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1. INLEIDING
"Es berurht sich eben die Sprachwissenschaft nicht in ihrem Umkreis mit der Schule, sondern
m ihrem Kern.... " (Hugo Schuchardt)

Sinds de opkomst van de dialectologie aan het eind van de vorige eeuw wijzen deskundigen al
op de onafwendbare ondergang van de streektalen (Noordegraaf 1979) Dit proces werd
veroorzaakt door de overgang van een agrarische naar een geïndustrialiseerde samenleving en
de daarmee samenhangende behoefte aan mobiliteit Op grote schaal werden spoorwegen,
kanalen en wegen aangelegd om daarin te voorzien
In de nog overwegend agrarische samenleving aan het eind van de 19e eeuw bewogen
mensen zich voornamelijk in een leefkring met een straal van ongeveer 5 km Een eeuw later is
de wereld een "global village" geworden, waarin men via internet moeiteloos met mensen over
de hele wereld contact kan hebben Deze ontwikkelingen hebben ook hun sporen nagelaten in
de taal
In de beslotenheid van de agrarische samenleving kon men volstaan met de taal van de
directe omgeving, het dialect De geïndustrialiseerde maatschappij vraagt echter om geografische en sociale mobiliteit Door deze mobiliteit en de invloed van de massamedia
verschuiven de aan één plaats gebonden dialecten in de richting van de bovengewestelijke
standaardtaal Hierdoor ontstaan regionale dialecten of regiolecten, die in het continuum tussen
dialect en standaardtaal een tussenpositie innemen (Hoppenbrouwers 1990)
Nu de plaatsgebonden dialecten met uitsterven bedreigd worden, nemen belangstelling
en waardering voor het dialect weer toe Als op 9 juli 1994 door de Stichting Nederlandse
Dialecten in samenwerking met 22 grotere regionale dagbladen een enquête over het dialect
wordt gehouden, krijgt men ongeveer 10 000 reacties Dit neemt echter niet weg dat deze
interesse toch vooral een nostalgisch en "folkloristisch" karakter heeft In het dagelijks
taalverkeer neemt het gebruik van het dialect, vooral onder de jongste generatie, af Bij de
maatschappelijke elite wordt het Standaardnederlands in een aantal taalgebruikssituaties zelfs
steeds meer door het Engels verdrongen.
Dat het dialect naast object van taaistudie en nostalgische beschouwing ook een rol
speelt in de onderwijssituatie van veel leerlingen, is een verschijnsel waarvoor op het ogenblik
minder aandacht bestaat Toch hebben ook nu nog veel leerlingen een dialectachtergrond
Volgens het Prima-Cohortenonderzoek (Jungbluth et al 1996) bedraagt het percentage tussen
de 19% (hoge milieus) en 36% (lage milieus) In het Nederlandstalig gedeelte van België is het
percentage dialectsprekers nog aanzienlijk hoger (Rottiers 1978)
Het feit dat zoveel leerlingen van huis uit dialect spreken, leidde niet tot bijzondere
aandacht voor deze groep in onderwijskringen, ook niet toen in de vorige eeuw het volksonderwijs tot ontwikkeling kwam Een uitzondering vormt de Duitse taaipedagoog Hildebrand
die in de 19e eeuw al de aandacht op de problemen van dialectsprekende kinderen in het
onderwijs vestigde (Hildebrand 1867) Hij was van mening, dat het taalonderwijs moest
aansluiten bij en voortbouwen óp de kennis die het kind van zijn moedertaal, in casu het
dialect, had Hildebrands denkbeelden vonden echter weinig weerklank Soortgelijke ideeën
werden in ons land voor het eerst verwoord door Van den Bosch in 1893 Later wijst ook
Weijnen (1948) op het belang van de "heemtaai" in het onderwijs
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Toen in dejaren '60 de sociolinguïstiek als afzonderlijke discipline tot ontwikkeling
kwam, werd in de discussie over de deficiet- en differentie-hypothese de dialectproblematiek
aanvankelijk buiten beschouwing gelaten (zie Bernstein 1971, 1972, 1973, Labov 1972). Dit
kan worden verklaard uit het feit, dat deze discussie vooral gebaseerd was op onderzoekingen
in de VS en Groot-Brittanniè, gericht op sociale taaivariatie. In dit taalgebied is de regionale
taaivariatie, vergeleken met de situatie op het Westeuropese continent, echter betrekkelijk
gering (Trudgill 1975). De belangstelling voor het dialect als onderwijsprobleem ontstond in
het begin van dejaren '70 met name in de Bondsrepubliek Duitsland waar de afstand tussen de
regionale dialecten en de standaardtaal soms zeer groot is. De gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog leidden in Duitsland tot migratie van grote bevolkingsgroepen, vooral uit de
voormalige Duitse gebieden in het oosten afkomstig. Deze migranten moesten zich óf het
plaatselijk dialect van hun nieuwe woonplaats eigen maken, óf zich bedienen van het
Standaardduits. De meeste migranten kozen voor de laatste mogelijkheid. Nog in de dertiger
jaren waren de schoolklassen in Duitse dialectgebieden vrij homogeen: vrijwel alle kinderen
spraken dialect, alle kinderen hadden daardoor ook dezelfde taalproblemen. Door de naoorlogse migratie werd de samenstelling van klassen in dialectgebieden echter steeds
heterogener. De taalproblemen van dialectsprekende kinderen vielen daardoor meer op. Veel
ouders die als kind in heterogene schoolklassen het nadeel van het dialectspreken aan den lijve
hadden ondervonden, besloten om met hun eigen kinderen uitsluitend Standaardduits te
spreken, om hun de problemen die zij zelf hadden meegemaakt te besparen.
In Nederland worden regionale dialecten vooral in gebieden buiten de Randstad
gesproken. Op kaart 1, ontleend aan Hagen (1989), staat aangegeven in welke gebieden de
positie van het dialect nog relatief sterk is. De positie van het dialect blijkt sterker te zijn
naarmate de afstand tot de Randstad toeneemt.
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Dit feit kan historisch worden verklaard De opkomst van het Standaardnederlands hangt
namelijk ten nauwste samen met het ontstaan van een nationale, souveraine Nederlandse staat
Deze staatkundige eenheid ontwikkelde zich tijdens de Tachtigjarige Oorlog door het
gezamenlijk verzet van een aantal gewesten tegen de Spaanse overheersing In deze strijd
voerde het gewest Holland vanwege zijn economische positie een dominante rol Leidinggevende functies in de jonge republiek vielen daarom vooral aan Hollanders ten deel Het
dialect van deze Hollandse elite drukte als gevolg hiervan een belangrijk stempel op de zich
ontwikkelende bovengewestelijke taal, het Nederlands
De toonaangevende positie van de Randstad in ons land, ook op het gebied van het
onderwijs, blijkt uit het feit, dat in dejaren '60 in Nederland wél belangstelling bestond voor de
taalproblemen van kinderen uit de lagere sociale milieus uit de grote steden van de Randstad,
maar níet voor de problematiek van dialectsprekende kinderen uit de overige delen van het
land Stijnen en Vallen (1981) spreken in dit verband zelfs van etnocentrisme In ons land werd
het onderzoek naar de rol van het dialect in het onderwijs vooral door medewerkers van de
Katholieke Universiteit van Nijmegen verricht In 1973 werd door Hagen, Stijnen en Vallen het
Kerkradeproject gestart De aanleiding voor dit project was de mening van basisschooldirecteuren en leerkrachten uit Kerkrade, dat in deze gemeente dialectsprekende leerlingen
minder goede schoolprestaties behaalden en minder goed functioneerden dan hun standaardtaalsprekende klasgenoten Het dialect werd als mogelijke oorzaak van deze verschillen
beschouwd Giesbers, Kroon en Liebrand (1978) onderzochten dezelfde problematiek in het
basisonderwijs in Gennep in Noord-Limburg Twee kleinere onderzoeken in het voortgezet
onderwijs werden door Weltens, Sonderen, Stijnen en Vallen (1981) in Maastricht en door
Oosterhof et al (1984) in Delfzijl verricht
Halverwege dejaren '70 verschoof de aandacht binnen het onderwijsvoorrangsbeleid
naar de problemen van allochtone leerlingen. Door de snelle economische groei in de naoorlogse periode ontstond in Nederland een grote vraag naar ongeschoolde arbeidskrachten
Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt kon hienn niet meer door de autochtone beroepsbevolking worden voorzien Daarom werden in het gebied rond de Middellandse Zee
goedkope arbeidskrachten geworven Tussen 1968 en 1972 groeit het aantal zogenaamde
gastarbeiders explosief (Appel, Cruson, Muysken & De Vries 1980) Rond 1970 wordt
duidelijk dat er sprake is van een migratie met een blijvend karakter er vindt op grote schaal
gezinshereniging plaats Hierdoor ontstaat een gestaag toenemende instroom van allochtone
kinderen in het onderwijs Dit leidt ertoe, dat de aandacht van sociolinguisten in de tweede
helñ van dejaren '70 en in dejaren '80 verschuift naar de taalproblemen die allochtone
kinderen in het onderwijs ondervinden Hierdoor raakt de belangstelling voor autochtone
leerlingen in een achterstandssituatie op de achtergrond Volgens recent onderzoek (zie Van
der Mee 1995) is er bij deze laatste groep in de afgelopen 6 jaar geen enkele vooruitgang
geboekt, terwijl er bij de allochtone leerlingen wél sprake is van enige verbetering De afstand
tussen allochtone en autochtone achterstandsleerlingen wordt langzaam kleiner
Door de urgentie en de omvang van de problemen van allochtone kinderen in het
onderwijs, is het begrijpelijk dat er vanaf de jaren '80 een geringere aandacht voor de
problematiek van dialect en school bestaat De autochtone leerlingen die zich in een
achterstandssituatie bevinden, hebben echter ook recht op aandacht (Cheshire et al 1989 151152). Aangezien dialectgebruik veelal gerelateerd is aan zwakke sociaal-economische
verhoudingen (Hagen & Sturm 1982), werkt de door het dialect veroorzaakte problematiek
cumulatief Giesbers, Kroon en Liebrand (1978) wijzen erop, dat het zinvol zou zijn
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onderzoeken als het Kerkrade-project en het Taal Project Gennep in andere gebieden in
Nederland te herhalen om na te gaan of het dialect ook elders in Nederland een negatieve
invloed op schoolprestaties heeft Een dergelijke herhaling is volgens hen vooral van belang,
omdat verschillen tussen dialectsprekende en standaardtaalsprekende leerlingen met name naar
voren komen op onderdelen die met evaluatie en selectie binnen het onderwijs samenhangen
(Hasselberg 1976,1978, Reitmajer 1976, Stijnen, Vallen 1981, Giesbers, Kroon en Liebrand
1978)
Tot nu toe is de belangstelling van onderzoekers vooral op het basisonderwijs gericht
geweest In verschillende publicaties (Hagen & Sturm 1982, Kroon 1983) wordt daarom
geklaagd over het ontbreken van Nederlands sociolinguistisch onderzoek dat op het voortgezet
onderwijs gericht is Tenslotte wijzen onderzoekers als Ammon en Hagen, Stijnen, Vallen op
het ontbreken van een systematische evaluatie van het lesmateriaal dat tot dusver voor de
dialectproblematiek is ontwikkeld (zie o a Cheshire, 1989 239 en Hagen, Stijnen & Vallen
1975 18)
Het onderzoek dat hier gepresenteerd wordt, sluit aan bij de in de vorige alinea
genoemde onderzoeksdesiderata
- onderzoek naar de invloed van het dialect op schoolprestaties buiten Limburg (in casu
Emmen),
- onderzoek naar de invloed van het dialect op schoolprestaties dat (mede) op het
voortgezet onderwijs betrokken is,
- onderzoek naar de invloed van het dialect op de sociale mobiliteit in de
onderwijssituatie,
- systematische evaluatie van lesmateriaal dat op de dialectproblematiek gericht is
De volgende onderwerpen komen aan de orde
In hoofdstuk 2 Theoretische Achtergronden wordt ingegaan op de relatie tussen dialect
en schoolsucces, de opvattingen over dialect in taalmethodes voor het basisonderwijs en de
didactische benadering van dialectsprekende kinderen Daarbij zal in het bijzonder aandacht
besteed worden aan de relatie van de dialectproblematiek met L2-verwerving In dat verband
zullen de begrippen Contrastieve Analyse (verder aangeduid als CA)1 en verrmjdingsstrategie
aan de orde komen Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de formulering van de uit de
behandelde literatuur voortvloeiende onderzoeksvragen
In hoofdstuk 3 Het Onderzoeksgebied wordt de geschiedenis en ontwikkeling van
Emmen geschetst Daarbij zal ook worden ingegaan op de onderwijssituatie in Emmen, het
dialect van Zuidoost-Drenthe waarin Emmen ligt en een specifiek op het dialect van Emmen
gericht onderzoek
In hoofstuk 4 Opzet van het Leerkrachtenonderzoek wordt de opzet van dit
onderzoeksonderdeel uiteengezet De verschillende toetsen, de opsteltoets, de matched-guisetoets, de kennistoets, de zinnentoets en de attitudetoets worden besproken
In Hoofdstuk 5 worden de resultaten van het Leerkrachtenonderzoek gepresenteerd
Hoofdstuk 6 is aan de Opzet van het Leerlmgenonderzoek gewijd Achtereenvolgens
worden de woordenschattoets, de vermijdingstrategjetoetsen, de morfologietoetsen en de
zinnentoets besproken

1

bennee bedoelt men een aanpak bij het leren van een "vreemde taal" waarbij systematisch op de verschillen
tussen de moedertaal van de taalleerder en de doeltaal gewezen wordt
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In Hoofdstuk 7 worden de resultaten van de verschillende toetsen uit het
Leerhngenonderzoek aan de orde gesteld
In hoofdstuk 8 Eindconclusies, suggesties voor verder onderzoek, aanbevelingen
worden gevolgtrekkingen uit het hier gepresenteerde onderzoek gemaakt Aan de hand hiervan
worden ook enkele aanbevelingen voor de opleiding van leerkrachten en de lespraktijk gedaan
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2. THEORETISCHE ACHTERGRONDEN.

Dit hoofdstuk begint met de relatie tussen dialect en standaardtaal (2 1) en het verband tussen
dialect en sociale klasse (2 2) aan de orde te stellen De kern van het hoofdstuk wordt gevormd
door de problemen die in het onderwijs door de dialectachtergrond van leerlingen ontstaan
(2 3) Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de rol van taalttitudes en de invloed
van het dialect op schriftelijke taalvaardigheid Verder ga ik in op de didactische benadering
van dialectsprekende leerlingen (2 4) Daarbij wordt gewezen op de relatie tussen de dialectstandaardtaalproblematiek en L2-verwerving In dat verband komen ook de begrippen
Contrastieve Analyse en vermijdingsstrategie aan de orde In de paragrafen 2 4 1 en 2 4 2
behandel ik de opvattingen over dialect in taalmethodes en methodes die rekening houden met
de specifieke dialectachtergrond van leerlingen In 2 5 trek ik conclusies uit de behandelde
literatuur Het hoofdstuk wordt afgesloten met de formulering van de onderzoeksvragen die uit
de bestaande literatuur voortvloeien (2 6)

