolgorde in taalsystemen (voor een bespreking zie hoofdstuk 6).
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Tabe19.13: P-waardenvan kleurbegrippen in het Papiamentu en het Nederlands in
groep 1 en 2 in Nederland

Papiamentu Nederlands

Mml Mm2 Mm3 Mml Mm2 Mm3

zwart .67 .86 .88 .64 .95 .97
wit .34 .64 .79 .41 .87 .95
rood .58 .79 . 88 .85 .96 1.00
geel .61 .76 . 83 .79 .96 .98
groen .49 .74 .86 .71 .90 1.00
blauw .67 .86 .95 .85 .94 .98
bruin .63 .83 .88 .79 .94 .98
paars .58 .81 .79 .74 .94 .97
rose .67 .86 .94 .76 .93 .98
oranje .70 .90 .95 .76 .94 1.00
grijs .45 . 76 . 91 . 61 . 93 1. 00
d.rood .25 .55 .61 .47 .42 .81
l.groen .37 .49 .59 .39 .38 .92
l.blauw .28 .58 .55 .53 .50 .90
d.bnain .49 .64 .64 .41 .56 .79

In figuw 9.5 wordt een schema gepresenteerd waarin klewbegrippen in het Papiamentu
per meetmoment en naar oplopende moeilijkheidsgraad zijn gecategoriseerd. Daartoe zijn
de gevonden p-waarden verdeeld in vier groepen, oplopend van zeer complex (p. c75) tot
zeer eenvoudig (p.-1.00). Hcewel er een duidelijke vooruitgang te zien is in kennis van
klewbegrippen, treedt er nauwelijks verandering op in het volgordepatroon van beheersing
van deze begrippen. De beheersing van klewbegrippen in het Papiamentu is bij de aanvang
van de basisschool laag tot zeer laag. Evenals dat op Cwa~ao het geval was, is ook in deze
context begrip van de klewaanduiding korá kimá (donkerrood) bijzonder mceilijk. Dat zou
kunnen worden toegeschreven aan de gemarkeerdheid van deze klewaanduiding. Ook in
het Nederlands is het ontwikkelingspatroon van klewbeheersing vrij regelmatig. De
complexiteit van het begrip van kleurintensiteit (licht-donker) komt tot uitdrukking in de
lage p-waarden.
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Figuur9.5: Beheersingsvolgorde van kleurbegrip n in het Papiamentu en het
Nederlands b~ kleuters in Nederland~

P

1.00

~.90

~.90

~.75

Mml
PAP NED

orarïo
(oranje)
p retu (zwart)
blou (blauw)
ros(rose)
maron(bruin)
hel (geel)
korá (rood)

bède(~graroen)
maron skur
(d.bruin)
shinishi

bèr~è)kla
(I.grcen)
blanku(wit)
blou kla
(I.blauw)
korá kimá
(d. rood)

rood
blauw
geel
bruin
oranje
rose

Paars
grcen
zwart
gn s1. tilauwd.roodd.bruinwit
l. grcen

Mm2
PAP NED

oratfo
(oranje)
retu

gzwart)
blou(b`auw)
ros (rose)
maron
(bruin)
hel (geel)
korá (rood)
shinishi
(grijs)

bèrdé
( g rcen)
blanku ( wrt)
maron skur
(d.bruin)
blou kla
(I.blauw)
korá kimá
(d. rood)
bèrdè kla
(I.grcen)

rood
geel
zwart
blauw
bruin
paars
oran~e
grijs
rose

grcen
wrt

d. bruin
1. blauw
d. rood
I. grcen

Mm3
PAP NED

oraiSo
(oran e)
blou (~blauw)
shinishi
(grijs)
ros (rose)

pretu

korá(róod)
maron
(bruin)
bèrdè
(grcen)
hel (geel)
pus( paars)
blanku(w~t)

maron skur
(d.bruin)
korá kimá
(d.rood)
bèrdè kla
(l.grcen)
blou kla
(I.blauw)

rood
grcen
oran~e
grijs

rose
bruin
blauw
geel
zwart
paars
wrt
1. grcen
I. ólauw

d. rood
d. bnun

163



Hoofdstuk 9: OntwikkelinA van Papiamentu en Nederlands in Nederland

Duidelijk is te zien dat kleurbegrippen in Nederland eerder bekend zijn in het Nederlands,

maar dat de kinderen de kleurbegrippen in beide talen in de loop van de tijd beter gaan

beheersen. Er treedt daarbij een consistent patroon naar voren: de begrippen die het

mceilijkst zijn aan het begin van de basisschool, met name de gemarkeerde vormen, zijn

dat ook aan het eind van de kleuterperiode. Evenals in de Cura~aose context scoort ook in

Nederland in beide talen begrip van de kleuraanduiding oranje opvallend hoog en wit

opvallend laag.

Vorm- en groottebegrippen

In tabel 9.14 zijn de p-waarden opgenomen van de getcetste vormbegrippen in het

Papiamentu en het Nederlands. Een analyse van begrip van de geometrische vonnen geeft

aan dat de meeste begrippen in de loop van groep 1 en 2 worden verworven. Dat geldt

voor zowel het Papiamentu als het Nederlands. In de tabel is duidelijk te zien dat kennis

van de aanduiding van geometrische figuren in de loop van deze periode aanzienlijk

toeneemt in beide talen. Aan het begin van de basisschool is die kennis het sterkst

aanwezig in het Papiamentu, maar aan het eind van deze periode is die kennis in beide

talen van vergelijkbaar niveau. Het ontwikkelingspatroon van deze begrippen is in beide

talen vergelijkbaar met het patroon op Cura~ao. Dit geldt in mindere mate voor de overige

vonnbegrippen. Daarvan zijn de p-waarden voor wat het Papiamentu betreft hoger in de

context van Cura~ao, tervvijl de waarden van deze begrippen in het Nederlands hoger zijn

in Nederland.
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Tabel 9.14: P-waardenvan vorm- en groottebegrippen in het Papiamentu en het
Nederlands in groep 1 en 2 in Nederland

Papiamentu Nederlands

Mml Mm2 Mm3 Mml Mm2 Mm3

Punt . 51 .64 .52 .55 .67 .81
Lijn . 66 .86 . 88 .48 .60 .84
Cirkel . 82 . 95 1. 00 .3 5 .66 . 92
Driehoek . 67 .86 . 98 .56 .87 .98
Vierkant . 52 .83 .97 .52 .77 1.00

Even groot .37 .50 . 67 .18 .55 .60
Kleinste .73 .86 . 91 .74 .82 .98
Even lang .31 .49 .64 .23 .37 .71
Korter . 57 .85 . 91 .61 .84 .97
Even hoog .60 .80 .77 .52 .72 .75
Laagste .52 .74 .80 .30 .57 .81
Dikker . 81 .92 .91 .71 .95 .98
Dunste .51 .69 .92 .41 .76 .97
Breder . 16 .21 .38 . 21 .19 .32
Smalste .34 .55 . 68 .26 .58 .78

In figuw 9.6 wordt de ontwikkeling van vormbegrippen in het Papiamentu in Nederland
schematisch weergegeven. Ook in deze context blijken de begrippen ~breecU, ~small, ~even
grootl en ~even langl gedurende de gehele onderzoeksperiode de lastigste begrippen te
zijn. De beheersing van verwijzing naar geometrische figuren in het Papiamentu blijkt zich
relatief sneller te ontwikkelen dan die van de overige vormbegrippen. Verwijzing naar
geometrische figuren wordt in de eerste grcepen van het basisonderwijs vooral in het
Nederlands gecefend.
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Figuur9.6: Beheersingsvolgorde van vorm- en groottebegrippen in het Papiamentu en
het Nederlands b~ kleuters in Nederland
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Het patroon van ontwikkeling van vorm- en groottebegrippen in het Nederlands vertoont
overeenkomsten met dat in het Papiamentu. Ook conteactuele vergelijking geeft te zien dat
dit ontwikkelingspatroon vergelijkbaar is in Nederland en op Cwa~ao. De invloed van de
school waar in deze periode veel geoefend wordt met geometrische figtuen in het
Nederlands, is duidelijk te zien. De begrippen breder, smalst, even hoog, even lang en
even groot zijn in beide talen en in beide contexten lastig gedurende de eerste jaren van het
basisonderwijs.

Hoeveelheidsbegrippen

In tabel 9.15 zijn de p-waarden van hoeveelheídsbegrippen opgenomen. Een goot aantal
hceveelheidsbegrippen blijkt nog lastig voor de kinderen op het moment dat zij de
basisschool binnenkomen in Nederland. Begrippen als eerste, vol en leeg scoren dan al

166



Hoojdstuk 9.- Ontwikkeling van Papiamentu en Nederlands in Nederland

hoog in het Papiamentu. In het Nederlands zijn dat ook de begrippen die ten opzichte van
de overige begrippen het hoogst scoren. De aandacht die in groep 1 en 2 op school aan
hceveelheidsbegrippen wordt besteed, blijkt uit het ontwikkelingspatroon van kennis van
deze begrippen. Aan het eind van deze periode zijn ze beter bekend in het Nederlands dan
in het Papiamentu.

Tabel 9.15: P-waarden van hoeveelheidsbegrippen in het Papiamentu en het
Nederlands in groep l en 2 in Nederland

Papiamentu Nederlands

Mml Mm2 Mm3 Mml Mm2 Mm3

twee .58 .87 .97 .64 .92 .98
drie .33 .62 .79 .27 .62 .92
eerste .75 .95 .97 .79 .90 1.00
vierde .10 .14 .47 .06 .24 .71
middelste .25 .56 .68 .29 .57 .86
laatste .24 .48 .79 .18 .54 .89
alle .51 .56 .86 .56 .64 .87
sommige .28 .27 .27 .18 .29 .57
meeste .69 .95 .92 .33 .66 .76
minste .25 .62 .73 .24 .33 .56
evenveel .30 .43 .59 .24 .27 .67
minder .13 .17 .35 .17 .20 .48
half .25 .26 .48 .26 .31 .57
vol .75 .93 .92 .61 .83 .97
leeg .79 .86 .92 .52 .81 .97

In figuur 9.7 wordt de ontwikkeling van begrippen in het Papiamentu schematisch
gepresenteerd. Duidelijk is dat kennis van de meeste begrippen zich gedurende de eerste
jaren op de basisschool sterk ontwikkelt. Evenals in de Cura~aose context komen ook in
Nederland begrippen als di mas hopi (meeste) vóór di mas tiki (minste), promé (eerste)
vóór delaster (laatste) en yen (vol) vóór bashi (leeg). Voor wat de ontwikkeling van
hceveelheidsbegrippen in het Nederlands betreft blijkt dat het patroon vergelijkbaar is met
het ontwikkelings-patroon van het Nederlands op Cura~ao. Daarbij komt het begrip eerste
vóór laatste, vol vóór leeg, meeste vóór minste en alle vóór sommige. Deze volgordes
bevestigen de veronderstellingen ten aanzien van de beheersingsvolgorde van
hceveelheidsbegrippen, zoals geformuleerd in hoofdstuk S.
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Figuur 9. 7: Beheersingsvolgorde van hoeveelheidsbegrippen in het Papiamentu
en Nederlands b~ kleutersin Nederland
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Ruimtelijke begrippen

Tabe19.16 geeft een overcicht van de p-waarden van de getoetste numtelijke begrippen in
de twee talen. De ontwikkeling van de meeste getcetste ruimtelijke begrippen in het
Papiamentu blijkt gedurende de eerste jazen op de basisschool in volle gang. Aan het eind
van die periode zijn vooral de begrippen links, rechts, tussen en tegenover nog mceilijk
voor de kinderen. Vrijwel alle ruimtelijke begrippen zijn aan het eind van groep 2
bekender in het Nederlands dan in het Papiamentu.

Tabe19.16: P-waarden van ruimtel~ke begrippen in het Papiamentu en het Nederlands
in groep 1 en 2 in Nederland

Papiamentu Nederlands

Mml Mm2 Mm3 Mml Mm2 Mm3

m .85 .95 .94 .74 .93 .95
oP .45 .56 .74 .39 .58 .79
onder .69 .68 .79 .47 .71 .90
voor .42 .71 .85 .45 .59 .87
achter .58 .90 .92 .62 .87 .95
naast .30 .63 .65 .21 .65 .78
links .22 .44 .50 .35 .39 .60
rechts .22 .33 .30 .32 .37 .48
tussen .30 .33 .44 .42 .33 .63
tegenover .25 .46 .86 .24 .46 .73

In figuur 9.8 is schematisch weergegeven hce de complexiteit van de getoetste ruimtelijke
begrippen zich ontwikkelt gedurende de eerste twee jaaz op de basisschool. De gevonden
p-waazden zijn gecategoriseerd in groepen die lopen van zeer complex (p~.75) tot zeer
eenvoudig (p-1.00). In deze laatste categorie zijn op de drie meetmomenten geen waazden
gevonden. De begrippen in en achter blijken in beide talen de meest eenvoudige
ruimtelijke begrippen. Dat geldt ook voor de beheersing van deze begrippen in Cura~aose
context. De richtingaanduidende begrippen links en rechts en een begrip als tussen blijken
voor deze leeftijdsgroep nog bijzonder lastig in beide talen en in beide contexten. Evenals
op Cura~ao scoort ook in Nederlandse context in beide talen het begrip rechts
systematisch lager dan links.
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Figuur9.8: Beheersingsvolgorde van ruimtel~ke begrippen in het Papiamentu en
Nederlands b~ kleuters in Nederland
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Relaties tussen gebeurtenissen

Begrippen die relaties tussen gebeurtenissen leggen zijn in het taalontwikkelingsproces van
jonge kinderen nog erg gecompliceerd, zoals blijkt uit tabel 9.17. Een hoge
moeilijkheidsgraad van deze begrippen, zoals gevonden in het Papiamentu en het
Nederlands van de kinderen, is dan ook niet verwonderlijk. De scores zijn in beide talen
aan het begin van de basisschool nog zeer laag . De ontwikkeling van de begrippen loopt
in de twee talen niet parallel. Een begrip als ~nadatl is nog bijzonder moeilijk in het
Papiamentu, terwijl dat in het Nederlands gedurende het eerste jaar op de basisschool al
redelijk goed wordt beheerst.

Tabe19.17: P-waarden van relatiebegrippen in het Papiamentu en het Nederlands in
groep 1 en 2 in Nederland

Papiamentu Nederlands

Mml Mm2 Mm3 Mml Mm2 Mm3

terwijl .54 .75 .89 .55 .87 .97
eerst .28 .33 .45 .17 .37 .37
als laatste .31 .37 .61 .21 .40 .60
voordat .31 .61 .79 .36 .40 .59
nadat .13 .29 .18 .18 .40 .49
hoewel .42 . 63 .77 . 58 . 75 .90
nog niet .34 .31 .68 .24 .49 .63
nog een .30 .45 .67 .35 .51 .57
omdat .33 .45 .41 .29 .52 .67
als 22 26 45 .21 .31 .37

In figuur 9.9 is te zien dat het ontwikkelingspatroon in Nederland overeenkomsten
vertoont in beide talen. Dezelfde overeenkomsten zijn ook te zien in de gegevens over de
beheersingsvolgorde van deze begrippen bij dezelfde leeftijdsgrcep op Cura~ao (zie
hoofdstuk 6).In beide talen en in beide contexten biedt het begrip terw~l, dat naar
gelijktijdigheid van gebeurtenissen venvijst, relatief de minste moeilijkheden. De
begrippen als en nadat zijn in beide talen en in beide contexten het moeilijkst. Zoals in
hoofdstuk 6 is gesteid, doorbreekt het begrip nadat in de taakstelling de correspondentie
tussen volgorde van vermelden en volgorde van gebeuren.
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Figuur 9.9: Beheersingsvolgorde van relatiebegrippen in het Papiamentu en het
Nederlands van kleuters in Nederland
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9.3 Woordenschat

In tabel 9.18 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties op de produktieve
woordenschat-toetsen opgenomen van het Papiamentu en het Nederlands. Bij de
aanvang van het basisonderwijs blijken Antilliaanse en Arubaanse kleuters in
Nederland op de produktieve woordenschattoets relatief hoger te scoren in het
Papiamentu dan in het Nederlands. De spreiding in het Nederlands is echter geringer
wat erop wijst dat er sprake is van een grotere coherentie ten aanzien van de
beheersing van het Nederlands. In het Papiamentu is er een toename te zien van de
scores in het eerste schooljaar, waarna er een stagnatie lijkt op te treden in de
ontwikkeling van de produktieve woordenschat in de eigen taal. Er is ook sprake van
een toenemende spreiding. In het Nederlands is echter juist na het eerste jaar een
sterke toename te zien in de produktieve woordenschat van de kinderen.

Tabel 9.18: Gemiddelden en standaarddeviaties op de produktieve woorden
schattoetsen in het Papiamentu en het Nederlands bij de aanvang van
het basisonderwijs en na respectievelijk I en 2 jaaronderwijs in
Nederland (max. score-40)

Papiamentu Nederlands

Meetmoment Gem Sd Gem Sd

1 9.63 6.48 7.82 4.37
2 13.54 7.07 12.19 5.44
3 14.38 7.83 17.92 5.86

De ontwikkeling van de produktieve woordenschat in het Papiamentu en het
Nederlands is in figuur 9.10 in kaart gebracht. Duidelijk is te zien dat de twee talen
zich in het eerste schooljaar gelijkelijk ontwikkelen, waarna de beheersing van het
Nederlands de overhand neemt. Aan het eind van groep 2 zijn de kinderen op het
gebied van de produktieve woordenschat dominanter in het Nederlands dan in het
Papiamentu. De ontwikkeling van het Papiamentu lijkt na het eerste jaar te stagneren.
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Figuur9.10: Ontwikkeling van de produktieve woordenschat in het Papiamentu en
Nederlands in groep 1 en 2 in Nederland
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Met behulp van variantie-analyses zijn de effecten van de factoren tijd en taal op de
scores van de produktieve woordenschattoets gemeten. De resultaten van deze
analyses staan in tabel 9.19. Te zien is dat er sprake is van een substantiële
vooruitgang in zowel het Papiamentu als het Nederlands: in beide talen zijn de scores
op het derde meetmoment hoger dan op het eerste meetmoment. Het verschil tussen de
twee talen is echter over de gehele periode genomen niet significant. De relatieve
voorsprong van het Papiamentu op het Nederlands aan het begin van het
basisonderwijs wordt in de loop van de onderzoekstijd ingehaald door het Nederlands.
Uit de significante interactie tussen de factoren tijd en taal blijkt dat de produktieve
woordenschat in het Nederlands significant sterker vooruit gaat dan in het Papiamentu.
Geconcludeerd kan worden dat er op dit onderdeel sprake is van een substantieel
verschil in het ontwikkelingspatroon van de twee talen.

Tabe19.19: E,fj"ect van defactoren Tijd en Taal op het onderdeel produktieve
woordenschat in het Papiamentu en het Nederlands in Nederland

Tijd Taal Tijd x Taal

Papiamentu .001 ns .001
Nederlands .001

In figuur 9.11 zijn in vergelijkend perspectief de percentages opgenomen van de scores op
de produktieve woordenschattoetsen in het Papiamentu en het Nederlands op Cura~ao en
in Nederland. Vergelijking van de scores op de produktieve woordenschattcetsen met die
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van de referentiegroep op Curaqao laat zien dat de kleuters op Cwagao op elk
meetmoment in het Papiamentu hogere scores halen dan de kinderen in Nederland, terwijl
laatstgencemde groep steeds hoger scoort in het Nederlands dan de kinderen op Cura~ao.
Het beheersingsniveau van de produktieve woordenschat is gedwende de eerste twee jaar
in het basisonderwijs in Nederland in beide talen lager dan het niveau in het Papiamentu
op Cwa~ao. De beheersing van de produktieve woordenschat in het Papiamentu van
Antilliaanse en Arubaanse kinderen in Nederland aan het einde van grcep 2 ligt onder het
niveau van kinderen die op CuraFao nog aan het begin staan van het kleuteronderwijs.

Figuur 9.11: Vergel~king van de percentages correctscores op de produktieve woorden-
schattoetsen op Cura~ao en in Nederland (NC- Nederlands op Cura~ao,
PC- Papiamentu op Cura~ao, NN- Nederlands in Nederlaru~ PN-
Papiamentu in Nederland)
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Variantie-analyse geeft aan dat context een significante rol speelt in de gevonden
verschillen tussen de ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands. Kinderen in de
Curaqaose context scoren significant hoger in het Papiamentu dan kinderen in Nederland.
Kinderen in Nederland zijn op dit onderdeel sterker in het Nederlands dan hun
leeftijdgenoten op Cwaqao. In Nederland is echter de voonutgang in het Papiamentu en in
het Nederlands significant sterker dan op Cwa~ao.

NC
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Tabel 9.20: E„~ect van de factoren Context en Tijd op het onderdeelproduktieve
woordenschat in het Papiamentu en het Nederlands op Cura~ao en in
Nederland

Context Tijd Context x Tijd

Papiamentu .001 .001 .OS

Nederlands .001 .001 .001

Receptieve woordenschat

Tabel 9.21 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties van de kinderen weer op de
receptieve woordenschattoetsen in het Papiamentu en het Nederlands. De
ontwikkeling van de receptieve woordenschat verloopt geleidelijk. Bij de aanvang van
de basisschool zijn de gemiddelde scores in beide talen op vergelijkbaar niveau, met
een lichte dominantie van het Papiamentu. De spreiding is daarbij in beide talen hoog.
In het Papiamentu is er reeds na een jaar een afname te zien in de spreiding, terwijl die
afname na twee jaar onderwijs zichtbaar is in de scores in het Nederlands. Aan het
einde van groep 2 scoren de kinderen op de receptieve woordenschattoets hoger in het
Nederlands dan in het Papiamentu.

Tabe19.21: Gemiddelden en standaarddeviaties op de receptieve woor
denschattoetsen in het Papiamentu en het Nederlands bij de aanvang
van het basisonderw~s en na respectievelijk 1 en 2 jaaronderw~s in
Nederland (maz. score-ó0)

Papiamentu Nederlands

Meetmoment Gem Sd Gem Sd

1 27.73 11.16 25.92 11.18
2 35.50 10.16 34.65 11.37
3 40.45 08.95 44.48 06.04

Figuur 9.12 geeft de gemiddelde scores van de receptieve woordenschattoets
schematisch weer. Het verschil tussen de twee talen lijkt bij de aanvang van het
basisonderwijs minimaal te zijn. Tijdens de eerste twee jaren van het basisonderwijs is
er vooruitgang te zien in de receptieve woordenschat in beide talen. Deze
ontwikkeling lijkt in de twee talen vrijwel parallel te lopen.

176



Hoofdstuk 9: Ontwikkelin~ van Papiamentu en Nederlancis in Nederland

Figuur 9.12: Ontwikkeling van de receptieve woordenschat in het Papiamentu en
het Nederlands bij kleuters in Nederland
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Variantie-analyse laat zien dat er in beide talen in de onderzoeksperiode sprake is van
significante vooruitgang van de receptieve woordenschat. Het verschil tussen de talen
is echter niet significant, terwijl ook over de gehele periode genomen de interactie
tussen de factoren tijd en taal niet significant is. Dit geeft aan dat de receptieve
woordenschat van Antilliaanse en Arubaanse kinderen in Nederland wel vooruit gaat,
maar dat er geen significante verschillen zijn tussen de receptieve woordenschat in het
Papiamentu en die in het Nederlands. Evenmin is er sprake van een sterkere
ontwikkeling in de ene taal ten opzichte van de andere taal.

Tabe19.22: E,fj`'ect van de factoren Tijd en Taal op het onderdeel receptieve
woordenschat in het Papiamentu en het Nederlands in Nederland

Tijd Taal Tijd x Taal

Papiamentu . 001 ns ns

Nederlands .001

Een vergelijking van de relatieve scores op de receptieve woordenschattcetsen in
Nederland met die van de referentiegroep op Curasao is geschetst in figuur 9.13. Te zien is
dat de kinderen op Curaqao opnieuw op elk meetmoment in het Papiamentu hogere scores
behalen dan de kinderen in Nederland, terwijl laatstgencemde groep steeds hoger scoort in
het Nederlands dan de kindenvll op Curaqao. Het beheersingsniveau van de receptieve
woordenschat is gedurende de eerste twee jaar in het basisonderwijs in Nederland in beide
talen lager dan het niveau in het Papiamentu op Cura~ao. De beheersing van de receptieve
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woordenschat in het Papiamentu en het Nederlands van Antilliaanse en Arubaanse
kinderen in Nederland aan het einde van groep 2 is vergelijkbaar met het niveau aan het
begin van het kleuteronderwijs op Cura~ao.

