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Moedertaalonderwijs voor allochtonen 
 

Turks- en Marokkaans-Nederlandse migrantenorganisaties hebben vorige week een petitie aangeboden 

aan de Vaste Onderwijscommissie van de Tweede Kamer (Republiek Allochtonië 25/2/2015): wij willen 

dat onze kinderen op de basisschool lessen in hun moedertaal krijgen.1 De organisaties hadden eerder 

een rechterlijke procedure aangespannen om de Staat der Nederlanden te verplichten moedertaal-

onderwijs te faciliteren, maar in 2013 had de rechtbank die eis verworpen en vorige week bleek dat de 

procedure ook in hoger beroep schipbreuk heeft geleden.2 

De migrantenorganisaties willen dus een terugkeer van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen 

(OALT). Sinds1970 werd dergelijk onderwijs door de rijksoverheid gesubsidieerd, maar die subsidie 

werd in 2004 beëindigd. In hoeverre is er aanleiding opnieuw een soort OALT-onderwijs in te voeren? 

 

1. Terugkeer-educatie. Aanvankelijk was de subsidie bedoeld om leerplichtige kinderen van arbeids-

migranten voor te bereiden op de terugkeer naar hun vaderland. Ze bekwaamden zich in hun moedertaal 

en leerden ook meer over de cultuur van hun land van herkomst. Allengs bleek echter dat grote aantallen 

arbeidsmigranten zich definitief in Nederland vestigden. In 2004 was er dan ook geen sprake meer van 

terugkeer-educatie. Maar inmiddels is met de openstelling van de grenzen voor Oost-Europese werk-

nemers een nieuwe migratiegolf ontstaan. Ook staan er veel asielzoekers aan de poort. Als arbeids-

migranten en asielzoekers hun kinderen meenemen, zijn deze aan de Nederlandse leerplicht onderworpen. 

Er is dus alle reden het thema van de terugkeer-educatie opnieuw op de agenda te plaatsen.3 Doel is dan 

met name de beheersing van de moedertaal te onderhouden en verder te ontwikkelen, opdat de leerlingen 

bij terugkeer naar hun land van herkomst hun schoolloopbaan zonder tijdverlies kunnen vervolgen.  

 

2. NT2-educatie. In de laatste decennia van de vorige eeuw kwam het OALT-onderwijs steeds sterker in 

het perspectief te staan van integratie van migrantenkinderen in het Nederlandstalige onderwijsbestel. Het 

doel was hen te ondersteunen om het Nederlands-als-tweede-taal (NT2) zo snel mogelijk onder de knie te 

krijgen en te voorkomen dat ze door hun taalachterstand in het Nederlands onnodige belemmeringen zou-

den ondervinden in hun andere schoolvakken. Het onderwijs in hun moedertaal was geen doel in zichzelf, 

maar een middel in het kader van de NT2-didactiek. In 2004 werd dit middel niet afgezworen, maar de 

wetgever was niet langer bereid daarvoor extra subsidie ter beschikking te stellen. 

 

3. Onderwijs in de eigen taal en cultuur (OETC). Een ander beleidsdoel in de laatste decennia van de 

vorige eeuw was het behoud van de eigen culturele identiteit van etnische minderheidsgroepen in de 

Nederlandse multiculturele samenleving. Inmiddels is het politieke draagvlak voor dit beleidsdoel echter 

ernstig verzwakt.4 In Nederland streeft men tegenwoordig veeleer naar assimilatie van etnische minder-

heidsgroepen in de autochtone mainstreamcultuur. 