2.1 Standaardtaal en dialect.
Taal is de overkoepelende aanduiding voor alle taalvariëteiten die binnen een taalgemeenschap
gesproken worden Tussen de sprekers van een taal bestaan verschillen die samenhangen met
sociale factoren, zoals de sociale positie van de taalgebruiker, zijn leeftijd, zijn sekse
Daarnaast zijn er ook regionaal bepaalde verschillen tussen taalgebruikers Wanneer een
configuratie van varianten typisch is voor een bepaalde regionaal of sociaal te onderscheiden
groep sprekers, is er sprake van een taalvariëteit.
Binnen iedere taalgemeenschap komen dergelijke taalvariëteiten voor In strijd met de
intuïties die men daarover gewoonlijk heeft, zijn talen niet homogeen maar heterogeen. De
term taal heeft betrekking op een verzameling variëteiten die ondanks onderlinge verschillen
toch zoveel overeenkomsten vertonen, dat ze als een structureel geheel kunnen worden
beschouwd In de taalwetenschap wordt dit ook wel een ώα-systeem genoemd (Hagen &
Sturm 1982)
Het begrip Nederlandse Taal verwijst naar de verzameling van alle regionale en sociale
dialecten én de standaardtaal Wanneer men over dialecten spreekt, bedoelt men over het
algemeen regionale dialecten Als een taalvariëteit kenmerkend is voor een bepaalde sociale
groep, wordt deze variëteit ook wel met de term sociolect aangeduid
Naast en boven de dialecten met hun beperkte communicatieradius kan zich een
bovengewestelijke taal ontwikkelen, de zogenaamde standaardtaal. Dit gebeurt als een
bepaalde variëteit onder invloed van sociale, economische en politieke factoren zoveel prestige
krijgt, dat deze taalvariëteit als norm door alle leden van een taalgemeenschap geaccepteerd
wordt Labov (1977) definieert een taalgemeenschap als een groep mensen met dezelfde
taainormen.
In de 17e eeuw had Amsterdam in de pasgevormde republiek een dominerende
ecomomische en politieke positie Deze dominantie kwam ook tot uitdrukking op het gebied
van de taal de Nederlandse standaardtaal heeft zich in de 17e eeuw ontwikkeld op basis van
het dialect van de maatschappelijke elite van Amsterdam Doordat na de val van Antwerpen in
1S8S, die de scheiding tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden betekende, veel
ontwikkelde, rijke en invloedrijke figuren uit het zuiden naar Amsterdam vluchtten, heeft ook
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het Brabants invloed gehad op de vorming van de standaardtaal Daarnaast is het tot stand
komen van de Statenvertaling van grote betekenis geweest De Staten-Generaal gaven in 1619
opdracht om de Bijbel in de volkstaal te vertalen Een commissie die was samengesteld uit
theologen en taalkundigen uit alle gewesten, werd met deze opdracht belast Hoewel in deze
commissie de Hollandse en Zeeuwse gewesten domineerden, werd gestreefd naar een vertaling
waarin ook de vertegenwoordigers van de overige gewesten zich zoveel mogelijk zouden
kunnen vinden Nadat de vertaling in 1637 verscheen, werd zij generaties lang op de kansel, in
school en bij bijbellezing thuis in ongewijzigde vorm gebruikt Omdat het hier om Gods woord
ging, was de invloed van het taalgebruik van deze vertaling op het dagelijks taalgebruik
bijzonder groot
Een standaardtaal ontstaat meestal op basis van één bepaald dialect, één taalvariëteit Is
dit eenmaal gebeurd, dan verandert de functie van deze variëteit De variëteit krijgt een
bovengewestelijk karakter, is niet meer aan één bepaalde streek gebonden Als een variëteit
eenmaal een bovengewestelijk karakter heeft gekregen, ontstaat de behoefte om de regels voor
het gebruik en voor de schrijfwijze van deze variëteit vast te leggen Deze variëteit wordt de
norm voor het officiële verkeer, wordt tot standaardtaal.
Hoewel dialect en standaardtaal op grammaticaal niveau gelijkwaardig zijn, bestaan er
niettemin op functioneel niveau verschillen Dialecten zijn taakundig beslist niet "primitiever"
dan standaardtalen, maar ze zijn wel geografisch en sociaal beperkt De standaardtaal heeft een
communicatieradius die zich tot nationaal niveau of verder uitstrekt Het dialect wordt alleen in
informele situaties gebruikt, terwijl de standaardtaal zowel in formele als informele situaties
gehanteerd kan worden Bovendien is het gebruik van het dialect veelal tot de gesproken taal
begrensd De standaardtaal wordt zowel voor mondelinge als schriftelijke communicatie
gebruikt De vorm van standaardtaal is meestal gestandaardiseerd, wat bij dialecten vrijwel
nooit het geval is Dit vastleggen gebeurt met behulp van grammatica's, woordenboeken en
officiële spellingvoorschriften De verhouding tussen vorm en functie van standaardtaal en
dialect is weergegeven in het onderstaande aan Hagen (Hagen & Sturm 1982) ontleende
schema.
Tabel 1 Vorm- en functiekenmerken van standaardtaal en dialect.
taalvariëteit
vorm
functie
communicatiegebruiksfunctie
radius
standaardtaal
gestandaardiseerd nationaal of
gesproken/
informeel/
verder
geschreven
formeel
geografisch/
gesproken
nietinformeel
dialect
gestandaardiseerd sociaal beperkt
De dialect-standaardtaal-situatie moet niet verward worden met de diglossie-situatte Ferguson
(1959) spreekt van een diglossie-situatie, wanneer twee variëteiten van een taal ieder duidelijk
afgebakende sociale functies hebben. De hoge variëteit wordt gebruikt bij formele
gelegenheden, op de radio, bij het onderwijs De lage variëteit is de dagelijkse omgangstaal
Sprekers wisselen tussen de hoge en lage variëteiten afhankelijk van de sociale functie De
diglossie-situatie verschilt van een dialect-standaardtaal-situatie doordat in het laatste geval
veel sprekers de standaardtaal als moedertaal hebben, bovendien is bij diglossie de
functiescheiding veel scherper.
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Tenslotte moet ook onderscheid gemaakt worden tussen dialect en accent. Wanneer
iemand in zijn taalgebruik de grammaticale regels van het Standaardnederlands toepast, maar
bijvoorbeeld met een Drentse uitspraak spreekt, dan spreekt deze persoon geen Drents dialect,
maar Standaardnederlands met een Drents accent Om van een ander dialect te kunnen
spreken, is het noodzakelijk dat er verschillen op grammaticaal niveau zijn
Samenvattend kan gesteld worden, dat dialecten weliswaar op grammaticaal niveau
gelijkwaardig aan de standaardtaal zijn, maar dat er wel verschillen op functioneel, pragmatisch
niveau bestaan Een realistische benadering van het dialect houdt in, dat ten volle onder ogen
wordt gezien, dat dialecten door hun beperkte functiebereik zwakkere talen zijn, die de
standaardtaal als onmisbaar complement hebben (Hagen & Sturm 1982)
2.2 Dialect en sociale klasse.
Verschillende factoren zijn van invloed op het feit of mensen dialect dan wel standaardtaal
spreken Opleidingsniveau, beroep, leeftijd, sekse en de tegenstelling stad-platteland spelen een
rol Daarnaast is voor dialectsprekers die ook de standaardtaal in mindere of meerdere mate
beheersen, de situatie van invloed op het al dan niet gebruiken van dialect De rol van deze
factoren kan per land en per regio verschillen
Opleidingsniveau en beroep worden algemeen beschouwd als criteria op grond waarvan
mensen bij een bepaalde sociale klasse worden ingedeeld Er bestaat een nauwe samenhang
tussen het spreken van standaardtaal of dialect en de maatschapplijke klasse waartoe men
behoort. Vooral leden van de lagere maatschappelijke klassen spreken dialect Ammon (1973)
ziet een directe relatie tussen leef- en werkomstandigheden van mensen en hun taalgebruik
Volgens Ammon wordt het taalgebruik bepaald door iemands plaats in het productieproces en
de daarmee verbonden communicatieve behoeften Het taalgebruik in de arbeidssituatie bepaalt
ook het taalgedrag in andere situaties Door de aard van de lichamelijke arbeid, door het feit
dat handarbeiders in hun werksituatie eerder bevelen in ontvangst nemen dan geven, doordat
zij geen deel hebben aan de organisatie en de planning van het werk en doordat zij voor hun
werk geen contacten buiten de eigen regio nodig hebben, kunnen handarbeiders met het dialect
volstaan (Ammon 1977)
Wat hier over handarbeiders is geschreven, geldt in nog sterkere mate voor mensen in
het agrarisch bedrijf De werksituatie draagt daar nog meer een geïsoleerd karakter, men leeft
nog meer binnen de eigen kring, het eigen gezin Bovendien kan men voor een groot deel in de
eigen behoeften voorzien Hierdoor is de noodzaak tot contacten met de buitenwereld
betrekkelijk gering
Het opkomend kapitalisme leidde tot uitgebreide handelscontacten en industriële
ontwikkeling, waardoor intensieve bovenregionale contacten noodzakelijk werden Hierdoor
ontstond bij de heersende klasse behoefte aan een bovengewestelijke taal Zij zorgde ervoor,
dat er naast en boven de regionale dialecten een nationale taal kwam Deze bovengewestelijke
taal werd niet alleen door de leden van de heersende klasse zelf gebruikt, maar ook door
degenenen die op leidinggevend niveau voor deze groep werkten Door deze ontwikkeling
werden regionale dialecten op den duur tot sociale dialecten
Ammon (1973) onderzocht de relatie tussen het spreken van dialect en het behoren tot
een maatschappelijke klasse aan de hand van dialectmateriaal uit Schwaben Hij vond, dat
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naarmate het sociaal-economisch niveau van een groep daalt, het relatieve aandeel van
dialectsprekers steeg
Deze samenhang tussen het spreken van dialect en het behoren tot een lagere sociale
klasse treft men ook in het onderwijs aan (Jager 1970, Kraemer 1978, Hansen 1983, Williams
1989) Ter illustratie geef ik de resultaten van enkele onderzoeken op dit terrein
Van de dialectsprekende kinderen uit Hessen die deelnamen aan het onderzoek van
Hasselberg (1978), kwam 71 % uit een laag sociaal-economisch milieu Reitmajer (1976) stelt
in zijn onderzoek in Beieren vast, dat van de door hem onderzochte kinderen die alleen dialect
spreken, 85 % uit de lagere sociale milieus afkomstig is Daarentegen is 85 % van de
middenklassekinderen in zijn onderzoek tweetalig In Beieren, waar de meerderheid van de
bevolking in informele situaties dialect spreekt, zit het verschil tussen kinderen uit een laag
sociaal-economische milieu en kinderen uit de middenklasse in het feit, dat de kinderen uit de
middenklasse geen of in ieder geval minder competentiebelemmeringen ondervinden bij het
spreken van de standaardtaal
In Nederland zijn ook gegevens beschikbaar over de relatie tussen dialect en sociale
klassen in het onderwijs Giesbers et al (1978) constateren η a ν hun onderzoek in Gennep,
dat naarmate het beroepsniveau lager wordt, het gebruik van de standaardtaal in de beroeps
uitoefening ook afneemt Het beroep van de vader kan als indicator voor het taalgebruik van
de kinderen beschouwd worden
Hoewel de aard van het werk een zeer belangrijke factor is bij het al of niet spreken van
dialect verabsoluteert Ammon deze factor toch teveel Naast de aard van het werk oefenen ook
andere factoren invloed uit Zo komt Hofmann (1963) tot de conclusie, dat ook Ortsloyahtat,
de emotionele binding met de eigen woonplaats en Aufstiegsonentiertheif, het verlangen om
hogerop te komen, belangrijke factoren zijn
In Zwitserland blijken sociale positie en beroep geen rol te spelen bij het al of niet
spreken van dialect Dit wordt o a bevestigd door een onderzoek dat Wolfensberger (1967) in
de buurt van Zurich verrichtte Bepalend voor het dialectspreken is in de door hem onder
zochte plaats de vraag of men tot de autochtonen of allochtonen behoort en de mate van
Ortsloyalität
Iedereen is zich ervan bewust dat in sommige situaties de standaardtaal vereist is In dit
geval is er sprake van de openlijke normen van een taalgemeenschap Labov (1977) heeft er
echter op gewezen, dat er in een taalgemeenschap ook sprake is van covert prestige, verborgen
taainormen Zo nam in Wenen onder het nazi-bewind het spreken van Weens dialect toe Op
deze wijze kon men zich distancieren van de nazi's en de eigen Weense identiteit benadrukken
(Ammon 1972)
Samenvattend kan worden gesteld, dat opleidingsniveau en beroep weliswaar de
belangrijkste factoren zijn die dialectgebruik bepalen, maar dat daarnaast toch ook andere
factoren nog een rol spelen binding aan de eigen omgeving, de regio, sociale mobiliteit en
covert prestige.
Uit de literatuur en de onderwijspraktijk blijkt telkens weer de nadelige positie van
kinderen uit de lagere sociale milieus Dat vooral kinderen uit de lagere sociale milieus dialect
spreken, werkt cumulatief op de problemen die zij in het onderwijs ondervinden Als men
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streeft naar gelijke(re) kansen binnen het onderwijs, zal dus ook aandacht moeten worden
besteed aan de dialectproblematiek

2.3 Dialect en schoolsucces.
Hoewel Duitse dialectologen zich reeds in de vorige eeuw bewust waren van de problemen die
door het dialect in het onderwijs konden worden veroorzaakt, duurde het tot het einde van de
jaren '60 tot er empirisch onderzoek op dit gebied werd verricht
Het onderzoek naar het verband tussen dialect en schoolsucces heeft vooral in
Duitsland, Denemarken en Nederland plaats gevonden, omdat daar de dialectachtergrond van
leerlingen tot problemen leidde, vanwege de relatief grote afstand tussen bepaalde regionale
dialecten en de standaardtaal De belangstelling voor deze relatie moet worden gezien tegen de
achtergrond van een bredere discussie aan het eind van dejaren '60 over gelijke kansen in het
onderwijs Ondanks de, vooralfinanciële,inspanningen van de overheid bleef de deelname van
kinderen uit lagere sociaal-economische groepen aan hogere vormen van onderwijs achter bij
de verwachtingen
De discusie rond "gelijke kansen" in het onderwijs leidde tot het idee van een
"taalbarrière" die de realisering van de beoogde gelijke kansen onmogelijk zou maken Deze
discussie werd met name in West-Duitsland zeer sterk beïnvloed door de theorieën van
Bernstein (1971, 1972, 1973)
In deze paragraaf wordt nagegaan wat uit empirisch onderzoek bekend is over de
relatie tussen dialect en schoolsucces Daarbij zijn voor mijn onderzoek drie aspecten relevant
Allereerst de vraag in hoeverre de dialectachtergrond van leerlingen door leerkrachten als
onderwijsprobleem ervaren wordt Ten tweede zijn ook de attitudes1 van leerkrachten
tegenover het dialect en dialectsprekende leerlingen van groot belang Tenslotte komt ook de
vraag aan de orde welke nadelige effecten van de invloed van het dialect op het schoolsucces in
de literatuur worden gerapporteerd
DIALECT ALS ONDERWIJSPROBLEEM
Uit onderzoeken die in Duitsland en Nederland verricht zijn, komt naar voren dat de
leerkrachten in deze landen de dialectachtergrond van leerlingen als onderwijsprobleem
ervaren Zo zal volgens de leerkrachten uit de onderzoeken van Hasselberg (1976, 1978)
slechts 12% van de dialectsprekers van de "Forderstufe" van 26 "Gesamtschulen" in Hessen
het "Abitur" halen, terwijl dit percentage naar hun schatting voor de standaardtaalsprekers 40
tot 50% bedraagt
Ook binnen een sociale klasse worden de kansen van de dialectsprekers duidelijk lager
aangeslagen dan die van standaardtaalsprekers In de "unteren Unterschicht" zal volgens de
leerkrachten slechts 6% van de dialectsprekers het "Abitur" halen, tegenover 34% van de
1

Ik ga uit van de definitie die Knops ( 1987 20) van een attitude geeft
"Een attitude is een houding, een gezindheid of instelling tegenover een sociaal object, die iemands reacties
tegenover dat obiect zo met rechtstreeks bepaalt, dan toch in ieder geval "kleurt" of beïnvloedt "
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standaardtaalsprekers uit dezelfde groep De leerkrachten voorspelden verder, dat de 26%
dialectsprekende kinderen uit de middenklasse minder kans hadden het "Abitur" te halen dan
de 36% standaardtaalsprekende kinderen uit de lagere klasse Hasselberg (1978 2S9) schrijn
dan ook
"Es sieht ganz so aus, dass die sozialen Faktoren bei der Gruppe der
Dialektsprechem den linguistischen Einflussfaktoren untergeordnet sind; den die
Chancen der Sprecher der Hochsprache werden durch ihren Sprachgebrauch
offensichtlich im selben Masse gunstig beeinflusst wie die der Dialektsprecher durch
den Einfluss der Primarsprache auf ein Minimum absinken. "
In Nederland is aan de dialectproblematiek in het onderwijs aandacht besteed in het
kader van het Kerkrade-project en het Taai-project Gennep Aanleiding tot het Kerkradeproject vormde het in 1971 verschenen rapport Onderzoek naar de onderwijssituatie in
Kerkrade. Volgens de leerkrachten in Kerkrade beïnvloedde het dialect de resultaten van
leerlingen ongunstig Op basis van dit rapport werd besloten een uitgebreider onderzoek op te
zetten. Daaruit bleek (Stijnen & Vallen, 1980) dat 75% van de leerkrachten uit Kerkrade het
dialect als onderwijsprobleem te beschouwen
Uit het onderzoek van Weltens, Sonderen, Stijnen & Vallen (1981) onder
brugklasleerlingen uit Maastricht komt naar voren, dat leerkrachten de specifieke problemen
van dialectsprekende leerlingen onderschatten Dit blijkt uit het feit, dat slechts de hein van de
leerkrachten het bestaan van de problemen onderkent, terwijl een nog aanzienlijk kleiner deel
van de leerkrachten gelooft, dat deze problemen invloed hebben op de lesparticipatie van
dialectsprekende leerlingen De dialectsprekende leerlingen zelf geven echter aan wel degelijk
in de les geremd te worden door hun dialectachtergrond Kroon (1983) komt tot soortgelijke
bevindingen Uit onderzoek in Denemarken (Pedersen 1977, 1986, Hansen 1983) kan worden
afgeleid, dat daar het dialect volgens de leerkrachten en de ouders nauwelijks tot
onderwijsproblemen leidt De leerkrachten vinden echter wel, dat de schrijfvaardigheid negatief
door het dialect beïnvloed wordt Ook hier geven leerlingen zelf echter aan (Pedersen 1977,
1986) dat zij naar hun mening door hun dialectachtergrond wél problemen in het onderwijs
ondervonden
ATTITUDES LEERKRACHTEN
Bij de vraag of het dialect door leerkrachten als een onderwijsprobleem ervaren wordt,
spelen ook de attitudes van leerkrachten tegenover het dialect en dialectsprekende leerlingen
een rol Zo kan men zich afvragen in hoeverre de ongunstige prognose voor de
onderwijscarrière in de onderzoeken van Hasselberg gebaseerd is op ervaringen en in hoeverre
eventueel minder positieve attitudes tegenover het dialect hierbij een rol spelen Hoe groot de
invloed van attitudes van leerkrachten op de prestaties van leerlingen kan zijn, blijkt
bijvoorbeeld uit het bekende onderzoek van Rosenthal en Jakobson (1968) waarbij leerlingen
over wie de onderzoekers positieve informatie verstrekten, gunstiger door de leerkrachten
beoordeeld werden dan objectief gerechtvaardigd was
Er bestaat vrij veel onderzoek naar de attitudes ten opzichte van dialect en
dialectsprekers (Strongman 1967, Cheyne 1970, Giles 1970, Lewis 1975, Cremona 1977,
Edwards 1977, Milroy 1977, Giles 1981) Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de
standaardtaal meer prestige geniet, maar dat het dialect hoog scoort op de solidariteitsdimensie dialectsprekers worden vaak aardiger en gezelliger gevonden De houding tegenover
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regionale dialecten is positiever dan die tegenover sociale dialecten Toch heeft het dialect
soms ook een verborgen prestige ten opzichte van de standaardtaal (Trudgill 1975)
Onderzoek naar attitudes in Nederland en Vlaanderen (Geerts, Nootens & Van den Broeck
1977, Deprez 1981, Berenst 1983) heeft tot soortgelijke conclusies geleid Het dialect kan
verder ook een negatieve houding ten opzichte van de inhoud van het taalgebruik tot gevolg
hebben (Giles 1971) Verschillende studies (Bouchard 1969, Schneidermann 1976, Giles 1981)
hebben aangetoond, dat kinderen die aanvankelijk positief tegenover hun eigen taalvariëteit
staan, vanaf een leeftijd van 8 tot 10 jaar de negatieve stereotypen over hun eigen taalvariëteit
overnemen
De onderzoeken die zich specifiek met de attitudes van leerkrachten ten opzichte van
het dialect en dialectsprekers hebben beziggehouden zijn echter schaars In Nederland
beschikken we alleen over de studie van Diederen et al (1980) naar de attitudes van PAstudenten Daarom is deze studie voor mijn onderzoek van groot belang Daarom zal er wat
meer in detail op in worden gegaan In totaal werkten 377 studenten van PA's uit,
Amsterdam, Utrecht, Almelo, Veghel, Middelburg, Winschoten en Heerlen mee aan het
onderzoek Het blijkt, dat de PA-studenten over het algemeen niet negatief over het dialect van
de eigen streek oordelen Ook staan ze niet afwijzend tegen het gebruik van het streekdialect in
het onderwijs Volgens hen heeft het dialect ook geen negatieve invloed op de schoolprestaties
Deze bevindingen komen overeen met die van Geerts (1977) Er bestond een grote mate van
overeenstemming tussen de proefpersonen over de domeinen waarvoor het dialect geschikt
werd geacht Bij de eerste 5 domeinen (thuis, ouders onderlmg,met vrienden, op school buiten
de les, tussen ouders en kinderen) is er telkens sprake van een lichte daling van het oordeel
over de geschiktheid Bij domein F (op school in de les) is sprake van een breuk in de
domeinen F, G (tegen officiële figuren) en H ( op radio en t.v) werd het dialect minder
geschikt geacht Dit verloop stemt overeen met de resultaten van Van Hout (1978) met dien
verstande, dat bij hem de dalende lijn geleidelijker verloopt De opvattingen over dialect en
dialectgebruik bleken niet mileugebonden te zijn Wellicht dat hier door de gelijke opleiding en
beroepsperspectieven de milieuverschillen genivelleerd zijn Sprekers van stadsdialecten
werden op alle persoonskenmerken met uitzondering van zelfvertrouwen lager gewaardeerd
De PA's werden verdeeld in een groep stad (Amsterdam, Utrecht), streek 1 (Veghel, Almelo,
Middelburg) en streek 2 (Heerlen, Winschoten) De verdeling tussen streek 1 en streek 2 werd
gemaakt, omdat in streek 2 dialecten worden gesproken die een grote linguïstische afstand
kennen tot de standaardvarieteit Wanneer naar de verschilscores tussen het
standaardtaalfragment en het dialectfragment werd gekeken, bleek de waardering in de groep
stad zich te gedragen zoals verwacht zou kunnen worden Standaardtaalsprekers werden
sociaal aantrekkelijker gevonden, zouden hoger op de maatschappelijke ladder komen, waren
geschikter als onderwijzer en waren zelfs sympathieker, hadden alleen minder zelfvertrouwen.
Streek 1 beantwoordde aan het stereotype beeld van de regionale dialectspreker De
dialectspreker verliest het op alle variabelen m u ν sympathie De uitkomsten voor streek 2
waren echter verrassend Het dialectfragment werd hier op alle variabelen hoger gewaardeerd
dan het standaardtaalfragment Deze uitkomst zou verklaard kunnen worden door de socialeconnotaties-hypothese (Trudgill 1983) die zegt, dat het niet de taalvariëteit op zich is die
wordt geëvalueerd, maar de groep sprekers die men ermee verbindt Bij streekdialecten wordt
de koppeling tussen laag-sociaal milieu en dialect minder sterk gemaakt en voor sommige
streekdialecten zelfs bijna niet Dit lijkt nu juist het geval te zijn bij die dialecten die een grote
linguïstische afstand hebben ten opzichte van de standaardtaal deze dialecten zijn minder sterk
sociaal getypeerd De dialectsprekers scoorden op de variabele acceptatie van het dialect in