Figuur9.13: vergelijking van depercentages correctscores op de receptieve
woordenschattoetsen op Cura~aoen in Nederland (NC- Nederlands op
Cura~ao PC- Papiamentuop Cura~ao, NN- Nederlands in Nederlaru~
PN- Papiamentu in Nederland)
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Variantie-analyse geeft aan dat context een significante rol speelt in de gevonden
verschillen tussen de ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands. Kinderen in de
Cura~aose context scoren significant hoger in het Papiamentu dan kinderen in Nederland.
Kinderen in Nederland zijn op dit onderdeel sterker in het Nederlands dan hun
leeftijdgenoten op Cura~ao. De vooruitgang in het Papiamentu is op dit onderdeel op
Curarao significant sterker dan in Nederland. Er zijn echter geen significante
tempoverschillen gevonden in de ontwikkeling van de receptieve woordenschat in het
Nederlands in Nederland en op Curagao.
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Tabe19.23: E,~ect van de factoren Context en T'jd op het onderdeel receptieve
woordenschat in het Papiamentu en het Nederlands op Cura~ao en in
Nederland

Context Tijd Context x Tijd

Papiamentu .001 .001 .O1

Nederlands .001 .001 ns

Uit het voorafgaande blijkt dat de ontwikkeling van de produktieve en de receptieve
woordenschat in Nederland verschillend verloopt. In de ontwikkeling van de
produktieve woordenschat in het Papiamentu en het Nederlands is bij de aanvang van
het onderwijs nog sprake van een lichte dominantie van de eigen taal, terwijl
gedurende het eerste schooljaar de twee talen zich in vergelijkbare mate ontwikkelen.
Daarna lijkt er echter stagnatie op te treden in het Papiamentu, terwijl het Nederlands
zich verder ontwikkelt. De beheersing van het Nederlands neemt dan ook de overhand
aan het eind van groep 2, wanneer er sprake is van dominantie van het Nederlands op
dit onderdeel. Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van de produktieve
woordenschat het Nederlands significant sneller vooruit gaat dan het Papiamentu. De
ontwikkeling van de receptieve woordenschat verloopt daarentegen gelijkelijk in de
twee talen van de kinderen. Bij de aanvang van de basisschool zijn de gemiddelde
scores in de twee talen op vergelijkbaar niveau. Hoewel de gemiddelde scores aan het
eind van groep 2 in het Nederlands hoger zijn dan in het Papiamentu, is er geen sprake
van significante verschillen tussen de talen en tussen het ontwikkelingstempo van de
talen.

9.4 Grammaticale aspecten

9.4.1. Kwantitatieve analyse

In tabel 9.24 worden de gemiddelden en standaarddeviaties gepresenteerd van de
scores op de zinsimitatietoetsen in het Papiamentu en het Nederlands. De scores op de
zinsimitatietoetsen in het Papiamentu en het Nederlands blijken aan het begin van de
basisschool van vergelijkbaar niveau. In beide talen is er gedurende het eerste jaar op
de basisschool een toename in de scores te zien. Die toename zet zich in het
Nederlands voort in het tweede jaar op school. In het Papiamentu lijkt er dan een
stabilisatie in de scores op te treden, waarbij er sprake is van een constant hoge
spreiding. In de scores van het Nederlands is er een ontwikkeling te zien naar een
meer homogene samenstelling van de groep.
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Tabel 9.24: Gemiddelden en standaarddeviaties op de zinsimitatietoetsen in het
Papiamentu en het Nederlands bij de aarrvang van het basisonderwijs
en na respectievel~k 1 en 2jaaronderwijsin Nederland
(max. score-40)

Papiamentu Nederlands

Meetmoment Gem Sd Gem Sd

1 14.54 12.32 13.74 11.34
2 21.74 11.70 23.58 10.21
3 23.45 12.22 31.00 05.71

Dat het Nederlands op dit onderdeel al meteen in het eerste schooljaar de overhand
neemt is te zien in figuur 9.14. Aan het eind van groep 2 bereiken de kinderen 59
procent van de maximale score in het Papiamentu tegenover 78 procent in het
Nederlands.

Figuur 9.14: Ontwikkeling in de beheersing van grammaticale aspecten van het
Papiamentu en het Nederlands van kleuters in Nederland
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Met behulp van variantie-analyses is berekend of er sprake is van substantiële
vooruitgang in beide talen. Dat blijkt het geval te zijn. Tabel 9.25 geeft de Manova-
resultaten weer waarbij de effecten van de factoren tijd en taal op de
zinsimitatietoetsen zijn gemeten. De factor tijd is voor beide talen significant. Het
verschil tussen de twee talen blijkt niet significant, de interactie tussen de twee
factoren daarentegen wel. Over de gehele onderzoeksperiode genomen stijgt het
niveau in het Nederlands significant sneller dan in het Papiamentu.
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Tabe19.25: Ej~ect van de factoren Tijd en Taal op het onderdeel zinsimitatie in het
Papiamentu en het Nederlands in Nederland

Tijd Taal Tijd x Taal

Papiamentu .001 ns .O1

Nederlands .001

In figuur 9.15 zijn de percentages opgenomen van de scores op de zinsimitatietoetsen in
het Papiamentu en het Nederlands op Cura~ao en in Nederland. Vergelijking van de scores
met die van de referentiegrcep op Cura~ao geeft te zien dat de kleuters op Cura~ao op elk
meetmoment in het Papiamentu hoger scoren dan de kinderen in Nederland, terwijl
laatstgenoemde grcep steeds hoger scoort op de zinsimitatietaken in het Nederlands dan de
kinderen op Curaqao. Het niveau in het Papiamentu aan het einde van groep 2 in
Nederland is nog onder het niveau van kleuters aan het begin van het kleuteronderwijs op
Curaqao. Het niveau van het Nederlands aan het eind van de kleuterperiode op Cura~ao is
aanzienlijk lager dan het beginniveau van het Nederlands van de kinderen in Nederland bij
de aanvang van het basisonderwijs.

181



Hoo dstuk 9: Ontwikkelin~ van Papiamentu en Nederlands in Nederland

Figuur 9.15: Yergel~king van de percentages correctscores op de zinsimitatietaken op
Cura~aoen in Nederland (NC- Nederlands op Cura~ao, PC- Papiamentu
op Cura~ao, NN- Nederlands in Nederlanc~ PN- Papiamentu in
Nederland)
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Variantie-analyse geeft aan dat context een significante rol speelt in de gevonden
verschillen tussen de ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands. Kinderen
scoren in de Cura~aose context significant hoger in het Papiamentu dan kinderen in
Nederland, terwijl kinderen in Nederland op dit onderdeel sterker zijn in het Nederlands
dan hun leeftijdgenoten op Cura~ao. De ontwikkeling van het Papiamentu en het
Nederlands is op dit onderdeel significant sterker in Nederland dan op Cura~ao.

Tabel 9.26: E,~ect van de jactoren Context en T'jd op het onderdeel zinsimitatie in het
Papiamentu en het Nederlands op Cura~ao en in Nederland

Context Tijd Context x Tijd
Papiamentu .001 .001 .001

Nederlands .001 .001 .001

NC
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9.4.2 Kwalitatieve analyse

De kwalitatieve analyse van de onderzochte grammaticale aspecten beperkt zich hier
tot het Papiamentu zoals dat ook in het onderzoek op Cura~ao het geval is. De
moeilijkheidsgraad van de onderzochte grammaticale aspecten van het Papiamentu is
bepaald op grond van de gevonden p-waarden op de drie meetmomenten. De kinderen
blijken tijdens de kleuterperiode nog een aanzienlijke ontwikkeling in de eigen taal
door te maken. Aan het eind van deze periode blijken ze nog enige moeite te hebben
met de produktieve beheersing van comparatieven en gecompliceerde pronomina.
Figuur 9.16a geeft een overzicht van de ontwikkeling in de beheersing van de getoetste
grammaticale aspecten van het Papiamentu, onderverdeeld in de volgende categorieën
van functiewoorden: vraagwoorden, negaties, preposities, pronominale verwijzingen,
conjuncties en comparatieven.
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Figuur 9.16a:Beheersingsvolgorde vanfunctiewoorden in het Papiamentu
van kleuters in Nederland

FUNCTIE WOORD EN

1 2 3
Vraagwoorden
na unda (waar) .42 .57 .59
ki dia (wanneer) .48 .76 .82
dikon (waarom) .34 .45 .38
Negatie
enk. : no (niet) .54 .75 .80
sameng. : no...nada (niets) .54 .77 .82
Preposities
tras (achter) .36 .54 .67
na (bijlop) .42 .62 .73
banda di (naast) .33 .52 .61
den (in) .22 .50 .52
ku (met) .30 .60 .64
Pronominale verwijzingen
e (hemlhaar :obj) .45 .62 .68
su (zijnlhaar: poss) .40 .54 .65
e...ey (die) .21 .48 .65
e...aki (deze) .30 .46 .35
Conjuncties
pasobra(omdat) .46 .68 .74
i (en) .39 .46 .32
ma (maar) .24 .36 .55
Comparatieven
di mas haltu (langste) .24 .41 .47
hopi mas duru (veel harder) .18 .26 .24
mes tantu ku (evenveel) .21 .32 .30

In figuur 9.16b zijn de gegevens van de nominale en verbale woordgroepen van het
Papiamentu opgenomen, zoals toegelicht in hoofdstuk 5. In de onderscheiden nominale
woord-groepen zijn de volgende categorieën betrokken: prepositie, pronomen, lidwoord,
reduplicatie, volgorde van adjectief en nomen, en meervoudsvorming. Temporele
markeringen, gebruik van focaliserend `ta', adverbiale reduplicatie, serialiteit en nul-
markering van de prepositie zijn gegroepeerd onder de verbale patronen.

Geconcludeerd kan worden dat voor wat grammaticale aspecten van het Papiamentu
betreft, er over het algemeen vooruitgang is te zien, met name in het eerste jaar op
school. Op sommige onderdelen van de verbale groepen is er na een jaar een terugval
te zien in het Papiamentu. Vergelijking met de ontwikkeling van het Papiamentu op
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Cura~ao laat lagere p-waarden zien voor grammaticale aspecten van het Papiamentu in
Nederland. Dat geldt met name voor functiewoorden die aan het eind van groep 2 in
Nederland moeilijker blijken dan dezelfde woorden bij de aanvang van het
kleuteronderwijs op Cura~ao. Verder blijkt aan het begin van het basisonderwijs het
contextverschil bij de verbale groepen groter te zijn dan bij functiewoorden.
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Figuur9.166 :Beheersingsvolgorde van nominale en verbale woordgroepen in het
Papiamentu van kleuters in Nederland

NOMINALE GROEPEN

1 2 3
Nprep N:
kashi di Win (kast van Win) .30 .63 .64
N pron N:
Maikel su tata (M.'s vader) .30 .51 .56
Lidwoord (0-markerin~
den awa (in water) .48 .69 .70
Reduplicatie :
outo nobo nobo (auto nieuw nieuw) .69 .82 .83
Adj-N :
bunita bukèt (mooi bceket) .22 .43 .44
Meervoud :
tres mucha (drie kind-) .58 .76 .80

VERBALE GROEPEN

Temporete mnrkeringen :
a f ww (a yega) (is gekomen) .43 .76 .73
a f ww f pron (a duné) .30 .54 .64
(heeft hem~haar gegeven)
hww (mester) (mceten) .40 .44 .53
hww: tin ku (moeten) .36 .42 .39
verl tijd hww :tabatin (had) .42 .60 .73
a f hww tww :a kuminsa yora .24 .48 .56
(begon te huilen)
neg fhww t a t ww :no por a drumi .39 .60 .70
(kon niet slapen)
hww t a t ww : mester a bai (moest gaan) .22 .35 .48
hww f hwwtww ; por keda drumi .48 .57 .56
(kan blijven slapen)
Focaliserend 'ta'
Ta Lina ta (Linda is) .31 .50 .61
Adv reduplicatie
kana ketu ketu (zachtjes lopen) .45 .60 .61
Serialiteit
gusta hunga kore kue .15 .25 .20
(houden van tikkertje spelen)
kore bai skonde (gauw gaan schuilen) .33 .50 .48
O~markeringprep
volgorde : bai [-prep] laman (gaan naar zee) .48 .64 .76
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9.5 Tekstbegrip

Bij entree op de basisschool bereiken de kinderen nog relatief lage scores op de
tekstbegriptaken in het Papiamentu en Nederlands. Gedwende het eerste schooljaar nemen
de scores aanzienlijk tce. Hcewel er aan het eind van groep 2 nog geen plafondeffecten te
zien zijn op dit onderdeel, bereiken de scores aan het eind van de ondeczoeksperiode reeds
waarden van 78 en 84 procent van de maximumscore in respectievelijk het Papiamentu en
het Nederlands. De spreiding blijkt daarbij vooral in het Papiamentu nog maar nauwelijks
te variëren. In het Nederlands wordt die spreiding in de loop van de tijd geringer.

Tabel 9.27: Gemiddelden en standaarddeviatiesop de tekslbegriptaken in het
Papiamentu en het Nederlands b~ de aarrvangvan het basisonderw~s en
na respectievel~k 1 en 2jaaronderw~s in Nederland (mcrx. score-20)

Papiamentu Nederlands

Meetmoment Gem Sd Gem Sd

1 7.09 5.60 5.20 4.24
2 12.70 5.93 12.60 5.23
3 15.52 5.08 16.75 3.34

In figuur 9.17 is te zien dat tijdens de eerste jaren in het basisonderwijs het tekstbegrip bij
Antilliaanse en Arubaanse kinderen in beide talen vooruit gaat. Na een jaar onderwijs
blijkt het Nederlands de sterkste taal van de kinderen op dit onderdeel te zijn geworden.
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Figuur 9.17: Ontwikkeling van tekstbegrip in het Papiamentu en Nederlands van kleuters
in Nederland
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Tabel 9.28 geeft de resultaten van de uitgevoerde variantie-analyses weer waarbij de
effecten van tijd en taal op de tekstbegriptaken zijn berekend. Er blijkt sprake te z.ijn van
vooruitgang in de twee talen, maar het verschil in tekstbegrip tussen de talen is over de
gehele periode genomen niet significant. De interactie tussen de factoren tijd en taal blijkt
wel significant te zijn. Dat geeft aan dat de ontwikkeling van tekstbegrip in het Nederlands
in groep 1 en 2 sterker is dan in het Papiamentu.

Tabel 9.28: E,~ect van de factoren Tijd en Taal op het onderdeel tekstbegrip in het
Papiamentu en het Nederlands in Nederland

Tijd Taal Tijd x Taal

Papiamentu .001 ns .001

Nederlands .001

De scores op de tekstbegriptaken in het Papiamentu en het Nederlands op Cura~ao en in
Nederland zijn in vergelijkend perspectief opgenomen in figuur 9.18. Vergelijking van de
scores op alle drie de meetmomenten met die van de referentiegroep op Cura~ao laat zien
dat in het Papiamentu de kleuters op Cura~ao systematisch hoger scoren dan de kinderen
in Nederland, teiwijl laatstgenoemde grcep hoger scoort op de tekstbegriptaken in het
Nederlands dan de kinderen op Cura~ao. Tekstbegrip in het Papiamentu en het Nederlands
in Nederland bereikt aan het eind van grcep 2 een niveau dat vergelijkbaar is met het
beheersingsniveau in het Papiamentu van leeftijdgenoten op CuraFao.
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Figuur9.18: Yergelijking van depercentages correctscores op de tekstbegriptaken op
Cura~aoen in Nederland (NC- Nederlands op Cura~aq PC- Papiamentu
op Cura~ao,NN- Nederlands in Nederlaru~ PN- Papiamentu in
Nederland)
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Ook bij dit onderdeel speelt context een significante rol in de gevonden verschillen tussen
de ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands. Dit is opnieuw nagegaan met
behulp van variantie-analyses. Kinderen scoren in de Cura~aose context significant hoger
in het Papiamentu dan kinderen in Nederland, terwijl kinderen in Nederland op dit
onderdeel sterker zijn in het Nederlands dan hun leeftijdgenoten op Cwa~ao. In beide talen
is echter de ontwikkeling van tekstbegrip sterker in Nederland.

Tabe19.29: E„~ect van defactoren Context en T'jd op het onderdeel tekstbegrip in het
Papiamentuen het Nederlands in Nederland

Context Tijd Context x Tijd

Papiamentu .001 .001 .001

Nederlands .001 .001 .001
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9.6 Conclusies

Met het oog op een totaal beeld van de ontwikkeling van het Papiamentu en het Neder-
lands bij Antilliaanse en Arubaanse kleuters in Nederland worden de onderzochte
linguistische deelcomponenten van taalvaardigheid in Nederland longitudinaal per taal
gepresenteerd en worden vervolgens de resultaten op de twee talen met elkaar vergeleken.
In tabel 9.30 worden de gemiddelde scores per taak, taal en meetmoment afgerond
samengevat. De resultaten van de taalvaardigheidstcetsen in beide talen laten een
evenwichtige ontwikkeling zien van de eigen taal gedurende de kleuterperiode.
Vaardigheden die aan het begin van de basísschool relatief moeilijk zijn, zijn dat aan het
eind van de kleuterperiode nog.

Tabe19.30 : Gemiddelde scoresper taal~ taal en meetmoment t~dens de kleuterperiode

Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3

Taak Pap Ned Pap Ned Pap Ned
1(25) 18 15 21 20 23 22
2(65) 30 29 41 42 48 52
3(40) 10 08 14 12 14 18
4(60) 28 26 36 35 40 44
5(40) 15 14 22 24 24 31

6(20) 07 OS 13 13 16 17

1-klankmanipulatie 2-cognitieve begrippen 3produktieve woordenschat
4-receptieve woordenschat 5-zinsimitatie ó-tekstbegrip

De scores op het eerste en het tweede meetmoment geven een min of ineer gebalanceerd
niveau van tweetaligheid te zien bij de kinderen. Op het derde meetmoment echter blijken
de scores op de cognitieve-begrippentoets, de woordenschattcetsen en de zinsimitatietaak
hoger uit te komen in het Nederlands dan in het Papiamentu. De scores op de produktieve
woordenschattcetsen zijn in beide talen gedurende de hele onderzoeksperiode relatief laag.
De in tabe19.30 gepresenteerde scores op de tcetsen in het Papiamentu worden in figuur
9.19 grafisch gepresenteerd in longitudinaal verband.
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Figuur9.19 : Ontwikkeling van Klankmanipulatie (KM), Cognitieve Begrippen (CB),
Produktieve Woordenschat (Pi~, Receptieve Woordenschat (RT~,
Zinsimitatie (ZI) en Tekstbegrip ('1'B) in het Papiamentu op drie
meetmomenten in Nederland

De ontwikkeling van het Nederlands neemt in Nederland vooral gedurende het eerste jaar
op school tce, met name op het niveau van tekstbegrip. Dit is verduidelijkt in figuur 9.20.
De ontwikkeling op klankniveau blijkt in het Nederlands sneller te verlopen dan in het
Papiamentu. Dat komt voornamelijk door het niveauverschil bij de entree in het
basisonderwijs, wanneer de beheersing van klanken in het Papiamentu al redelijk ver is
ontwikkeld en het Nederlands op klanlmiveau nog een sterke groei toelaat. De grootste
vooruitgang in het Nederlands vindt op dit onderdeel plaats in het eerste jaar op school,
waarschijnlijk mede onder invlced van de tcename in het aanbod van het Nederlands. In
beide talen neigen de resultaten aan het eind van de kleuterperiode naar een plafondeffect.
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Figuur9.20: Ontwikkeling van Klankmanipulatie (KM), Cognitieve Begrippen (CB),
Produktieve Woordenschat (PT~, Receptieve Woordenschat (Ri~,
Zinsimitatie (ZI) en Tekstbegrip (TB) in het Nederlands op drie
meetmomenten in Nederland

De ontwikkeling van de kennis van cognitieve begrippen van Antilliaanse en Arubaanse
kleuters in Nederland verloopt in het eerste jaaz vrijwel gelijkelijk in het Papiamentu en het
Nederlands. Na eenjaar onderwijs neemt de kennis van het Nederlands de overhand. Dit is
vooral te verklazen vanuit het feit dat op de basisschool gerichte aandacht wordt besteed
aan uitbreiding van de cognitieve begrippenkennis in het Nederlands, terwijl de uitbreiding
van deze kennis in de eigen taal alleen in de thuissituatie plaatsvindt. Nadere analyse van
de scores op de diverse subtaken van de cognitieve begrippentoets geeft aan dat het
patroon van tweetaligheid zich per onderdeel verschillend ontwikkelt. Wat klewbegrip
betreft blijken de kinderen in Nederland bij entree op de basisschool dominant in het
Nederlands te zijn. In beide talen gaat het klewbegrip in vrijwel gelijke mate voonut in
groep 1 en 2, waardoor er op dit onderdeel aan het eind van de kleuterperiode sprake is
van een significant sterkere beheersing van het Nederlands. Wat vormbegrip betreft blijkt
er aan het begin van het basisonderwijs sprake van dominantie van het Papiamentu, terwijl
de vooruitgang in beide talen vrijwel parallel verloopt. Aan het eind van grcep 2 is er
sprake van een minimaa] verschil tussen beide talen, waarbij het Nederlands toch
significant sterker is. Ook begrip van hceveelheidsaspecten ontwikkelt zich verschillend in
het Papiamentu en het Nederlands van de kinderen. Is er bij de aanvang van de basisschool
sprake van dominantie van het Papiamentu, aan het eind van groep 2 is de kennis van deze
begrippen in het Nederlands groter dan in het Papiamentu. Het Nederlands ontwikkelt zich
op dit onderdeel significant sterker dan het Papiamentu. De verschillen tussen de talen met
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betrekking tot de beheersing van ruimtelijke begrippen zijn minimaal, hcewel er na twee
jaar onderwijs een geringe uitloop is te zien in de beheersing van deze begrippen in het
Nederlands. Zowel de vooruitgang in beide talen als de verschillen tussen beide talen
blijken substantieel te zijn, hcewel er over de gehele periode genomen geen sprake is van
significante grceiverschillen tussen de talen. De scores op de begrippen die relaties tussen
gebeurtenissen aangeven, zijn bij de aanvang van het basisonderwijs in beide talen vrijwel
even laag. Er is echter voonutgang te zien, met een geleidelijke ontwikkeling in het
Papiamentu en een aanvankelijk sterkere maar na een jaar onderwijs afvlakkende
ontwikkeling in het Nederlands. Aan het eind van grcep 2 is het beheersingsniveau in de
twee talen op dit onderdeel vrijwel gelijk.
Ten aanzien van de ontwikkeling van de produktieve woordenschat in het Papiamentu en
het Nederlands is duidelijk te zien dat de twee talen zich in het eerste schooljaar gelijkelijk
ontwikkelen, waama de beheersing van het Nederlands de overhand neemt. Aan het eind
van de onderzoeksperiode zijn de kinderen op het gebied van de produktieve
woordenschat dominanter in het Nederlands dan in het Papiamentu. Er lijkt daarbij sprake
te zijn van stagnatie in de ontwikkeling van de eigen taal. Geconcludeerd kan worden, dat
er op dit onderdeel sprake is van verschil in ontwikkelingspatroon van de twee talen
waarbij het Nederlands significant sterker vooruit gaat dan het Papiamentu. De
ontwikkeling van de receptieve woordenschat verloopt daarentegen min of ineer gelijk in
de twee talen van de kinderen. Bij de aanvang van de basisschool bevinden de gemiddelde
scores in de twee talen zich op vergelijkbaar niveau. Hoewel aan het eind van de
kleuterperiode de gemiddelde scores in het Nederlands hoger zijn dan in het Papiamentu,
is er geen sprake van significante verschillen tussen de talen.
Ook voor wat betreft grammaticale aspecten van het Nederlands en het Papiamentu blijken
kinderen bij de aanvang van het basisonderwijs op vergelijkbaar niveau te scoren. In beide
talen is er vervolgens een toename te zien in de scores waarbij na een jaar ondeiwijs de
toename in het Nederlands groter is dan die in het Papiamentu. Hcewel er sprake is van
voonaitgang in beide talen, blijkt over de gehele onderzoeksperiode genomen het
Nederlands zich sneller te ontwikkelen dan het Papiamentu.
Op de tekstbegriptaken bereiken de kinderen aan het begin van de basisschoolperiode nog
relatief lage scores in het Papiamentu en het Nederlands. Gedurende het eerste schooljaar
nemen de scores aanzienlijk tce. Daarbij is een significant verschil gevonden in
ontwikkelingstempo tussen de talen. Het Nederlands blijkt op dit onderdeel sterker voonut
te gaan dan het Papiamentu. Het niveauverschil tussen beide talen is echter minimaal.
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HOOFDSTUK 10: TWEETALIGHEID EN COGNITIEVE
ONTWIKKELING IN NEDERLAND

Zoals in hoofdstuk 7 is besproken vond Cummins (1979, 1980, 1984) op grond van een
groot aantal studies evidentie voor een meerdimensionale opvatting van taalvaardigheid.
Hij werkte de hypothese uit dat aan taalvaardigheid twee hoofddimensies ten grondslag
liggen: een algemeen cognitieve en een meer pragmatische. Aangenomen wordt dat
naaimate iemand taalvaardiger is, het taalgebnuk automatischer gaat verlopen en minder
cognitieve inspanning vereist. Met betrekking tot tweetaligheid gaat Cummins ervan uit dat
meer oppervlakkige taalvaardigheidsaspecten min of ineer gescheiden tot ontwikkeling
komen in de twee talen. Cognitieve vaardigheidsaspecten zouden daarentegen voor de
twee talen een gemeenschappelijke basis hebben. Volgens de z.g.
`athankelijkheidshypothese' zou deze gemeenschappelijke basis een positieve transfer van
de eerste naar de tweede taal mogelijk maken.
In dit hoofdstuk wordt de samenhang onderaocht tussen cognitieve ontwikkeling en de
ontwikkeling van tweetaligheid. In paragraaf 10.1 wordt de samenhang onderzocht binnen
en tussen de vijf dimensies van cognitieve concepten en taalvaardigheid in het Papiamentu
en het Nederlands. In paragraaf 10.2 wordt met behulp van factoranalyse de dimen-
sionaliteit van de onderzochte taalvaardigheidsaspecten in beide talen bepaald. Uitgaande
van de gevonden scores in het Papiamentu en het Nederlands wordt in paragraaf 10.3 met
behulp van LISREL-analyse gezocht naar een patroon van afliankelijkheidsrelaties tussen
de talen. In paragraaf 10.4 worden de resultaten besproken van een meting van het
metalinguïstische bewustzijn bij kleuters. Een beschrijving van de afgenomen
metalinguïstische taken is opgenomen in hoofdstuk 5. Dimensionaliteit van de taken wordt
met behulp van factoranalyse berekend, waarna de factorscores van het metalinguïstisch
bewustzijn worden gerelateerd aan taalvaardigheid en aan de cognitieve taalkennis van de
kinderen. Tenslotte wordt de relatie onderzocht tussen metalinguïstisch bewustzijn en aard
en mate van tweetaligheid van Antilliaanse en Arubaanse kinderen in Nederland.