 

4. NMVT-educatie. In plaats van het OETC-ideaal van de multiculturele samenleving stelde de Onder-

wijsraad in 2001 een nieuwe beleidslijn voor.5 In het kader van de internationalisering van de Europese 

kenniseconomie moet gestreefd worden naar een meertalige samenleving, waarin niet alleen de beheer-

sing van het Engels, Duits en Frans maar ook de beheersing van Nieuwe moderne vreemde talen (NMVT) 

bevorderd moet worden. Daarbij dacht de Onderwijsraad echter niet in de eerste plaats aan nieuwe talen-

vakken in het basis- en voortgezet onderwijs, maar aan vreemdetalenonderwijs dat buiten schoolverband 

gevolgd kan worden door jeugdigen en volwassenen. Daartoe zouden speciale taalscholen moeten worden 

opgericht: weliswaar met overheidssubsidie maar geenszins kosteloos voor de deelnemers. Het cursus-

aanbod zou ook de talen van etnische minderheidsgroepen (zoals Turks, Arabisch en Spaans) moeten 

                                                           
1 http://www.republiekallochtonie.nl/petitie-en-52000-handtekeningen-voor-onderwijs-in-moedertaal-op-basisschool 
2  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:15232 (13/11/2013); 

http://demet.nl/article_read.php?a=3704 (26/2/2015) 
3  Het is dan ook verwonderlijk dat er in het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, september 2014) 

nauwelijks aandacht wordt besteed aan dit probleem. Zie: 

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Poolse_Bulgaarse_en_Roemeense_kinderen_in_

Nederland (23/9/2014); zie ook: 

http://www.poleninbeeld.nl/media/poolse-kinderen-doen-het-goed-op-de-basisschool/ (6/10/2014). 
4 Zie ook: http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/links/presentatie_avdr_oalt_sept_2006.pdf 
5 http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/advies_taalschool.pdf (december 2001); zie 

ook: http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/vreemde_talen_in_het_onderwijs.pdf 

(2008, bijlage 3.4) en 

http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/links/beleidsreactie_advies_vreemde_talen.pdf (2008). 

http://www.republiekallochtonie.nl/petitie-en-52000-handtekeningen-voor-onderwijs-in-moedertaal-op-basisschool
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:15232
http://demet.nl/article_read.php?a=3704
http://www.poleninbeeld.nl/media/poolse-kinderen-doen-het-goed-op-de-basisschool/
http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/links/presentatie_avdr_oalt_sept_2006.pdf
http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/advies_taalschool.pdf
http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/vreemde_talen_in_het_onderwijs.pdf
http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/links/beleidsreactie_advies_vreemde_talen.pdf
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omvatten. De taalscholen zouden volgens de Onderwijsraad moeten mikken op basisscholieren vanaf 

achtjarige leeftijd (groep 5), middelbare scholieren, studenten en volwassenen. 

 

5. Meertalige opvoeding. Opmerkelijk is dat de Onderwijsraad in zijn adviesrapport geen aandacht be-

steedde aan de opvoeding van migrantenkinderen van jongere leeftijd (dus t/m zeven jaar). Bij de eerder-

genoemde beleidsthema’s 1, 2 en 3 speelde wel degelijk de overweging mee dat het moedertaalonderwijs 

voor allochtone kinderen ertoe kon bijdragen de kloof tussen school en thuis te verkleinen.6 Als men 

migrantenkinderen de hele schooldag in een 100% Nederlandse omgeving onderdompelt, lopen zij het 

risico van hun thuissituatie vervreemd te raken en hun moedertaal te verleren: hun communicatie met de 

gezinsleden en met de verdere familieleden kan erdoor ondermijnd worden. 

In de jaren rond de eeuwwisseling had echter het beleidsidee postgevat dat migrantengezinnen zich zo 

snel mogelijk moesten aanpassen aan de taal van het gastland. Zowel de kinderen als hun ouders moesten 

alles op alles zetten om de Nederlandse taal tot in de puntjes te gaan beheersen. Ouders verzaakten hun 

plicht, zo vond men, als ze thuis met de kinderen in hun moedertaal bleven communiceren. 

Maar dit starre beleidsidee is in het laatste decennium op losse schroeven komen te staan. In de taal-

didactiek wordt tegenwoordig gesteld dat ouders hun jonge kinderen tekort doen als ze thuis in gebrekkig 

Nederlands met hen communiceren. In dat geval is het beter de moedertaal te hanteren en hen alleen 

buitenshuis aan een Nederlands taalbad bloot te stellen. 