13

het onderwijs nauwelijks hoger dan de standaardtaalsprekers Hoewel er een positieve houding
bestond ten opzichte van het eigen dialect, stond men toch minstens gereserveerd tegenover
het aanvaarden van het dialect in het onderwijs Noch de dialectsprekers noch de standaardtaalsprekers geloofden in negatieve invloed van het dialect op de schoolprestaties
ONDERWIJSPROBLEMEN DOOR DE DIALECTACHTERGROND
Nu hebben de tot nu toe gerapporteerde onderzoeksresultaten slechts betrekking op de
wijze waarop leerkrachten de ernst van het dialect als onderwijsprobleem inschatten en de
attitudes van leerkrachten Minstens zo belangrijk is echter de vraag of er onderzoeksresulaten
zijn waaruit blijkt, dat er ook daadwerkelijk aantoonbare onderwijsproblemen bestaan die door
invloed van de dialectachtergrond van leerlingen veroor zaakt worden Daarom worden nu de
belangrijkste onderzoeksresultaten die op deze vraag betrekking hebben hier kort aan de orde
gesteld Op relevant Nederlands onderzoek zal daarbij wat dieper worden ingegaan
De meeste onderzoekers constateren een negatieve invloed van het dialect op de
taalvaardigheid in de standaardtaal Deze invloed doet zich zowel bij het mondeling als het
schriftelijk taalgebruik gelden Bij het mondeling taalgebruik is het dialect niet alleen een
belangrijke oorzaak van fouten (Reitmajer 1976 71%), de onzekerheid van dialectsprekers
leidt vaak tot spreekangst (Ammon 1977b) Ook bij het schriftelijk taalgebruik is het dialect
een bron voor veel fouten (Reitmajer 1976 40%, Giesbers, Kroon & Liebrand 1978 17-25%,
Gordeau & Meuldijk 1980 20%, Stijnen & Vallen 1981 20-35%, Hagen 1981 35%, Gordeau
1982 27%, Oosterhout 1983 31%, Reker 1984 43% zie Hoppenbrouwers 1990) ' Verder
wordt vastgesteld dat opstellen van dialectsprekers naar verhouding dikwijls minder woorden
bevatten (Ammon 1977b), daarnaast treedt soms een verlies aan inhoud op (Hagen et al 1975,
Schtedt 1983) Het dialect veroorzaakt ook spelfouten (Reitmajer 1976, Ammon 1977b,
Lòffler 1978, Booij 1979, Verhoeven 1979) Daarbij moet men bedenken dat schriftelijk
taalgebruik aan strenge normen onderworpen is Fouten in schriftelijk taalgebruik worden als
ernstiger beschouwd dan fouten in mondeling taalgebruik (Hagen 1987) Vandaar dat sommige
auteurs die zeer tolerant zijn ten opzichte van het dialect, speciale aandacht vragen voor de
problemen van dialectsprekers met schriftelijk taalgebruik (Trudgill 1975, Stubbs 1980)
Een aantal auteurs (Jones 1966, Briggs 1969, Fasold 1971, Jager 1971, Ammon 1972
en 1973 zie Hagen et al 1975) constateert verschillen tussen de opstellen van tweetalige
leerlingen in het dialect en de standaardtaal De opstellen in de standaardtaal zijn van geringere
kwaliteit De dialectachtergrond veroorzaakt spelfouten en grammaticale fouten in de
standaardtaalopstellen Toen echter 6 leerkrachten uit Kerkrade het werk van 2 groepen
kinderen werd voorgelegd, -een dialectsprekende groep en een standaardtaalsprekende groep-,
terwijl de leerkrachten niet wisten welk werk door dialectsprekers of standdaardtaalsprekers
was geschreven, bleek er geen verschil in beoordeling te bestaan (Stijnen et al 1989 zie
Cheshire et al 1989).
Volgens Ammon (1989) leiden afwijkingen van de standaardtaalnorm, zowel op het
terrein van de spelling als op het terrein van woordgebruik en syntaxis in opstellen op Duitse
scholen tot een substantiële puntenaftrek Ammon (1978) verrichtte een onderzoek naar de
schoolproblemen van dialectsprekende leerlingen in Reutlingen en omgeving Alle leerkrachten
1

Interessant is een vergelijking met percentages van fouten door de invloed van de moedertaal die in studies
naar de verwetving van een tweede "vreemde"-taal gegeven worden Grauberg 1971 36%, Richards 1971
53%. Tran-Tm-Chau 1975 51%, Mukattash 1977 23%
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uit het onderzoek gaven aan, dat zij een lager cijfer zouden geven voor een opstel dat
dialectkenmerken bevatte Van de leerkrachten zou ruim 10 % een half punt aftrekken, ruim 44
% zou een heel punt aftrekken en ruim 28 % zou twee of meer punten aftrekken Van die 28%
zou bijna 8 % zelfs drie punten aftrekken Ook Hagen (1987) komt naar aanleiding van het
Kerkrade-project tot de conclusie, dat het oordeel van leerkrachten over dialectsprekende
leerlingen minder gunstig is dan over standaardtaalsprekende leerlingen, ook wanneer daar
objectief gezien geen reden toe is (zie ook Vallen 1980, Stijnen & Vallen 1981, Vallen 1993)
In Groot-Brittannie ontstond naar aanleiding van het Bullock Report een discussie over
de vraag hoe in het onderwijs met dialectfouten in schriftelijk taalgebruik zou moeten worden
omgegaan Hoewel een auteur als Gannon voor tolerantie pleit, komt Williams (1989) tot de
conclusie, dat de overheid, de examencommisisies en werkgevers toch vasthouden aan een
rigide standaardtaalnorm
Ook Wegera (1977), Henn (1978), Kettner (1978), Kraemer (1978), Kalau (1984) en
Rosenberg (1986) constateren op basis van hun onderzoeken in verschillende dialectgebieden
in Duitsland, dat het de dialectachtergrond van leerlingen een negatieve invloed heeft op hun
beheersing van de standaardtaal
Onderzoek in Italie (Cremona & Bates 1977) en Groot-Brittannie (Williams 1989) leidt
tot soortgelijke conclusies
Pedersen (1977) en S chiedi (1983) vonden in Denemarken ook verschillen tussen
dialectsprekende en standaardtaalsprekende leerlingen, Sandersen (1983) en Nteller (1983)
echter niet
NEDERLANDS ONDERZOEK
De resultaten van Nederlands onderzoek zijn in het kader van deze studie natuurlijk van
uitzonderlijk belang Daarom zal hier nog nader op de belangrijkste onderzoeken op dit terrein
ingegaan worden
Giesbers, Kroon en Liebrand (1978) onderzochten de vraag of van huis uit
dialectsprekende kinderen in het basisonderwijs in Gennep (Noord-Limburg) in het nadeel zijn
ten opzichte van standaardtaalsprekende leerlingen In Gennep spreekt ruim 36 % van de
leerlingen van huis uit dialect Uit hun onderzoek blijkt, dat het relatieve aandeel van
interferentiefouten1 van 17 % in groep 5 tot 25 % in groep 8 stijgt Pseudo-longitudinaal
neemt het belang van interlinguale fouten dus toe Hoewel de verschillen tussen beide groepen
statistisch niet eenduidig waren, werden de verschillen, die steeds in het nadeel van de
dialectsprekers uitvielen, vooral in groep 8 aangetroffen Bij opstellen hadden de
dialectsprekers een duidelijk hogere foutscore dan de standaardtaalsprekers Vooral in het
laatste leerjaar van de basisschool komen de verschillen tussen beide groepen tot uitdrukking,
vooral bij die onderdelen die ten nauwste samenhangen met evaluatie- en selectieprocessen
binnen het onderwijs Verder blijkt het dialect ook een negatieve invloed op de rekenprestaties
te hebben De auteurs concluderen, dat het dialect als foutenbron in het onderwijs een in
onvoldoende mate onderkend probleem is
Het grootste onderzoek naar de invloed van het dialect op schoolsucces in Nederland is
het zogenaamde "Kerkrade-project" De resultaten van dit project zijn gepubliceerd in de
' onder interferentie verstaan we het verschijnsel, waarbij elementen uit de eigen taal (bijvoorbeeld het dialect)
doordringen in de doeltaal (bijvoorbeeld het Standaardnederlands) ¿onder dat de taalgebruiker zich hiervan
bewust is Mag het raam los9 in plaats van Mag het raam open9
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dissertatie van Hagen (1981) Standaardtaal en dtalectsprekende /anderen en de
dubbeldissertatie van Stijnen en Vallen (1981) Dialect als onderwijsprobleem
Het blijkt, dat de grote afstand die in Kerkrade tussen de thuistaal van de meeste
leerlingen en de schooltaal bestaat, leidt tot grote problemen in het onderwijs Echter niet
alleen bij het taalonderwijs, zoals verwacht kon worden, maar ook bij vakken als rekenen
(vooral bij het zogenaamde "redactie-rekenen"), aardrijkskunde en geschiedenis Verder
behaalden dialectsprekende leerlingen over het algemeen lagere rapportcijfers dan vergelijkbare
standaardtaalsprekende leerlingen Ook doubleerden dialectsprekende leerlingen vaker en
kregen zij minder vaak een VWO-advies
Een aanzienlijk deel van de fouten (20 - 35 %) in mondeling en schriftelijk taalgebruik
wordt door het dialect veroorzaakt Niet alleen dialectsprekende leerlingen, maar ook
standaardtaalsprekende leerlingen maken interferentiefouten De dialectsprekende leerlingen
konden de interferentiefouten echter minder goed opsporen dan de standaardtaalsprekende
leerlingen Hoewel het absolute aantal fouten van groep 5 naar groep 8 afnam, nam het
relatieve aandeel van interferentiefouten, zowel bij de dialectsprekende als bij de
standaardtaalsprekende leerlingen, toe Dit zou erop kunnen wijzen, dat door leerkrachten
weinig met het dialect als foutenbron rekening wordt gehouden Het bewustzijn van
interferentieverschijnselen was binnen één sociale groep bij de dialectsprekers significant lager
dan bij de standaardtaalsprekers
Bij een globale beoordeling van schriftelijk werk door 6 leerkrachten uit het
basisonderwijs in Kerkrade, bleek geen verschil in beoordeling te bestaan tussen het werk van
dialectsprekende en standaardtaalsprekende leerlingen, hoewel er objectief gezien duidelijke
verschillen in het aantal interferentiefouten tussen het werk van beide groepen bestonden
Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de leerkrachten zich weinig van dit soort fouten bewust
waren Als gevolg hiervan kan niet worden verwacht, dat in het onderwijs aandacht aan
interferentiefouten wordt geschonken Dit gebeurde dan ook niet
Hagen (1981) onderzocht in het kader van het Kerkrade-project zogenaamde
monttonng-strategieen, zoals deze zich voordoen in verschillende vormen van mondeling en
schriftelijk taalgebruik van basisschoolleerlingen van verschillende leeftijden Onder monitoring
wordt de controle op het eigen taalgebruik verstaan Hierbij kan onderscheid gemaakt worden
tussen referentiele monitoring, de controle op de inhoud van wat wordt gezegd of geschreven,
mteracttonele monitoring, de controle op de spreker/hoorder-relatie en normatieve monitoring
de controle op de norm van de taaicode Interferentiefouten (hierbij dringt een element uit de
ene taalvariëteit door in een uiting in de andere taalvariëteit) waren voor 35 % van het totaal
aantal fouten verantwoordelijk Pseudo-longitudinaal nam het absolute aantal fouten weliswaar
af, maar het relatieve aandeel van de interferentie-fouten steeg, dat wil zeggen dat het belang
van het dialect als foutenbron in de loop der jaren toeneemt Daarbij dringen primaire
dialectkenmerken minder makkelijk door dan secundaire '
' Het onderscheid tussen primaire en secundaire dialectkenmerken is afkomstig van de Russische Germanist
Schirmunski (1930) Pnmaire dialectkenmerken wijken opvallend af van andere dialecten en de standaardtaal
Zij zijn typerend voor één bepaald dialect en kennen daardoor een beperkte geografische spreiding Door hun
opvallendheid zijn zij minder resistent tegen verlies- en nivellenngsprocessen Secundaire kenmerken komen
daarentegen in meerdere dialecten voor en hebben dus een grotere geografische spreiding Secundaire
dialectkenmerken zijn minder opvallend en daardoor beter bestand tegen verlies- en nivellenngsprocessen
Sprekers met het dialect als moedertaal zullen in hun standaardtaalgebruik langdurig
interferentieverschijnselen blijven vertonen die door secundaire dialectkenmerken worden veroorzaakt, terwijl
de primaire dialectkenmerken veel eerder hun invloed op de standaardtaalhantenng van dialectsprekers zullen
verliezen (zie hiervoor ook Hagen 1981, Hinskens 1986, 1992, Hoppenbrouwers 1990)
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SPELLINGPROBLEMEN DOOR DIALECT
Ook op het terrein van de spelling wordt een negatieve invloed van de
dialectachtergrond van leerlingen geconstateerd.
Löffler (1978) onderzocht 2700 dictees van 260 basisschoolleerlingen uit het gebied
tussen Oberrhein, Schwarzwald en Bodensee op onder invloed van het dialect veroorzaakte
fouten. Hij richtte zijn onderzoek op dictees, omdat het onderdeel spelling zeer zwaar meetelt
bij de totale beoordeling van leerlingen. Slechte resultaten bij het spellen worden als indicatie
voor het onderdeel taal als geheel en ook voor andere vakken beschouwd. Löffler stelt vast,
dat er een zekere samenhang bestaat tussen het totaal aantal fouten dat in dictees wordt
gemaakt en het aantal door het dialect veroorzaakte fouten. Slechte resulaten met dictees gaan
samen met veel dialectfouten. De auteur verklaart deze samenhang uit het feit, dat
dialectsprekers bij het spellen geen steun ondervinden van regels die berusten op de uitspraak
van de standaardtaal. Dialectsprekers zijn vooral aangewezen op de visuele reproductie van
geleerde woorden, lettergrepen en letters. Hij veronderstelt dat de problemen van
dialectsprekers vooral op het terrein van de spelling liggen en in ieder geval daar beginnen.
Voor de begaafde dialectspreker is de spelling geen probleem, maar voor de matige of slechte
leerling stellig wel.
In Nederland beschikken we over 3 onderzoeken naar de relatie tussen dialect en
spelvaardigheid. Verhoeven (1979) onderzocht een foutencorpus van voornamelijk Utrechtse
kinderen. Hij schrijft 18 % van de fouten in groep 4 en 5 en 25 % van de fouten in de hogere
groepen toe aan invloed van het dialect. Het gaat bij de fouten vooral om verstemlozing van v,
ζ en g en hypercorrecte vormen daarvan (bijvoorbeeld ν voor/), t - deletie in woorden als
gracht en 1-deletie in woorden als zulke.
Ook Booij (1979) komt in zijn onderzoek naar de spelfouten van voornamelijk
Zuidhollandse leerlingen tot de conclusie, dat het dialect een belangrijke foutenbron is: met 15
% vormt het dialect de op één na belangrijkste foutenbron. De resultaten van de Zuidhollandse
kinderen werdenvergeleken met die van twee controle-groepen, één uit Eersel (bij Eindhoven)
en één uit Renkum (bij Arnhem). In Eersel, waar de positie van het dialect van de onderzochte
gebieden ongetwijfeld het sterkst is, blijkt het dialect echter slechts voor 3 % van de fouten
verantwoordelijk te zijn. Hagen (1985) vraagt zich daarom af of deze tegenstrijdigheid niet
moet worden verklaard, doordat Verhoeven en Booij de verstemlozing van ν, ζ en g wellicht
ten onrechte onder de categorie dialectfouten hebben gerangschikt. De verstemlozing is
volgens hem zo algemeen, dat zij moet worden beschouwd als een uitspraakvariant van de
standaardtaal.
Hagen vergelijkt de bevindingen van Verhoeven en Booij met de resultaten van het
onderzoek naar de spelling dat binnen het Kerkrade-project werd verricht. Slechts 10 % van de
spelfouten kon hier aan de invloed van het dialect worden toegeschreven. Bovendien daalde dit
percentage van 12,1 in groep 5 tot 6,6 in groep 8. Verder dringt een aantal typisch Kerkraadse
verschijnselen nooit in de spelling door. Het lijkt er omgekeerd op, dat dialectverschijnselen
van secundair karakter moeten zijn, zoals de onder andere in Limburg zeer verbreide t-deletie,
om spelfouten te kunnen veroorzaken.
Hagen komt tot de slotsom, dat de invloed van het dialect op spelfouten in de
Nederlandse situatie maar betrekkelijk gering is. Bovendien neemt de belangrijkheid van het
probleem van de lagere naar de hogere klassen ook nog in betekenis af.
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Uit de literatuur blijkt, dat de problemen van dialectsprekende leerlingen in de
hoger leerjaren van het basisonderwijs relatief alleen nog maar groter worden (Hagen 1987)
Bij het Taal Project Gennep (Giesbers et al 1978) scoorden de dialectsprekende leerlingen uit
de 6e klas op de test "opstel" duidelijk meer fouten dan de standaardtaalsprekende leerlingen
Giesbers et al constateren verder, dat hoewel het totaal aantal gemaakte fouten van de 3e naar
de 6e klas afneemt, er sprake is van een duidelijke stijging van het relatieve aandeel van de
door het dialect veroorzaakte interferentiefouten, namelijk van 17 naar 25 %
Deze conclusie wordt bevestigd door de resultaten van het Kerkrade-project Van alle
fouten die de dialectsprekende leerlingen in dit onderzoek maakten, werd 20 tot 35 % als
interferentiefouten gekwalificeerd Terwijl het absolute aantal fouten van het 3e naar het 6e
jaar afnam, steeg het relatieve aandeel van de interferentiefouten (Stijnen et al 1980)