10.1 Samenhang tussen cognitieve begrippen

In hoofdstuk 9 zijn de resultaten besproken van de scores op de cognitieve deeltcetsen die
de kinderen behaalden in Nederland. De cognitieve-begrippentoets bestond uit vijf
componenten waarmee de receptieve kennis is getoetst van kleurbegrippen,
vormbegrippen, hceveelheidsbe-grippen, ruimtelijke begrippen en begrippen waarmee
relaties tussen gebeurtenissen worden gelegd.
Om zicht te krijgen op de mate van samenhang tussen deze aspecten van cognitieve
begrippenkennis zijn de cotrelaties berekend tussen de resultaten op de cognitieve
deeltaken bij de aanvang van het basisonderwijs. In tabel 10.1 is de correlatiematrix
weergegeven van de cognitieve deeltaken in het Papiamentu. De correlaties blijken op alle
onderdelen significant (~.01). Tussen kleur-, vonn- en hoeveelheidsbegrippen in het
Papiamentu is de samenhang sterk, terwijl de hceveelheidsbegrippen met alle overige
onderdelen hoog correleren.
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Tabel 10.1: Correlaties tussen de deelcomponenten van cognitieve begrippen in het
Papiamentub~ de aarrvangvan het basisonderw~s in Nederland

Kleur Vorm Hoeveelheid Ruimte

Vonn .54~`~
Hoeveelheid .61~" .77~`~
Ruimte .44~' .61~' .69~`~`
Relaties .42'~ .55~' .65~~` .59~`~`

Tabel 10.2 geeft een overzicht van de coirelaties tussen de deelcomponenten van de
cognitieve-begrippentcets in het Nederlands. Ook in het Nederlands is er sprake van
significant positieve waarden (~.01) op alle onderdelen van de cognitieve-begrippentaak.

Tabe! 10.2: Correlaties tussen de deelcomponenten van cognitieve begrippen in het
Nederlands b~ de aarrvangvan het basisonderw~s in Nederland

Kleur Vorm Hoeveelheid Ruimte

Vorm .56~`'
Hoeveelheid .50" .69~`~
Ruimte .55~' .70~~ .76~`'
Relaties .46~~` .62~`~` .64~`~` .67~`~`

10.2 Dimensionaliteit van taalvaardigheid

Vanwege de sterke nadruk op conceptuele aspecten van de getoetste taalvaardigheid wordt
aangenomen dat een algemene factor ten grondslag ligt aan het Papiamentu en het
Nederlands van de kinderen. Met behulp van factoranalyses is deze aanname getcetst voor
alle meetmomenten. De analyses ondersteunen deze verwachting. Ten aanzien van het
Papiamentu is op elk meetmoment sprake van één-factor-oplossingen. In tabel 10.3 zijn de
bijbehorende factorladingen opgenomen. Op alle meetmomenten zijn er hoge tot zeer hoge
ladingen te zien voor alle onderscheiden factoren met redelijk hoge verklaarde variantie.
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Tabe110.3: Factorladingen enpercentages verklaarde variantie voor de taalscores in
het Papiamentu in Nederland

Aanvang
basisonderwijs

Na 1 jaar
onderwijs

Na 2 jaar
onderwijs

Cognitieve begrippen 86 89 89
Produktieve woordenschat 84 79 82
Receptieve woordenschat 86 83 86
Klanlananipulatie 48 62 74
Zinsimitatie 86 89 90
Tekstbegrip 85 92 93

Verklaarde variantie (o~o) 65 69 74

In tabel 10.4 ~jn de gevonden factorladingen voor het Nederlands opgenomen. Ook in het
Nederlands is er sprake van één-factor-oplossingen voor alle meetmomenten. De
verschillende taken laden hoog op de onderscheiden factoren. De klankdiscriminatietaak
geeft daarbij de laagste waarden aan. De verklaarde variantie per meetmoment is
aanzienlijk.

Tabe110.4: Factorladingen en percentages verklaarde variantie voor de taalscores in
het Nederlands in Nederland

Aanvang
basisonderwijs

Na 1 jaar
onderwijs

Na 2 jaar
onderwijs

Cognitieve begrippen 83 67 81
Produktieve woordenschat 85 76 70
Receptieve woordenschat 81 78 83
Klankmanipulatie 53 57 65
Zinsimitatie 81 88 69
Tekstbegrip 82 82 74

Verklaarde variantie ("~o) 62 57 SS

Uit de hier gerapporteerde analyses kan worden geconcludeerd dat de verschillende
deelcomponenten van cognitieve begrippen een samenhangend geheel vormen. Ook tussen
kennis van cognitieve begrippen en overige aspecten van taalvaardigheid is zowel in het
Papiamentu als in het Nederlands een significante samenhang gevonden. Kinderen die op
het ene onderdeel van taalvaardigheid hoog scoren, blijken ook hoge scores te behalen op
het andere onderdeel. Met behulp van factoranalyse is aangetoond dat er sprake is van
unidimensionaliteit van de taalvaardigheidstoetsen. De in dit onderzoek geoperationa-
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liseerde taaltaken kunnen in elk van de twee talen en op alle drie de onderscheiden meet-
momenten teruggebracht worden tot één factor.

10.3 Samenhang en afhankelijkheid tussen Papiamentu en Nederlands

10.3.1 Samenhang tussen de talen

In deze paragraaf wordt onderzocht of en in welke mate de ontwikkelingen in de twee
talen elkaar beïnvloeden. Daartce wordt eerst met behulp van conelationele analyse de
mate van samenhang onderzocht tussen vaardigheden in het Papiamentu en het
Nederlands. In tabel 10.5 zijn de correlaties weergegeven voor het eerste meetmoment. De
correlaties tussen de cognitieve-begrippentaken in het Papiamentu en alle taken in het
Nederlands blijken significante en hoge waarden aan te nemen op alle componenten van
taalvaardigheid. Deze waarden liggen hoger dan de correlaties tussen cognitieve-
begrippentaken in het Nederlands en de getoetste componenten in het Papiamentu.
Opvallend lage correlaties zijn te zien tussen de produktieve woordenschat in het
Papiamentu en alle taken in het Nederlands. Beheersing van grammaticale aspecten in het
Papiamentu (gemeten via zinsimitatie) blijkt significant samen te hangen met de meeste
vaardigheden in het Nederlands.

Tabe110.5: Correlaties tussen taalvaardigheidPapiamentu en Nederlands b~ de
aarrvangvan het basisonderw~s in Nederland

Pap 1 Pap 2 Pap 3 Pap 4 Pap 5 Pap 6

Ned 1 .44" .37" .18 .23 .35" .23
Ned 2 .29~ .54'~ .12 .35~`~` .33" .32"
Ned 3 .12 .35~`' .02 .22 .22 .21
Ned 4 .09 .29~` -.03 .25' .14 .21
Ned 5 .29' .50'~ .18 .31~ .44~`~` .31'
Ned 6 .17 .39~~ .04 .32~` .30~` .32~`

1-Klankmanipulatie 2-Cognitieve begrippen 3-Produktieve woordenschat
4-Receptieve woordenschat S-Zinsimitatie 6-Tekstbegrip

Op het tweede meetmoment blijken de correlaties tussen vaardigheden in het Papiamentu
en het Nederlands zwakker te zijn. Deze correlaties zijn weergegeven in tabel 10.6. De
samenhang tussen kennis van cognitieve begrippen in het Nederlands en alle componenten
in het Papiamentu is groter dan die tussen kennis van cognitieve begrippen in het
Papiamentu en de componenten in het Nederlands. De correlaties van de produktieve
woordenschat met alle overige onderdelen zijn in beide talen bijzonder laag. Er is daarbij
zelfs sprake van een significant negatieve samenhang tussen de produktieve woordenschat
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in het Papiamentu en het Nederlands. De correlatie tussen kennis van cognitieve begrippen
in het Papiamentu en het Nederlands is sterk.

Tabe110.6: Correlaties tussen taalvaardigheidPapiamentu en Nederlands aanhet eind
van groep 1 in Nederland

Pap 1 Pap 2 Pap 3 Pap 4 Pap 5 Pap 6

Ned 1 .00 .19 .04 .14 .09 .13
Ned 2 .38'~ .39~' .13 .23~` .29'~` .37"
Ned 3 .14 .02 -.31 ~` ~ -.12 -.12 .02
Ned 4 .26~` .23~` -.19 .19 .09 ,19
Ned 5 .14 .15 -.06 .08 .12 .14
Ned 6 .18 .23~` -.O1 .18 .16 .22~`

I-Klankmanipulatie 2-Cognitieve begrippen 3-Produktieve woordenschat
4-Receptieve woordenschat S-Zinsimitatie 6-Tekstbegrip

Tabel 10.7 presenteert de gevonden correlaties op het derde meetmoment. Aan het eind
van grcep 2 blijkt er opnieuw een sterk verband te bestaan tussen de resultaten op de
cognitieve-begrippentoets in de twee talen. De samenhang tussen kennis van cognitieve
begrippen in het Papiamentu en produktieve woordenschat in het Nederlands is laag.
Daarentegen is er wel een significant positieve samenhang gevonden tussen kennis van
cognitieve begrippen in het Nederlands en produktieve woordenschat in het Papiamentu.
De produktieve woordenschat blijkt een zwakke relatie te hebben met vrijwel alle aspecten
van taalvaardigheid in de andere taal.
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Tabe110. 7: Correlaties tussen taalvaardigheid Papiamentu en Nederlands aan het eind
van groep 2 in Nederland

Pap 1 Pap 2 Pap 3 Pap 4 Pap 5 Pap 6

Ned 1 .18 .22 .17 .20 .19 .30'
Ned 2 .31 ~` .55" .29~ .31 ~ .13 .30~`'
Ned 3 .01 .08 -.14 .07 -.15 .07
Ned 4 .11 .36" .08 .37~~ .01 .25
Ned 5 .11 .30' .06 -.07 .13 .15~`
Ned 6 .17 .43~`' .26~ .19 .18 .29'

1-Klankmanipulatie 2-Cognitieve begrippen 3-Produktieve woordenschat
4-Receptieve woordenschat S-Zinsimitatie 6-Tekstbegrip

10.3.2 Afhankelijkheid tussen de talen

Om de richting van beïnvlceding van de twee talen te onderzoeken is gebruik gemaakt van
LISREL-analyse. Bij toepassing van het LISREL-model zijn de factorscores van taalvaar-
digheid gebruikt zoals beschreven in paragraaf 10.2 De aanname is daarbij dat er naast een
longitudinaal verband binnen de ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands ook
sprake is van cross-linguïstische causale relaties tussen de ontwikkeling in beide talen.
In figuur 10.1 staat het gestandaardiseerde structurele LISREL-model beschreven voor de
Antilliaanse kleuters. De goodness-of-fit van het beschreven model bedraagt .91. Xz-
tcetsing geeft aan dat het model niet verwoipen hoeft te worden (p-.17).

Figuur 10.1: Gestandaardiseerde oplossing voor het structurele LISREL-model van
verwerving van het Papiamentu en het Nederlands van Antilliaanse kleuters in
Nederland

Het model geeft aan dat er sterke longitudinale verbanden bestaan binnen de ontwikkeling
van het Papiamentu en het Nederlands. Daamaast blijkt er sprake te zijn van transfer van
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taalvaardigheden. Aan het begin van het basisondeiwijs in Nederland is er sprake van
transfer van het Papiamentu naar het Nederlands. Na 2 jaar onderwijs is de relatie juist
andersom en is de richting van transfer van het Nederlands naar het Papiamentu. Het
niveau van het Papiamentu wordt na een jaar onderwijs bepaald door het Papiamentu-
niveau waarmee de kinderen de basisschool binnenkomen. Na 2 jaar onderwijs wordt dat
niveau niet slechts bepaald door het Papiamentu-niveau van het jaar daarvoor, maar tevens
door het niveau van het Nederlands op dat moment. Het lijkt erop dat de vorderingen die
de Antilliaanse kinderen maken in het Nederlands eveneens de ontwikkeling van het
Papiamentu bevorderen. Het niveau van het Nederlands bij de aanvang van het
basisonderwijs wordt mede bepaald door het niveau van het Papiamentu waarmee de
kinderen de basischool binnenkomen. Het beginniveau van het Nederlands heeft
vervolgens een belangrijke invloed op de verdere ontwikkeling van het Nederlands.
Geconcludeerd kan worden dat het vaardigheidsniveau in het Papiamentu bij de aanvang
van het basisonderwijs een belangrijke invloed heeft op de ontwikkeling van zowel het
Papiamentu als het Nederlands van de kinderen. Met behulp van de analyse is aangetoond
dat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen het Papiamentu en het Nederlands.
Het analysemodel geeft bovendien aan dat de richting van de afhankelijkheid loopt van de
sterkste naar de zwakkere taal. In hoofdstuk 9 is aangetoond dat voor Antilliaanse kinderen
in het Nederlandse basisonderwijs geldt dat aanvankelijk het Papiamentu de sterkste taal
is. De transfer loopt in het begin dan ook van het Papiamentu naar het Nederlands. Na
verloop van tijd wordt echter het Nederlands de sterkste en het Papiamentu de zwakkere
taal en vindt er transfer plaats van het Nederlands naar het Papiamentu.

10.4 Tweetaligheid en metalinguïstisch bewustzijn

In hoofdstuk 5 is de opzet van de toets waarmee metalinguïstische kennis is gemeten,
uitvoerig besproken. In deze paragraaf worden eerst de resultaten gepresenteerd die de
Antilliaanse kinderen in Nederland aan het eind van groep 2 behalen op de vijf
deelcomponenten van de metalinguïstische tcets. Vervolgens wordt de mate van
samenhang bepaald van de toetsen en wordt met behulp van factoranalyse de
dimensionaliteit van de tcets onderzocht. Tenslotte wordt in paragraaf 10.4.2 het
metalinguïstisch bewustzijn gerelateerd aan de vaardigheid in beide talen. Nagegaan wordt
in hceverre een hoog niveau van tweetaligheid samengaat met een hoge mate van
metalinguïstisch bewustzijn.

10.4.1 Resultaten op de metalinguïstische toetsen

Op het derde meetmoment (eind grcep 2) zijn bij alle kinderen vijf inetalinguïstische taken
afgenomen, te weten analyse in fonemen, analyse in woorden, synthese van klanken, rijm
en objectivatie. In tabel 10.8 zijn de gemiddelde scores en standaarddeviaties opgenomen.
Op de onderdelen die gerelateerd zijn aan decodeervaardigheid, te weten analyse in
fonemen en synthese van klanken, scoren de kinderen zeer zwak en is er sprake van een
relatief grote spreiding.
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Tabe110.8:Gemiddelden en standaarddeviaties op de onderdelen van de metalinguïsti
sche toets in Nederland (N-62)

Max. score Gem. Sd.

Analyse in woorden 10 5.85 2.10
Analyse in fonemen 20 2.15 4.01
Synthese van klanken 20 3.03 4.19
Rijm 10 7.45 2.83
Objectivatie 10 6.79 2.40

Met behulp van principale-componentenanalyse is gezocht naar centrale tendenties binnen
de vijf gemeten vaardigheden. Er kon een één-factor-oplossing worden teruggevonden
voor de metalinguïstische taken die zijn afgenomen aan het eind van grcep 2. De
verklaarde variantie komt daarbij uit op 42 procent. Tabel 10.9 geeft de factorladingen
weer per taakonderdeel.

Tabel ]0.9: Factorladingenvan de metalinguistische toetsonderdelen in Nederland

Variabelen Factorlading

Analyse van woorden .29
Analyse van fonemen .77
Synthese van klanken .90
Rijm .67
Objectivatie .38

10.4.2 Metalinguistisch bewustzijn en taalvaardigheid

Om de relatie tussen taalvaardigheid en metalinguïstisch bewustzijn te onderzoeken zijn
correlaties berekend tussen de factorscores van het Papiamentu en het Nederlands en
aspecten van metalinguïstisch bewustzijn. Tabel 10.10 presenteert de correlatiematrix
tussen de vaardigheden in de twee talen en het metalinguïstische bewustzijn aan het eind
van groep 2. De factor metalinguïstisch bewustzijn geeft een significante samenhang te
zien met de factor taalvaardigheid in beide talen. De samenhang met het Nederlands is
daarbij sterker dan met het Papiamentu. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de
metalinguïstische kennis is getcetst in het Nederlands. In alle gevallen is er sprake van
positieve correlaties. Voor het Papiamentu zijn er significant positieve verbanden te zien
op de onderdelen analyse in fonemen en klanksynthese. Voor het Nederlands is op alle
onderdelen sprake van significant positieve verbanden.
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Tabe110. I0: Correlatiestussen taalfactorscores en metalinguïstisch bewustz~n in
Nederland

Papiamentu Nederlands

Analyse woorden .03 .25 ~
Analyse fonemen .25' .28'
Synthese klanken .26' .36'~
Rijm .13 .50'~
Objectivatie .18 .30~
Metalinguïstisch bewustzijn .26' .51 ~'
(factor)

Met behulp van correlationele analyse is gezocht naar de samenhang tussen de diverse
componenten van metalinguïstisch bewustzijn en aspecten van taalvaardigheid. In tabel
10.11 zijn de correlaties opgenomen van de scores voor taalvaardigheid in het Papiamentu
en het Nederlands aan het eind van groep 2 en de vijf onderdelen van de metalinguïstische
toets. De correlaties met de taalvaardigheid Nederlands zijn in de meeste gevallen signifi-
cant. Dat geldt niet voor het Papiamentu. Opvallend laag zijn de correlaties tussen alle
onderdelen van taalvaardigheid in beide talen en het onderdeel analyse in woorden. Voor
beide talen geldt dat de samenhang tussen taalvaazdigheid en het onderdeel synthese van
klanken het hoogste is van alle overige onderdelen van de metalinguïstische tcets. Het
onderdeel cognitieve begrippen-kennis in het Papiamentu vertoont een significante
samenhang met de metalinguïstische taakonderdelen analyse in fonemen en synthese van
klanken. De cognitieve taak in het Nederlands geeft significante correlaties te zien met
rijm en objectivatie.
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Tabel 10.11: Correlaties tussen Papiamentu en Nederlands en aspecten van
metalinguistisch bewustzijn in Nederland

Analyse
woorden

Analyse
fonemen

Synthese
klanken

Rijm Objectivatie

P N P N P N P N P N

1 -.13 .38~~` .21 .21 .24 .26~` .OS .30' .16 .08
2 .00 .02 .27~ .16 .33~~ .19 .19 .52~`~ .23 .35~`~`
3 -.10 .33~`~` .20 .25~` .09 .32~~ .11 .30~ .22 .18
4 .00 .18 .19 .19 .18 .27' .09 .43~~` .18 .26'
S .O1 -.OS .17 .27~ .21 .30~`~ .02 .16 .OS .25
6 .02 .23 .23 .20 .28~ .26~` .16 .48~`~` .08 .22

1-Klankmanipulatie 2-Cognitieve begrippen 3-Produktieve woordenschat
4-Receptieve woordenschat S-Zinsimitatie 6-Teksibegrip

Nadere analyse van de samenhang tussen de verschillende cognitieve taken en de
metalinguïstische taken geeft met uitzondering van het onderdeel analyse in woorden,
positieve correlaties te zien tussen alle onderdelen. Die zijn echter niet alle significant. In
tabel 10.12 zijn deze correlaties opgenomen. Daarbij is de samenhang tussen
metalinguïstische taken en kennis van cognitieve begrippen in het Nederlands groter dan in
het Papiamentu. Opvallend lage correlaties zijn te zien tussen het onderdeel analyse in
woorden en kennis van cognitieve begrippen in het Papiamentu en het Nederlands.

Tabel ]0.12: Correlaties tussen aspecten van metalinguistisch bewustz~n en cognitieve
begrippen in het Papiamentu en het Nederlands in Nederland

Analyse
woorden

Analyse
fonemen

Synthese
klanken

Rijm Objecti-
vatie

Pap Ned Pap Ne Pap Ned Pap Ned Pap Ned
d

Kleur -.I1 .00 .21 .12 .28~ .12 .20 .20 .12 .02
Vorm .08 -.OS .23 .04 .28~ .03 .16 .31' .19 .26~
Hoeveelheid -.03 -.O1 .27~` .17 .25' .25~` .21 .44' .31~ .30'
Ruimte .OS -.02 .10 .20 .22 .09 .OS .46~' .21 .22
Relaties .04 .17 .26' .03 .26' .15 .08 .40'~ .04 .37~`~

Met behulp van variantie-analyse is vervolgens nagegaan in hoeverre een gebalanceerd
niveau van tweetaligheid samengaat met een hoge mate van metalinguïstisch bewustzijn.
Daartoe is een driedeling gemaakt binnen de groep van informanten (N~2) naar mate van
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tweetaligheid. De eerste groep betreft kinderen die boven het gemiddelde scoren in beide
talen en die worden beschouwd als vaardig in beide talen (N-23). In de tweede groep zijn
kinderen opgenomen die boven het gemiddelde scoren in één taal en die worden
beschouwd als vaardig in één taal (N-22). Tenslotte zijn kinderen die onder het
gemiddelde scoren in beide talen ondergebracht in een derde grcep (N-17). Voor elke
groep zijn de gemiddelde scores berekend op de vijf inetalinguïstische taken. In tabel
10.13 zijn de resultaten van deze analyse weergegeven.

Tabe110.13: Gemiddelden op metalingui'stische taken in Nederland onderscheiden naar
kinderen die vaardig z~n in twee talen, in één van beide talen ofin geen van
beide talen

Boven gemiddelde
in twee talen

Vaardig in één taal Onder gemiddelde
in twee talen

Analyse woorden 6.25 5.68 5.50
Analyse fonemen 3.21 2.23 0.44
Synthese klanken 4.46 2.91 1.06
Rijm 8.54 7.23 6.13
Objectivatie 7.75 6.55 5.69

Kinderen die vaardig zijn in beide talen behalen in alle gevallen betere resultaten op de
metalinguïstische taken dan kinderen die vaardig zijn in één taal. Laatstgenoemde kinderen
scoren op hun beurt weer hoger dan de kinderen die in beide talen onder het gemiddelde
scoren. Op het onderdeel analyse in woorden blijkt het verschil tussen de groepen niet
significant. Voor analyse in fonemen is er sprake van een tendens tot significantie (p~.10).
Het verschil tussen de groepen blijkt duidelijk significant voor klanksynthese (p~.05), voor
rijm (p~.05) en voor objectivatie (p~.05).