Verder wint de gedachte veld dat er niets mis is met een meertalige opvoeding, waarin men zich uit-

drukkelijk tot doel stelt dat kinderen op achtjarige leeftijd niet alleen het Nederlands als tweede taal 

machtig zijn, maar ook de taal van hun ouders onder de knie hebben. Het opvoedingsperspectief is dat ze 

beide talen aan het eind van de middelbare school op native niveau beheersen. 

De petitie van de migrantenorganisaties, waarmee dit blogbericht begon, kan worden verstaan als een 

dringend verzoek aan de overheid: help ons dit opvoedingsdoel met gezamenlijke inspanningen te be-

reiken. Dit vereist niet alleen faciliteiten voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool en uit de 

middelbare school (waartoe de Onderwijsraad in 2001 een voorzet gaf), maar ook voor basisscholieren in 

de groepen 1 t/m 4. Men kan dan denken aan extra-curriculaire, door de overheid gesubsidieerde taal-

cursussen die zijn opgehangen aan een brede basisschool.7 

 

6. Meertalige opvoeding in Nederlandse stijl. Daarbij verdienen de volgende alinea’s uit de petitie bij-

zondere aandacht: “[Er] ontstaat helaas een generatie die wankelt tussen alle soorten ideeën. Ze zijn ook 

[ten] prooi voor de invloed van buiten af, met alle gevolgen van dien. De invloed van de gebrekkige en 

vaak onjuiste en gekleurde informatie van de landen van herkomst is groot en werkt niet aan een beter 

beeld van de normen en waarden, in tegendeel. Wij willen deze ongewenste ontwikkeling een halt toe-

roepen en de kinderen op jonge leeftijd de kans (...) geven om de taal van de ouders op een kwalitatief 

hoog niveau te leren; dit dient door de overheid georganiseerd en gefaciliteerd te worden. Dit is de beste 

wijze om de kinderen te beschermen tegen de buitenlandse, lees ook extreme gedachten [zodat] ze een 

volwaardige plaats in de samenleving kunnen verwerven.” De indieners bepleiten dus dat de overheid 

faciliteiten schept om vorm te geven aan een tweetalige opvoeding die op Nederlandse leest geschoeid is 

en die niet door buitenlandse subsidiegevers gedicteerd wordt. 

 

7. Conclusie. Er is zeker aanleiding om het beleid m.b.t. het onderwijs in allochtone levende talen op-

nieuw te doordenken, zowel wat de niet-Westerse als de ‘nieuwe Westerse talen’ betreft: 

 De noodzaak van terugkeer-educatie is inmiddels weer acuut geworden (zie 1). 

 De wenselijkheid van een meertalige kenniseconomie, met inbegrip van onderwijs in nieuwe moderne 

vreemde talen (NMVT) is door de Onderwijsraad overtuigend verwoord (zie 4). 

 De merites van een meertalige opvoeding worden in steeds bredere kring erkend en worden door 

migrantenorganisaties onderschreven (zie 5). 

 De risico’s van de invloed van buitenlandse subsidiënten op een meertalige opvoeding zijn een punt 

van zorg (zie 6). 

 

Wes Holleman 

weblog onderwijs 1-3-2015 
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6  N.B. Voor vele Marokkaans-Nederlandse kinderen is er echter het probleem dat het Arabisch weliswaar de lands-

taal van hun land van herkomst (en de taal van de Koran) is, maar niet hun moedertaal (het Berberse Tamazight).  
7 Vergelijk: http://www.turkce-icin-el-ele.nl/. Maar er zijn ook tegengeluiden: 

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/brede_school_activiteiten/ (24/2/2011),  

http://www.onderwijsethiek.nl/
http://www.turkce-icin-el-ele.nl/
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/brede_school_activiteiten/