VOORTGEZET ONDERWIJS
Een van de schaarse onderzoeken die de invloed van het dialect op het niveau van het
voortgezet onderwijs tot onderwerp hebben, is Weltens, Sonderen, Stijnen en Vallen (1981)
Zij onderzochten de invloed van het dialect op het schoolsucces bij brugklasleerlingen in
Maastricht De onderzoekers concluderen, dat zowel dialect- als standaardtaalsprekers moeite
hebben met het opsporen en vermijden van dialectinterferenties De dialectsprekers hadden
daar echter wel meer moeite mee dan de standaardtaalsprekers De standaardtaalsprekers uit
een hoog milieu participeerden wat frequenter in de lessen Nederlands dan de overige groepen
Het onderzoek van De Glopper (1988) hield zich bezig met de inhoud en het rendement
van het schrijfVaardigheidsonderwijs in het Nederlandse voortgezet onderwijs Bij het
onderzoek waren leerlingen uit 100 derde klassen van het LBO, MAVO en HAVO/VWO
betrokken Er werd gebruik gemaakt van 8 verschillende schrijfopdrachten 5 bestonden uit het
schrijven van brieven, 3 uit het schrijven van opstellen De resulaten werden door 21 docenten
Nederlands uit de verschillende typen voortgezet onderwijs geëvalueerd Om tot een
betrouwbare meting te komen werd iedere opdracht door 3 docenten beoordeeld Bij de
beoordeling werd gelet op de inhoud, de organisatie en de stijl van het gemaakte werk Er
bleek een consistent positieve relatie te zijn tussen de sociaal-economische status van het gezin
waaruit leerlingen afkomstig waren en de schrijfprestaties hoe hoger de sociaal-economische
status, hoe hoger de schrijfprestaties Aan de andere kant was er sprake van een, zij het
zwakke, negatieve samenhang tussen dialectachtergrond en het behoren tot een allochtone
groep en de schrijfprestaties De invloed van onderwijsvariabelen, dat wil zeggen de
verschillende manieren waarop les werd gegeven, bleek zeer gering te zijn
NEGATIEF EFFECT OP ANDERE VAKKEN
Het dialect heeft echter niet alleen een negatieve invloed op de prestaties en de
beoordeling van de vaardigheid in de standaardtaal Verschillende onderzoeken stellen vast dat
dialectsprekers in verhouding minder doorstromen naar hogere vormen van voortgezet
onderwijs (Hasselberg 1976, 1978, Ammon 1977b, Stijnen & Vallen 1981) Bovendien heeft
het dialect soms een negatieve invloed op de prestaties op andere vakken zoals geschiedenis,
aardrijkskunde en het zogenaamde redactierekenen (Ammon 1978, Stijnen & Vallen 1981)

18

SLOTSOM
Uit de hier geschetste onderzoeksresultaten blijkt dat bij verschillende aspecten van het
dialect als onderwijsprobleem nader onderzoek wenselijk is Gezien de conclusies van Hagen
(1985) kan het aspect van de spelling daarbij buiten beschouwing blijven
Leerkrachten zijn vaak niet in staat door het dialect veroorzaakte interferentiefouten als
zodanig te herkennen Als gevolg hiervan kunnen deze fouten binnen het onderwijs ook niet
aan de orde gesteld worden Dit leidt bij leerlingen tot fossilisatie van dit soort fouten Aan de
andere kant zijn leerkrachten wel van oordeel, dat dialectfouten lagere cijfers veroorzaken
Onderzoek waarbij nagegaan wordt wat de specifieke invloed van dialectfouten op het cijfer is,
ontbreekt tot op heden
Het onderzoek naar de invloed van het dialect op onderwijsresultaten is tot nu toe
gericht geweest op het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs afzonderlijk Juist de
overgang van basis- naar voortgezet onderwijs is echter van cruciaal belang in de
schoolloopbaan van kinderen Het feit dat dialectsprekende leerlingen vooral minder goed
scoren op onderdelen die nauw samenhangen met evaluatie en selectie, maakt onderzoek
wenselijk waarbij zowel leerkrachten van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
worden betrokken Hierdoor zou men zich een beeld kunnen vormen van de kwestie in
hoeverre het dialect een rol speelt bij de beoordeling van leerlingen die de overgang van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs maken
In Nederland heeft onderzoek naar de invloed van het dialect in het onderwijs vooral in
Limburg plaatsgevonden Zowel Giesbers et al als Hagen, Stijnen en Vallen wijzen daarom op
de noodzaak van onderzoek in andere Nederlandse dialectgebieden
Specifiek op de behoeften van dialectsprekende leerlingen toegesneden lesmateriaal
ontbreekt vrijwel Het enige materiaal dat voorhanden is, berust op de Contrastieve Analyse
(afgekort CA)1 Zowel door Hagen, Stijnen en Vallen (1975) als Ammon (1989 239) wordt
gevraagd om onderzoek naar de effectiviteit van op basis van CA samengesteld lesmateriaal

1

zie voetnoot oaeina 4
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2.4 De didactische benadering van dialectsprekende leerlingen.
In paragraaf 2 3 werden de belangrijkste empirische onderzoeken naar de relatie tussen
schoolsucces en de dialectachtergrond van leerlingen besproken Hoewel de verschillende
onderzoekers het niet helemaal eens zijn over de ernst van de problematiek, kan toch worden
geconcludeerd, dat er een voor dialectsprekende leerlingen nadelige situatie bestaat Wanneer
men bedenkt, dat in West-Europa veel leerlingen van huis uit dialect spreken, in Nederland
tussen 19 en 36 % (zie ook hoofdstuk 1), dan rijst de vraag hoe tot nu toe in het onderwijs met
deze problematiek is omgegaan Trudgill (1975) onderscheidt drie benaderingswijzen die in de
terminologie van Hagen (1976) als volgt luiden
1. Pogingen het dialect uit te roeien In het onderwijs wordt volledig aan het dialect
voorbij gegaan,
2. Het opwaarderen van het dialect De gedachte achter deze opvatting is, dat men
geen tijd moet verknoeien met het leren van de standaardtaal aan dialectsprekende
kinderen, maar dat men de vooroordelen die in de maatschappij over dialect en
dialectsprekers bestaan, moet bestrijden,
3 Een bi-dialectale aanpak Bij deze benaderingswijze sluit de leerkracht aan bij het
dialect, met als uiteindelijk doel een zo goed mogelijke beheersing van de standaardtaal
door de leerlingen
In het Nederlandse onderwijs heeft tot het begin van dejaren '70 de eerste aanpak
overheerst De voorstanders van deze benadering (Van Haeringen, De Vooys en
Paardekooper) leggen de nadruk op het eenheidskarakter van onze taal Daarom wordt in dit
verband wel van de homogemteitsopvatting gesproken (zie Stijnen & Vallen 1981) Zij
bepleiten een streng-normatieve aanpak van het taalonderwijs De passieve en actieve
beheersing van de standaardtaal wordt volgens hen het best bevorderd door leerlingen op
school consequent de standaardtaal te laten gebruiken en voorbij te gaan aan het dialect
Kenmerkend is het volgende citaat van Paardekooper (1972 44)
"Voor het A.B.N, is m taalpolitiek opzicht vooral van belang dat de dialectismen in
•woordgebruik, syntaksis, morfologie en klankleer opgespoord en met grote kracht
bestreden worden. Maar al te vaak heerst hier een niet goed te praten toegeeflijkheid
che vrij spel laat aan de sleur. "
Vooral door dialectologen (Weijnen, Overdiep, Van Es en Kloeke) maar ook door een
figuur als Gerlach Royen, is de nadruk gelegd op de variatie binnen het Nederlands Voor de
taaldidactiek betekent dit, dat de voorstanders van deze mening, die ook wel de
heterogemteitsopvatting genoemd wordt, toleranter zijn tegenover afwijkingen van de norm
(zie Stijnen & Vallen 1981) Deze tolerantie tegenover afwijkingen van de standaardtaalnorm
betekent echter nog niet, dat zij voorstander zijn van een bi-dialectale aanpak er wordt slechts
gewaarschuwd voor correctie op te jonge leeftijd In de eerste schooljaren moet de nadruk op
de taaluiting worden gelegd en niet op het "correct" taalgebruik
Trudgill (1975) is één van de weinigen die gepleit heeft voor de opwaardering van het
dialect binnen het onderwijs In Nederland vond zijn opvatting alleen steun bij Sturm (1976) en
Soutendijk (1978) Volgens Trudgill is het alleen noodzakelijk, dat dialectsprekende kinderen
de standaardtaal leren lezen en dat zij zich schriftelijk in de standaardtaal leren uitdrukken Het
op school leren van de gesproken standaardtaal verdient volgens hem geen aanbeveling, alleen
al, omdat dit volgens hem vrijwel geen succes zal hebben Bovendien kan dit leiden tot
taalonzekerheid en en gevoelens van vervreemding ten aanzien van het eigen milieu De enige
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gerechtvaardigde reden om dialectsprekende leerlingen de standaardtaal te leren zou zijn, dat
men hierdoor zou kunnen voorkomen, dat dialectsprekende kinderen sociaal gediscrimineerd
worden Trudgill ziet echter meer heil in het bevorderen van maatschappelijke tolerantie
tegenover dialecten en dialectsprekers
Een bi-dialectale aanpak is vooral door Duitse onderzoekers bepleit Ammon (1972,
1973, 1977) constateert, dat hoofdzakelijk de lagere sociaal-economische groepen aan het
dialect vasthouden Volgens hem dient de standaardtaalnorm om dialectsprekers (en dus
voornamelijk leden van de lagere sociaal-economische groepen) uit te sluiten van bepaalde
beroepen en openbare ambten De beheersing van de standaardtaal dient dus ook als
selectiecriterium Ook Steinig (1980) legt een relatie tussen beheersing van de standaardtaal en
sociale mobiliteit In tegenstelling tot de opvoeding m de arbeidersklasse is de opvoeding in de
middenklasse volgens hem met alleen gericht op wat men zegt, maar vooral ook op hoe men
spreekt Deze aandacht voor de vorm manifesteert zich vooral als een aanpassing aan de
standaardtaalnorm De inspanning van degenen die ach aan de standaardtaalnorm aanpassen
wordt beloond, doordat men toegang knjgt tot beroepen met een hoger prestige, tot beroepen
waann men met men zijn handen werkt Middenklassesprekers profileren zich volgens Steinig
door middel van hun taalgebruik Arbeiders doen dit niet, omdat er binnen hun klasse
nauwelijks mogelijkheden tot promotie zijn Doordat in onze moderne samenleving andere
middelen om zich sociaal te onderscheiden, bijvoorbeeld door kleding, wegvallen, neemt het
belang van de taal als onderscheidingsmiddel toe
Hoewel volgens Ammon de beheersing van de standaardtaal enerzijds gebruikt wordt
om klassebelangen te verdedigen, zijn er anderzijds ook rationele gronden die de algemene
beheersing van de standaardtaal allen wenselijk maken De leden van de lagere sociale klassen
zullen alleen m staat zijn hun belangen op beleidsniveau te verdedigen, als zij de standaardtaal
beheersen Beheersing van de standaardtaal is dus nodig om politieke invloed uit te kunnen
oefenen Het doel van het taalonderwijs moet daarom zijn, dat iedereen de standaardtaal leert
beheersen De beste manier om dit doel te bereiken is een bi-dialectale aanpak Ook Steinig is
deze mening toegedaan Op langere termijn gezien, zou het onderwijs daarnaast ook moeten
proberen de opvattingen over taalvariëteiten te veranderen
Een bi-dialectale aanpak verdient ook de voorkeur omdat de problemen waarvoor de
dialectspreker bij de hantering van de standaardtaal geplaatst wordt, in een aantal opzichten te
vergelijken zijn met die van de leerder van een "vreemde taal" (L2) Die problemen komen
voort uit het feit dat de competence van de doeltaal, dat wil zeggen de kennis van het
taalsysteem, ontoereikend is om datgene wat men inhoudelijk wil meedelen adequaat in de
doeltaal te verwoorden Dit kan bijvoorbeeld tot zwijgen leiden
Door verschillende auteurs, o a door Besch en Loffler (zie Stellmacher 1981) is
voorgesteld de uit de didactiek van het vreemde-talen-onderwijs bekende methode van de
Contrastieve Analyse (afgekort CA) ook toe te passen bij het standaardtaalonderwijs aan
kinderen met een dialectachtergrond De CA (zie Fnes 1945, Lado 1957) gaat ervan uit dat
hetgeen al geleerd is, invloed uitoefent op wat nog geleerd moet worden Dit verschijnsel
wordt transfer genoemd LI-items (de moedertaal) die ook in L2 (de doeltaal) voorkomen
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hoeven daarom niet te worden geleerd De CA bestaat uit twee stappen descriptie en
beschrijving '
Ook in een ander opzicht is de positie van de dialectspreker die de standaardtaal
moeten leren te vergelijken met die van een L2-leerder Een taalleerder zal zich bewust zijn
van zijn gebrekkige beheersing van bepaalde regels of constructies uit de doeltaal Daarom zal
hij soms proberen de toepassing van deze regel of constructie te vermijden door het hanteren
van een regel die hij naar zijn oordeel wél beheerst of door het hanteren van een andere, vaak
eenvoudigere constructie Wanneer men bijvoorbeeld de verschillende manieren waarop in het
Frans vragen geformuleerd kunnen worden, gebrekkig beheerst, kan men zich uit het probleem
redden door consequent de constructie met Est-ce que
? te hanteren Hierdoor maakt men
weliswaar geen fouten, maar het taalgebruik wordt er in vergelijking met dat van een native
speaker wel eentonig door Dit gedrag wordt wel aangeduid met de term
vermijdingsstrategie2 Men bezit in de doeltaal niet de wendbaarheid van de native speaker.
Verschillende onderzoekers (Hagen et al 1975, Schiadt 1983) wijzen op het verlies aan inhoud
van standaardtaalteksten die door dialectsprekers worden geschreven ten opzichte van teksten
over hetzelfde onderwerp in het dialect Dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat
dialectsprekers bepaalde woorden of constructies in de standaardtaal niet kennen, of in
onzekerheid verkeren over het juiste gebruik van die woorden of constructies Deze
onzekerheid kan ertoe leiden, dat de dialectsprekers bepaalde woorden of constructies
vermijden en hun toevlucht nemen tot woorden of constructies waar zij zich zekerder over
voelen Het gevolg hiervan is, dat nuanceringen verloren gaan en veelvuldig van dezelfde
woorden of constructies gebruik wordt gemaakt Hierdoor verliest een tekst aan kwaliteit
De opvatting van Ammon en Steinig staat lijnrecht tegenover die van Trudgill Dit
verschil in opvatting is in gedeeltelijk te verklaren door de verschillen tussen de positie van het
dialect in Groot-Brittannie en Duitsland In Groot-Brittannie leiden de verschillen tussen de
dialecten en het Standaardengels nauwelijks tot communicatieproblemen, doordat de
verschillen in linguïstisch opzicht betrekkelijk gering zijn In Duitsland zijn de verschillen
tussen de dialecten en het Standaardduits echter veel groter, zodat de onderlinge communicatie
1
Uit empirisch onderzoek op basis van de CA-hypothese bleek interferentie niet de enige foutenbron te zijn
Een deel van de fouten kon als developmental errors worden verklaard, dat wil zeggen als fouten die ook door
iemand die de taal als moedertaal leert, worden gemaakt (Dulay & Burt 1974) Andere fouten bleken uniek te
zijn en konden noch als developmental errors, noch als interferentiefouten verklaard worden Dit leidde aan
het begin van de jaren '70 tot het verwerpen van het concept CA Wardhaugh ( 1970) probeerde het concept nog
te redden door onderscheid te maken tussen een sterke en een zwakke versie van CA De sterke versie houdt in,
dat een CA van LI en L2 a prion fouten in de L2-verwerving kan voorspellen Deze opvatting is onhoudbaar
gebleken Bij de zwakke versie van CA gaan de onderzoekers uit van de fouten in L2 en verklaren deze. in
ieder geval gedeeltelijk, door een vergelijking tussen het LI- en L2-taalsysteem te maken CA wordt op deze
manier nuttig geacht als een onderdeel van de foutenanalyse Omdat de CA geacht werd gebaseerd te zijn op
een behaviounstische opvatung op taalverwerving, stuitte het begrip als gevolg van de invloed van de
denkbeelden van Chomsky ook op theoretische bezwaren (zie Poulisse 1990) Verschillende auteurs (James
1980, Selinker 1992) beschouwen niettemin CA ш de zwakke versie als een belangrijk hulpmidden bij L2verwerving
2
Dusková (1969) is de eerste die op het vermijdingsverschijnsel als strategie van tweede-taallcerders heeft
gewezen Haar Tsjechische studenten Engels maakten weinig fouten bij moeilijke items doordat zij vermeden
deze te gebruiken of uitweken naar omschrijvingen Ook Levension (1971) stelde vast, dat L2-leerders bepaalde
moeilijkheden die vreemd zijn aan hun moedertaal vermijden en omgekeerd patronen die in LI en L2 gelijk
zijn overdreven frequent gebruiken Schachter (1974) heeft voor deze verschijnselen de term avoidance
phenomena bedacht een term die algemeen ingang heeft gevonden
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wel belemmerd wordt De positie van de dialecten in Nederland lijkt meer op die in Duitsland
dan die in Groot-Brittannie
Afgezien van het feit dat de relatie tussen standaardtaal en dialecten in Groot-Brittannie
anders is dan die in Duitsland en Nederland, kent Trudgill naar mijn mening te weinig gewicht
toe aan het maatschappelijk nadeel dat dialectsprekers ondervinden Ook al zou men er in
slagen attitudes ten opzichte van dialectsprekers in positieve zin te veranderen, dan blijft dat
nog een lange-termijn-kwestie Daar zijn de dialectsprekende leerlingen van dit moment niet
mee geholpen Uit diverse onderzoeken blijkt, dat mensen een vrij duidelijk oordeel over
taalvariëteiten hebben Zo worden standaardtaalsprekers over het algemeen intelligenter,
ambitieuzer, beschaafder gevonden dan dialectsprekers Dialectsprekers vindt men daarentegen
betrouwbaarder, humoristischer, gezelliger dan standaardtaalsprekers (Hos 1982)
Stadsdialecten worden over het algemeen lager gewaardeerd dan regionale dialecten,
omdat zij sterk met een laag sociaal-economisch milieu geassocieerd worden Voor regionale
dialecten geldt dit veel minder, omdat die vaak ook in hogere sociale milieus gesproken
worden Men moet hierbij wel bedenken, dat de dialectsprekers in hogere milieus in een andere
positie verkeren dan die in lagere milieus De dialectsprekers in hogere milieus zijn in
tegenstelling tot die in lagere milieus in werkelijkheid tweetalig, waardoor zij geen
competentiebelemmeringen ondervinden bij het spreken van de standaardtaal Uit een enquête
van de CMM (1976) blijkt, dat 61 % van de ondervraagden van mening is, dat iedereen de
standaardtaal moet leren Bovendien tonen diverse onderzoekingen aan, dat ouders van
dialectsprekende kinderen van mening zijn dat het spreken van dialect zonder
standaardtaalbeheersing leidt tot maatschappelijk nadeel voor hun kinderen Op grond van deze
argumenten komt Hagen in zijn bespreking van het boek van Trudgill terecht tot de conclusie,
dat diens pleidooi voor opwaardering van dialecten te weinig realistisch is om te kunnen
overtuigen (Hagen 1976)
Aansluiten bij het bekende is tegenwoordig een algemeen aanvaard didactisch principe
Dit betekent dat in het standaardtaalonderwijs aan van huis uit dialectsprekende leerlingen
rekening gehouden moet worden met de thuistaal Hiervoor bestaat ook een wettelijk kader de
Wet op het Basisonderwijs van 2 juli 1981 staat het gebruik van het dialect in de schoolsituatie
toe (artikel 9, lid 8) Bij het standaardtaalonderwijs aan van huis uit dialectsprekende
leerlingen verdient een bi-dialectale aanpak daarom de voorkeur
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2.4.1 Opvattingen over dialect in taalmethodes.
In 1980 onderzochten Alkema en De Wit (1980) taalmethodes op de daarin impliciet of
expliciet gehanteerde taainormen en het daarin weerspiegelde wereldbeeld Hun onderzoek
biedt de gelegenheid de situatie van 1980 met die van nu te vergelijken
Veel kinderen die voor het eerst naar school gaan, worden geconfronteerd met een taal
die soms erg verschilt van hun moedertaal, het dialect De standaardvarieteit van het
Nederlands is niet alleen de voertaal op school, maar ook de norm Het onderwijs op de lagere
school, en de lagere school is vooral ook een taalschool, is grotendeels gericht op die norm Zij
constateren, dat niet alleen de taal van de meeste schoolboekjes, maar ook het wereldbeeld
daarin voor de meeste Nederlandse kinderen "vreemd" zal zijn, in die zin, dat het niet aansluit
bij de ervaringen van de kinderen
De taainorm wordt in de taalmethodes omschreven als Algemeen Beschaafd
Nederlands, algemeen verzorgd Nederlands, cultuurtaal, Algemeen Nederlands en de
standaardtaal Als de auteurs al de moeite nemen duidelijk te maken wat zij onder die
taalnorai verstaan, dan blijft de omschrijving meestal erg vaag Zo omschrijft Dijker (1973)
A B N als de taal die m het algemeen m Nederland gesproken wordt. Sommige schrijvers
(bijvoorbeeld Hermkens 1971) geven toe, dat een nauwkeurige omschrijving van de
standaardtaal niet mogelijk is
De meeste taalmethodes zijn geschreven vanuit de gedachte, dat de standaardtaal de
enige vorm is die op school geaccepteerd kan worden Bij de auteurs die wél aandacht
besteden aan de verhouding standaardtaal-dialect (bijvoorbeeld Schippers en Sixma 1974)
bestaat vaak een discrepantie tussen de tolerantie die men voor andere variëteiten van het
Nederlands dan de standaardtaal zegt te hebben en de praktische aanwijzingen die men geeft
Schrijvers geven herhaaldelijk aanwijzingen waardoor de uitspraak moet worden
verbeterd, d w z aangepast aan de standaardtaalnorm De termen afwijkingen, corrigeren,
verbeteren geven aan dat de dialectische uitspraak door de schrijvers wel degelijk afgekeurd
wordt
Staan een aantal auteurs, in ieder geval in theorie, nog positief tegenover regionale
dialecten, stadsdialecten worden vrijwel steeds gestigmatiseerd Van der Keuken en Planije
(z. j ) maken onderscheid tussen provincialismen, d w z "niet hinderlijke" afwijkingen van de
standaardtaal o i ν geografische dialecten, en Vulgarismen, d w z (waarschijnlijk wél
hinderlijke) afwijkingen van de standaardtaal o i ν een sociaal dialect
Hoe is de situatie 15 jaar later'' Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik gekeken
welke opvattingen de auteurs van een aantal veelgebruikte taalmethodes voor het
basisonderwijs over de standaardtaal en daarvan afwijkende variëteiten hebben De volgende
methodes werden onderzocht Taal actief; Jouw Taal, mijn taal; Taal Totaal Deze drie
methodes worden op 31 van de 37, d w ζ 83 % van de openbare basisscholen in Emmen
gebruikt
In de methode Taal actief wordt alleen in deel 6 op blz 80 aandacht aan het dialect
besteed
"Veel mensen en kinderen (sicl) spreken dialect, vooral als ze thuis zijn. Er zijn veel
dialecten. Vaak vindje in elke plaats verschillen. Dialectspreken wordt ook wel "plat
praten"genoemd "
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Het annetje De schoolkinderen zijn met de meester naar zee geweest wordt daarna in een
aantal dialecten weergegeven De kinderen wordt gevraagd of ze hun eigen dialect herkennen
Bij opdracht 1 moeten de leerlingen vervolgens een verhaal in hun eigen dialect schrijven Bij
opdracht 2 moeten de kinderen zoveel mogelijk verschillen tussen het dialect van de eigen
streek en het Standaardnederlands opschrijven
De hier verstrekte informatie is wel erg summier De attitude tegenover van de
standaardtaal afwijkende variëteiten komt alleen impliciet in het begrip plat praten aan de orde
In deel 5 wordt ook nog even aandacht aan taalvanatie besteed Het gaat over tennis of tannis.
In Jouw taal, mijn taal wordt volgens de auteurs een groot aantal thema's
aangeboden, waarbij geprobeerd is aan te sluiten bij de belevings-, ervarings- en
interessewereld van het kind Kennis over taal als systeem, attitudes op het gebied van
persoonlijk taalgebruik, gevoeligheid voor manipulatie door middel van taal en respect voor de
ander, komen in de methode aan de orde In de leerlingenboeken heb ik echter niets over het
dialect aangetroffen
Ook de auteurs van Taal Totaal willen aansluiten bij de belevings- en ervaringswereld
van het kind Dialecten worden alleen op blz 128 van deel 6B aan de orde gesteld In een
musical komt een samenspraak tussen kinderen met verschillende talen voor Hierbij kunnen
buitenlandse kinderen worden ingeschakeld en/of kinderen die thuis een streektaal spreken Er
moet wel voor worden gezorgd, dat de buitenlandse taal of de streektaal niet als minderwaardig aan het Nederlands wordt afgeschilderd
Nu zijn de 3 laatstgenoemde methodes al weer wat langer op de markt De methode
Taaljournaal (Franssen, Maters, Van der Veer-Bomeman, Veraa 1993) is een voorbeeld van
een nieuwe methode, die echter in Emmen, de plaats waar mijn onderzoek plaatsvindt, nog niet
op een openbare basisschool is ingevoerd Nog niet alle delen van de methode zijn verschenen
Deze methode onderscheidt zich bij de behandeling van taaivariatie gunstig van de 3 eerder
genoemde methodes Bij de doelstellingen van deze methode worden bij Taalkennis/taalgebruik
o a genoemd
Inzicht in
-gebruik van dialecten/sociolecten/taalregisters/situatiegebonden taal;
-samenhang van het Nederlands en de omringende talen;
-feiten/gevoelens, waarden/normen, vooroordelen/rolpatronen, subjectief/objectief in
taaluitingen;
-factoren die taalgebruik/communicatie beïnvloeden.
In deel 4 van de methode wordt aandacht aan Talen en dialecten besteed Het doel van deze
lessen is het luisteren naar talen en dialecten en naar de verschillen ertussen, kennismaken met
de term dialect en het zich bewust worden van de eigen houding t o ν het dialect Zo krijgen
de leerlingen bijvoorbeeld een versje in het Zeeuws voorgelegd Ze moeten proberen dit versje
te lezen en te begrijpen Daarna volgt een les over Een skón hondje De leerlingen moeten de
Brabantse dialectwoorden in dit lesje proberen te vervangen door hun in een rijtje gegeven
Nederlandse equivalenten Vervolgens moeten de leerlingen zonder hulp proberen de betekenis
van de volgende woorden te achterhalen ketje-pepier-bruukske-geijt-segaar-bumstempke
Vervolgens wordt erop gewezen dat veel kinderen op school Nederlands maar thuis een andere
taal spreken Tenslotte volgt een opsomming van domeinen, waaruit de leerlingen díe
domeinen moeten kiezen waarin ze hun thuistaal gebruiken
Dezelfde onderwerpen komen ook in de boeken voor groep 5 en 6 aan de orde Daar
worden als extra doelstellingen nog genoemd het vergroten van de waardering voor de
thuistaal, inzicht krijgen in het grotere bereik van een schooltaal
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Hoewel het hier gegeven overzicht van de moderne taalmethodes verre van volledig is,
zou ik uit de vergelijking van deze methodes met die van 15 jaar geleden toch een paar
voorzichtige conclusies willen trekken Uitgesproken negatieve oordelen over dialecten komen
in de moderne methodes niet meer voor Hoewel de auteurs van alle methodes schrijven dat zij
uitgaan van de belevingswereld van het kind, wordt niettemin weinig aandacht aan de thuistaal
van het dialectsprekende kind besteed De enige methode die haar doelstellingen in dit opzicht
waar maakt, is Taaljournaal Deze methode is echter nog niet volledig op de markt
Bovendien is deze methode nog op geen enkele openbare basisschool in Emmen in gebruik