10.5 Conclusies

In dit hoofdstuk is de samenhang onderzocht tussen cognitieve ontwikkeling en metalin-
guïstisch bewustzijn en het patroon van tweetalige ontwikkeling van Antilliaanse kleuters
in Nederland. Tussen de verschillende dimensies van cognitieve ontwikkeling en overige
aspecten van taalvaardigheid is in beide talen een significante samenhang gevonden.
Met behulp van LISREL-analyse is voorts een sterke samenhang gevonden tussen de
ontwikkeling van het Papiamentu en het Nederlands van Antilliaanse kleuters in
Nederland. Er blijkt echter een verandering op te treden in de relatie tussen de talen.
Aanvankelijk is het Papiamentu de sterkere taal van de kinderen en is er sprake van
transfer van het Papiamentu naar het Nederlands. Later wordt echter het Nederlands de
sterkere taal van de kinderen en loopt de richting van transfer van het Nederlands naar het
Papiamentu. Vorderingen die de Antilliaanse kinderen maken in het Nederlands blijken
dan eveneens de ontwikkeling van het Papiamentu in Nederland te bevorderen.
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Zowel op Curaqao als in Nederland blijkt het niveau van het Papiamentu bij de aanvang
van het basisonderwijs de verdere ontwikkeling in beide talen in belangrijke mate te
bepalen. Ten aanzien van de interdependentie tussen het Papiamentu en het Nederlands is
aangetoond dat de richting van causaliteit tussen de twee talen op Curagao loopt van het
Papiamentu naar het Nederlands en niet omgekeerd. Op Cura~ao beïnvloedt het
Papiamentu-niveau na een jaar onderwijs bovendien het niveau van het Nederlands op dat
moment. Aan het eind van de kleuterperiode is op Curapao geen directe beïnvlceding
gevonden van het Nederlands door het Papiamentu. In Nederland vindt op dat moment
transfer plaats van het Nederlands naar het Papiamentu. Dit is te verklaren vanuit het feit
dat kinderen in Nederland vooral via het kleuteronderwijs vooruitgang boeken op hun
Nederlandse taalvaardigheid.
Verder is tussen taalvaardigheid in het Papiamentu en het Nederlands en metalinguïstisch
bewustzijn in Nederland evenals op Cura~ao een sterke samenhang gevonden. Kinderen
die aan het eind van de kleuterperiode een min of ineer gebalanceerd hoog niveau van
tweetaligheid bezitten, scoren hoger op cognitieve en metalinguïstische taken dan kinderen
die laag scoren in één taal of in beide talen. Een hoog niveau van tweetaligheid hangt
blijkbaar samen met een gced inzicht in de structuur van taal als zodanig .
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HOOFDSTUK 11: DETERMINANTEN VAN TAALONTWIKKELING
IN NEDERLAND

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal vanuit welke sociolinguistische en
ondenvijskundige factoren de individuele verschillen in de taalvaardigheidsontwikkeling
in het Papiamentu en het Nederlands van AntilliaanselArubaanse kinderen in de
onderbouw van het Nederlandse basisonderwijs mede kunnen worden verklaard. De
taalvaardigheid van de kinderen wordt daartoe gerelateerd aan de verzamelde leerling-,
gezins- en onderwijsgegevens, zoals beschreven in hoofdstuk 5. In paragraaf 11.1 wordt de
invloed onderzocht van biografische gegevens van de kinderen en van hun culturele
oriëntatie. In paragraaf 11.2 wordt ingegaan op omgevingsfactoren als het gezin, de
wijdere omgeving en de school. Voor de sociobiografische gegevens wordt met behulp
van factoruialyse gezocht naar een meer beperkte set van predictorvariabelen. In paragraaf
11.3 wordt met behulp van correlationele analyse de taalvaardigheid van kinderen bij het
begin en aan het einde van de onderzoeksperiode gerelateerd aan de gevonden clusters van
predictorvariabelen. Met behulp van regressie-analyse wordt tenslotte een schets gegeven
van die predictorvariabelen die in belangrijke mate de ontwikkeling in het Papiamentu en
het Nederlands van Antilliaanse en Arubaanse kleuters in de Nederlandse context bepalen.

11.1 Leerlingkenmerken

11.1.1 Descriptieve analyse van leerlingkenmerken

Sekse, leeftijd en verblijfsduur in Nederland zijn opgenomen als biografische gegevens
van de kinderen (N~2) en worden als zelfstandige factoren beschouwd in de analyse van
predictorvariabelen. Het aantal jongens en meisjes in het ondercoek in Nederland is
evenredig verdeeld: 49 procent meisjes en 51 procentjongens. Aan het begin van het
onderzoek varieerde de leeftijd van de deelnemende kinderen van 4 tot 5;5 jaar. De meeste
kinderen (73 procent ) zijn buiten Nederland geboren op de Nederlandse Antillen of
Aruba. De gemiddelde verblijfsduur in Nederland is dan ook geringer dan de gemiddelde
leeftijd van de kindereq namelijk 44 maanden (3;7 jaar) aan het begin van het onderzoek.
Daamaast is de sociaal-culturele oriëntatie van de kinderen in Nederland aan de hand van
een voorgestructureerde vragenlijst vastgesteld. De vragen hebben betrekking op de
attitude van de kinderen ten aanzien van de school en de leerkracht, de etniciteit van
vrienden thuis en op school en de voorkeur voor voorleesverhaaltjes, televisieprograrnma's,
muziek, eteq taal en woonplaats. De antwoorden van de kinderen werden dichotoom
gecodeerd naar attitude ten opzichte van de eigen cultuur (C1) en van de Nederlandse
cultuur (C2). Tabel 11.1 bevat in vergelijkend perspectief de relatieve waarden van de
attitudemetingen ten opzichte van de diverse deelaspecten van culturele oriëntatie van de
kinderen. Duidelijk wordt dat de meeste kinderen de eigen cultuur prefereren boven de
Nederlandse cultuur. Een uitzondering daarop vormt de school: er is geen preferentie voor
naar school gaan in eigen land boven Nederland of omgekeerd. Hierbij moet worden
aangetekend dat de meeste participerende kinderen geen schoolse ervaring hebben in eigen
land. Opvallend veel kinderen prefereren daazentegen om op de Antillen te woneq terwijl
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slechts een klein gedeelte (17 procent) liever in Nederland woont. De meeste kinderen
spelen het liefst met kinderen uit de eigen etnische groep. Dit geldt wwel voor vrienden op
school als thuis. Opvallend veel kinderen zouden een Antilliaanse leerkracht willen. Dit is
des te meer opmerkelijk, omdat er in de schoolpraktijk in Nederland weinig
Papiamentutalige leerkrachten zijn en de kinderen geen andere schoolervaring dan de
Nederlandse hebben. Een redelijk hoog percentage zou liever naar televisieprogramma's in
het Papiamentu kijken. Dergelijke programma's bestaan nauwelijks in Nederland, terwijl er
bovendien vrijwel geen Papiamentutalige kinderprogramma's op videobanden verlaijgbaar
zijn. Over het algemeen is de houding ten aanzien van de Nederlandse cultuur positief.

Tabe111.1: Culturele prejererttie van Antilliaanse~Arubaanse kinderen in Nederland
(in r)

Eigen cultuur Nederlandse cultuur Geen
preferentie

verhaaltjes 53 32 15
muziek 46 30 24
televisieprogramma's 43 36 21
taal 47 32 21
wonen 69 17 14
school 40 40 20
leerlaacht 54 31 15
vrienden op school 44 21 35
vrienden thuis 47 20 33

11.1.2 Samenhang tussen leerlingkenmerken

Eerst is met behulp van correlationele analyse de samenhang onderzACht tussen de diverse
variabelen die samen de factor culturele oriëntatie van de kinderen vormen. In tabel 11.2
wordt de conelatiematrix gepresenteerd voor wat betreft de aspecten van eigen cultuur. Er
blijkt een sterke samenhang te zijn tussen vrijwel alle gedefuueerde aspecten van oriëntatie
op de eigen cultuur. Kinderen die aangeven een leerla-acht uit de eigen etnische groep te
prefereren blijken ook liever naar verhaaltjes in het Papiamentu te luisteren en geven
tevens de voorkeur aan televisieprogramma's en liedjes in de eigen taal.
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Tabe111.2 : Samenhang tussen aspecten van oriëntatie op de eigen cultuur van
Antilliaanse~Arubaanse kinderen in Nederland

Sch Vrs Et I.er Lez Tv Muz Vrt Ta

Vrs .43"
Et .38" .33"
Ler .34" .21 .48"
Lez .36" .26' .43;' 60"
Tv .24~ .20 .38" .50" .52~`~`
Muz .33" . 14 .18 .44~`~` .41'~ .42"
Vrt .26' . 26' .30' .12 .25' .20 .33" .34"
Ta .20 .17 .47~`~ .39~" .28' .34" .33'~` .27~`
Wo .44~' .19 .19 .47~" .41'~` .31~` .38~" .27~`

sch-school, vrs-vrienden op school, et-elen, ler-leerkracht, lez-voorleesverhaal jes,
tv-televisieprorgamma's, muz-muziel~ vrt-vrienden Ihuis, ta-taal, wo-wonen

In tabel 11.3 worden de correlaties gepresenteerd van de variabelen die samen de factor
ori'ëntatie op de Nederlandse cultuur bepalen. Ook hier is een samenhang gevonden tussen
leerla~acht en de preferente taal voor verhaaltjes. Verder blijkt dat kinderen die liever in
Nederland wonen ook liever met Nederlandstalige vriendjes omgaan. De variabele 'eten'
toont over het algemeen weinig samenhang met de overige aspecten.
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Tabe111.3: Samenhang tussen aspecten van oriëntatie op de Nederlandse cultuur van
Antilliaanse~Arubaanse kinderen in Nederland

Sch Vrs Et Ler Lez Tv Muz Vrt Ta

Vrs .39~"
Et .OS .08
I.er .16 .21 .13
Lez .17 . 18 .15 .43~'
Tv .10 .31~` .34~' .26' .20
Muz .13 .21 .04 .l3 .36" .18
Vrt .14 .23 .21 .06 .02 .26; .20
Ta .28~ .16 .20 .24' . 39'~` .31' .29' .36~"
Wo .37" .12 -.03 .06 .09 .15 .29' .14 .18

sch-school, vrs-vrienden op school, et-eten, ler-leerkracht, lez-voorleesverhaaljes,
tv-televisieprorgamma's, muz-muzielr; vrt-vrienden thuis, ta-taal, wo-wonen

Met het oog op inhoudsvaliditeit is de dimensionaliteit onderzocht van de variabele
culturele oriëntatie. Factoranalyse geeft aan dat deze variabele twee onderdelen omvat,
waarvan één verwijst naar de eigen cultuur (C1) en de andere naar de Nederlandse cultuur
(C2). Er blijkt sprake van één-factor-oplossingen voor de oriëntatie op eigen cultuur (40"~0
verklaarde variantie) en voor oriëntatie op de Nederlandse cultuur (290~o verklaarde
variantie). In tabel 11.4 zijn de bijbehorende factorladingen opgenomen.
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Tabel 11.4: Factorladingenvoor culturele oriëntatie van kinderen in Nederland

Variabelen Eigen cultuur Nederlandse cultuur

School 62 51
Vrienden op school 46 56
Eten 65 37
L,eerkracht 76 51
Voorlezen 75 60
Televisie 67 61
Muziek 63 53
Vrienden thuis 49 50
Taal 59 67
Wonen 63 43

11.2 Omgevingskenmerken

Onder omgevingskenmerken worden gerekend de gezinssituatie van het kind alsmede de
taal die het kind gebruikt binnen en buiten het gezin. Er zijn drie clusters van
omgevingskenmerken onderscheiden: de gezinssituatie, de culturele oriëntatie van de
ouders en de taalkeuze van het kind.

11.2.1 Descriptieve analyse van gezinskenmerken

Verreweg de meeste gezinnen van de deelnemende kinderen hebben een lage sociaal-
economische status (75 procent). De gemiddelde SES wordt voornamelijk bepaald door
het opleidingsniveau en beroep van de mceder, omdat in bijna de helft van de gezinnen
waar data zijn verzameld (N~2), de vader ontbreekt. In de meeste gevallen zijn de
kinderen in gezinsverband met de mceder naar Nederland geëmigreerd: de gemiddelde
verblijfsduur in Nederland van de moeder komt overeen met die van het kind (4 jaar).
Volgens opgave van de ouders spreken de ouderslverzorgers onderling overwegend
Papiamentu thuis. Het Nederlands speelt een grotere rol in de interactie met de kinderen,
maar niet in overwegende mate. Kinderen spreken onderling en met de ouders meer
Nederlands dan Papiamentu. Naar verhouding hebben mceders veel minder contact met
het Nederlands dan de vaders. Voor laatstgenoemden is de dagelijkse omgangstaal buiten
het gezin hoofdzakelijk Papiamentu. Tabel 11.5 geeft een overzicht.
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Tabe111.5: DoorAntilliaanse~Arubaanse ouders aangegeven taalgebruik van het gezin
in Nederland (nr)

Papiamentu Nederlands Papiamentu t
Nederlands

Ouders onderling 77 03 20
Vader tov kind 47 18 32
Mceder tov kind 53 10 37
Kind tov ouders 23 15 63
Kinderen onderling 16 21 63
Kind tov vrienden 25 36 39
thuis 16 53 30
Kind tov vrienden 31 18 52
straat 33 30 37
Kind tov 71 13 16
Ant.vrienden
Contact vader
Contact mceder

De culturele oriëntatie van het gezin is bepaald aan de hand van een lijst gesloten vragen
over boeken en muziek, mediagebniilc (radio, televisie, dagbladen), feesten, eetgewoonte,
toekomstperspectief, taalattitude. Op een vierpuntsschaal, lopend van 'niet' tot beide talen'
konden ouders de mate van gebnuk aangeven van bceken en muziek in het Papiamentu en
het Nederlands. Codering van de antwoorden vond plaats op basis van scoretcekenning
aan respectievelijk de eigen cultuur (C1) en de Nederlandse cultuur (C2) voor zowel de
vader als de moeder. Voor wat deze variabele betreft, blijken de meeste gezinnen zàch
bicultureel op te stellen. Geen enkel gezin richt zich uitsluitend op de Nederlandse cultuur,
terwijl slechts een minimaal aantal (2 procent) zich uitsluitend op de eigen cultuur richt.
Aan de hand van vragen over mediagebnrik in het gezin kon op een drie-puntsschaal
(dagelijks, soms, nooit) worden aangegeven in welke mate in het gezin gebruik wordt
gemaakt van televisieprogramma's, radioprogramma's en kranten in de eigen taal en het
Nederlands. Bij codering van de gegevens zijn aan de antwoorden respectievelijk 2, 1 en 0
punten tcegekend. Uit de gegevens blijkt dat in de meeste Antilliaanse gezinnen niet op
dagelijkse basis gebruik wordt gemaakt van het media-aanbod in Nederland. Dat geldt
zowel voor het Papiamentu als voor het Nederlands. Ten aanzien van het Papiamentu is
een verklaring hiervoor te vinden in het feit dat in Nederland het media-aanbod minimaal
is en vrijwel beperkt tot een aantal dagbladen uit de Antillen en een gering aantal
radioprogramma's in het Papiamentu. Er wordt relatief vaker gebruik gemaakt van het
aanbod via de Nederlandse media. Tabel 11.6 geeft hiervan een overzicht.
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Tabel 11.6: Mate van mediagebruik in het Papiamentu en het Nederlands in Nederland

Papiamentu Nederlands

dagelijks 02 03
soms 68 95
nooit 30 02

Aan de ouders zijn voorts schriftelijke vragen gesteld omtrent hun leefgewoonten (feesten,
eten) en hun tcekomstperspectief ten aanzien van hun verblijf in Nederland. Codering
vond op dezelfde wijze plaats als hierboven omschreven. Ook bij dit onderdeel blijken de
meeste ouders (73 procent) zich op beide culturen te richten. Een gering aantal gezinnen
richt zich pertinent niet op de eigen cultuur (5 procent). In 22 procent van de gezinnen
richt men zich uitsluitend op de eigen cultuur.
Aan de ouders is tenslotte gevraagd om op een drie-puntsschaal aan te geven of naar hun
mening de betreffende talen belangrijk zijn voor de onderwijskansen van hun kinderen.
Over het belang van een goede beheersing van het Nederlands zijn de meeste ouders het
met elkaar eens. Opmerkelijk veel ouders spreken zich ook uit voor onderwijs in de eigen
taal. Dit is te zien in tabel 11.7

Tabe111.7: Attitude van Antilliaanse~Arubaanse ouders ten aanaien van het
Papiamentu en het Nederlands in het onderw~s in Nederland

Belangrijk Niet belangrijk Geen mening

Papiamentu
Nederlands

63
95

31
OS

06
00

11.2.2 Omgevingstaal

De taallceuze van het kind in de omgeving van huis, straat en school is onderzocht aan de
hand van een aantal vragen die in de eigen taal mondeling zijn gesteld aan het kind. De
antwoorden van de kinderen werden gecodeerd op een vijf-puntsschaal lopend van
uitsluitend Papiamentu tot uitsluitend Nederlands. Ten behceve van de oveizichtelijkheid
in de analyse zijn de vijf categorieën teruggebracht tot drie. In tabel 11.8 zijn de relatieve
waarden opgenomen van de taalkeuze zoals aangegeven door de kinderen. Met vriendjes
op school wordt meestal Nederlands gesproken en met vriendjes thuis meestal Papia-
mentu. De kinderen geven aan thuis overwegend Papiamentu te spreken, maar het gebnuk
van het Nederlands naast de eigen taal is opvallend hoog.
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Tabe111.8: Taalkeure van Antilliaanse~Arubaanse kinderen in Nederland ~r)

Papiamentu Nederlands Papiamentu f
Nederlands

Met vader 56 19 24
Met mceder 65 19 15
Met jongere broerizus 56 22 22
Met oudere broerizus 61 19 21
Met beste vriend(in) 41 37 22
Met vrienden op school 25 43 32
Met vrienden thuis 59 17 24

Factoranalyses zijn uitgevcerd op de drie clusters van onderzochte omgevingskenmerken:
de gezinssituatie, de culturele oriëntatie van de ouders en de taalkeuze van het kind. Met
behulp van correlationele analyse is de samenhang onderzocht van de items die de
variabele gezinstaal vormen. De correlatiematrix in tabel 11.9 laat positieve correlaties
zien voor alle items. Uit de tabel valt op te maken dat het taalgebruik van de kinderen
onderling thuis grote samenhang toont met het taalgebruik van de kinderen met vrienden
thuis en in mindere mate met leeftijdgenoten op straat. Er zijn hoge correlaties te zien
tussen taalcontact van de moeder en de taal die thuis door de ouders onderling wordt
gesproken, alsmede met de taal die de moeder in de interactie met het kind gebruikt. De
coirelaties tussen deze items liggen voor de vader veel lager.
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Tabel 11.9: Correlaties b~ gezinstaal in Nederland

ou va-k moe-k k-ou k-k k-vrt k-vrs k-Avr conva
va-k .48'~`
moe-k .61' ~` . 56~'
k-ou .26' .44 ~` ~` . 56"
k-k .53" . 58'~` . 61~`~` .58"
k-vrt .38~`~` .50'~ .35~" .40" . 80~`~`
k-vrs . 31' .31' .38" .66" .61' ~ .67' ~`
k-Avr . 34~" .28' .26~` .38" . 52~' .67'~` .70"
conva .30~ .53" . 15 .23 .40'~` .63~~` . 37~' .32'
conmoe 70" .44" .75' ~ .36" .59" .57" . 52' ~` .43' ~` .41 ~` ~`

k-kinc~ va-vader, moe-moeder, ou-ouders, vrt-vrienden thuis, vrs-vrienden op straat,
Avr-Antilliaanse vrienden, corrva- taalcontactvader, conmoe- taalcontactmoeder.

De variabete gezinstaal leverde één factor op die 53 procent van de variantie van items
verklaart. In tabel 11.10 worden de desbetreffende factorladingen weergegeven. Het
taalcontact van de moeder en het taalgebnaik van de kinderen met leeftijdgenoten laden
hoog op de factor gezinstaal.

Tabel I I.10: Factorladingenvoor de variabele gezinstaal in Nederland

Variabelen Factorladingen

Ouders onderling 67
Vader tov kind 70
Mceder tov kind 72
Kind tov ouders 67
Kind tov kind 87
Kind tov vrienden thuis 83
Kind tov vrienden straat 76
Kind tov Antilliaanse vrienden 67
Contact vader 58
Contact mceder 80

De culturele oriëntatie van ouders is gemeten met vragen naar verdieping in de cultuur via
lezen en muziek, mediagebruik, culturele gewoonten (feesten, kleding) en de attitude ten
opzichte van het Papiamentu en het Nederlands. Voor wat betreft de oriëntatie van de
ouders op de eigen cultuur blijkt er een sterke samenhang te bestaan tussen lezenlmuziek
en leefgewoonten. Bij de oriëntatie op de Nederlandse cultuur geven vooral lezenlmuziek
en mediagebruik een sterke samenhang te zien. De variabele culturele oriëntatie van de
ouders levert twee unidimensionale schalen op. De schaal oriëntatie op eigen cultuur (C1)
verklaart 42 procent van de variantie van de items. Voor de schaal oriëntatie op de
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Nederlandse cultuur (C2) bedraagt het percentage verklaarde variantie 43 procent.
Taalattitude blijkt op beide factoren het laagst te laden. De factor C1 wordt voornamelijk
bepaald door de verdieping in eigen cultuur en leefgewoonten. De factor C2 wordt in hoge
mate bepaald door de mate van gebnuk van de Nederlandse media. In tabel 11.11 zijn de
factorladingen opgenomen voor culturele oriëntatie van de ouders.

Tabel 11. ll: Factorladingen voor culturele oriëntatie van de ouders in Nederland

Variabelen Eigen cultuur Nederlandse
cultuur

Lezenlmuziek 76 73
Mediagebruik 69 84
Gewoonten 75 54
Taalattitude 25 40

Alle items die samen de variabele taalkeuze van het kind vortnen, geven positieve
correlaties te zien (tabel 11.12). Opvallend is daarbij de relatief lage coirelatie tussen de
taal die het kind gebnukt in interactie met de moeder en het taalgebruik met de vader en
oudere broer~zus. De coirelatie tussen de taalkeuze in het contact met de mceder en met de
jongere broerizus is veel hoger.

Tabel 11.12: Correlatiematrix voor de taalkeuze van Antilliaanse~Arubaanse kinderen in
Nederlarul

K-va K-moe K-job K-oub K-bvr
k-mce .33~~
k-job .68~`~` .55~~
k-oub .83~~ .22 .51 ~ ~
k-bvr .30~` .38~`' . 51~`~` .45'~
k-ovr .32~` .19 .20 .19 .48~`~

k-kinc~ va-vader, moe-moeder, jobjongere broer~zus, oub-oudere broer~zus,
bvr-boezemvriend, ovr-overige vrienden.

Voor wat de variabele taalkeuze van het kind betreft is er één factor teruggevonden. De
verklaarde variantie van de items bedraagt 53 procent. In tabel 11.13 zijn de bijbehorende
factorladingen opgenomen.
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Tabe111.13: Factorladingen voor de variabele taalkeuze van het kind in Nederland

Variabelen Factorladingen

Contact vader 85
Contact moeder 60
Contact jongere broerizus 87
Contact oudere broer~zus 81
Contact boezemvriend 70
Contact overige vrienden 47

11.2.3 Kenmerken van institutionele opvang

Aan de ouders zijn vragen gesteld over de voorschoolse ervaring van de kinderen. In de
meeste gevallen (63 procent) hadden de kinderen die niet. Aan de leerkrachten van de
deelnemende kinderen zijn vragen voorgelegd over het taalcontact met het Papiamentu en
het Nederlands binnen en buiten de school. Het contact met het Papiamentu vindt daarbij
veel meer buiten dan binnen de school plaats, terwijl het contact met het Nederlands
volgens de leerkrachten juist voornamelijk binnen de scholen plaatsvindt. Er zijn
opmerkelijk weinig kinderen die noch binnen noch buiten de school contact hebben met de
eigen taal. Daartegenover staat een veel hoger percentage dat volgens de leerkracht buiten
de school geen contact zou hebben met het Nederlands.
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Tabe111.14: Contact met het Papiamentu en het Nederlands binnen en buiten de school
in Nederland

Veel Weinig Geen

Papiamentu binnen school 49 45 06
Nederlands binnen school 72 24 04
Papiamentu buiten school 58 38 04
Nederlands buiten school 23 SS 23

De taalkeuze van de kinderen in contact met kinderen uit de eigen etnische groep variëert
volgens de leerkracht naar omgeving. Binnen de school wordt er meer gebnuk gemaakt
van het Nederlands (66 procent) in contacten met andere Antilliaanse kinderen, terwijl
buiten de school veel meer het Papiamentu wordt gebnukt tussen kinderen van dezelfde
etnische grcep (52 procent). Het aantal kinderen dat binnen de eigen etnische grcep in
beide talen communiceert is relatief gering en die groep is op school bovendien kleiner (13
procent) dan daarbuiten (24 procent). Dit feit is waarschijnlijk te verklaren vanuit het
gegeven dat er op school veel meer Nederlands wordt gebruikt tussen Antilliaanse
kinderen onderling.
In de meeste gevallen (59 procent) blijkt de boezemvriend(in) atkomstig te zijn uit de
eigen etnische groep. Met die vriend(in) wordt voornamelijk Papiamentu gesproken. Maar
ook een aanzienlijke groep (41 procent van de kinderen) heeft een Nederlandstalige
bcezemvriend(in). Het contact verloopt dan in het Nederlands.
De variabele taalcontact leverde een één-factor oplossing op voor contact met het
Papiamentu met een verklaarde variantie van 59 procent. Voor contact met het Nederlands
werd ook één factor gevonden met een verklaarde variantie van 50 procent. De
bijbehorende factorladingen zijn te vinden in tabel 11.15.

Tabel ll. lS: Factorladingenvoor de variabele taalcontactvan het kind

Contact in Papiamentu Contact in Nederlands

I.eeftijdgenoten op school 75 63
Leeftijdgenoten buiten school 76 63
Bcezemvriend(in) 73 70
Antillianen op school 77 75
Antillianen buiten school 82 81

Op drie momenten is aan de leerla~achten gevraagd of de kinderen extra-opvang in het
Nederlands krijgen: aan het begin van de kleutetperiode en vervolgens weer na een en na
twee jaar onderwijs. In vergelijking met kinderen uit andere etnische grcepen blijkt die
opvang relatief gering. In tabel 11.16 is een overzicht opgenomen van het percentage
Antiliaanse kinderen dat extra lessen Nederlands krijgt op school in de loop van de
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kleuterpeiiode. Te zien is dat aan het begin van de kleuterperiode 41 procent van de
kleuters extra NT2-lessen krijgt waarvan het grootste deel gedurende 1 uur per week. Na
een jaar onderwijs treedt er een daling op in het aantal kinderen dat extra lessen
Nederlands krijgt. Na 2 jaar onderwijs klimt het percentage weer op naar 42 procent. Op
dit laatste meetmoment vindt in vrijwel alle gevallen de extra taalbegeleiding buiten de
klas plaats. Daarbij worden de methoden `Knoop het in je oren' en `L.aat wat van je horen'
het meest gebnukt, alsmede een eigen combinatie van bestaande NT2-methoden.