2.4.2 Taalmethodes die uitgaan van de dialectachtergrond van leerlingen.
In deze paragraaf zullen enkele methodes of aanzetten daartoe aan de orde worden gesteld, die
erop gericht zijn dialectsprekende leerlingen te helpen met de moeilijkheden die zij ondervinden
met de hantering van de standaardtaal. De verschillende methodes zullen in chronologische
volgorde worden behandeld.
Op dit terrein is pionierswerk verricht door Ρ H M Shepherd met zijn boek Van Taol
naar Taal. Nederlands voor Maastricht en omstreken uit 1946 De doelgroep van Shepherd is
het Voortgezet Onderwijs en degenen die door zelfstudie hun vaardigheid in het Nederlands
willen vergroten Hij constateert dat, hoewel voor iedereen een goede beheersing van het
Nederlands wenselijk is, veel Limburgers zich niet makkelijk in het Nederlands kunnen uiten
Bovendien zijn zij zich meestal niet bewust van de fouten die zij onder invloed van het dialect
maken Het gebruikte lesmateriaal houdt geen rekening met de specifieke moeilijkheden die de
Limburgse jeugd ondervindt In het laatste tekort wil Shepherd met zijn boek voorzien
De beste aanpak is naar zijn mening het tegenover elkaar plaatsen van het Maastrichts
en het Nederlands Hoewel er er wel overeenkomsten zijn, is het leren van het Nederlands
door een Maastrichtenaar niet helemaal te vergelijken met het leren van een vreemde taal Veel
problemen worden juist veroorzaakt door het feit, dat de overeenkomsten tussen het
Maastrichts en het Nederlands zo groot zijn, dat de verschillen over het hoofd worden gezien
Aan de andere kant is de maatschappelijke druk om Nederlands te leren veel zwaarder en
worden er hogere eisen aan de beheersing van het Nederlands gesteld, dan aan het beheersen
van een moderne vreemde taal Het is niet voldoende dat de dialectspreker zich kan behelpen.
Allereerst blijft Sheperds werk natuurlijk waardevol als inventarisatie van de mogelijke
problemen die een spreker van het Maastrichts dialect bij de hantering van de standaardtaal kan
ondervinden Daarnaast blijft zijn werk ook vanuit theoretisch oogpunt interessant Hij heeft de
principes van de CA reeds in 1946 toegepast, terwijl het begrip door Lado pas in 1957 in de
taalkundige literatuur werd geïntroduceerd! Bovendien veronderstelde Lado in navolging van
Weinreich, dat juist een grote linguïstische afstand tussen verschijnselen in twee talen tot
problemen in het leerproces zou leiden Kellerman (1979) en Hagen (1981) hebben echter
aangetoond, dat het juist omgekeerd is ontbreken van een scherp contrast tussen elementen uit
LI en L2 leidt tot interferentie Kellerman verklaart dit met zijn language neutral/language
specific hypothesis Dit betekent dat interferentie dus juist zal optreden bij het standaardtaalleren door dialectsprekers Sheperd heeft dit onderkend Tenslotte is hij bij mijn weten de
eerste die de CA heeft toegepast op de relatie tussen taal en dialect Ondanks zijn verdienste
heeft het werk van Sheperd weinig weerklank ondervonden
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Eén van de eersten die de methodes van het vreemde-talen-onderwijs in de dialectstandaardtaal-situatie heeft toegepast is Feigenbaum Hij richt zijn aandacht op de BEVsprekende leerlingen in de VS BEV staat voor Black English Vernacular, een substandaardvarieteit die door Amerikaanse negers wordt gesproken Feigenbaum heeft zijn opvattingen in
een tweetal artikelen (1969, 1970) weergegeven en lesmateriaal ontwikkeld Hij maakt gebruik
van op CA gebaseerde oefeningen die gedurende korte periodes en in hoog tempo worden
aangeboden De oefeningen zijn volgens een oplopende moeilijkheidsgraad gestructureerd De
aanpak van Feigenbaum is duidelijk bi-dialectaal, omdat zowel de leerkracht als de leerlingen
afwisselend beide variëteiten gebruiken Hoewel leerkrachten soms bezwaar maken tegen het
gebruik van dialectvormen, is dit volgens Feigenbaum noodzakelijk om het contrast tussen
standaardtaal en dialect duidelijk te maken Het doel van de lessen is de verwerving van de
standaardtaal, het gebruik van het dialect is slechts een middel om dat doel te bereiken
In de Innovatie-fase van het Kerkrade-project (1979-1981) heeft men ook lesmateriaal
ontwikkeld om met het dialect in de klas te werken De neerslag hiervan vindt men in het werk
Dialect op de basisschool van Hos, Kuiper en Van Tuijl (1982), waarin getracht is de
resultaten van het Kerkrade-project te vertalen naar de onderwijspraktijk
De auteurs stellen vast, dat de gangbare taaldidactiek onvoldoende inspeelt op de
problemen van dialectsprekers in het onderwijs Een belangrijke doelstelling was de acceptatie
van het dialect in de klasse-situatie Leerlingen moesten ervaren dat hun eigen taal, in casu het
dialect niet langer taboe was op school Leerlingen en leerkrachten moesten leren wennen aan
het gebruik van het dialect in de les
Bovendien wilde men inzicht verkrijgen in situaties, leerinhouden en werkvormen die
geschikt zijn voor dialectgebruik Er werd voor thematisch-cursorisch onderwijs gekozen,
omdat deze aanpak veel natuurlijke gesprekssituaties garandeert Hierbij kon van het dialect
gebruik gemaakt worden Volgens de leerkrachten stimuleerde deze aanpak de motivatie van
de leerlingen Als nadeel werd onder andere genoemd, dat de systematische aanpak van
cursorische taalactiviteiten werd gemist Taal- en spelfouten die in het werk van de leerlingen
naar aanleiding van deze thema's naar voren kwamen, vormden het uitgangspunt voor
cursorische lessen
Voor de auteurs is het dialectgebruik geen doel op zich, maar een noodzakelijke
voorwaarde voor de vergroting van de actieve en passieve taalvaardigheid van leerlingen in de
standaardtaal Acceptatie van het dialect en thematisch georganiseerd taalonderwijs zijn in de
visie van de auteurs onlosmakelijk met elkaar verbonden
Leerkrachten die zelf het plaatselijk dialect spreken, hebben het bij de introductie van
het dialect natuurlijk makkelijker dan leerkrachten die het dialect alleen verstaan Deze laatste
groep is meer aangewezen op werkvormen die dialectgebruik ontlokken, zoals dramatische
expressie, rollenspel, groepsgesprekken Ook de leeftijd van leerlingen speelt bij de introductie
een rol Zo is het in de hogere klassen makkelijker om met de kinderen te reflecteren over
dialect en standaardtaal en van daaruit afspraken te maken over het dialectgebruik in de les
Behalve de leeftijd speelt ook het tijdstip een rol Bij de kleuters werd het dialect pas in
de loop van het schooljaar geïntroduceerd Dit werkte niet zo goed Gewoontevorming is ook
hier kennelijk belangrijk
Uit analyses van kringgesprekken in Kerkrade bleek, dat dialectsprekende leerlingen
evenveel aan het woord komen als standaardtaalsprekende leerlingen, indien het dialect in de
les werd geaccepteerd De dialectbeurten van dialectsprekers blijken ook aanmerkelijk langer
te zijn dan hun standaardtaalbeurten. Op de projectscholen van het Kerkrade-project
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accepteerde na twee jaar 80 % van de leerkrachten het dialectgebruik van leerlingen altijd of
dikwijls, terwijl geen enkele leerkracht nog corrigerend optrad, wanneer leerlingen dialect
spraken Dialectsprekers zijn zich bewust van het verschil in prestige tussen dialect en
standaardtaal Ze zijn ook wat spreekangstiger als ze dialect moeten spreken Deze geremdheid
komt vooral in de hogere leerjaren naar voren Hoe meer de leerkracht let op correct
standaardtaalgebruik, des te meer wordt de dialectspreker geremd in zijn uitingen
De onderzoekers constateren dat dialectsprekende leerlingen hun dialect over het
algemeen mooier vinden dan de standaardtaal Het onderwijs zou volgens de auteurs
leerlingen niet alleen meer bewust moeten maken van de verschillen tussen standaardtaal en
dialect, maar hen ook meer zelfvertrouwen moeten geven Het leren van de standaardtaal moet
gekoppeld worden aan informatie over taaivariatie Zij wijzen correctief optreden af Fouten
moeten los van de tekst waarin ze voorkomen worden verzameld en in cursorische oefenstof
worden verwerkt Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een zgn interlineaire procedure
Hierbij krijgen leerlingen een tekst voorgelegd met de opdracht de fouten op te sporen en ze
tussen de regels te verbeteren Ook invuloefeningen kunnen nuttig zijn
Taalbeschouwingslessen kunnen er in de hogere klassen op gericht zijn leerlingen zelf
de systematiek achter bepaalde taaiverschijnselen te laten ontdekken Bijvoorbeeld door in een
tekst alle onvoltooid verleden tijdsvormen te laten onderstrepen en deze vervolgens in een
schema onder te brengen met de Kerkraadse vormen ernaast
Tenslotte geven de auteurs nog aanbevelingen voor het schoolwerkplan en de opleiding
van leerkrachten Scholen in gebieden waar dialect wordt gesproken, moeten een taalbeleid
formuleren dat rekening houdt met de dialectachtergrond van leerlingen Ook op
opleidingsinstituten zou een expliciet taalbeleid Ken aanzien van het dialect moeten worden
gevoerd
Kroon en Liebrand (1982) Tien lessen over taaivariatie is voor het voortgezet
onderwijs bedoeld Tijdens de lessen komen het ontstaan van het Nederlands,
vertaalopdrachten uit het dialect, dialectkaarten, interferentiefouten, domeinen en attitudes aan
de orde
Van Reydt (1983) onderzocht op een aantal Drentse scholen de bruikbaarheid van een
op de CA gebaseerd lesprogramma om van huis uit dialectsprekende kinderen te helpen bij het
vermijden van door het dialect veroorzaakte interferentieverschijnselen in hun standaardtaaluitingen Hij wijst op het feit, dat het scheiden van beide systemen problematisch is,
doordat taal en dialect juist tot hetzelfde dia-systeem behoren Labov heeft aangetoond dat
taalgebruikers hun eigen taaiproductie voortdurend controleren Hij noemt dit verschijnsel
monitoring. Hagen (1981), die monitoring-verschijnselen in de taaiproductie van dialectsprekende kinderen heeft onderzocht, stelt dat consistente hantering van de standaardtaal
alleen bereikt wordt door een bewuste controle van de taaiproductie Daarom nam Van Reydt
een klassegesprek in zijn lesprogramma op om bij leerlingen het bewustzijn van de verschillen
tussen taal en dialect te activeren Naast het klassegesprek bestond het lesprogramma uit een
aantal oefeningen waarin verschillen tussen het Drents en de standaardtaal aan de orde werden
gesteld Het lesprogramma bleek zowel in klas 3 als in klas 6 op een aantal onderdelen een
significant leerresultaat op te leveren Vanwege tekortkomingen in de statistische
onderbouwing moeten de door Van Reydt gepresenteerde resultaten echter met de nodige
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd
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Oosterhof et al (1984) hebben een experiment uitgevoerd met leerlingen uit het 2e
leerjaar van de MAVO in Eenrum (Groningen) De onderzochte leerlingen spraken van huis uit
allemaal Gronings en op twee na behoorden de vaders van de leerlingen tot de laagste
beroepsgroep.
In het Hogelandster Gronings dat in Eenrum gesproken wordt, gelden andere regels
voor het gebruik van het genus dan in de standaardtaal het bepaald lidwoord voor mannelijke
en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden ontbreekt Bij onzijdige zelfstandige naamwoorden
is dit niet het geval, hoewel volgens Hoppenbrouwers (1984) wel een tendens in dierichtingte
bespeuren valt Het genus speelt in het Gronings ook bij de keuze van de betrekkelijke
voornaamwoorden een rol
Tijdens de lessen werd één van de groepen geïnstrueerd in het gebruik van het genus in
het Nederlands De tweede groep kreeg dezelfde instructie, maar bij deze groep werd het
gebruik van het genus in de standaardtaal én in het Gronings behandeld De derde groep, de
controlegroep, volgde op die momenten de gewone lessen Nederlands De instructiegroepen
werden m b ν structuuroefeningen stap voor stap in de gelegenheid gesteld de regelmaat bij de
hantering van het genus zelf te ontdekken
Zowel het eentalige programma als het gecombineerde Nederlands/Groningse
programma bleken een duidelijk positief effect op de beheersing van de regels van het genus te
hebben Het effect van de gecombineerde aanpak was nog iets gunstiger dan van de eentalige
aanpak De controlegroep bleek bij de 2e test nog achteruit te zijn gegaan, zodat het positieve
effect voor de beide instructiegroepen in feite nog groter is
De volgende studie die aandacht verdient, is Reker (1984) De aanleiding tot dit werk
was een onderwij svoorrangsproject in de stad Groningen Het doel van dit onderzoek was een
overzicht te geven van de problemen van Groningssprekende kinderen die de schooltaal niet of
niet voldoende machtig zijn Met Gronings-sprekende kinderen bedoelt Reker niet alleen de
echte dialectsprekers, maar ook de sprekers van een sterk Gronings gekleurd Nederlands, een
soort tussentaal Ook deze groep heeft problemen met dialectismen In dit verband is ook de
uitspraak van Weltens en Sonderen (blz 163 in Cheshire et al 1989) van belang, dat de aanpak
van door het dialect veroorzaakte problemen niet alleen voor de dialectsprekers nuttig zou zijn,
maar voor alle leerlingen, omdat ook de standaardtaalsprekenden in een dialectomgeving door
het dialect worden beïnvloed (zie hiervoor ook Vousten 1995)
Reker wil niet alleen concreet aangeven welke specifieke problemen Gronings
sprekende leerlingen met de standaardtaal ondervinden, maar ook de attitude van leerkrachten
t o ν dialectsprekende leerlingen in positieve zin beïnvloeden De rol van attitudes bleek
tijdens het onderzoek b ν uit het feit, dat leerkrachten leerlingen lager beoordelen, wanneer zij
weten, dat zij dialect spreken' Wanneer hetzelfde schriftelijk werk werd beoordeeld door
leerkrachten die niet op de hoogte waren van de dialectachtergrond van leerlingen, bleken er
geen verschillen in beoordeling tussen dialectsprekende en standaardtaalsprekende leerlingen te
bestaan
Om tot een inventarisatie van de problemen te kunnen komen onderzocht Reker door
het dialect veroorzaakte interferentiefouten in 159 brieven geschreven door leerlingen van de
Eltjo Ruggeschool, een stimuleringsschool in de stad Groningen en de interferentiefouten in op
de band gezette kringgesprekken in de bovenbouw van dezelfde school Enkele voorbeelden
van de gevonden Groningismen zijn na i ρ ν naar, swemmen i ρ ν zwemmen, stroeien i ρ ν
strooien, op bed i ρ ν naar bed en kettings i ρ ν kettingen In totaal blijkt 43 % van de fouten
als interferentiefouten te kunnen worden gezien In de onderbouw bedraagt dit percentage 41
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%, in de bovenbouw 46 % Evenals bij het Kerkrade-project neemt het relatieve aandeel van de
interferentiefouten in de loop der jaren toe.
Uit de kringgesprekken blijkt niet alleen, dat in hun spreektaal dezelfde fouten als in het
schriftelijk werk voorkomen, maar ook dat zij de klinkers vaak gerekt uitspreken Verder was
het gebrek aan variatie in de manier van spreken opvallend
Volgens Reker moet door de omvang van de problematiek het dialect geïntegreerd
worden en niet een plaatsje krijgen naast taal De attitude van de leerkracht is van groot
belang Op de PABO's zou bij het vak taalkunde de verhouding schooltaal-thuistaal een
centralere plaats moeten krijgen Per streek zouden cursussen moeten worden opgezet, waarin
aandacht besteed wordt aan de specifieke moeilijkheden die door een bepaald dialect bij de
standaardtaalhantering worden veroorzaakt In de onderbouw zouden taal en dialect evenveel
aandacht moeten krijgen Scholen zouden ook voorlichting aan de ouders moeten geven om
hun duidelijk te maken, dat het voor een zo goed mogelijke beheersing van de standaardtaal
juist noodzakelijk is, dat het dialect bij het onderwijs betrokken wordt De regelverschillen
tussen Gronings en Nederlands zouden systematisch aan de orde moeten worden gesteld
Van de hand van de werkgroep School en dialect Oost-Gelderland is een bundel
Dialectlessen (Doesum et al 1986) verschenen, lessuggesties voor lessen in en over het
dialect De werkgroep wil in het onderwijs aansluiten bij de moedertaal van de leerlingen, in
casu het dialect, om het Nederlands goed te leren
De doelstelling van de lessen voor groep 1/2 is vooral leerlingen door middel van
vergelijking de tweetaligheid te laten beleven en te komen tot een gelijke waardering van de
streektaal en het Nederlands Bij de vergelijking ligt de nadruk op de woordenschat
In de lessen voor de bovenbouw wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen als
verandering in het dialect, de status van dialect en standaardtaal, verschillen tussen de
Achterhoekse dialecten onderling, de dialecten uit Nederland en België, spreekwoorden en
gezegden uit de Achterhoek, de reacties van dialectsprekers op de standaardtaal, de
domeinenvan standaardtaal en dialect
Daarnaast komt echter ook een aantal grammaticale kwesties aan de orde Zo wordt
aandacht besteed aan de-band-lek-constructie Ik heb de band lek; Hij heeft de broek smerig.
Ook depossessieve-datief-constructie komt aan de orde De oren zijn hem bevroren Verder
worden het gebruik van het lidwoord i ρ ν het bezittelijk voornaamwoord (Hi/ loopt met het
hemd uit de broek), de doe-constructie (Hij doet slapen), de afwijkende volgorde van de
werkwoorden (Hij moet komen kunnen) en de klinkerverandering die in de Oostgelderse
dialecten bij de meervoudsvorming en verkleinwoorden optreedt, behandeld Het lessenpakket
is praktijkgericht en daardoor goed bruikbaar
In 1985 verscheen de nota Drents in de School van de Projektgroep Streektaal De
opdracht tot het schrijven van deze nota werd gegeven door de Culturele Raad voor Drenthe
Het positieve advies van deze werkgroep over her gebruik van de streektaal op de basisschool
leidde tot het projekt Drentse Toal dat in 1987 werd gestart In het kader van dit projekt
verscheen in 1988 van de hand van Jan Tissing een lessenpakket voor groep 7/8 met de titel
"StreektaaF In 1989 gevolgd door een lessenpakket voor groep 1 t/m 4 Van kabouters,
kmenen en doezendpoten Voor de groep 5/6 is een lessenpakket in ontwikkeling
Het doel van het lessenpakket Streektaal dat aan alle Drentse basisscholen werd
verzonden, is de leerkrachten materiaal te verstrekken waarmee ze aandacht aan de streektaal
kunnen schenken
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Er wordt gekozen voor een hulptaalaanpak. Gebruik van het dialect wordt
aangemoedigd in situaties die zich daarvoor lenen, zoals kringgesprekken en spelvormen De
kinderen moeten leren lezen en schrijven in de standaardtaal, hoewel er rekening dient te
worden gehouden met hun dialectachtergrond. Het lessenpakket wil de leerlingen laten zien,
dat de streektaal geen minderwaardige taal is, hoewel de gebruiksmogelijkheden van de
streektaal wel beperkter zijn.
Het lessenpakket Van kabouters, knienen en doezendpotenrichtzich vooral op de
mondelinge taalvaardigheid, zowel in de streektaal als in het Nederlands Voor groep 3 en 4
zijn er ook schriftelijke verwerkingsopdrachten
De beide lessenpakketten zijn vooral gericht op de taalbeschouwing, waarbij de
attitudecomponent ruim aandacht krijgt De verwerkingsopdrachten bevorderen weliswaar een
analytische oriëntatie op taal en het divergent denken (Botter 1994), maar het is niettemin
jammer dat gerichte oefeningen, zoals die bijvoorbeeld in het lessenpakket van de Oostgelderse
werkgroep voorkomen, ontbreken.
Van taalmethodes die op een systematische en uitputtende wijze de problemen met de
standaardtaalvan leerlingen die een specifiek dialect spreken, behandelen is in feite geen sprake.
Shepherd (1946) behandelt weliswaar alle problemen, maar is geen methode doordat oefenstof
ontbreekt De besproken lessenpakketten richten zich vooral op het verstrekken van informatie
en de beïnvloeding van attitudes. Als concrete taalproblemen aan de orde worden gesteld,
betreft het steeds slechts een selectie.

2.5 Conclusies.
Pas aan het begin van dejaren '70 ontstond er door de opkomst van de sociolinguïstiek
belangstelling voor de onderwijsproblemen van kinderen met een dialectachtergrond. Dit
gebrek aan belangstelling in de periode daarvoor wordt weerspiegeld door de wijze waarop
men in de taalmethodes uit die tijd met het onderwerp dialect omgaat. Terwijl er voor
regionale dialecten nog wel enige waardering bestaat, worden stadsdialecten a\s plat en
onbeschaafd gekwalificeerd. Dat het dialect voor kinderen met een dialectachtergrond ook
problemen bij de hantering van de standaardtaal kan opleveren, komt nergens aan de orde,
terwijl tot op de dag van vandaag toch veel leerlingen van huis uit dialect spreken.
De veranderde houding die onder invloed van sociolinguistische inzichten ten opzichte
van taaivariatie en dus ook de verhouding dialect-standaardtaal ontstond, leidde vooral in
Duitsland en Nederland tot onderzoek naar het dialect als onderwijsprobleem Het dialect
veroorzaakte volgens deze onderzoeken niet alleen problemen bij het hanteren van de
standaardtaal, maar bleek ook door te werken bij zaakvakken zoals aardrijkskunde en
geschiedenis. Daarnaast leverde het dialect ook problemen op bij het vak rekenen, met name bij
het zogenaamde redactierekenen. Verder wijzen sommige onderzoekers op de spreekangst die
bij veel dialectsprekende leerlingen in standaardtaalsituaties bestaat
De problemen met de standaardtaal doen zich vooral voor bij het schriftelijk
taalgebruik Leerkrachten beoordelen het schriftelijk werk van dialectsprekende leerlingen
lager dan dat van vergelijkbare standaardtaalsprekende leerlingen Dit blijkt zowel doordat er
daadwerkelijk lagere cijfers toegekend worden, als uit het feit, dat leerkrachten aangeven bij
het voorkomen van interferentiefouten lagere cijfers te zullen geven. Het enige
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onderzoeksresultaat dat hiervan afwijkt, betren nu juist de Nederlandse situatie Bij de
beoordeling van opstellen door leerkrachten uit het Kerkrade-project bleken geen verschillen
tussen de opstellen van dialectsprekers en standaardtaalsprekers Deze tegenstrijdige
onderzoeksresultaten leiden tot de vraag of de opstellen die bij dit onderzoek werden gebruikt
wel herkenbaar van dialectsprekers afkomstig waren Aangezien het dialect voor 20 tot 35 %
van de fouten verantwoordelijk was, moet dit wel het geval zijn geweest Misschien waren de
leerkrachten echter met of slechts m geringe mate in staat dialectfouten als zodanig te
herkennen (ae Hagen et al 1975) Anderzijds is het mogelijk, dat ook in de opstellen van de
standaardtaalsprekers mterferentiefouten voorkwamen (Giesbers et al 1978, Vousten 1995),
waardoor het met mogelijk was de opstellen van de dialectsprekende leerlingen van die van de
standaardtaalsprekende leerlingen te onderscheiden Uit de opstel-experimenten blijkt hoe
belangrijk de attitude van leerkrachten bij evaluatie-processen is
De hierboven genoemde onderzoeken waann verschillen in kwaliteit tussen opstellen
van dialectsprekende en standaardtaalsprekende leerlingen geconstateerd worden, zijn
gebaseerd op vergelijking van gemiddelde cijfers Wat is de oorzaak of wat zijn de oorzaken
van dit verschil in beoordeling? Worden de opstellen van dialectsprekers lager beoordeeld
omdat zij dialectkenmerken vertonen of spelen ook andere oorzaken zoals inhoudelijke
verschillen een rol (zie Hagen 1975 en Schiedt 1983) Op grond van de beschikbare
onderzoeksgegevens kan hierover mets met zekerheid worden gezegd Wel constateren Stynen
et al (in Cheshire et al 1989), dat er bij leerlingen geen verschil in beoordeling optrad,
wanneer leerkrachten met op de hoogte waren van het feit of een opstel door een
standaardtaalspreker dan wel door en dialectspreker geschreven was Daarom is het
wenselijkde invloed van het dialect als afzonderlijke variabele op de beoordeling van opstellen
door leerkrachten te onderzoeken
De resultaten van het onderzoek naar de spellingvaardigheid van dialectsprekende
leerlingen zijn met helemaal eenduidig Uit verschillende onderzoeken in Duitsland (Reitmajer
1976, Ammon 1977b, Loffler 1978) en Nederland (Booij 1979, Verhoeven 1979) blijken
negatieve effecten voor dialectsprekers Sandersen vond in Denemarken echter geen
verschillen Mogelijk speelt de relatie tussen het spellingsysteem en de gesproken standaardtaal
hierbij een rol Het verschil kan ook te maken hebben met de wijze waarop de onderzoeken
werden uitgevoerd In dit verband is de kritiek van Hagen op het Nederlands onderzoek van
belang Hij wijst erop, dat bepaalde spelfouten wellicht ten onrechte als dialectfouten worden
bestempeld, omdat ze eerder als regiolectische of extra-fonologische variatie de standaardtaal
moeten worden beschouwd Of een fout door invloed van het dialect of het regiolect wordt
veroorzaakt, maakt overigens voor de dialectspreker met zoveel uit hij maakt een fout die tot
een lager cijfer leidt
Leerlingen bevinden ach ten opzichte van leerkrachten in een afhankelijke positie Dit
geldt vooral in het basisonderwijs waar zij van een leerkracht afhankelijk zijn De leerkracht
speelt met name in het laatste jaar van de basisschool een belangrijke rol bij toetsing en
selectie Dit leidt tot de vraag in hoeverre attitudes van leerkrachten een rol spelen bij de
beoordeling van de taalvaardigheid van leerlingen Attitudes ten aanzien van taal en
taalgebruikers blijken immers systematisch te vaneren Daarbij is het zinvol onderscheid te
maken tussen openlijke en verborgen attitudes Deze beide soorten attitudes zijn niet altijd met
elkaar in overeenstemming Bovendien komt het daadwerkelijke gedrag niet altijd met de
attitudes overeen, omdat bij dit gedrag ook normatieve overtuigingen een rol kunnen spelen