Tabel 11.16: Aantal uren extra NT2-onderwijs per week in Nederland

Begin groep 1 Eind groep 1 Eind groep 2

Geen 53 69 56
1 uur 29 29 32
2 uur 12 O1 OS
3 uur 00 00 OS

11.3 Determinanten van tweetaligheid

Om na te gaan vanuit welke achtergrondfactoren het tempo van verwerving van het
Papiamentu en het Nederlands kan worden verklaard zijn correlaties berekend tussen de
factorscores van de predictorvariabelen en taalfactorscores. Allereerst is bij de aanvang
van het basisonderwijs de samenhang nagegaan tussen kind- en gezinsvariabelen en de op
dat moment bereikte vaardigheid in het Papiamentu en het Nederlands. Aan het eind van
de kleutelperiode is de samenhang onderzocht tussen kind-, gezins- en
onderwijsvariabelen enerzijds en vaardigheden in het Papiamentu en het Nederlands
anderzijds.
Tabel 11.17 geeft de correlaties tussen kind- en gezinsvariabelen bij de aanvang van het
basisonderwijs. Opvallend is de negatieve correlatie tussen voorschoolse ervaring en
vaardigheid in het Papiamentu. Zoals uit de profielbeschrijving van de Antilliaanse
kinderen blijkt (hoofdstuk 4) had de voorschoolse opvang van de kinderen voomamelijk
plaats op de Antillen, nog voor de emigratie naar Nederland. In hoofdstuk 8 is
gerapporteerd dat de factor voorschoolse opvang op Cura~ao betrekkelijk weinig invlced
heeft op de taalvaardigheidsontwikkeling in de kleuterleeftijd. In Nederland blijken verder
de correlaties tusen vaardigheid Papiamentu en de predictoren gezinstaal, taalkeuze van
het kind en culturele oriëntatie van het kind redelijk positief.
Voor wat de correlaties tussen predictorvariabelen en vaardigheid in het Nederlands bij de
aanvang van het basisonderwijs betreft blijken de factoren culturele oriëntatie van de
ouders en taalcontact van het kind de grootste samenhang met vaardigheid in het
Nederlands te vertonen. Ook de correlaties tussen vaardigheid in het Nederlands enerzijds
en verblijfsduur van de mceder, SES en taalkeuze van het kind anderLijds blijken redelijk
hoog maar niet significant te zijn.
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Tabe111.17: Correlaties tussen kind- en gezinskenmerken enen~ds en taalvaardigheid
anderz~ds b~ de aamang van het basisonderwjs in Nederland

Papiamentu Nederlands

Gezinstaal .37 .16
Culturele oriëntatie ouders -.O1 .34~
Verblijfsduur vader -.34 .21
Verblijfsduur moeder -.23 .32
SES .11 .25
Taalcontact kind .15 .43 ~
Taalkeuze kind .28 .42
Culturele oriëntatie kind .26 .23
Verblijfsduur kind -.18 .21
Voorschoolse ervaring -.43~` .21

Aan het eind van groep 2 blijkt vooral de gezinstaal significant positief samen te hangen
met de taalvaardigheid in het Papiamentu op dat moment. Significant is ook de negatieve
samenhang met de verblijfsduur van de moeder. De correlaties tussen de vaardigheid
Nederlands, SES en taalcontact blijken significant. Opvallend is de negatieve correlatie
tussen extra NT2-onderwijs en vaardigheid in het Nederlands. Dit resultaat kan worden
verklaard vanuit het feit dat juist kinderen met een lage NT2-vaardigheid in aanmerking
komen voor extra NT2-onderwijs.

Tabe111.18: Correlaties tussen kind-, gezins- en onderw~skenmerken enen~ds en
taalvaardigheidanden~ds aan het eind van groep 2 in Nederland

Papiamentu Nederlands

Gezinstaal .52 ~` ~` .O 1
Culturele oriëntatie ouders -.25 .16
Verblijfsduur vader -.40 .20
Verblijfsduur moeder -.28~ .09
SES .O 1 .33 ~`
Taalcontact kind .23 .38~
Taalkeu2e kind .18 .11
Culturele oriëntatie kind .23 .22
Verblijfsduur kind -.09 .O 1
Voorschoolse ervaring -.13 .15
Extra NT2-lessen -.18
NT2 binnen de klas -.24
NT2-methode -.22
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Multiple-regressie-analyse met taalvaardigheid Papiamentu als athankelijke variabele
levert aan het eind van Grcep 2 een significante predictie op vanuit drie variabelen:
gezinstaal, culturele oriëntatie van de ouders en verblijfsduur van de mceder. De
verklaarde variantie daarbij is 19 procent. In tabel 11.19 worden de gegevens samengevat.

Tabel 11.19: Multiple-regressie van taalvaardigheid Papiamentu op predictorvariabelen
aan het eind van Groep 2 in Nederland

Predictorvariabele Beta R

Gezinstaal .30
Culturele oriëntatie ouders -.24 I
Verblijfsduur moeder -.19 .43~~ ll

Multiple-regressie-analyse met taalvaardigheid Nederlands als afhankelijke variabele
levert twee predictoren op: gezinstaal en taalcontact met een verklaarde variantie van 14
procent. Het resultaat van deze analyse wordt weergegeven in tabel 11.20.
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Tabel 11.20 : Multiple-regressie van taalvaardigheidNederlands oppredictorvariabelen
aanhet eindvan Groep 2 in Nederland

Predictorvariabele Beta R

Taalcontact kind
Gezinstaal

.41
-.17 .37"

11.4 Conclusies

Er kan een aantal conclusies worden getrokken uit het in dit hoofdstuk gerapporteerde
onderzoek. Voor de gekozen predictorvariabelen kon unidimensionaliteit worden
vastgesteld, wat kan worden opgevat als een empirische ondersteuning voor de
homogeniteit van deze variabelen.
Bij het begin van het basisondeiwijs blijken de factoren gezinstaal, taalkeuze en cultwele
oriëntatie van het kind een positieve samenhang te vertonen met de vaardigheid in het
Papiamentu. Verblijfsduw van de ouders en voorschoolse ervaring blijken daarentegen
negatief samen te hangen met de vaardigheid in het Papiamentu. Waarschijnlijk neemt het
gebruik van het Papiamentu in de interactie met het kind af naarmate de verblijfsduw in
Nederland toeneemt. De verblijfsduw en cultwele oriëntatie van de ouders, alsmede het
taalcontact en de taalkeuze van het kind blijken positief samen te hangen met de
vaardigheid in het Nederlands. Aan het einde van groep 2 blijken gezinstaal, cultwele
oriëntatie en verblijfsduw van de ouders de belangrijkste voorspellers van de vaardigheid
in het Papiamentu. De variabelen sociaal-economische status (SES), taalcontact en
taalkeuze van het kind alsmede de extra aandacht voor NT2 op school blijken de sterkste
predictoren van vaardigheid in het Nederlands. Een verklaring voor de negatieve
samenhang van aandacht voor het Nederlands op school en NT2-vaardigheid kan zijn dat
juist zwakke leerlingen voor extra NT2-lessen in aanmerking komen.
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HOOFDSTUK 12: CONCLUSIES EN DISCUSSIE

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 4 geformuleerde onderzceksvragen beantwoord.
Eerst wordt in paragraaf 12.1 de ontwikkeling van tweetaligheid geschetst op Cura~ao en
in paragraaf 12.2 die in Nederland. Een vergelijking tussen de patronen van tweetaligheid
in deze twee contexten wordt gepresenteerd in paragraaf 12.3. In paragraaf 12.4 wordt
gerapporteerd over de gevonden afhankeGjkheden tussen de talen. In paragraaf 12.5 komen
de sociolinguïstische en onderwijskundige variabelen die het patroon van tweetaligheid
beïnvlceden aan bod. Tenslotte wordt in paragraaf 12.6 een aantal slotopmerkingen bij het
onderzoek geplaatst en worden suggesties voor het onderwijs gedaan.

12.1 Ontwikkeling van Papiamentu en Nederlands op Cura~ao

Het hier gerapporteerd onderzoek geeft duidelijk aan dat zowel in het Papiamentu als in
het Nederlands op Cwa~ao op alle geoperationaliseerde linguïstische niveaus significante
voonutgang plaatsvindt gedwende de kleuterschoolperiode. Die voonutgang verschilt
echter per linguïstisch niveau en per taal.
Kleuters blijken gedwende de eerste twee jaren op school op de klankmanipulatietcets in
het Papiamentu een plafond te bereiken. Deze bevindingen geven aan dat kinderen op
Curapao in het Papiamentu rond hun vierde jaar beschikken over een in hoge mate
ontwikkeld fonologisch systeem (Schaerlaekens 8c Gillis 1987). Dat betekent nog niet dat
de perceptie en produktie op fonologisch niveau van kinderen op die leeftijd geheel
overeen komen met die van volwassenen. Verder is op Cura~ao een duidelijke vooruitgang
gevonden in de klankmanipulatie in het Nederlands van kinderen. Deze vooruitgang vindt
plaats ondanks het feit dat in deze periode over het algemeen in de interactie met kinderen
weinig Nederlands wordt gebnulct. De ontwikkeling is aan het einde van de
kleuterschoolperiode nog niet ver gevorderd. Hcewel er nog relatief weinig empirische
gegevens beschikbaar zijn over de fonologische competentie van tweetalige kinderen
(Watson 1991), zijn er steeds meer aanwijzingen dat de vaardigheid in klankdiscriminatie
in een bepaalde taal bij jonge kinderen vervaagt of zelfs verdwijnt als deze vaardigheid
niet wordt geprikkeld door stimuli in hun directe omgeving (Burnham 1986). Het geringe
taalaanbod in het Nederlands aan Cura~aose kleuters blijkt echter toch nog voldcende te
zijn om in deze taal voonutgang op fonologisch niveau te boeken.
Op lexicaal niveau is uit het onderzoek gebleken dat vooral gedwende het eerste
schooljaar de woordkennis van kinderen in het Papiamentu zowel receptief als produktief
in belangrijke mate tceneemt. Dat geldt evenzeer voor het Nederlands, hcewel de scores
op de woordenschattcetsen aanzienlijk lager zijn in het Nederlands dan in het Papiamentu.
Uit een vergelijking van het ontwikkelingstempo van de woordkennis in beide talen is
verder komen vast te staan dat de produktieve woordenschat gedwende de kleuterperiode
zich sneller ontwikkelt in het Papiamentu dan in het Nederlands. De receptieve
woordenschat ontwikkelt zich daarentegen in hoger tempo in het Nederlands dan in het
Papiamentu.
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De receptieve beheersing van cognitieve begrippen neemt op Curasao gedurende het eerste
jaar op de kleuterschool sterk tce in het Papiamentu en in het Nederlands. Daarbij blijkt
gedurende de hele kleuterperiode de kennis van deze begrippen in het Papiamentu
aanmerkelijk hoger dan in het Nederlands. Het ontwikkelingstempo van de Nederlandse
begrippen blijkt daarentegen hoger dan het ontwikkelingstempo van de begrippen in het
Papiamentu.
De resultaten op de zinsimitatietcetsen in het Papiamentu wijzen in de richting van een
steeds betere beheersing van de grammaticale structuur van het Papiamentu. De grootste
vooruitgang blijkt vooral in het eerste jaar op school plaats te vinden. In de beheersing van
de grammaticale structuur van het Nederlands is bovendien een geringe voon,utgang
waargenomen.
Eenzelfde ontwikkelingspatroon in de twee talen is gevonden op tekstueel niveau. Bij de
aanvang van het kleuteronderwijs kunnen kinderen verhaaltjes in het Papiamentu al
redelijk goed begrijpen. Tijdens de kleuterschoolperiode gaat het begrip van korte teksten
nog verder voonut. Het begrip van verhaaltjes in het Nederlands is aan het begin van de
kleuterschoolperiode vrijwel nihil en gaat gedurende deze periode slechts in zeer beperkte
mate voonut.
Vergelijking tussen de twee talen laat zien dat kleuters op Curarao gedurende de hele
kleuterschoolperiode en op alle linguïstische niveaus het sterkst zijn in de eigen taal. Na
een jaar onderwijs blijken de resultaten in beide talen vooruit te zijn gegaan. Vooral op het
onderdeel cognitieve begrippen wordt het verschil tussen de talen in de loop van de tijd
steeds kleiner. Aan het eind van de kleuterschoolperiode is het patroon van taalvaardigheid
in de twee talen in relatieve zin niet veel veranderd.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat binnen de taalsituatie op Cura~ao, zoals geschetst in
hoofdstuk 3, reeds op kleuterleeftijd de eerste aanzetten van tweetaligheid zijn te
onderscheiden. De van huis uit Papiamentutalige kleuter staat aan het begin van een
continuum van tweetaligheid (Saunders 1986) met een sterk dominante eigen taal.
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12.2 Ontwikkeling van Papiamentu en Nederlands in Nederland

De resultaten van de taalvaardigheidstoetsen geven ook in Nederland een evenwichtige
ontwikkeling te zien van de eigen taal gedurende de kleuterperiode: vaardigheden die aan
het begin van de kleuterschool relatief mceilijk zijn, zijn dat aan het eind van de kleuter-
school nog. Op vrijwel alle taalvaardigheidsniveaus blijkt het Nederlands echter sneller
vooruit te gaan dan het Papiamentu. De scores op het eerste en het tweede meetmoment
geven een min of ineer gebalanceerd niveau van tweetaligheid te zien bij de kinderen. Op
het derde meetmoment echter blijken de scores op de cognitieve-begrippentcets, de
woordenschattcetsen en de zinsimitatietaak hoger te liggen in het Nederlands dan in het
Papiamentu. De produktieve woordenschat is in beide talen gedurende de hele
kleuterperiode relatief laag. In de ontwikkeling van de produktieve woordenschat in het
Papiamentu en het Nederlands van de kinderen is duidelijk te zien dat de twee talen zich in
het eerste schooljaar min of ineer gelijk ontwikkelen waarna beheersing van het
Nederlands de overhand neemt. Aan het eind van de kleuterperiode scoren de kinderen
hoger in het Nederlands dan in het Papiamentu. Er lijkt daarbij sprake te zijn van stagnatie
in de ontwikkeling van dit onderdeel in de eigen taal. De ontwikkeling van de receptieve
woordenschat loopt daarentegen gelijk op in de twee talen van de kinderen. Bij de aanvang
van de basisschool zijn de gemiddelde scores in de twee talen op vergelijkbaar niveau.
Hoewel aan het eind van de kleuteiperiode de gemiddelde scores in het Nederlands hoger
liggen dan in het Papiamentu, is er geen sprake van significante verschillen tussen de talen.
Ook voor wat betreft grammaticale aspecten van het Nederlands en het Papiamentu blijken
kinderen zich bij de aanvang van het basisonderwijs bij tcetsing van de twee talen op een
vergelijkbaar niveau te bevinden. In beide talen is er vervolgens een toename te zien in de
scores waarbij na een jaar onderwijs de toename in het Nederlands groter is dan die in de
eigen taal. In beide talen is er sprake van voonutgang. Over de gehele onderzoeksperiode
genomen is de vooruitgang in het Nederlands echter sneller dan in het Papiamentu.
Op de tekstbegriptaken bereiken de kinderen aan het begin van de basisschoolperiode nog
relatief lage scores in beide talen. Gedurende het eerste schooljaar blijkt het Nederlands
sterker voonrit te gaan dan het Papiamentu. Het verschil tussen de talen is op dit onderdeel
minimaal.
Uit het in Nederland uitgevoerd ondercoek blijkt dat een duidelijke verschuiving is waar te
nemen in het patroon van tweetaligheid bij Papiamentutalige kleuters in Nederland. Bij
entree op de basisschool is er sprake van een min of ineer gebalanceerd niveau van
tweetaligheid. Gedurende de eerste twee jaar op de basisschool blijkt het Nederlands zich
echter sterker te ontwikkelen dan het Papiamentu. Op alle onderzochte linguïstische
niveaus wordt het Nederlands de dominante en het Papiamentu de gedomineerde taal.
Deze bevindingen sluiten aan bij Kook 8c Vedder (1989) en Kook 8i Narain (1993) die
een tendens bij Antilliaanse gezzinnnen in Nederland rapporteren om steeds meer
Nederlands te gaan gebruiken in de interactie tussen ouders en kinderen. Nader onderzocht
zou mceten worden of er sprake is van een intergenerationeel proces van taalver-schuiving
zoals is gevonden bij een aantal andere immigrantengroepen in Europa (Appel á Muysken
1987; Tosi 1984).
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~y, 123 Een vergelijkend perspectief

Volgens Bialystok á Cummins (1991) is in onderzoek naar tweetaligheid nog te weinig
aandacht geschonken aan de ontwikkeling van deelaspecten van taalvaardigheid en aan
interveniërende factoren als contextverschil. Door de opzet van het onderhavige onderzoek
is het mogelijk om een beschrijving te geven van de ontwikkeling van tweetaligheid vanuit
de gekozen deelaspecten van taalvaardigheid en van het effect van contextverschil op
tweetalige ontwikkeling.
Een vergelijking van de taalvaardigheid in tennen van percentage-con-ectscores op
Cura~ao en in Nederland per meetmoment en taal is in tabel 12.1 opgenomen. De
vooruitgang in de twee talen blijkt in beide contexten in het eerste jaar op school op
vrijwel alle taalniveaus het grootst te zijn. Daarna treedt een afvlakking op. Op
klankniveau heeft dat voor wat betreft de eigen taal in beide contexten te maken met een
plafondeffect. Op Curaqao gaat het Nederlands op dit niveau langzamer vooruit dan in
Nederland, waar de scores in beide talen een plafondniveau bereiken aan het eind van de
kleuterperiode.

Tabe112.1: Relatieve scores per meetmoment, taal en context

Papiamentu Papiamentu Nederland Nederland
Cura~ao Nederland s s

Cura ao Nederland
Klankmanipulatie 1 81 72 SO 60
Klankmanipulatie 2 96 (f15) 85 (t13) 63 (f13) 80 (t20)
Klanlanani ulatie 3 95 f 0 91 t 6 69 f 6 89 f 9
Cognitieve begrippen 1 61 46 28 45
Cognitieve begrippen 2 75 (f 14) 63 (f 17) S 1(t23) 64 (f 19)
Co 'tieve be' n 3 81 f 6 73 f 10 58 t 7 80 f 16
Receptieve woordenschat 1 52 24 2 20
Receptieve woordenschat 2 63 (f I 1) 34 (t10) 6(t 4) 30 (f10)
Re tieve woordenschat 3 68 f S 36 f 2 10 f 4 45 f15
Produktieve woordenschat 1 65 46 27 43
Produktieve woordenschat 2 77 (t 12) 59 (f13) 44 (t 17) 58 (t15)
Produktieve woordenschat 3 80 t 3 67 f 8 53 f 9 74 f16
Zinsimitatie 1 68 36 4 34
Zinsimitatie 2 84 (f16) 54 (f18) 7(t 3) 59 (f25)
Zinsimitatie 3 86 f 2 59 f S 11 f 4 78 f19
Tekstbegrip 1 64 35 5 26
Tekstbegrip 2 85 (f21) 64 (~-29) 10 (} 5) 63 (f37)
Tekstbe ' 3 87 t 2 78 f14 15 ~- 5 84 f21

Uit het hier gerapporteerde onderzoek blijkt dat in de ontwikkeling van tweetaligheid in
verschillende context, overeenkomsten en verschillen zijn te vinden tussen talen en tussen
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leercontext. -Kinderen die op Curarrao opgrceien in een omgeving die voornamelijk
Papiamentutalig is, maken in de meeste gevallen binnen het domein van de school voor het
eerst kennis met het Nederlands. Antilliaanse kinderen in Nederland die thuis Papiamentu
spreken, komen daarentegen ook buiten de school veel meer in contact met het Nederlands
en gebnuken die taal ook intensiever en in meerdere domeinen (Narain 1991~Hcewe1 in
beide contexten sprake is van ontwikkeling van twee talen, is duidelijk dat verschil in
taalverwervingscontext leidt tot sterk verschillende patronen van tweetaligheic~~ Op
Cura~ao behalen de kinderen reeds vanaf de aanvang van het onderwijs hogere scores op
de Papiamentu tcetsen, teiwijl Antilliaanse en Arubaanse kinderen in Nederland hoger
blijken te scoren op de Nederlandse toetsen. Het verwervingsproces van het Nederlands
verloopt op Cura~ao veel langzamer dan dat van het Papiamentu. Naarniate de kinderen
ouder worden, grceit het verschil in taalvaardigheid tussen de twee contexten: het
Papiamentu van de kinderen op Curacao wordt steeds beter dan het Papiamentu van de
kinderen in Nederland, terwijl ook het verschil tussen het Nederlands van de Antilliaanse
kinderen in Nederland en van de kinderen op Cura~ao steeds groter word~ Aan de hand
van de toegepaste operationalisatie vantaalyaardigheid kan worden geconcludeerd dat er
sprake is van differentiatie in de ontwikkeling van de verschillende deelvaardigheden van
taalbeheersing, maar dat ongeacht taalomgeving de taalontwikkeling van de kinderen in
beide talen loopt van receptieve naar produktieve taalbeheersing en dat de ontwikkeling op
foneemniveau het snelst vertoopt ten opzichte van de overige deelvaardigheden.

12.4 Cognitieve ontwikkeling en patronen van tweetaligheid

De in hoofdstuk 2 geformuleerde hypothese dat vaardigheden in de sterke taal invloed'
hebben op taalvaardigheden in de zwakkere taal van leerlingen, vindt in dit onderaoek ~
bevestiging. Het onderzoek toont aan dat deze hypothese geldt ongeacht context of taal.
Uit het onderzoek op Curacao blijkt dat het vaardigheidsniveau in het Papiamentu bij de ~
aanvang van het kleuterondervvijs in hoge mate bepalend is voor de ontwikkeling van ,
taalvaardigheid gedurende de hele kleuterschoolperiode. Het taalvaardigheidsniveau van
het Papiamentu waarmee de kinderen de kleuterschool binnenkomen blijkt van grote '~
invloed te zijn niet slechts op de vaardigheidsontwikkeling van de eigen taal maar ook op
die van het Nederlands gedurende de hele kleuterschoolperiode. Bovendien is aangetoond
dat er een sterke samenhang bestaat tussen cognitieve ontwikkeling en het patroon van I
tweetalige ontwikkeling op Cura~ao. Het beheersingsniveau van cognitieve begrippen in I
het Papiamentu blijkt samen te hangen met de ontwikkeling van de verschillende ~
deelvaardigheden van het Papiamentu en het Nederlands. Ook in Nederland is evidentie ~
gevonden dat de sterke taal de zwakke beïnvlcedt. Aan het begin van het basisonderwijs ~
(groep 1), wanneer er nog sprake is van een min of ineer gebalanceerd niveau van
tweetaligheid, vindt transfer plaats van het Papiamentu naar het Nederlands. Na 2 jaar
ondenvijs is de relatie juist andersom en vindt transfer plaats van het Nederlands naar het
Papiamentu. Het niveau van het Papiamentu wordt na een jaar onderwijs bepaald door het
Papiamentu niveau waarmee de kinderen de basisschool binnenkomen. Na 2 jaar
onderwijs wordt het Papiamentu niveau niet slechts bepaald door het niveau van het jaar
daarvoor, maar tevens door het niveau van het Nederlands op dat moment" Het niveau van I
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het Nederlands bij de aanvang van het basisonderwijs wordt mede bepaald door het
Papiamentu niveau waarmee de kinderen de basischool binnenkomen in Nederland. Het
beginniveau van het Nederlands heeft vervolgens een belangrijke invlced op de
vorderingen in het Nederlands. Geconcludeerd kan worden dat ongeacht taalomgeving het
vaardigheidsniveau in de dominante taal een belangrijke invlced heeft op de ontwikkeling
in de zwakke taal. Aangetoond is dat er sprake is van een sterke athankelijkheidsrelatie
tussen de twee talen, maar dat die relatie verandert al naar gelang het patroon van
tweetaligheid.
De bevindingen van het onderzoek bevestigen de interdependentiehypothese van Cummins
(1983, 1991) dat transfer tussen talen plaatsvindt vanuit een gemeenschappelijke
cognitieve basis van taalvaardigheid. In de ontwikkeling van de twee talen bij jonge
kinderen blijkt in beide contexten het metalinguïstisch bewustzijn een belangrijke rol te
spelen. Tweetaligheid gerelateerd aan het metalinguïstisch bewustzijn van de kinderen
geeft te zien dat kinderen die over een hoog niveau van tweetaligheid beschikken, tevens
hoog scoren op metalinguïstische taken. Kinderen die vaardig zijn in één taal nemen een
tussenpositie in, terwijl kinderen die in beide talen onder het gemiddelde scoren ook het
laagst blijken te scoren bij toetsing van metalinguïstische vaardigheden. Ook dit resultaat
komt overeen met bevindingen uit eerder onderzoek (vgl. C~~mmins 1984; Diaz 1983; Diaz
8c Klingler 1991; Hakuta 1986; Bialystok 1987a).