32

We kunnen uit iemands attitudes dus geen directe conclusies trekken over zijn gedrag en
omgekeerd Voor het hier gepresenteerde onderzoek zijn vooral de attitudes tegenover
standaardtaal en dialect van belang Terwijl de standaardtaal meer prestige geniet, scoort het
dialect hoger op de solidariteitsdimensie, zo worden dialectsprekers bijvoorbeeld vaak aardiger
en gezelliger gevonden Verder staat men positiever tegenover regionale dan tegenover sociale
dialecten Toch heeft het dialect soms een verborgen prestige ten opzichte van de
standaardtaal Het dialect wordt voornamelijk voor informele situaties geschikt geacht
De vraag naar de invloed van attitudes op het oordeel van leerkrachten is vooral van
belang in verband met de in 2 3 gepresenteerde onderzoeksresulaten waaruit naar voren komt
dat het dialect over het algemeen een negatief effect heeft op schoolsucces Tot nu toe is in ons
taalgebied alleen onderzoek verricht bij aanstaande leerkrachten (Diederen et al. 1980)
Bestaan er op dit terrein verschillen tussen aanstaande en ervaren leerkrachten7
Opvallend is het verschil in de wijze waarop het dialect als onderwijsprobleem door
leerkrachten en leerlingen in het onderzoek van Pedersen (1977) in Denemarken wordt
ervaren de leerkrachten tillen in tegenstelling tot de leerlingen niet zo zwaar aan het probleem
Uit de meeste onderzoeken (Reitmajer 1976, Hasselberg 1976 & 1978, Loftier 1978, Stijnen
en Vallen 1981, Giesbers et al 1978, Van der Vlis ζ j ) blijkt echter, dat leerkrachten het
dialect wel degelijk als probleem beschouwen
Verschillende onderzoekers (Hagen 1976, Stijnen en Vallen 1981, Ammon 1972, 1973
& 1977) bepleiten een bi-dialectale aanpak bij de problemen van dialectsprekende leerlingen
Volgens Besch en Loffler zou de Contrastieve Analyse een bruikbaar hulpmiddel kunnen zijn
bij het standaardtaalonderwijs aan leerlingen met een dialectachtergrond Er bestaat reeds een
bescheiden aanzet tot het ontwikkelen van lesmateriaal op basis van Contrastieve Analyse Een
systematische evaluatie van dit soort lesmateriaal ontbreekt echter Doordat volgens een aantal
auteurs de CA niet in het taaltheoretisch kader van het overheersende paradigma van de TGG
en haar opvolgers paste, verminderde de belangstelling voor de CA Bovendien verschoof aan
het eind van dejaren '70 de belangstelling van de sociolinguïstiek naar de ernstige problemen
die binnen het onderwijs in West-Europa ontstonden door de instroom van grote groepen
allochtone leerlingen
Tenslotte moet nog nadrukkelijk gewezen worden op het verband dat bestaat tussen
een laag sociaal milieu en het spreken van dialect Uit de onderwijsliteratuur is de negatieve
invloed van een laag sociaal milieu op onderwijsprestaties genoegzaam bekend De samenhang
die tussen dialect en sociaal milieu bestaat (Jäger, Reitmajer, Kraemer, Hansen, Williams)
werkt daarom in de onderijspraktijk cumulatief binnen de groep leerlingen in een achterstandssituatie vormen de dialectsprekers weer een extra-benadeelde groep
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2.6 De onderzoeksvragen.
In paragraaf 2.3 is uiteengezet, dat dialectsprekende leerlingen op school problemen
ondervinden met de hantering van de standaardtaal. Uit een aantal onderzoeken blijkt
bovendien, dat dialectsprekende leerlingen een minder goede schoolcarrière hebben, of dat
leerkrachten verwachten dat dialectsprekende leerlingen een minder goede schoolloopbaan
zullen hebben De meeste onderzoekers komen tot de conclusie, dat leerkrachten de
dialectachtergrond van leerlingen als een onderwijsprobleem ervaren Toch zijn de meeste
leekrachten zich weinig bewust van de door het dialect veroorzaakte fouten
Nu is uit sociaal-psychologisch onderzoek gebleken, dat de resultaten die leerlingen op
school behalen niet alleen afhankelijk zijn van hun objectieve prestaties, maar ook van de
verwachtingen die leerkrachten over leerlingen koesteren Een beroemd voorbeeld van een
dergelijk onderzoek is dat van Rosenthal en Jakobson (1968) Zij beweren, dat leerkrachten die
hoge verwachtingen van leerlingen hebben, zich zo gedragen dat die leerlingen ook inderdaad
goede prestaties leveren Een kwestie van "selffulfillmgprophecy " Het lijkt daarom
waarschijnlijk, dat het omgekeerde ook het geval zal zijn lage verwachtingen bij leerkrachten
zullen leiden tot lagere resultaten van leerlingen dan objectief gezien nodig is Om begrijpelijke
ethische redenen kon dit laatste niet door Rosenthal en Jakobson worden onderzocht
Volgens Hudson (1982) baseren leerkrachten hun eerste indruk van een leerling eerder
op zijn manier van spreken dan op andere informatiebronnen die meer ter zake lijken Omdat
een eerste indruk niet gemakkelijk gewijzigd wordt, moet een leerling die een ongunstige
eerste indruk gemaakt heeft, meer presteren dan een vergelijkbare leerling die wel een gunstige
indruk heeft gemaakt, om hetzelfde beoordeeld te worden Giles en Powesland (1975)
rapporteren dat bij de beoordeling van leerlingen door aanstaande leerkrachten hun mondeling
taalgebruik van groter gewicht was dan andere informatie, zoals een foto of een werkstuk (zie
hiervoor ook Boves 1992)
Eén van de conclusies van het Taal Project Gennep (Giesbers et al 1978) was, dat de
verschillen tussen leerlingen met een dialectachtergrond en die met een
standaardtaalachtergrond vooral in het laatste jaar van het basisonderwijs naar voren komen
Deze verschillen ten nadele van dialectsprekende leerlingen komen met name naar voren op
onderdelen die ten nauwste samenhangen met evaluatie- en selectieprocessen binnen het
onderwijs
In het laatste jaar van de basisschool wordt bepaald welk type voortgezet onderwijs
leerlingen zullen gaan volgen. Deze beslissing is van cruciaal belang voor de schoolcarrière van
leerlingen en daardoor ook van grote invloed op hun latere maatschappelijke positie De
schoolkeuze komt meestal tot stand op basis van de resultaten op de Cito-toets en het oordeel
van de leerkracht Op sommige scholen gebruikt men echter een andere toets De Cito-toets
meet kennis, vaardigheden en inzicht op het terrein van taal, rekenen en informatieverwerking
Met ingang van 199S is hieraan ook een onderdeel wereldoriëntatie aan toegevoegd Op basis
van de resultaten op de toets wordt door het Cito een prognose gemaakt voor het succes van
een leerling in de diverse typen van voortgezet onderwijs De Cito-toets is een objectief en
nuttig instrument, maar meet alleen cognitieve vaardigheden
Bij het uiteindelijke schoolsucces van leerlingen spelen echter ook andere factoren,
zoals milieu en persoonlijkheidskenmerken als motivatie en concentratie een rol De leerkracht
kan zich gedurende het gehele laatste jaar op de basisschool een totaalbeeld van de leerling
vormen De leerkracht komt tot een advies voor de schoolkeuze door zijn eigen oordeel te
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vergelijken met de uitslag van de Cito-toets Dit betekent, dat bij de uiteindelijke schoolkeuze
de leerkracht een centrale rol vervult
Uit de besproken onderzoeken blijkt, dat het taalgebruik van leerlingen een belangrijke
rol speelt bij het oordeel van leerkrachten over de totale capaciteiten van leerlingen Door het
antwoord op de vraag naar de rol van het dialect op de beoordeling van taaiprestaties, krijgen
we ook een aanwijzing voor de invloed van het dialect op de schoolcarrière van leerlingen
In dejaren dat ik als leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs en het HBO in
Emmen werkzaam ben, heb ik ervaren, dat veel leerlingen en studenten in de regio ZuidoostDrenthe door hun dialectachtergrond problemen ondervinden bij het hanteren van de
standaardtaal Problemen, doordat het dialect interferentiefouten in hun standaardtaaluitingen
veroorzaakt, maar ook psychologische problemen zich onder andere uitend in spreekangst in
standaardtaalsituaties Daarnaast hebben dialectsprekende leerlingen vaak moeite hun
gedachten en gevoelens in de standaardtaal op een adequate wijze te verwoorden Dit is voor
mij aanleiding geweest een onderzoek te verrichten naar de problematiek van dialect en
onderwijs in Emmen Hiermee wordt ook voldaan aan de behoefte aan onderzoek naar deze
problematiek buiten de reeds onderzochte gebieden in Zuid- en Noord-Limburg. De situatie in
Emmen is in verschillende opzichten te vergelijken met die in Kerkrade Beide middelgrote
gemeenten liggen in een regio met een zwakke sociaal-economische infra-structuur Beide
plaatsen liggen aan de landrand In beide plaatsen wordt een dialect gesproken dat sterk
afwijkt van de standaardtaal Tenslotte is in beide steden een groot deel van de leerkrachten uit
de streek zelf afkomstig
Leerlingen uit groep 8 worden wanneer zij de basisschool verlaten hebben
brugklasleerlingen In het voortgezet onderwijs wordt de taalvaardigheid van leerlingen
beoordeeld door vakleerkrachten Het valt te verwachten, dat deze gespecialiseerde
leerkrachten nog strengere taainormen zullen hanteren dan hun collega's uit het basisonderwijs
De selectie uit groep 8 krijgt bovendien in de brugklas een vervolg Leerlingen moeten de
verwachtingen die in het basisonderwijs bestonden, waar maken In een aantal gevallen blijken
leerlingen het gekozen onderwij stype niet aan te kunnen Dit leidt tot verwijzing naar een
anderschooltype Door "aanstaande brugklasleerlingen" ook door leerkrachten uit het
voortgezet onderwijs te laten beoordelen, is het wellicht mogelijk zicht te krijgen op de invloed
van de dialectachtergrond bij de beoordeling van taalvaardigheid van leerlingen in de brugklas
Door dezelfde leerlingen te laten beoordelen is het mogelijk eventuele verschillen in
beoordeling door leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs vast te stellen
Daarnaast zijn ook aanstaande leerkrachten uit het basisonderwijs bij het onderzoek
betrokken om te kunnen vaststellen of er verschillen tussen onervaren en ervaren leerkrachten
zijn Dit is onder andere interessant in verband met de bevindingen van Hudson (1982) en
Diederen et al (1980).

Op basis van het bovenstaande kan de eerste onderzoeksvraag als volgt worden geformuleerd
Wat is de invloed die de dialectachtergrond van leerlingen heeft op de beoordeling
door leerkrachten uit de hoogste Idas van het basisonderwijs, de eerste klas van het
voortgezet onderwijs en aanstaande leerkrachten basisonderwijs, in het bijzonder met
betrekking tot hun vaardigheid in de standaardtaal^
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De beantwoording van deze vraag is het onderwerp van wat in het vervolg het
Leerkrachtenonderzoek wordt genoemd In hoofdstuk 4 zal nader beschreven worden hoe
deze doelstelling in het onderzoek wordt geoperationaliseerd.
In de onderzoeksliteratuur over het dialect als onderwijsprobleem komt steeds weer
naar voren dat het dialect interferentiefouten in de standaardtaaluitingen van leerlingen met een
dialectachtergrond veroorzaakt Pseudo-longitudinaal neemt het relatieve aandeel van deze
intereferentiefouten op het totale aantal fouten toe Leerkrachten geven aan, dat dialectfouten
een negatief effect op de beoordeling van de prestaties van leerlingen hebben Er is dus alle
aanleiding om didactische middelen te ontwikkelen om leerlingen met een dialectachtergrond
gericht te helpen bij hun problemen met de standaardtaal
Een aanzet tot een gerichte aanpak van de dialectproblematiek in het onderwijs is in
Duitsland door Besch en Lòffler met de serie Sprachhefte: Dialekt /Hochsprache-kontrastiv
(Stellmacher 1981) gegeven Zoals de titel van de serie al aangeeft, is de didactische
benadering in deze serie gebaseerd op de Contrastieve Analyse Ook in het kader van het
Kerkrade-project is lesmateriaal ontwikkeld dat gebaseerd is op de CA Ook Oosterhof et al
(1984) zijn bij hun onderzoek van de CA uitgegaan
Zowel Hagen et al (1975) als Ammon (1989) wijzen op de wenselijkheid van een
systematische empirische evaluatie van op de CA gebaseerd lesmateriaal ten behoeve van
leerlingen met een dialectachtergrond De tweede onderzoeksvraag kan daarom als volgt
worden geformuleerd
Is een op de principes van de CA gebaseerd lesprogramma geschikt om leerlingen met
een dialectachtergrond te helpen bij het vermijden van door het dialect veroorzaakte
interferentieverschijnselen ?
De beantwoording van deze vraag is het onderwerp van wat in het vervolg het
Leerlingenonderzoek wordt genoemd In hoofdstuk 6 zal nader op de operationalisering van
deze onderzoeksvraag ingegaan worden.
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3. HET ONDERZOEKSGEBIED.
In dit hoofdstuk schets ik een beeld van het onderzoeksgebied, de gemeente Emmen in
Zuidoost-Drenthe Hierbij ga ik in 3 1 in op de ontwikkeling van Emmen van agrarisch dorp
tot de op één na grootste gemeente van Noord-Nederland Daarna komt in 3 2 de onderwijssituatie aan de orde Van een gemeente zonder voortgezet onderwijs aan het begin van deze
eeuw, groeide Emmen, vooral in de periode na de Tweede Wereldoorlog, uit tot een
onderwijscentrum met een streekverzorgende functie Vervolgens wordt in 3 3 het Drents
dialect behandeld Doordat een monografie over het dialect van Emmen ontbreekt, moet in 3 4
worden volstaan met het bespreken van het enige onderzoek dat specifiek aan het dialect van
Emmen is gewijd Het zal blijken, dat de economische expansie van Emmen wordt vergezeld
van een teruggang van het dialect