~ 12.5 Determinanten van tweetaligheid

Uit het onderzoek is komen vast te staan dat het taalvaardigheidsniveau waannee kinderen
het basisonderwijs binnenkomen in hoge mate bepalend is voor de verdere
taalontwikkeling van het kind gedwende de hele kleuterschoolperiode. Verder onderaoek
zou de aanname moeten toetsen of die invloed zich ook in de periode na de kleuterschool
dcet gelden. Over het algemeen wordt het aanvangsniveau voornamelijk bepaald door de
taal die in het gezin wordt gebnukt. Gezinstaal wordt ook in eerdere studies als één van de
belangrijkste indicatoren van de ontwikkeling van de eigen taal genoemd (Vermeer 1986;
Lalleman 1986; Damhuis e.a. 1989; Verhoeven 1991). De invloed van de voorschoolse
educatie op het taalvaardigheidsniveau in het Papiamentu is op Cura~ao te verwaarlozen.
Bepalend voor het beheersingsniveau van het Papiamentu na 2 jaar onderwijs is de
differentiatie in het aanbod van de taal. Hoe meer kinderen liedjes in het Papiamentu
krijgen aangeboden, naar verhaaltjes in de eigen taal luisteren en naar radioprogramma's in
het Papiamentu luisteren, des te hoger hun taalvaardigheid in het Papiamentu is. Het
medium televisie heeft op Cura~ao opvallend weinig invlced op de taalontwikkeling van
de kinderen. Een niimer aanbod van speciale kinderprogramma's in de eigen taal via radio
en televisie op Cura~ao zou de taalontwikkeling van jonge kinderen op positieve wijze
kunnen ondersteunen. Tenslotte blijken verschillen in taalvaardig-heidsniveau in het
Papiamentu gedurende de kleuterschoolperiode op Cura~ao minder samen te hangen met
de sociaal-economische status van de ouders van de kinderen dan met de taal die de
leerlQacht op school gebruikt. Hoe groter het aanbod van Papiamentu van de leerla~acht op
de kleuterschool, des te hoger het vaardigheidsniveau van de kinderen is.

230



Noojdstuk l2 : Conclusies en discussie

Bij de aanvang van het kleuteronderwijs in Nederland blijken de factoren gezinstaal,
taalkeuze en culturele oriëntatie van het kind een positieve samenhang te vertonen met de
vaardigheid in de eigen taal. Deze samenhang is ook gevonden in vele studies naar de
ontwikkeling van taalvaardigheid bij etnische minderheidsgroepen in Nederland (zie voor
een overzicht Extra 8c Verhceven 1993). Verblijfsduur van de ouders en voorschoolse
ervaring bli~ken daarentegen voor de Antilliaanse kleuters negatief samen te hangen met de
vaazdigheid in het Papiamentu. Hce langer de ouders in Nederland verblijven des te
minder Papiamentu zij gaan gebnuken tegenover het kind. Daarnaast hangen de
verblijfsduur en culturele oriëntatie van de ouders, alsmede het taalcontact en de taalkeuze
van het kind, positief samen met de vaardigheid in het Nederlands. Aan het eind van de
kleuterperiode blijken gezinstaal, culturele oriëntatie en verblijfsduur van de ouders de
belangrijkste voorspellers van vaardigheid in het Papiamentu. De variabelen sociaal-
economische status, taalcontact en taalkeuze van het kind alsmede de extra aandacht voor
NT2 op school blijken de sterkste predictoren van vaardigheid in het Nederlands. Een
verklaring voor de negatieve samenhang van aandacht voor NT2 op school en vaardigheid
in het Nederlands kan zijn dat juist zwakke leerlingen voor extra NT2-lessen in
aantnerking komen.

12.6 Implicaties voor het onderwijs

De resultaten van dit onderzcek kunnen een belangrijke indicatie zijn bij beslissingen ten
aanzien van het taalonderwijs. Voor wat Curasao betreft toont het onderhavige onderzoek
aan dat Curaqaose kinderen de kleute~sr chool binnenkomen en ook uitstromen met een
sterke dominantie van de eigen taal~Aangetoond is dat een betere beheersing van het
Papiamentu tevens leidt tot een betere beheersing van het Nederlands. Vaardigheden die in
het Papiamentu zijn aangeleerd blijken overdraagbaar te zijn naar een vreemde taal, zoals
het Nederlands. Investeren in de sterkste taal van de kinderen, i.c. het Papiamentu,
betekent niet alleen werken aan de verbetering van het vaardigheidsniveau in de eigen taal,
maar tevens aan verbetering van het kennisniveau in het algemeen, waaronder de kennis
van andere talen en het metalinguïstisch bewustzijn. Uit het onderzoek is in dit verband
interessante informatie verkregen over de on ' ' g van aspecten van de creooltaal
Papiamentu bij jonge kinderen. Die informatie kan gebruikt worden bij de invulling van
het onderwijsleetproces.
Het Papiamentu van de leerkracht op de kleuterschool op Cura~ao blijkt van grote invloed
op de taalvaardigheidsontwikkeling van het kind. In de opleiding van leerla-achten zal aan
dit gegeven extra aandacht dienen te worden besteed. De relatief zwakke
woordenschatontwikkeling van kleuters zou kunnen worden verbeterd door gerichte
aandacht aan dit onderdeel te besteden waarbij veel contextuele steun wordt geboden
aan de kinderen. Vooral de versterking van de produktieve woordenschat in de eigen
taal verdient daarbij de aandacht.
Rekening mcet worden gehouden met het feit dat er in de Cura~aose context sprake is van
gestuurde tweetaligheid. Dat houdt in dat kinderen via de school in zekere mate tweetalig
(dienen te) worden waarbij de beheersing van bepaalde vaardigheden in het Nederlands
het volgen van onderwijs mogelijk dient te maken. Het feit dat het Nederlands niet als
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tweede taal functioneert op Cura~ao vereist daarom specifieke maatregelen ten behceve
van dat Nederlandstalige onderwijs. Voor Nederland bestemde NT2-methoden zijn in dit
verband vanwege het contextverschil niet zonder meer bnukbaar op Cwa~ao. Een tweede-
taalmethode speelt op het gegeven in dat in een tweede-taalomgeving een taalleerder de
mogelijkheid heeft om de dceltaal te verwerven en te gebniilcen in reële
taalgebruikssituaties. De mogelijkheden voor cefening van de tweede taal buiten de school
in natuwlijke interactie ontbreken op Cura~ao vrijwel geheel. Deze beperking cefent dn~lc
uit op de inrichting van het taalonderwijs.

CIn Nederland blijken AntilliaanselArubaanse kleuters de basisschool binnen te komen
met een min of ineer gebalanceerd niveau van tweetaligheid. Tijdens de eerste twee
jaar op school gaan zij sterker vooruit in het Nederlands waarbij de ontwikkeling van
het vaardigheidsniveau in het Papiamentu én in het Nederlands in belangrijke mate
worden bepaald door het niveau van het Papiamentu aan het begin van het
basisonderwijs. Dat maakt aandacht voor de ontwikkeling van de eigen taal in
Nederland, met name in de voorschoolse periode, relevan~,-7Verder blijkt uit het
onderzoek dat een hoog niveau van tweetaligheid samengaat met de ontwikkeling van
het metalinguïstisch bewustzijn van Antilliaanse en Arubaanse kinderen. Dit wijst
erop dat bij de ontwikkeling van taallessen in het Papiamentu in Nederland, een goede
afstemming met de lessen in het Nederlands van belang is voor de taalontwikkeling en
cognitieve ontwikkeling van Antilliaanse en Arubaanse kleuters. Daarbij zou speciale
aandacht aan de woordenschatontwikkeling in het Papiamentu en het Nederlands
moeten worden besteed.
Het regelmatig diagnostiseren van de taalvaardigheid op diverse momenten in het
onderwijsleerproces, geeft een beeld van de gemiddelde taalontwikkeling van kinderen
waardoor een achterblijvende taalontwikkeling tijdig kan worden gesignaleerd. Het
onderzoek toont de cruciale rol aan van het taalvaardigheidsniveau waannee kinderen
de basisschool binnenkomen. Dat niveau is niet alleen in hoge mate bepalend voor de
verdere ontwikkeling van de eigen taal gedwende de gehele kleuterperiode, maar heeft
ook invloed op de ontwikkeling van het Nederlands. Een structwele aanpak ter
stimulering van de voorschoolse taalontwikkeling is dan ook geboden, zodat
taalachterstand reeds voor de aanvang van de schoolloopbaan zoveel mogelijk kan
worden ingelopen.
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SUMMARY

The development of linguistic talent: Papiamentu and Dutch of young children in

Curagao and in the Netherlands.

This thesis presents a report of a swvey of the development of Papiamentu and Dutch
in infants in two contexts: in Cura~ao and in the Netherlands. Besides longitudinal
measwements of aspects of language proficiency in Papiamentu and Dutch, the
coherence between cognitive development and bilingualism has been studied.
Moreover the most important predictors of bilingualism in both contexts have been
investigated. The choice to carry out the investigation in Cwa~ao was determined by
the fact that ofall the islands of the Netherlands Antilles and Aruba the largest number
of native speakers of Papiamentu are to be found on the island of Cwa~ao. In Holland
the ethnic minority of Antilleans and Arubans consists for the greater part of
immigrants from Cwa~ao. This fact made it possible to carry out the study of the
development of the same languages within the same ethnic group in two different
language acquisition contexts. In both contexts children learn to speak Papiamentu and
Dutch. In Cwa~ao Papiamentu is the L1 for the majority of the school population
whereas Dutch is used as the language of instruction in schools. However, Dutch is
not a major language in Cwa~ao. In the Netherlands Dutch is the majority language
and the language of instruction in schools, whereas Papiamentu is the minority
language ofthe Antiltean ethnic minority group established in the Netherlands.
In a longitudinal design the language proficiency in Papiamentu and Dutch was
assessed with young children in the age range of 4 to 6 years. In Cwa~ao 80
Papiamentu speaking children were selected from 8 different schools. In the
Netherlands 72 children of Antillean parents in different Dutch cities participated in
the study. They were all native speakers of Papiamentu. Most of the children in
Holland were born in Cwa~ao.
In both contexts language data were collected at three moments ofineaswement: at the
beginning of kindergarten, and after one and two years respectively of education in
kindergarten. In order to explore the relation between language proficiency and
background features in the two environments, socio-cultural background
characteristics were also collected.
A diagnostic language test was constructed measuring phonological, lexical, syntactic
and textual abilities in both Papiamentu and Dutch. The phonological task consisted of
25 minimal pair of words in each language. The children were asked to indicate
phoneme differences between the words. Three separate tests on the lexical level were
constructed: a receptive vocabulary test, a test for the productive knowledge of content
words and a test to measwe the knowledge of function words in both languages. On
the morphosyntactic level sentence imitation tests were constructed in Papiamentu and
Dutch. The sentences contained a variety of grammatical morphemes and syntactic
structwes whereas the sentence length was gradually increased from 7 to I S
morphemes. The grammatical aspects under investigation were function words and
grammatical structwes. On the textual level oral text comprehension tasks were
developed. These tasks consisted of fow short stories. After each story the children
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were asked questions referring to explicit and implicit information in the text.
Furthermore a metalinguistic test was used to test phoneme analysis, analysis in
words, synthesis of phonemes, rhyme and objectivation.

The development of Papiamentu and Dutch in Curagao

This study cleazly indicates that both in Papiamentu and in Dutch in Cura~ao in all
operationalized linguistic levels significant progress takes place during the
kindergarten period. This progress, however, differs per linguistic level and per
language. The results indicate that Cura~ao children around the age of four have at
their disposal a highly developed phonological system.
Yet this does not mean that the perception and production on a phonological level of
children ofthat age correspond completely with that of adults. Furthermore in Cura~ao
a cleaz progress has been found in the phoneme manipulation in the Dutch language of
children. This progress takes place even though during kindergazten period in general
little Dutch is used in the interaction with children.
On the lexical level the study has shown that especially during the first year at school
the vocabulary of children in Papiamentu increases considerably both receptively and
productively. This goes for Dutch as well, although the scores on the vocabulary tests
aze considerably lower in Dutch than in Papiamentu.
A comparison of the pace ofvocabulary development in both languages shows that the
productive vocabulary develops faster in Papiamentu than in Dutch during the
kindergarten period. The receptive vocabulary, on the other hand, develops at a greater
pace in Dutch than it does in Papiamentu.

In Cura~ao the receptive command of cognitive notions increases considerably during
the first yeaz of kindergarten both in Papiamentu and in Dutch. During the whole
kindergarten period the command of these notions turns out to be considerably greater
in Papiamentu than in Dutch. The pace of development of the notions turns out to be
greater in Dutch than in Papiamentu, however.
The results of the sentence imitation tests in Papiamentu indicate a growing command
of the grammatical structure of Papiamentu. The greatest improvement appeazs to take
place especially during the first yeaz in school. Furthennore a slight improvement in
the command of the grammatical structure of Dutch has been noticed.
A similar development pattern in both languages has been found on the textual level.
At the beginning of kindergarten education in Cura~ao children can understand stories
in Papiamentu reasonably well. During the kindergarten period the understanding of
short texts improves further. At the beginning of the kindergarten period the
understanding of stories in Dutch is next to non-existent and during this period
improves only to a very limited degree. A comparison between the two languages
shows that during the whole kindergarten period infants in Cura~ao aze strongest in
their own language on all linguistic levels. After a yeaz of instruction the results in
both languages turn out to have improved. Especially on the part of cognitive notions
the difference between the two languages diminishes eventually. At the end of the
kindergarten period the pattern of proficiency in the two languages has not changed
relatively.
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The development of Papiamentu and Dutch in the Netherlands

On neazly all levels of language proficiency Dutch turns out to improve faster in
Holland than Papiamentu does. The scores of the first and second moment of
measurement show a more or less balanced level of bilingualism. At the third moment
of ineasurement, however, the scores of the cognitive notions' tests, the vocabulary
tests and the sentence imitation tests turn out to be higher in Dutch than in
Papiamentu. T'he productive vocabulary is relatively low in both languages during the
whole kindergarten period.
In the development of the productive vocabulary in Papiamentu and in Dutch of the
children it is evident that the two languages develop more or less simultaneously
during the fust yeaz at school. After this the proficiency in Dutch takes the upper
hand. At the end of the kindergarten period the children score higher in Dutch than in
Papiamentu. A stagnation seems to occur thereby in the development of the productive
vocabulary in Papiamentu.
The receptive vocabularies, however, show an identical development in both
languages. At the beginning of kindergarten the average scores in the two languages
aze at a comparable level. Although at the end of the kindergarten period the scores in
Dutch are higher than in Papiamentu, these differences aze not significant.
Also regarding the grammatical aspects of Dutch and Papiamentu children score at a
comparable level in the two languages at the beginning of kindergarten.
After that in both languages an increase can be seen in the scores whereby after a year
of instruction the increase in Dutch is greater than in Papiamentu. Taken over the
whole period of investigation, however, the progress in Dutch is faster than in
Papiamentu.
At the beginning of kindergarten the children have relatively low scores on the text
comprehension tests in both languages. During the first yeaz at school Dutch seems to
progress faster than Papiamentu. On this level the difference between the languages is
minimal.
The study in the Netherlands shows a clear shift in the pattern of bilingualism in
Papiamentu speaking children in Holland. At the beginning of kindergazten there
seems to be a more or less balanced level of bilingualism. During the first two years at
school Dutch turns out to develop faster than Papiamentu. On all linguistic levels
tested Dutch becomes the dominant and Papiamentu the dominated language.

This study shows that in the development of bilingualism in various contexts,
resemblance and differences are to be found in development between languages.
It has become clear that differences in language acquisition contexts lead to widely
different patterns of bilingualism.
Considering the operationalization oflanguage proficiency applied it can be concluded
that there is a differentiation in the development of the different aspects of language
proficiency. However, irrespective of the language environment the language
development of children in both languages goes from receptive to productive language
proficiency and that the development at a phoneme level goes fastest in relation with
the other skills.

23 7



Cognitive development and patterns of bilingualism

This study confirms the hypothesis that skills in the strong language influence
language skills in the weaker language. The study shows that this hypothesis counts
irrespective of context or language.
From the study in Cura~ao it becomes appazent that the proficiency level in
Papiamentu at the beginning of kindergarten highly deten~ninate the development of
language proficiency during the whole kindergarten period. The level of language
proficiency of Papiamentu with which the children enter kindergarten appears to be of
great influence not only on the development of proficiency in Papiamentu but also on
the development of proficiency in Dutch.
Moreover it has been proven that there is a strong connection between the cognitive
development and the pattern of bilingual development in Curapao. The level of
command of cognitive notions in Papiamentu turns out to be connected with the
development of the various skills of Papiamentu and Dutch.
In the Netherlands too evidence has been found that the strong language influences the
weak one. At the beginning of primary education, when there is still a more or less
balanced level of bilingualism, transfer takes place from Dutch to Papiamentu. After
one yeaz of instruction the level of Papiamentu is determined by the Papiamentu level
with which the children entered primary education. After two yeazs of instruction the
level of Papiamentu is not determined solely by the level of the previous yeaz, but also
by the level of Dutch at the moment.
The level of Dutch at the inception of primary education is also deten;nined by the
level of Papiamentu with which the children enter primary school in Holland.
Thereafter the Dutch level has a considerable influence on the progress in Dutch.
The fmdings of the study confirm Cummins' interdependence hypothesis that transfer
between languages takes place from a common cognitive basis of language
proficiency. This study shows that irrespective of the language environment the level
of proficiency in the dominant language has a considerable influence on the
development of the weaker language. A strong interdependence has been shown
between the two languages. This interdependence, however, changes according to the
pattern of bilingualism. In the development of the two languages in young children the
metalinguistic awazeness appears to play an important part in both contexts.
Bilingualism related to metalinguistic awareness ofchildren shows that children with a
high level of bilingualism also achieve high scores in metalinguistic tests. Children
who aze proficient in one language occupy an intermedíate position, while children
who score below average in both languages also turn out to score lowest in tests of
metalinguistic skills.
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Predictors of bilingualism

The differentiation in supply of the language determines the proficiency level in
Papiamentu after two years of instruction. The more children are offered songs in
Papiamentu, listen to stories in their own language and listen to radio programs in
Papiamentu, the higher their proficiency in Papiamentu will be. The socioeconomic
status of the parents appear to have less influence on the language proficiency level in
Papiamentu during the kíndergazten period than the language used by the teachers in
school.

The higher the supply of Papiamentu by the teacher in kindergarten, the higher the
children's proficiency level will be.
At the beginning of kindergarten in Holland the factors of home language, language
choice and cultural orientation of the child appeaz to conrelate positively with the
proficiency in the child's own language. The pazents' length of stay in Holland and the
children's preschool experience, however, appeaz to have a negative correlation with
the proficiency in Papiamentu.
The longer the pazents aze in Holland the less Papiamentu they are going to use with
the child. Besides that the length of stay and the cultural orientation of the parents, and
also the language contact and language choice of the child, correlate positively with
the proficiency in Dutch.
At the end ofthe kindergarten period home language, cultural orientation and length of
stay of the pazents turn out to be the most important predictors of proficiency in
Papiamentu.
The variables of socioeconomic status, language contact and language choice of the
child and also the extra attention given to Dutch as a second language in school turn
out to be the strongest predictors of proficiency in Dutch.
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BIJLAGE 1: TWEETALIGE TOETS VOOR KLEUTERS

1.1 PAPIAMENTU VERSIE

Klankman ipulatietoets

Opgaven Medeklinkers Klinkers Klankdistributie

1. bos - pos
2. wea - wega
3. sker - skèr
4. diki - tiki
5. flor - flur
6. bala - bela
7. hamber - hdmber
8. kai - gai
9. kara - karta
10. yega - wega
11. pachi - pèchi
12. keiru - skeiru
13. kabei - kabai
14. lei - rei
15. kbrta - kórda
16. kana - kana
17. man - nan
18. baka - boka
19. bachi - bichi
20. lechi - leshi
21. kashi - kuashi
22. lachi - lamchi
23. sin - sèn
24. bruki - buki
25. haf - waf

Cognitieve Toets

1. Blanku(o)
2. Bèrdè
3. Hel
4. Pretu(o)
5. Korá
6. Bèrdè kla
7. Blou
8. Shinishi
9. Maronl bruin
10. Korá kimá
1 l . Oraíie(o)
12. Blou kla

.

.

~

:
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13. Lilalpiis
14. Maron skur
15. Ros
16. Punta (o)
17. Liíialstrepi
18. Sírkulolrónchi
19. Drihukiltriángulo
20. Vu-kantlvirkanchi
21. Kua di e muchanan ta mes grandi ku e mucha aki.(lf3)
22. Mustrami e puítu di mas chikitu. (1)
23. Kua di e barbanan ta mes largu ku esaki. (3t5)
24. Ken tin un karson mas kórtiku ku e mucha hdmber aki.(3)
25. Kua di e palunan ta mes haltu ku esun aki. (1 f3)
26. Kua mucha ta sintá na e mesa di mas abou. (3)
27. Kua mucha hdmber ta mas gordo ku e mucha muhé aki. (3)
28. Mustruni e hdmber di mas flaku.(3)
29. Kua kashi ta mas hanchu ku e porta aki.(3)
30. Kua mucha ta drenta den e porta di mas smal.(2)
31. Den kua makutu bo ta mira dos apeL(2)
32. Kua kas tin tres bentana.(3)
33. Kua mucha ta yega promé.
34. Mustrami e di kuater mucha den rei.
35. Tin 3 para riba dak. Den kua di e palunan bo ta mira menos para ku riba e dak aki. (1)
36. E boton mei mei di un di e payasonan (clown) ta pretu. Kua boton. (3)
37. Kua mucha tin mes tantu blas ku e mucha hómber aki. (3)
38. Mustrami e delaster mucha den e rei.
39. Den kua baki tin mas hopi piská ku tur. (1)
40. Kua vas tin mas tiki flor ku tur. (2)
41. Riba un plachi tur e muchanan tin un pèchi bistí. Riba kua plachi? (3)
42. Algun mucha so ta sintá riba banki. Riba kua plachi bo ta mira esey. (3)
43. Na unda bo ta mira mitar bolo. (2)
44. Riba kua plachi e glas ta yen. (2)
45. Yefrou ta kue e bóter bashí. Na unda. (1)
46. E pushi ta den e makutu. (1)
47. Na unda e mucha ta pone e outo riba e kaha. (3)
48. Unda bo ta mira un raton bou di un kashi. (3)
49. E bus ta pará dilanti di e outo. Na unda bo ta mira esey. (2)
50. E palu ta para tras di e kas. (2)
51. Na unda bo ta mira ku e muchanan ta sintá banda di otro. (1)
52. Kua di e hdmben~an ta kita bai man robes. (1)
53. Kua di e 8echanan ta mustra na man drechi. (1)
54. E kaha ta para entre e kas i e palu. (1)
55. E ber i e pópchi ta sintá kara ku kara. (3)
56. Mientras ku e mucha muhé ta laba man, e mucha hdmber ta skeini su djente. (2)
57. E mucha hómber a pinta un mucha muhé promé.(1)
58. Sherwin ta kome su apel delaster. (1)
59. Tio ta bisti su sapatu promé ku e bisti su sombré. (2)
60. Lina a bisti su pèchi despues ku ela bisti su buts (lars). (3)
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61. Ounke awa seru ta kai, Djibi ta sali riba su baiskel. (2)
62. E glas no ta yen ainda. (3)
63. E hómber ta kome un bakoba mas. (3)
64. Tico no ta bai kore baiskel pasobra awa seru ta kai. (3)
65. Si Jurry tabata poko mas grandi, e por a kue e apel. (2)

Productieve Woordenschattoets

1. Kome
2. Kuchu(kuchiu)
3. Hari
4. Kranchi
5. Nanishi
6. Faha
7. Pushi
8. Frishidèr (frishidèl)
9. Pasa angua (prek)
10. Kamindalkaya
11. Sende
12. Nilu(o)
13. Zip (er)
14. Renchi
15. Raton
16. Pera
17. Ganchu(o)
18. Skeiru(o)
19. Patía
20. Siboyo

21. Chupon (chupou)
22. Wesu(o)
23. Karga (verbo)
24. Spada
25. Kabei di wowo
26. Wesu(o) di piská
27. Operá
28. Teblachi
29. Promenton
30. Sprui (verbo)
31. Sia
32. Dalakochi
33. Enk
34. Senk
35. Hala lechi
36. Garoti
37. Sleip
38. Kachu(o)
39. Barí
40. Feilu(o~

Receptieve Woordenschattcets

1. Basora
2. Kabei
3. Kuchara
4. Kore
5. Yora
6. (I-))uria
7. Trapi
8. Yabi
9. Piská
10. Landa
11. Pe~a (verbo)
12. Skonde
13. Fdrnu(o)
14. Laba (parïa)
1 S. Lachi
16. Baha (foi outo)
17. Pènchi
18. Supla

31. Fió
32. Spenrá (g)
33. Mansa (verbo)
34. Flecha
35. Riu
36. Ola
37. Palom(b~
38. Meskla (verbo)
39. Nilchi
40. Powis
41. Kayon
42. Medaya
43. Balansa
44. Sembra
45. Baranka
46. Mosaik(o)
47. Trose
48. Pos
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19. Pusha
20. Primi
21. Hacha
22. Bende
23. Koba
24. Musiko
25. Waya
26. Lombrishi
27. Stiwa
28. Pisa
29. Dashi
30. Stampía

49. Arma
50. Orkesta
51. Kueba
52. Drecha
53. Kalakuna
54. Isla
55. Póchi (di) enk
56. Pididó di limosna
57. Sefta (verbo)
58. Inundashon
59. Lagadishi
60. Oséanolosean
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Zinsimitatietaak

Opgave

1. E hómber ey a kumpra e...ey
un outo nobo nobo

2. Ivr no a kome nada di e
bolo ora m'a yega kas. no...nada

3. Semper nos ta bar hunga
den e parke band'i nos banda
kas.

4. Ta Lina ta e mucha di mas
haltu den e klas aki. di mas haltu

5. Ki dia Tina por keda
drumi serka su tanta? ki dia

6. Na nos skol tin tres mucha
ku a nase na Aruba. na

7. Su mama sa dikon e mester
a bai serka mener ayera? dikon

8. Olga tin ku saka tur su
pana foi e kashi grandi
aki.

9. E no a hana un sak'i papel

Functiewoorden Zinspatroon

tin ku

den Iwshi di Wien. no
10. M'a kome un bakoba pasobra

mi tabatin hamber. pasobra
1 l. E muchanan den su klas

gusta hunga kore kué. su
12. Na unda ruman hómber di

Netty a bai keiru ku su
kachó?

13. Ayera m'a mira un pushi
kana ketu ketu tras di
un raton.

14. Ora e raton a miré, ela
kore bai skonde bou di
un kashi.

15. IvL no por a drumi mas
ora e mucha a kuminsa
yora.

na unda

tras

e

a kuminsa
16. Chela mester purba kome

mes tantu ku su ruman
muhé.

17. IvTi por kore duru ma mi
ruman ta kore hopi mas
duru ku mi.

18. Maikel su tata tin hopi

mester

ma

baka, kabai i porko. i
19. Ora nos bai laman nos ta

keda henter dia den awa. bai laman
20. Dia mi wela a hasi aiia,

nos a duné un bunita
bukèt di flor. a duné

un outo nobo nobo

ora m'a yega kas

den e parke

Ta Lina ta

por keda drumi

tres mucha

mester a bai

e kashi grandi aki

kashi di Wien

tabatin

gusta hunga kore kué

ku su kachó

kana ketu ketu

kore bai skonde

por a drumi

mes tantu

hopi mas duru

Maikel su tata

den awa

bunita bukèt
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Telc~tbegrip

Verhaaltje 1

Awe tin fiesta na skol. Yefrou a hasi arSa.
E klas taàr dórná ku blas.
Yefrou a bisti un pèct~i di 5esta.
Tur mucha ta kontenW . Rèndi ke kanta un kantika pa yefrou.
E ta subi para riba su sdil.
E ta pensa i pensa pero e no ta kbrda mas.
~f'a lubida', e ta bisa.
Yefrnu ta puntra :bo'n ta kanta pami?'
I yefrou tagaáa yora.

Vragen

1. Ken a hasi aria awe ?(yefrou)
2. Kiko jefrou a bisti riba su kabes ?(un pàctu)
3. Ken ta subi para riba su sdil ?(Rèndi, un mucha)
4. Rèndi ta kanta un kantika ?(no)
5. Yefrou ta yora di bèrdè ?(no)

Verhaaltje 2

Tur }~ende den kas ta yuda traha un bolo.
Awe nochi tin bishita ta bin. Kenny tambe ta yuda.
E ta buska suku den kashi. Ai no, mamai ta bisa di repente.
Nos no tin basta webu pa e bolo. Kernry mester kore bai kumpra webu.
Na punta di hanchi e ta mira un hbmber ta subi den un palu grdndi.
E hbmber ta bai kap e takinan dilá di e palu.
Kenny ke mira kon e ta bai tiasi esei.
E ta keda para wak te ora nochi sera
Ata, ela lubidá limpi riba e webwian.

Vragen

1. Kiko tur heide ta yuda traha? (bolo)
2. Kiko Kenny mester bai kwnpra ?(webu)
3. Kiko e hànber ta hasi den e palu? (kap e takinan)
4. Kenny a kumpra e webunan ?(no)
S. Tin bolo pa bishita awe nochi ?(no)
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Verhaaltje 3

Ta diarason atardi i manera bo sa no tin skol awe tardi.
Suàe no sa kiko e mester hasi. E n' tin p~n'i hasi nada awe.
Pesei e ta bai sinta riba un muraya dilanti su kas.
Ata dos mucha hbmber ta kana bin. Nan ta hunga ku un bala.
Di ripente e bala ta lora bai riba kaya.
E muchanan ta para na kantu ta mira unda e bala ta bai.
Ata un outo ta bin. E mester wanta brek.
Ora e outo ta sigui kore nan ta mira e bala ta sigui lora na otro banda di kaya.
Danki dios nada no a pasa, Suzie ta pensa.

Vragen

1. Suí;e tin skol awe tardi ?(no)
2. Na unda Suzie ta bai sinta ?(riba un murayaldilanti su kas)
3. Ken ta kana bin ?(dos mucha hdmber)
4. E muchar~~n ta kore subi kaya ?(no)
5. Outa a da! e muchanan ?(no)

Verhaaltje 4

Mamai ta den kurá ta mua mata. Paden tin dos mucha ta hunga.
Nan yama Lisa ku Maiky. Nan ta hari pasa prèt.
Tur dos tin un blas den nan man. Nan a mara e blas na un kabuya.
Awor nan ta kone tras di otro den sala. Nan ta purba kita otro su blas.
Riba un mesa mei mei di sala tin un skalchi di glas masha bunita.
Lisa ta kore dal den e mesa. E mesa ta kai abou.
Mamai ta kaba di mua mata i e ta bin paden.
E ta mira e glas kibrá i ta bisa : 'mi ta masha rabiá'.

Vragen

1. Kiko mamai ta hasi den kurá ?(mua mata)
2. Ku kiko e mucharian ta hunga ?(blas)
3. Kiko tin mei mei di sala ?( un mesa, un skalchi)
4. E skalchi a kibra ?(si)
5. Ken a kibra e skalchi? (Lisa, e mucha muhé)
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BIJL.AGE 1.2 : NEDERLANDSE VERSIE

Klankmanipulatietoets

Opgaven Medeklinkers Iflinkers Klankdistributie

1. vel - veel
2. beer - peer
3. kwast - kast
4. dik - tik
5. rit - riet
6. zoon - zoen
7. kas - kaas
8. ton - tong
9. luik - leuk
10. kurk - kruk
11. veel - viel
12. kaars - kaas
13. vol - wol
14. rus -reus
15. haas - gaas
16. maan - naam
17. gil - geel
18. zijn - sein
19. lat - rat
20. bon - boon
21. bas - das
22. pit - pet
23. mat - nat
24. vel -fel
25. bang - bank

Cognitieve Begrippen

1. Wit
2. Groen
3. Geel
4. Zwart
5. Rood
6. Licht groen
7. Blauw
8. Grijs
9. Bruin
10. Donker rood
11. Oranje
12. Licht blauw
13. Paars
14. Donker bruin
15. Rose

r

.

~

.

:

.

s
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16. Punt
17. Lijn
18. Cirkel
19. Driehoek
20. Vierkant
21. Wie is even groot als het eerste kind ?(3)
22. Wijs het kleinste kuiken aan. (1)
23. Welke baard is even lang als deze baard? (3f5)
24. Welk meisje heeft een kortere broek aan dan deze jongen? (3)
25. Welke bomen zijn even hoog (lf3)
26. Welk kind zit aan de laagste tafel (3)
27. Welke jongen is dikker dan dit meisje? (3)
28. Wijs de dunste man aan. (3)
29. Welke kast is breder dan de deur. (3)
30. Welk kind gaat door het smalste deurtje. (2)
31. In welke mand liggen twee appels. (2)
32. Welk huis heeft drie ramen. (3)
33. Welke jongen komt als eerste aan.
34. Wijs het vierde kind in de rij aan.
35. Er zitten vogels op het dak. In de bomen zitten er ook vogels.

In welke boom zitten er minder vogels dan op het dak. (1)
36. Bij één clown is de middelste knoop zwart. Wijs die clown aan. (3)
37. Welk meisje heeft evenveel balonnen als de jongen. (3)
38. Wijs het laatste kind in de rij aan.
39. Wijs de bak aan met de meeste vissen. (1)
40. In welke vaas zijn de minste bloemen. (2)
41. Op cen plaatje hebben alle kinderen een hoedje op.

Wijs dat plaatje aan. (3)
42. Op welk plaatje zitten sommige kinderen op de bank? (3)
43. Wijs de halve taart aan. (2)
44. Op welk plaatje zie je een vol glas. (2)
45. Op welk plaatje pakt dejuffrouw de lege fles. (1)
46. De poes zit in de mand. (1)
47. De jongen zet de auto op de doos. (3)
48. Welke muis ~t onder de kast? (3)
49. Er staat een bus voor de auto. (2)
50. De boom staat achter het huis. (2)
51. Welke kinderen zitten naast elkaar. (1)
52. Welke fietser gaat linksaf. (1)
53. Welke pijl wijst naar rechts. (1)
54. Tussen het huis en de boom staat een kist. (1)
55. Op welk plaatje zitten de beer en de pop tegenover elkaar. (3)
56. Terwijl het meisje haar handen wast, poetst de jongen zijn tanden. (2)
57. De jongen heeft eerst een meisje getekend. (1)
58. Nij eet de appel als laatste. (1)
59. Voordat Felipe ~jn hoed opzet, trekt hij zijn schoenen aan. (2)
60. Nadat Rosita haar laarzen heeft aangetrokken zet ze haar muts op. (3)
61. Hoewel het regende, ging hij fietsen. (2)
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62. Dit glas is nog niet vol. (3)
63. De man eet nog een banaan. (3)
64. Jan gaat niet fietsen omdat het regent. (3)
65. Als Achmed wat groter was, zou hij de appel kunnen pakken. (2)

Productieve Woordenschattoets

1. eten
2. mes
3. lachen
4, kraan
5. neus
6. riem
7. kat
8. ijskast
9. prikken
10. weg
11. aansteken
12. garen
13. ritssluiting
14. ring
15. muis
16. peer
17. haarspeld
18. borstel
19. meloen
20. ui

21. speen
22. kluif
23.laden
24. zwaard
25. wimper
26. graat
27. opereren
28. dienblad
29. paprika
30. sproeien
31. zadel
32. sprinkhaan
33. inkt
34. zinken
3 5. melken
36. wandelstok
37. slijpen
38. horen(s)
39. ton
40. vijl

Receptieve Woordenschattoets

1, bezem
2. haar
3. lepel
4. rennen
5. huilen
6. nagel
7. trap
8. sleutel
9. vis
10. zwemmen
11. kammen
12. schuilen
13. oven
14. wassen
15. la
16. uitstappen
17. wasknijper
18. blazen
19. duwen

31. viool
32. spinneweb
33.kneden
34. pijl
35. rivier
36. golf
37. duif
38. mengen
39. hiel
40. pauw
41. kanon
42. medaille
43. weegschaal
44. zaaien
45. rots
46. tegel
47. wringen
48. put
49. wapen
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20. persen 50. orkest
21. bijl 51. grot
22. verkopen 52. repareren
23. graven 53. kalkcen
24. muzikant 54. eiland
25. gaas 55. inktpot
26. navel 56. bedelaar
27. opstapelen 57. zeven
28. wegen 58. overstroming
29. stropdas 59. hagedis
30. postzegel 60. oceaan
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Zinsimitatietaak

Opgave

1. Dat meisje is gisteren van
haar nieuwe fiets gevallen

2. Wanneer is zij met haar
vader naar huis gegaan?

3. Die man die daar loopt
heeft veel kceien en paarden.

4. I-Tij heeft geen kippen of
honden in zijn tuin.

5. Ik kan al heel goed tellen,
maar mijn wsje niet.

6. Zij gaat nog niet naar
school, omdat ze te klein is.

7. We hebben gisteren hele-
maal niets gezien van de
grote optocht.

8. Waar wil je vandaag met de
twee honden gaan wandelen?

9. Deze groene tas is groter
dan die van jouw vader.

10. Zij wonen naast de slager
op de hoek van de straat

11. Wat zullen we vandaag in
het park gaan doen?

12. In deze klas zijn alle
kinderen even groot.

13. Heb je de appel die je gekregen
hebt gekregen al opgegeten?

14. Wie heeft er gisteren zijn
spullen op tafel laten staan?

15. Waarom denkje dat hij
niet met ons wil komen spelen?

16. Onze twee honden zijn weggelopen
gisteren plotseling van huis
weggelopen.

17. Dat meisje vind ik het
liefste meisje van de hele school.

18. Ze is gisteren naar de
dierentuin geweest met haar
vader.

19. Waarom ben je gisteren niet
meegegaan naar het feest van Ali?

20. De poes rende heel hard
naar huis en kroop onder de bank.

Functiewoorden Zinspatroon

geen

maar

omdat

niets

haar nieuwe Sets

met haar vader

die daar loopt

in zijn tuin

kan al heel goed
tellen
ze te klein is

de grote optocht

waar'?

groter

naast

in

even groot

opgegeten

zijn

denk

van

ze

waarom?

en
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wil je

deze groene tas

op de hcek (van de
straat)
gaan dcen

zijn alle kinderen

die je hebt

heeft (er) gisteren
zijn spullen op tafel
laten staan?
wil komen spelen

van huis

het liefste meisje

is (gisteren) naar de
dierentuin geweest

het feest van Ali

heel hard



Tekstbegriptaak

Verhaaltje 1

Het is feest op school. De juffrouw is vandaag jarig.
De klas is helemaal versierd. Fn de jufheeft een feeshnuts op.
Alle kinderen ~jn blij. Paul wil een liedje ringen.
Hij klimt op ájn stoel. Maar hij moei lang nadenken.
"Dc weet het niet meer", zegt hij.
De juffrouw vraagt: "Zuig Jij niet voor mij ?"
Fn zij doet net ofáj huilt.

Vragen

1. Wie is er jarig ?(de juffrouw)
2. Wat heeft de juf op haar hoofd ?(een mutsl een feesànuts)
3. Wie klimt er op een stoel ?(PauU cen longetje)
4. Zingt Paul een liedje ?(nee)
5. Moet de juf echt huilen ?(nee)

Verhaaltje 2

Vanavond komt er visite. Iedereen mag meehelpen om een taart te bakken.
I.oek helpt ook mee. Hij zoekt in de kast naar suiker.
Ach nee, roept moeder plotseling, we hebben niet genoeg eieren voor de taart.
L,oek moet gauw eieren gaan halen.
Op de hoek van de straat ziet L.oek een man in een boom klimmen.
Die gaat de grote takken weg~agen. Loek wil wel ~en hoe de man dat doet.
Hij blijft kijken tot het donker wordt. De eieren is Loek helemaal vergeten.

Vragen

1. Wat gaat iedereen samen bakken voor de visite ?(een taart)
2. Wat moet Loek gaan kopen ?(eieren)
3. Wat doet de man in de boom ?(takken wegrageni klimmen)
4. HeeR Lcek de eieren gehaald ?(nee)
5. Is er nu taart voor de visite ?(nee)
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Verhaaltje 3

Het is woensdagnuddag en er is geen school.
Lucie weet niet goed wat ze mcet gaan doen.
Ze heeft vandaag nergens zin in.
Daarom gaat ze maaz op een muurtje voor het huis zitten.
Er komen twee jongens aan. Zij spelen met een bal.
Plotseling roh de bal de straat op. De jongens staan aan de kant en ~en de bal wegrollen.
Dan komt er een auto aanrijden. Die moet heel hard remn~.
Als de auto doorrijdt zien ze de bal aan de overkant verder rollen.
Gelukkig is er niets gebeurd, denkt Lucie.

Vragen

1. Heeft Lucie vanmiddag school ?(nee)
2. Waar gaat Lucie zitten ?(op een muurtjelvoor het huis)
3. Wie komen er aanlopen ?(twee jongens)
4. Recuien de jongens de straat op ?(nee)
5. Heeft de auto de jongens aangeraden ?(nee)

Verhaaltje 4

Moeder is in de tuin bezig de planten te besprceien.
Intussen zijn Mayra en Bert biiuien aan het spelen.
Ze hebben allebei een ballon opgeblazen. Met een touwtje hebben ze de ballon vastgemaakt.
Nu rennen ze achter elkaar door de kamer. Ze proberen elkaars ballon te pakken.
Op een tafeltje midden in de kamer staai een mooie schaal.
Doordat Mayra er tegen aan loopt valt het tafeltje om.
Als moeder klaar is in de tuin gaat ze naar bimien.
Wanneer ze in de kamer komt, ziet ze de scherven op de grond Gggen.
Dan zegt ze :"Dc ben heel erg boos".

Vragen

1. Wat doet moeder in de tuin ?(planten besprceienlnatrnaken)
2. Waarmee spelen de kinderen ?(ballonnen)
3. Wai staat er midden in de kamer ?(een tafeltje)
4. Is de schaal kapot ?(ja)
5. Wie heeft de schaal gebroken ?(Mayra, het meisje)
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BIJLAGE 2: METALINGUISTISCHE TOETS

2.1 PAPIAMENTU VERSIE

1. Analyse in woorden

1. Ivfi ta kla.
2. E glas ta yen.
3. Ivli ta bai skol.
4. Bolo ta dushi.
5. Tur mucha ta den bus.
6.1~L por kore duru.
7. E fli ta subi haltu.
8. Ivfi tin djèm riba mi pan.
9. Tur hende gusta stropi.

10. Ban bana e kachó den laman.

2. Analyse in fonemen

1. G 6. man 11. blas 16. blónt
2. ta 7. zim 12. tres 17. drums
3. as 8. kai 13. stur 18. krans
4. so 9. fli 14. wórs 19. skruf
5. kas 10. awa 15. slóf 20. straf

3. Synthese van klanken

1. u-n 6. s-è-n 11. s-t-u-1 16. s-p-ó-n-s
2. s-a 7. a-k-i 12. s-k-è-r 17. k-r-a-n-s
3. y-u 8. sh-o-n 13.m-ó-r-s 18. m-a-n-g-a
4. ó-f 9. k-1-a 14. k-è-t-s 19. s-t-r-a-f
5. m-a-s 10. o-ch-o 15. p-a-I-u 20. s-k-r-u-f

4. Rijm

1. buki - kashi - pia - hèmber : dashi.
2. kaha - sapatu - martin - renchi : faha
3. flor - wep - buki - luna : lep
4, kamisa - pan - vas - keshi : blas
S. flor - wep - outo - solo : bolo
6. puitu - abeya - makaku - para : kabritu
7. pia - wep - klabu - man : rabu
8. buki - wowo - vas - webu : kuki
9. mea - nanishi - kachó - pushi : lagadishi

]0. blusa - pópurèshi -bala - hèmber : nèshi

267



5. Objectivatie

1. wil - outo
2. sapatu - kèts
3. klabu - sumpina
4. kusinchi - kama
5. palu - palufriw
6. kaska - batata
7. kandela - bela
8. banki - stul
9. kas - bentana

10. bichi - angua

BIJI.AGE 2.2: NEDERLANDSE VERSIE

1. Analyse in woorden

1. Wim zit stil.
2. Daar gaat de bus.
3. Ik loop op straat.
4. Jullie gaan spelen.
5. Jufheeft een nieuwe jurk.
6. Alle kinderen mogen mee.
7. De poes springt op het kastje.
8. Morgen vieren wij feest.
9. Ilc heb drie rode truien.

10. Mijn twee zusjes maken altijd nuie.

2. Analyse in fonemen

1, uur 6. boon 11. stuur 16.spons
2. oom 7. sla 12. trein 17. struik
3. koe 8. knie 13. feest 18. sprong
4. zee 9. ons 14. dorp 19. worst
5. gum 10. echt 15. krant 20. helft

3. Synthese van klanken

1. oo-r 6. b-oo-t 11. b-r-u-g 16. k-w-a-s-t
2. ui-t 7. v-1-a 12. t-r-oe-p 17, s-t-r-oo-p
3. r-ij 8. b-1-ij 13. f-ie-t-s 18. s-p-r-ui-t
4. I-ui 9. e-1-f 14. r-u-p-s 19. b-a-r-s-t
5. k-a-m 10. ie-t-s 15. p-1-a-n-t 20. I-aa-t-s-t
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4. Rijm

1. Kce - paard - varken - geit : baard
2, bcek - boterham - vaas - emmer : kaas
3. bloem - wip - auto - schommel : schip
4. doos - telefoon - plant - vogel : roos
5. tafel - wur - boek - bad : doek
6. schaar - snor - borstel - kam : haar
7. hoed - hand - bank - das : voet
8. tand - voet - ring - ketting : hand
9. huis - neus - kabouter -deur : reus

10. hond - poes - maan - neus : mond

5. Objectivatie

1. ijs - ijsblokje
2. brievenbus - brief
3. kaars - kerstboom
4. politiebureau - agent
5. kruk - tafel
6. kleurpotlood - huis
7. paddestoel - boom
8. tak - vlinder
9. baby - man

10. bed - kussen
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BIJLAGE 3: OPERATIONALISERING VAN ACHTERGROND-
VARIABELEN

3.1 OPERATTONALISERING OP CURA~AO

1. Gezinstaal (vragenlijst ouders)

(5-solcnnente papiamentu 4- prinisipalmente papicmtenlu tin biuha hulandes 3-mes tantu
papiamentu ku hulcmdes 2 prinsipalmente ulandes I- solamente ulcau~es 0-otro

1. Kua idioma mayoman ta papia ku otro na kas? 5...4...3...2...1
2. Kua idioma mayornan ta papia ku e yunan na kas? 5...4...3...2...1
3. Kua idioma e yunan ta papia ku e mayoman? 5...4...3...2...1
4. Kua idioma e tata ta papia mas tantu na trabou? 5...4...3...2...1
5. Kua idioma e mama ta papia mas tantu na trabou? 5...4...3...2...1
6. Kua idioma mayoman ta papia ku yefrou di skol? 5...4...3...2...1
7. Kua idioma mayoman ta papia ku dókter di kas? 5...4...3...2...1

2. Culturele oriëntatie ouders (vragenlijst ouders)

1. E tata sa lesa buki ? siltin biahalno
Den kua idioma ? 5...4...3...2...1...0

2. E mama sa lesa buki ? siltin biahalno
Den kua idioma ? 5...4...3...2...1...0

3. Mayoman sa wak programa di televishon na ...
a. papiamentu diariamenteltin biahalnunka
b. hulandes diariamenteltin biahalnunka
c. spar3o diariamenteltin biahalnunka
d. ingles diariamenteltin biahalnunka
e. Kua di nan ta mas gustá papiamentulhulandeslsparioingles!tur

4. Mayoman sa skucha programa di radio na ...
a. papiamentu diariamenteltin biahalnunka
b. hulandes diariamenteltin biahalnunka
c. spano diariamenteltin biahalnunka
d. ingles diariamenteltin biahalnunka
e. Kua di nan ta mas gustá papiamentulhulandeslspanolmglesltur

5. Mayoman sa lesa korant na ...
a. papiamentu diariamenteltin biahalnunka
b. hulandes diariamenteltin biahalnunka
c. spaíio diariamenteltin biahalnunka
d. ingles diariamenteltin biahalnunka
e. Kua di nan ta mas lesá papiamentulhulandeslspanolmglesltur

270



6a. Mayoman ta haíia importante pa e yunan
sií3a papiamentu na skol básiko?

6b. Mayoman ta hana importante pa e yunan
sifia hulandes na skol básiko?

6c. Mayornan ta haBa importante pa e yunan
sir3a spano na skol básiko?

6d. Mayornan ta haiïa importante pa e yunan

silnolno ta hasi diferensha

silnolno ta hasi diferensha

silnolno ta hasi diferensha

sir3a ingles na skol básiko? silnolno ta hasi diferensha
7. Mayoman ta hana ku edukashon den e siguiente idiomanan mester

ta obGgatorio na skol básiko?
a. papiamentu silnolno ta hasi diferensha
b. hulandes sílnolno ta hasi diferensha
c. spar3o silnolno ta hasi diferensha
d, ingles silnolno ta hasi diferensha

3. Taalcontact kind (vragenlijst leerkracht)

1. Kua idioma e mucha ta papia mas tantu
ku e muchanan den su klas

2. Kua idioma e mucha ta papia mas tantu
ku yefrou den klas

5...4...3...2...1...0

5...4...3...2...1...0

4. Taalkeuze kind (vragenlijst kind)

1. Kua idioma bo ta papia mas tantu na kas
2. Kua idioma bo ta papia ku bo amigunan ora

bosnan ta hunga
3. Kua idioma bo ta papia mas tantu ku bo bon

amigunan na skol
4. Bo tin otro amigu na skol ? Kua idioma

bo ta papia ku nan
5. Kua idioma bo ta papia ku bo yefrou den klas

5. Culturele oriëntatie kind (vragenlijst kind)

1. Bo sa wak programa di televishon na ...
a. papiamentu
b. hulandes
c. spano
d. ingles
e. Kua di nan ta mas gustá

2. Bo sa skucha programa di radio na ...
a. papiamentu
b. hulandes
c. spano
d. ingles
e. Kua di nan ta mas gustá
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3. Bo gusta skucha kuenta na....
a. papiamentu
b. hulandes
c. spaíïo
d. ingles
e. kua di nan bo gusta mas tantu

4. Bo gusta kantika na....
a. papiamentu
b. hulandes
c. spa,3o
d. ingles
e. kua di nan bo gusta mas tantu

5. Bo ke si~a papia ....
a. papiamentu
b. hulandes
c. spar~o
d. ingles
e. kua di nan bo ke sina mas tantu

6. Bo gusta papia
a. papiamentu
b. hulandes
c. spaíïo
d. ingles
e. kua di nan bo gusta mas

7. Bo gusta tende hende papia
a. papiamentu
b. hulandes
c. spar3o
d. ingles
e. kua di nan bo gusta tende mas

6. Onderwijskenmerken

silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
papiamentulhulandeslspar~olmglesltur

silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
papiamentulhulandesJspaíïol'mglesltw

silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
papiamentulhulandeslspano~ingles!tur

silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
papiamentulhulandeslspar~o~nglesltur

silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
silnolno ta hasi diferensha
papiamentulhulandeslspaíiol'mglesltur

Vraag aan ouders :
1. Kuantu tempu e yu a bishitá krèshlspeelschool promé ku

ela bai skol preparatorio ........ luna

Vragenlijst leerkrachten :
2. Kua idioma e dosente ta papia den klas. 5...4...3...2...1...0
3. Ki idioma ta papia ku e mucha na skol.

papiamentu ....... ora
hulandes ....... ora

4. E mucha ta kompronde papiamentu ? silnolmas o menos
5. E mucha ta komponde hulandes ? silnolmas o menos
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3.2 OPERATIONALISERING IN NEDERLAND

1. Gezinstaa! (vragenlijst ouders)

(1-alleen Pap 2-vooralPap soms Ned 3-everrveel Pap alsNed 4- vooral Ned soms Pap 5-alleen Pap)

1. Wat praten ouders meestal thuis tegen elkaar 1...2...3...4...5
2. Wat praat de vader meestal tegen de kinderen 1...2...3...4...5
3. Wat praat de moeder meestal tegen de kinderen 1...2...3...4...5
4. Wat praten de kinderen meestal tegen de ouders 1...2...3...4...5
5. Wat praten de kinderen thuis meestal tegen elkaar 1...2...3...4...5
6. Wat praten de kinderen meestal tegen vriendjes thuis 1...2...3...4...5
7. Wat praten de kinderen meestal tegen vriendjes op straat 1...2...3...4...5
8. Wat praten de kinderen tegen vriendjes uit de eigen

etnische groep 1...2...3...4...5
9. Met wie heeft vader overdag het meeste contact.

Welke taal gebruikt hij dan 1...2...3...4...5
lO.Met wie heeft moeder overdag het meeste contact.

Welke taal gebruikt zij dan 1...2...3...4...5

2. Culturele oriëntatie ouders (vragenlijst ouders)

1. Leest vader bceken
(Ja: ~noral in eigen taaUJa:~oralin het Ned~Ja: in beide talenlNee)

2. L,eest moeder bceken
(Ja: vooral in eigen taaUJa:voora! in het Ned~Ja: in beide Jalen~IVee)

3. Houdt vader van muziek
(Ja: eigen muzieklJa: Nederlavuts muzieklJa: beidelNee)

4. Houdt moeder van muziek
(Ja: eigen muzieklJa: Nederlarxis muzieklJa: beide~lVee)

S. In welke mate maakt het gezin gebruik van de Nederlandse televisie
(dagel~ks~snm.srnooit)

6. In welke mate maakt het gezin gebruik van de tv-programma's in eigen taal
(dagel~ks~soms~nooit)

7. In welke mate maakt het gezin gebruik van de Nederlandse radio
(dagel~ks~soms~nooit)

8. In welke mate maakt het gerin gebruik van de radioprogramma's in eigen taal
(dagelyks~soms~nooit)

9. In welke mate wordt in het gezin een Nederlandse krant gelezen
(dagel~ks~soms~nooi t)

10. In welke mate wordt in het gezin gebruik een krant in de eigen taal gelezen
(dagelijlcsrsom.srnooit)

11. Viert het gezin typisch Nederlandse feesten (b.v. Sinterklaas)
(JalNee)

12. Viert het getin typische feesten van de etnische groep
(Ja~IVee)

13. Vinden ouders het belangrijk dat hun kinderen goed Nederlands leren op school
(jalnee~geen menin~

14. V'mden ouders het belangrijk dat hun kinderen onderwijs krijgen in de eigen taal
(jalnee~geen menin~
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3. Taalcontact kind (vragenlijst leerkracht)

1. Hoeveel contact heeft het kind met leeftijdgenoten van de eigen
etnische groep binnen schooltijd
(NeeUweinig~geen)

2. Hoeveel contact heeft het kind met leeftijdgenoten van de eigen
etnische groep buiten schooltijd
(veeUweinig~geen)

3. Hoeveel contact heeft het kind met Nederlandse leeftijdgenoten
binnen schooltijd
(veeUweinig~geen)

4. Hoeveel contact heeft het kind met Nederlandse leeftijdgenoten
buiten schooltijd
(ueelhveinig~geen)

5. Wie is de boezemvriend van het kind
(uit eigen etniselaegroep~]Vederlcau.ls~overige)

6. Welke taal spreekt het kind met kinderen uit de eigen etnische grcep binnen schooltijd
(vooraleigen taaUevem~eel eigen taalalsNederlrnutt~vooralNederlaruls)

7. Welke taal spreekt het kind met kinderen uit de eigen etnische groep buiten schooltijd
(vooral eigen taaUevenveel eigen taalals Nederlaix,ls~vooralNederlaruls)

4. Taalkeuze kind (vragenlijst kind)

(1-alleen Pap 2-NOOra1 Papsoms Ned 3-eNerrveel Pap als Ned 4- vooralNed soms Pap 5-alleen Pap)

1. Wat praat je meestal thuis met je vader 1...2...3...4...5
2. Wat praat je meestal thuis met je moeder 1...2...3...4...5
3. Wat praat je meestal thuis met je jongere brcertjeslzusjes 1...2...3...4...5
4. Wat praat je meestal thuis met je oudere brcertjeslzusjes I...2...3...4...5
5. Wat praat je meestal met je vriendjes thuis 1...2...3...4...5
6. Wat praat je meestal met je beste vriend(in) op school 1...2...3...4...5

5. Culturele oriëntatie kind (vragenlijst kind)

la. Wat vindje ervan om op deze school te zitten
(leuklmaakt niet uidniet leuk)

lb. Hce zou je het vinden om inje eigen land op school te zitten
(leuklmaakt niet uidniet leuk)

lc. Waaz vt je liever op school
(eigen lcnullmaakt niet uitllVederlatx.l)

2a. Heb je op school vriendjes uit je eigen etnische grcep
(jalnee)

2b. Hebje op school Nederlandse vriendjes
G~e)

2c. Naast wie zou je het Gefst willen ~tten in de klas
(eigen etn. groep~maakt niet uit~IVederlands)
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3a Vmd je eten van je eigen land lekker
(ja~nee)

3b. Vmdje Nederlands eten lekker
G~e)

3c. Wat vind je het lekkerst
(eigen eterdmaakt niet uit~IVederlanás)

4a. Vind je het leuk om een Nederlandse leerkracht te hebben
(leuk~geen mening~niet leuk)

4b. Vindje het leuk om een leerkracht uit je eigen etnische groep te hebben
(leuklgeen mening~niet Jeuk)

4c. Wat heb je het liefst
(eigen leerkrachdgeen mening~IVederlanctse leerkracht)

Sa. Vind je het leuk om verhaaltjes te horen in je eigen taal
(ja~geen mening~nee)

Sb. Vindje het leuk om verhaaltjes te horen in het Nederlands
(ja~geen mening~nee)

Sc. Wat vindje leuker
(verhaaltjes in eigen taaUmaakt niet uitlverhaaltjes in het Nederlands)

6a. Vmd je tv-programma's in je eigen taal leuk
(jdgeen mening~nee)

6b. Vmdje tv-programma's in het Nederlands leuk
(jalgeen mening~nee)

6c. Waar kijk je het liefst naar
(programma's in eigen taaUmaakt niet uit~IVederlaru~stalige programma's)

7a. Vind je Gedjes in je eigen taal leuk
(jalgeen mening~nee)

7b. Vmdje liedjes in het Nederlands leuk
(jalgeen mening~nee)

7c. Wat vindje leuker
(liedjes in eigen taaUmaakt niet uitlliedjes in het Nederkuads)

8a. Speel je thuis ook met vriendjes uit je eigen etnische grcep
(ja~nee)

8b. Speel je thuis ook met Nederlandse vriendjes
(jdnee)

8c. Met wie speel je thuis het liefst
(vriendje uit eigengrcep~maakt niet uit~IVederlcaxfs vrierxlje)

9a. Vind je het leuk omje eigen taal te praten
(ja~maaktniet uiUnee)

9b. Vindje het leuk om Nederlands te praten
(jalmaaktniet uidnee)

9c. Wat praat je Gever
(eigen taaUmaaldniet uit~Nederlcaids)

10a. Vind je het leuk om in Nederland te wonen
(ja~geen mening~nee)

lOb. Hce zou je het vinden om inje eigen land te wonen
(leuklgeen meningheiet leuk)

lOc. Waar zou je het liefst willen wonen
(eigen IancUmaakt niet uitlNederlarxf)
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6. Onderwijsken merken

Vraag aan ouders :
1. Aantal maanden voorschoolse ervaring :...............

Vragen aan leerkracht :
1. Aantal uren extra lessen Nederlands : .................
2. Waar vinden de extra NT2-lessen plaats

(in de klas~buiten de klas)
3. Welke methode wordt daarbij gebruikt :................
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BIJLAGE 4: FONEEMBESCHRIJVING VAN HET PAPIAMENTU

Consonantkenmerken van het Papiamentu (naar Andersen 1974)

Labiaal Labiodentaal Alveolair Palataal Velair

Obstruent p b t d k g

Affi-icaat ~ 7

Fricatief f v s z ~ i x h

Nasaal m n T~

Liquida I r

Glijklanken j w

Vocaalkenmerken van het Papiamentu ( naar Birmingham 1970)

Klinkerruimte

Klinkerhoogte Voor Midden Achter

Hoog i ii u

IvTidden è
e

u
a

o
b

Laag a
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Voorbeelden van consonanten in diverse posities in het Papiamentu

Consonant Beginpositie Middenpositie Eindpositie

p palu (boom) sapu (kikker) hap (gapen)

b bala (bal) abo (jij) -
m mas (meer) kome (eten) zim (zink)
f fe (geloof) afó (buiten) wif (verdwijn)
v voto (stem) aviso (bericht) -
t tayó (bord) tata (vader) blet (scheermes)
d dal (slaan) kada (elk) -
s solo (zon) boso (jullie) lus (licht)
z zip (rits) uzo (gebruik) -
n ni (noch) kana (lopen) ban (kom)
I leu (ver) ala (vleugel) ral (misselijk)
r róm (rum) kore (rennen) ser (worden)
ch chansa (grap) mucha (kind) -
dj djaka (rat) badjaga (grote mier) -
sh shimis (jurk) kashi (kast) -
zj zjilea (schik) zjozjoli (sesamzaad) -
í~ napa (toetje) kar~a (suikerriet) -
y yu (kind) kaya (straat) -
k kas (huis) boka (mond) truk (vrachtwagen)
g gai(haan) bagon -
g gesto (gebaar) - bn~g (brug)
w wea (pan) kaweta(niewsgierig) -
h hari (lachen) floho (lui) -
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Voorbeelden van vocalen in diverse posities in het Papiamentu

Vocaal Beginpositie Middenpositie Eindpositie

i isla (eiland) bida (leven) barí (ton)
e edat (leeftijd) tres (drie) rende (toenemen)
è ènter (inenten) bèl (beUdij) bèrdè (groen)
ii - hiir (huren) -
u - bus (bus) -
e - tayer(band) -
a ami (ik) bal (waard zijn) bala (bal)
u un (een) bula (vliegen) malu (ziek)
0 ola (golf) bos (stemldonder) bo (jij)
b órdu (orde) bóter (fles) zózó (sufferd)

Vergelijking van diftongen in het Papiamentu volgens Jonis(1983) en Birmingham(1974)

Jonis Birmingham

Diftong Voorbeeld Diftong

ai gai (haan) ai
au aunke(hoewel)
ei ei (daar) ei
èi rei(koning)
eu leu(ver) eu
oi roi(greppel) oi
bi plóis (
ou blou (blauw) ow
ui dui (liefje)
wi kuido (zorg) wi
w suit (zuiden)
ia gatia (kruipen) ia
ie dies (tien) ie
iè guièl (bretel)
io sosio(vriend) io
iu fius (stop) ju
w friu (koud) iw
wa kuater(vier) wa
ue nuebe(negen) we
uè suèltu(geluk)
uo kuota (aflietaling) wo
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Vergelijking van trittongen in het Papiamentu volgens Jonis en Birmingham

Jonis Birmingham

TriRong Voorbeeld Triftong

iau miau
ieu bieu (oud) jew
iou bakiou
uai zuai (zwaaien) waj
uei zuei (zwaaihaak) wei

yiu (kind) jiw
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tirrala 'IindluleiN ric u~elwikkrlrrrl; (i. Narain, 'filbw~g l)niversity Press I995

Vanwege technische problemen zijn er fouten geslopen in een aantal tabellen. Hieronder treft u
de verbeterde tabellen aan.

Overzícht:

20 Tabel3.3
40 TabelS.l
48 Tabe15.6
56 Tabe15.8
I 1 I Tabel 7.3
I I 2 Tabel 7.4
I I 8 Tabel ?.10
I I 9 Tabel 7. I 1
129 Tabe1810
132 Tabe18.15
133 Tabel8.l7
134 Tabel8.l9
134 Tabe18.20
203 'Tabel 1012
208 Tabe111.2
211 Tabel I I.5
228 Tabel121

Ïabe! 3. 3: Ikrleiule ix~lgorde vani talen op de Nederlrnxlse Antillen en Aruba rxu~
aanta! .cpreker.s per eilanc!(N 1r)

Aruba Bonaire Cura~ao St. Maarten Saba St. Eustatius

Papiamentu Papiamentu Papiamentu Engels Engels Engels
Engels Spaans Nederlands Spaans Nederlands Nederlands
Spaans Nederlands Spaans Frans Creools Spaans Spaans
Nederlands Engels Engels Nederlands Papiamentu Papiamentu

Portugees Papiamerrtu
Frans
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"I'uhel 5. l: Ul,hurr~~~ vurr cli~ luel.~~en I'apiamcrilu en Ncc~erlanc~c

l.inguïstisch niveau Deeltaken Aantal iterm

~onologisch Klankmanipulatie 25

Lexicaal Prixluktieve wix~rdenschat 40
Receptieve woordenschat ~1
Col.mitieve begtippen 65

Syntactisch Zinsimitatie 40

I~ekstueel TekstUegrip 20

Totaal 250

Tabel S. 6: Orxler.sr.heiden begrippen in de C~nitieve BegriPpentaak

Categorie Begrippen Items Voorbeeld

Kleur Basiskleuren 11 Pretu ! Zwart
Lichtintensiteit 4 Maron skur I Donker bruin

Vorm Geometrische figuren 5 Punto I Punt
Vormdimensies 10 Mas grandi I Groter

Hoeveelheid Getallen 4 Promé I Eerste
Hoeveelheidsdimensies 11 Menos I Minder

Ruimte Plaats 8 Riba ! Op
Richting 2 Man drechi I(naar)Rechts

Relatie tussen Tijd 7 Mientras I Terwijl
gebeurtenissen Oorzaak I gevolg 3 Pasobra I Omdai

Totaal 65



7ahe! 5.8: (-ronhcx:hs alfa en ~~emiddelde item-totcuil.uore- enrrelcrties ~xx~ c1e
taaltoettien Papiamennc en Nederlanctr

Pa iamentu Nederlands
A1 ha Rit A1 ha Rit

Klankdiscriminatie 92 63 87 .50
Cognitieve begrippen 92 42 89 .36
Receptieve woordenschat .92 .48 .95 .52
Productieve woordenschat 92 .57 .90 .63
Z.insimitatie 96 62 95 .58
Tekst ri 93 ~ -91 ~

7álx I 7.3: l~áctorladin~en en percentnKes verklaarde vcrriantie i~rde taalscoresin het
Papiameiihc op ('vra4:ao

Aanvang
kleuteronderwijs

Na 1 jaar
onderwijs

Na 2 jaar
onderwijs

Cognitieve begrippen 80 71 82
Productieve woordenschat 86 80 73
Receptieve woordenschat 78 77 79
Klankmanipulatie 62 61 56
Zinsimitatie 81 79 60
Tekstbegrip 78 71 62

Verklaarde variantie (o~o) 60 54 48

"1'uhe! 7. ~l: l.áctnrladin~eneci percentages ~~rrklaarde r~cviantie vcx~r de taaLscores in het
Nederlands op ('icra4~ao

Aanvang
kleuteronderwijs

Na I jaar
onderwijs

Na 2jaar
onderwijs

Cognitieve beglippen 85 91 88
Productieve woordenschat 91 92 76
Receptieve woordenschat 82 82 90
Klankmanipulatie 52 70 69
Zinsimitatie 93 90 88
Tekstbegrip 90 93 89

Verklaarde variantie (o~o) 69 75 70



Tahel 7. I0: ( ~~rrelalies nr.~:xn n.q~eclen vcur metalingrti:~~li.u~h fic'Kyrstzrp" r en
taahaareligheid.saspectar op C'rtra~ao (P -Papiamentu en N-Nederlarrcts)

Analyse
woorden

Analyse
fonemen

Synthese
klanken

Rijm Objectivatie

P N P N P N P N P N

I1 08 .07 l9 18 l4 25' . 19 .22 .18 .27' I
2 .26' 13 45" 28' 43" .31" .40" .35" .22 .21 I
3 26' -.l2 19 11 .17 22 .34" 10 .20 06
4 16 .OS 39" 23 23 25' 35" .32" .23 17
5 22 08 10 27' 20 .42" 24' .29' .12 I8
6 .28' .Ol 16 22 12 .30' .33 " .27' .16 .l4

l-l~lankmanrpulnlie ?-Cngnilieve hegrippen 3-Productieve woordenschat 4-Receptieve woordenschal
5-7.insimiiahe 6-Teksihegrip

Tahel 7.11: Correlaties tr~ssen aspecten van metalingrtistisch bexarslr~n en cog~ideve
begrippen in het Papiamerrtrr en het Nederlrnrds op Cura~ao

Analyse
woorden

Analyse
fonemen

Synthese
klanken

Rijm Objectivatie

P N P N P N P N P N ~
i

Kleur II 08 06 .17 .03 .l6 .12 14 -.04
-

05
Vorm 17 06 31" 24' 32" 29' .26' 28' 27' .27'
Hceveelheid .30' .21 40" 35" .38" 44" .49" 36" 27' .21
Ruimte .lU 15 .24' 16 27' 17 00 37" .16 .09
relaties .14 .02 42" 19 37" .17 .36" 32" 04 22

7abel 8.10: Sámenhang hrsse~ atipecterr van gezinstaalgebrrrik op Curarrao

1 2 3 4 5 6 7 8

2 94"
3 95'`' 95"`
4 .47" 46' ` 50' ~`
5 75~" 72" 74" .74"
6 21 21 20 66" 48"
7 30' 28' 25 17 19 07
8 37" 42" 38"" 14 45" .16 .02
9 30' 28" 30' 13 27' .21 01 31'

I- ouders onderling; 2-nudenr tegenoi~er kind; 3-kind tegenover ouders; 4-vader tegenover vrienden;
5-moeder regenover vrienden: ó-vader op werk; 7-moeder op werk; 8-ouders op school; 9-ouders
tegenover huisarts.



Ïabel R. I5: Samenhang tu.csen de preferente bcartentalen r~crn rnrders op Cura~ao

Papiamentu Nederlands Engels

Nederlands -.20
Engels .08 26'
Spaans .O8 13 .34"

'l'ahel N.17: ScrmenhcUrg trr.~.un televi.cietalcn op Cura4ao

Papiamentu Nederlands Engels

Nederlands 44'~`
Engels 14 31 ~
Spaans 1 - u~ 08 -.12

7áhe! 8. l9: Samenhang trr.xun a~pec.ten van de eigen c7dhrur hij uuclens op Cura4ao

Vader Moeder Televisie Radio
boeken boeken

Moeder boeken .69"'
Televisie .15 .09
Radio 04 .10 .15
Kranten .13 .13 .13 .61' ~"



Tabe18.20: Samenhang hissen aspecten van de Nederlcrndse cultuur bij ouders op Cura~ao

Vader Moeder Televisie Radio
boeken boeken

Moeder boeken .00
Televisie .17 .00
Radio .04 03 .01
Kranten .00 .00 . p0 .00

Tabe110.12: Correlatiesh~ssen aspecten van metalingu~istisch bewustz~ en cognitieNe
begrippen in het Papiamentu en het Nederlcnrcls in Nederland

Analyse
woorden

Analyse
fonemen

Synthese
klanken

Rijm Objectivatie

Pap Ned Pap Ned Pap Ned Pap Ned Pap Ned
Kleur -.I1 .00 .21 .12 .28' 12 .20 .20 .12 .02 I
Vorm .O8 -.OS 23 .04 .28' .03 .16 .31' .19 .26'
Hoeveelheid -.03 -.01 27' 17 .25' .25' .21 .44' .31' .30'
Ruimte OS -.02 10 20 .22 09 .OS .46" .21 .22
Relaties 04 17 26' .03 .26' .15 .08 40" 04 .37"

Tabel 11.2 : Sàmenhang tri.s:sen aspecten van oriëntatie op ~e ei~en cultuur Nan
Antilliaanse'Arnhaan.se kirrcleren in Nederlarrci

Sch Vrs Et l.er Lez Tv Muz Vrt Ta

Vrs 43"
Et .38" 33"
Ler .34" 21 .48"
Lez .36" 26' 43" .60"
Tv .24' .20 38" .50" .52"
Muz .33" 14 18 .44" 41" 42"
Vrt 26' .26' 30' .12 25' .20 .33" .34"
Ta 20 17 .47" 39" 28' .34" 33" .27'
Wo 44" 19 19 47" 41" .31' .38" 27'

sch-schraol, vrs-vrierrderr op school, et-eten, ler-leerkracht, lea-voorleesuerhaaljes,
tv televisiepror8amma's, muz mrrziek, i~t-vrierulen thuis, ta-taal, wo-wonen



}

Ïahel I I.S: Ik~nr Antillicurn.seiAnihacvr.se rnider.s acnrgegeven taalgebrr~ik ncnr het gezin in
Nederlcnul (r)

Papiamentu Nederlands Papiamentu f
Nederiands

Ouders onderling 77 03 20
Vader tov kind 47 18 32
Moeder tov kind 53 10 37
Kind tov ouders 23 15 63
Kinderen onderling 16 21 63
Kind tov vrienden thuis 25 36 39
Kind tov vrienden straat 16 53 30
Kind tov Ant.vrienden 31 18 52
Contact vader 33 30 37
Contact moeder 71 I 3 16

Tabel 12.1: Relatieve scoresper meetmoment, laa! en cnntext

Papiamentu Papiamentu Nederlands Nederlands
Cura ao Nederiand Cura o Nederland

Klankmanipulatie 1 81 72 50 60
Klankmanipulatie 2 96 (f15) 85 (t13) 63 (f13) 80 (t20)
Klankmani ulatie 3 95 f 0 91 } 6 69 -}- 6 89 f 9
Cognitieve begrippen 1 61 46 28 45
Cognitieve begrippen 2 75 (tl4) 63 (tl7) 51 (f23) 64 (tl9)
Co itieve. be ri n 3 81 t 6 73 t10 58 t 7 80 f16
Receptieve woordenschat 1 52 24 2 20
Receptieve woordenschat 2 63 (f 11) 34 (t 10) 6(f 4) 30 (f10)
Rec tieve woordenschat 3 68 t 5 36 t 2 10 f 4 45 t15)
Productieve woordenschat 1 65 46 27 43
Productieve woordenschat 2 77 (tl2) 59 (tl3) 44 (t17) 58 (t15)
Productieve woordenschat 3 80 f 3 67 f 8 53 f 9 74 fló
Zinsimitatie I 68 36 4 34
Zinsimitatie 2 84 (fló) 54 (tl8) 7(f 3) 59 (t25)
Zinsimitatie 3 86 f 2 59 f 5 11 t 4 78 f19
Tekstbegrip 1 64 35 5 26
Tekstbegrip 2 85 (t21) 64 (t29) 10 (f 5) 63 (f37)
Tekstbe ri 3 87 t 2 78 t14 15 f 5 84 f21
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