3.1 De geschiedenis en ontwikkeling van Emmen.
Emmen ligt in het zuidoosten van de provincie Drenthe, op het hoogste punt van de Hondsrug,
een glaciale zandrug die zich van Emmen tot aan de stad Groningen uitstrekt Emmen wordt
in het noorden, oosten en zuiden begrensd door veengebieden die zich ver tot in Duitsland
uitstrekken, het Boertanger Moer Aan de westkant bevinden zich hogere zandgronden De
plaatsnaam Emmen wordt in 1139 voor het eerst als "Emne" in het Registrorum Bonorum
Steenwick, een zestiende-eeuws manuscript van de Sint-Clemenskerk in Steenwijk vermeld
Volgens Van Berkel en Samplonius (1989) gaat de naam Emmen mogelijk terug op *emm (bij
os eban = vlak, effen) met de betekenis de vlakte, dit dan in tegenstelling tot Barge bij de
heuvel (Noord- en Zuid-Barge)
Het dorp Emmen was vanouds een boerendorp, een esdorp (Gerding et al 1989)
In de onmiddellijke nabijheid van Emmen lagen de dorpen Westenesch, Noord- en Zuid-Barge,
Weerdinge en de nederzetting Angelslo Emmen was als kerkdorp en daarmee ook bestuurscentrum het belangrijkste dorp Naast boeren woonden er daarom ook de notabelen van de
gemeente Uit de volkstelling van 1798 blijkt, dat het kerkdorp 261 inwoners en 63 woningen
telde In Emmen woonden merendeels kleine boeren Ook Westenesch was met 117 inwoners
een vrijwel volledige agrarische gemeenschap De boeren uit dit dorp hadden echter meestal
een groot landbouwbedrijf Noord- en Zuid-Barge telden respectievelijk 256 en 160 inwoners
Zuid-Barge was uitsluitend agrarisch, terwijl in Noord-Barge ook enkele ambachtslieden
woonden Weerdinge was met 117 inwoners weer volledig agrarisch Angelso vormde geen
zelfstandig dorp, maar was slechts een kleine agrarische nederzetting met vijf huizen Emmen
was niet de belangrijkste plaats van het dingspel Zuidenveld, dat was het naburige Sleen De
belangrijkste plaats in de verre omtrek was de stad Coevorden, die in 1630 ca 1000 inwoners
telde
In de negentiende eeuw groeide de behoefte aan brandstoffen, met name turf,
door de bevolkingstoename en door de opkomende industrialisatie Omdat een aantal oude
wingebieden van turf uitgeput dreigde te raken, werd omstreeks het midden van de vorige
eeuw een begin gemaakt met de ontginning van het veengebied van Zuidoost-Drenthe Door
het graven van kanalen, het Oranje-kanaal (1858) en de Verlengde Hoogeveensche Vaart
(1860) werd het gebied ontsloten In dejaren 1850-1875 maakte de Nederlandse economie een
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snelle groei door waardoor de behoefte aan brandstoffen toenam Maar al na enkele jaren
begon de steenkool de turf geleidelijk als voornaamste brandstof te verdringen Het werk in het
veen was voor een belangrijk deel seizoenarbeid Tot 1870 kwamen veel van deze seizoenarbeiders uit Duitsland. De Nederlandse seizoenarbeiders waren vooral afkomstig uit de oudere
veengebieden in Drenthe, Groningen en Friesland In 1871 zijn er in de gemeente 630 arbeiders
in het veen werkzaam Tussen 1907 en 1912 wordt een maximum van 8200 arbeiders bereikt
De concurrentie van de steenkool werd echter steeds sterker alleen al de import van Duitse
steenkool vertienvoudigde in de periode tussen 1870 en 1913 Door de zwakke positie van de
veenarbeiders kwam gedwongen winkelnering voor De arbeiders werden uitbetaald in tegoedbonnen waarvoor zij in de winkel van de vervener goederen konden kopen De prijzen in deze
winkels waren echter soms wel 20% hoger dan in de reguliere winkels In 1888 leidde de
gedwongen winkelnering tot een staking
De voornaamste industrieën die omstreeks 1910 fabrieksturf afnamen, waren de steen-,
pannen- en kalkfabrieken, de papier- en strokartonfabrieken en de aardappelmeel-industrie
Tijdens de Eerste Wereldoorlog beleefde de turfwinning een opleving doordat Nederland in
deze periode voor de brandstofvoorziening op zichzelf aangewezen was Van de 41 000
inwoners die de gemeente Emmen in 1920 telde, waren er 30 000 afhankelijk van de vervening Door het einde van de Eerste Wereldoorlog viel de afzet van fabrieksturf vrijwel
volledig weg. De vraag naar huisbrandturf bleef echter tot 1945 bestaan Door de crisis van de
turfindustrie raakten al snel 5500 mannelijke gezinshoofden in de gemeente werkeloos De
lonen daalden tot men in 1926 nog maar 42% van het loon van 1920 ontving Naarstig werd
gezocht naar mogelijkheden om turf als grondstof voor nieuwe produkten te gebruiken Geen
van de pogingen bleek echter economisch haalbaar De steunmaatregelen die de regering aan
de vervening gaf, boden geen soelaas
In 1933 wordt turf tot crisisprodukt verklaard, waardoor het onder de
Landbouwcrisiswet viel Deze steunmaatregelen hebben tot de Tweede Wereldoorlog
gegolden
Direct na de Tweede Wereldoorlog waren Bendiens confectiefabriek en de Purit
koolstoffabriek de enige grote industrieën in Emmen In 1947 was 19% van de
beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid, 25% in de landbouw en 27% in de vervening De
voorwaarden voor industrialisatie waren niet gunstig Er was een gebrekkige infrastructuur,
een laag gemiddeld inkomen en een laag scholingspeil Positieve aspecten waren daarentegen
de aanwezige ruimte en de lage grondprijs Vanuit het gemeentebestuur werd met grote inzet
aan het aantrekken van nieuwe bedrijven gewerkt Als gevolg hiervan vestigde de AKU in
1947 een fabriek in Emmer-Compascuum. In 1951 kwam de produktie van nylongarens in de
Enkalonfabriek op gang Deze fabriek zorgde voor meer dan 50% van de industriële werk
gelegenheid in Emmen De Danion, een fabriek van nylonkousen vestigde zich in 1953 in
Emmen Deze bedrijven werden in de loop der jaren gevolgd door metaalbedrijven als Drenta
(1954) en Honeywell (1964) en de Draka, een kabelfabriek
Emmen heeft op dit moment met vestigingen van onder andere de AKZO,
Ericsson Radio Systems, Draka, NAM en Honeywell de grootste industrieconcentratie van
Noord-Nederland In totaal bieden industrie en nijverheid aan 10 500 mensen werk Daarnaast
spelen de bouwnijverheid (ca 2800 arbeidsplaatsen) en de land- en tuinbouw ook een rol De
meeste werkgelenheid treft men echter in de dienstensector aan (ca 15 000 arbeidsplaatsen)
De gemeente Emmen is met een oppervlakte van 28 000 ha qua oppervlakte de op drie na de
grootste gemeente van Nederland De gemeente Emmen is wel eens gekarakteriseerd als een
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stad van dorpen de gemeente heeft nu ruim 93 000 inwoners verdeeld over de kern Emmen
(ruim 54 000 inwoners), Klazienaveen (ruim 11 000 inwoners), Emmer-Compascuum (bijna
8 000 inwoners), Erica (4 600 inwoners), Nieuw-Amsterdam (ca 4 500 inwoners), NieuwWeerdinge (ruim 3 500 inwoners), Zwartemeer (ruim 3 200 inwoners), Barger-Compascuum
(ruim 2 100 inwoners), Nieuw-Dordrecht (ruim 1 800 inwoners) en Roswinkel (bijna 900
inwoners)
3.2 De onderwijssituatie in Emmen.
In de vorige paragraaf hebben we gezien, dat de vervening naast de landbouw lange tijd de
belangrijkste bron van arbeid in de gemeente Emmen is geweest Het scholingsniveau van de
veenarbeiders was zeer laag Aan het begin van deze eeuw was het scholingsaanbod in de
gemeente echter ook nog zeer beperkt Zo werd in 1919 door het gemeentebestuur nog
tevergeefs om de vestiging van een Hogere Burger School in de gemeente gevraagd Voor
deze opleiding moesten kinderen vanuit Emmen naar Ter Apel of Coevorden Hoewel het
gebrek aan scholing in de eerste helft van deze eeuw nog niet tot grote problemen leidde,
omdat de meerderheid van de arbeidende bevolking een werkkring in de agrarische sector of de
vervening had, steeg met het toenemen van het aantal industriële vestigingen na de Tweede
Wereldoorlog ook de behoefte aan geschoold kader Maar in 1948 volgde nog 57% van de
jongens en 59 % van de meisjes na de lagere school geen verdere opleiding
Dit lag niet alleen aan de aan de gebrekkige scholingsmogelijkheden, maar ook aan het
feit dat de lonen in de landbouw en de vervening in die tijd aanmerkelijk hoger lagen dan in de
industrie Daarnaast was er in die periode voor degenen met een LTS-diploma weinig werk
binnen de gemeente Daarom trokken veel van de beter opgeleiden naar het westen, met name
het Rijnmondgebied, om daar passende arbeid te zoeken In 1955 werd er in Emmen een UTS
gesticht Tekenend is dat één van de inititiatiememers voor deze school de directeur van de
plaatselijke vestiging van de Enkalon was Deze fabriek had een groot gebrek aan lager kader
en hoopte door deze school in de eigen behoefte aan personeel te kunnen voorzien Het duurde
tot 1944 voordat er een hogere vorm van voortgezet onderwijs in de gemeente kwam In dat
jaar werd een Gemeentelijk Lyceum gevestigd In 1949 werd er ook nog een Christelijk
Lyceum gesticht Het duurde tot 1959 tot er een katholieke HBS kwam De gemeente kreeg in
dejaren 50 ook nog een Openbare en een Christelijke Kweekschool In 1956 werd ook nog
een Neutraal Bijzondere Opleidingsschool voor Kleuterleidsters gesticht, een voortzetting van
het vooroorlogs initiatief van de Stichting Opbouw Drenthe In dejaren '70 werd het
onderwijsaanbod nog uitgebreid met een MEAO (1972) en een MTS en Middelbare
Detailhandelschool (1974) Jarenlang werd er over een vestiging van een HTS in Emmen
gesproken In 1982 besloot minister Deetman uiteindelijk, dat er geen HTS zou komen, maar
een opleiding met een HBO-structuur Door fusie is hieruit tenslotte de Hogeschool Drenthe
ontstaan
Samenhangend met een gebrekkige onderwijs-infrastructuur was in de vijftiger jaren
ook het gemiddelde opleidingsniveau in de gemeente nog relatief laag Zo volgde in 1959
landelijk 8 6 per 10 000 inwoners Hoger Technisch Onderwijs, tegen slechts 3 6 per 10 000
inwoners in de regio Emmen Ook nu nog is de deelname aan het Hoger Beroepsonderwijs in
Drenthe samen met Oost-Groningen landelijk gezien het laagst In 1971 nog werd ook in het
Algemeen Vormend Onderwijs een kwalitatieve achterstand ten opzichte van de rest van het
land geconstateerd De deelname aan deze vorm van onderwijs bedroeg in dat jaar slechts 80
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% van het landelijk gemiddelde Binnen het Algemeen Voortgezet Onderwijs nam de sector
MAVO bovendien een zeer grote plaats in Daarnaast was het Lager Beroeps Onderwijs
oververtegenwoordigd
Uit het bovenstaande wordt begrijpelijk dat Zuidoost-Drenthe een zwaar onderwijsvoorrangsgebied is. In het kader van de landelijke evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid
worden door het ITS/SPM te Nijmegen om de twee jaar de taal- en rekenprestaties van ruim
35 000 leerlingen van ongeveer 700 basisscholen in Nederland gemeten Een deel van deze
scholen vormt een representatieve steekproef uit alle basisscholen in Nederland Op basis van
de toetsprestaties van leerlingen uit groep 4, 6 en 8 van deze scholen worden de landelijke
gemiddelden berekend waarmee de prestaties van andere groepen leerlingen, scholen en
gebieden vergeleken kunnen worden Het andere deel van de scholensteekproef bestaat uit
scholen uit de onderwijsvoorrangsgebieden De toekenning van faciliteiten in het kader van het
onderwijsvoorrangsbeleid hangt af van de "weging" van leerlingen Deze weging is gebaseerd
op de achtergrond van de ouders De weging vindt als volgt plaats
1 00 ten minste één ouder heeft een opleiding hoger dan VBO
1 25 beide ouders hebben maximaal een opleiding VBO
1 40 schipperskinderen
1 70. ouders zijn woonwagenbewoners
1 90 ouders zijn allochtoon
Uit de Resultaten taal- en Rekentoetsen 1993/1994 blijkt, dat leerlingen van OVB-scholen uit
Zuidoost-Drenthe over het algemeen, zowel bij taal als bij rekenen een achterstand hebben
tegenover vergelijkbare leerlingen op landelijk niveau Voor ons zijn vooral de gegevens over
leerlingen met een weging van 1 0, 1 25 en 1 70 van belang, omdat bij deze leerlingen het
dialect een rol kan spelen Over het algemeen zijn de scores lager naarmate het leerlinggewicht
hoger wordt De ontwikkeling van groep 4 naar groep 8 is in grote lijnen zo, dat bij de 1 0-,
1 25- en 1 70-leerlingen in groep 4 t o ν de landelijke scholen duidelijke verschillen bestaan
ten nadele van de OVGD-scholen Bij groep 6 zijn deze verschillen echter nog maar gering Bij
groep 8 nemen de verschillen echter weer toe tot het niveau van groep 4 Ook bij de
gemiddelde taaiscores van groep 4, 6 en 8 te zamen blijkt dat de score lager wordt naarmate
het leerlinggewicht toeneemt Verder blijven de resultaten van de OVGD-scholen weer
duidelijk achter ten opzichte van de landelijke scholen Van belang is verder dat met
uitzondering van 1 70-leerlingen van groep 8 de resultaten van de OVGD-leerlingen ook
steeds achter blijven bij die van onderwijsvoorangsscholen in andere gebieden
Samenvattend kan worden gesteld dat, hoewel de onderwijskundige infra-structuur
zeer is verbeterd, er in de regio Emmen wat de deelname aan hogere vormen van onderwijs
nog sprake is van een achterstand ten opzichte van de landelijke situatie Een probleem hierbij
is, dat door de vele fusies van de afgelopen jaren, het moeilijk is zich een beeld te vormen van
de huidige situatie en die te vergelijken met die van voorgaande jaren Door het ontstaan van
brede scholengemeenschappen met soms meerdere brugjaren is het niet altijd mogelijk te
achterhalen in welke stroom leerlingen zijn ondergebracht. In het Statistisch Jaarboek 1995
worden bij Tabel 17 Uitstroom uit het basisonderwijs naar bestemming de leerlingen van
VWO/HAVO/MAVO samengenomen, zodat niet duidelijk hoe groot bijvoorbeeld het MAVOaandeel is
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3.3 Het Drents dialect.
In Drenthe is de positie van het dialect nog relatief sterk (zie hiervoor ook kaart 1 op pagina
2) Volgens enquête-cijfers die door Tissing (1988) worden genoemd, spreekt zeker 50% van
de bevolking dialect In kleinere plaatsen is het percentage nog hoger (70-80%), in grotere
plaatsen zoals Emmen, lager Deze sterke positie van het dialect hangt samen met de van
oudsher geïsoleerde ligging van het gebied Naarding wijst erop, dat Drenthe al vanaf de
Atlantische periode (5000-1700 ν Chr ) ingesloten is geweest door veengebieden Alleen
Groningen en Meppel vormden invalspoorten
Het Drents dialect behoort tot de noordoostelijke dialecten (Weijnen 1966) Deze
dialecten bestrijken ongeveer Groningen, enkele oostelijke randgebieden van Friesland,
Drenthe, Overijssel en het oostelijk deel van Gelderland Binnen de noordoostelijke dialecten
kunnen weer twee groepen onderscheiden worden
- het Gronings en Noorddrents
- de overige dialecten
Kenmerken van de noordoostelijke dialecten zijn
- de overgang van aid in old, ol, ol
- -t in de 3e persoon meervoud o 11 bij alle werkwoorden
- de vorm wel voor "wie"
- enclitisch "e" voor "hij"
-ie,i-j of e; voor jij
- de Westgermaanse stemhebbende bilabiale spirant wordt voor vocaal + η gerealiseerd
als b of wordt met de hele groep tot m doebm of doem "duiven", geebm oÏgeem
geven
Volgens G G Kloeke is de оиг-oW-isoglosse het belangrijkst voor het onderscheiden van de
noordoostelijke dialecten
Het Drents onderscheidt zich typisch van het Overijsels door het ontbreken van de
umlaut in de verkleinwoorden Het Drents wordt tegenover het Gronings onder andere
gekenmerkt door het ontbreken van de Groningse diftongering Door diftongering zijn in het
Gronings de Westgermaanse ô, eo en ai tot respectievelijk ou, ui en ai geworden, waardoor
vormen als VOMÌ (voet), lai/(lijf) en stam (steen) ontstaan Sassen (1953) gaat ervan uit, dat in
het noorden van Drenthe het oorspronkelijke Drents gedeeltelijk door het Gronings is
verdrongen Vandaar dat de Groningse diftongering ook in het Noorddrents voorkomt Over
de indeling van het Drents bestaan verschillende opvattingen Naarding (1947) en Sassen
(1953) hanteren de volgende verdeling
a het Noordrents
b het Zuidoost- en Middendrents
с het Zuidwestdrents
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De geografische verdeling staat in kaart 2 weergegeven.

I

Noorddrents (en Gronings)

II

Zuidoost- en rtiddendrents

III

Zuiduestdrents

IV
V

Stellingwerfз
Oud-Schoonebeeks

Seseen 1953

Kaart 2. Indeling van Drentse dialecten volgens Sassen (1953).
Daan en Blok maken echer een andere verdeling, zoals op kaart 3 te zien valt.

I
II
III
IV
V

Noorddrents ( e n Gronings)
riiddendrents
Zuiddrents
Stellinguerfβ
Gelders-Overijssels

Deen & Blok 1968

Kaart 3. Indeling van Drentse dialecten volgens Daan & Blok (1968).
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Wat de afgrenzing van het Noorddrents aangaat, stemmen de auteurs overeen Hoewel er in
Drenthe een aantal isoglosssen aan te wijzen zijn die noord-zuid lopen, valt Drenthe in eerste
instantie toch uiteen in een meer Ingvaeoonse noordelijke en een minder Ingvaeoonse
zuidelijke helft, waarbij de grens tussen het Beiier en Rolder dingspel (^rechtsgebied) loopt
Zoals boven reeds is opgemerkt, vertonen de dialecten die tot het Noorddrents gerekend
dienen te worden in veel opzichten, vooral op fonologisch terrein, overeenkomst met het
Gronings Naarding noemt onder andere de volgende overeenkomsten tussen het Noorddrents
en het Gronings
1 Van het zuiden naar het noorden gaat de uit α gerekte aa geleidelijk over in ao
Volgens Bergsma liggen Valthermond, Exloo, Borger, Schoonlo en Elp aan de
noordelijke kant van het αα-gebied Roswinkel ligt er buiten, Hoog- en Laag Halen
hebben aa, Witten en De Haar reeds ao. Naar het westen gaat de aa over in è.
2 Van het zuiden naar het noorden toe worden de vocalen ie uit Westg at, e2, en tu en
oe uit Westg oo en Westg oo + umlaut in toenemende mate gediftongeerd De te
wordt steeds sterker gediftongeerd tot at (spaigel-spiegel), de oe wordt tot ou
(mouder-moeder) en de umlaut van oe tot ut (buik-beuk)
3 De rekking van korte vocalen voor bepaalde consonantverbindingen Als algemene
regel voor het Drents geldt, dat a wordt gerekt voor -ns, -nt, -nd, -mp, -nk, -rk, (-cht,
-rm). Naar het noorden en westen neemt de rekking toe Benoorden Odoom komt ook
rekking voor bij -st, -lt, -lf, -sch, tenslotte zelfs bij -/, -n, -g, -s, zoals in het Gronings
4 Ook met de assimilenng volgt het Noorddrents de Groningse wetten De
intervocalische stemhebbende consonanten hebben de neiging stemhebbend te worden
Zo hoort men suwen, buzzen in plaats van suffen en bussen. De r bevordert de
overgang naar een stemhebbende klank 'n zwaade kat in plaats van een zwarte kat.
5 Een stemhebbende gutturale explosief wordt in Drenthe uitsluitend in het zuidoosten
gehoord Naar het noorden toe gaat de explosief geleidelijk over in een spirantische g
onder Groningse invloed Dus biG tegenover big.
6 In het Noorddrents is de umlaut in praeterita en participia van sterke werkwoorden
onder invloed van het Gronings verdwenen b ν boden in plaats van beuden.
7 Het Noorddrents heeft net als het Gronings de uitspraak aai in maaien, zaaien. In de
andere Drentse dialecten hoort men ei of eet.
8 Het Noorddrents heeft in het praesens pluralis het suffix -en tegenover -t in de rest
van Drenthe
9 In het Noorddrents krijgt de 2e persoon praesens singularis evenals in het Gronings
de uitgang -st i ρ ν. -s, zoals in het zuidoosten van Drenthe
Sassen gaat ervan uit, dat in het noorden van Drenthe het oorspronkelijke Drents
verdrongen is door het Gronings Sommige verschijnselen zijn daarbij verder doorgedrongen
dan andere, zodat de isoglossen niet overal samenvallen De Groningse expansie langs de
Hondsrug naar het zuiden valt samen met het stroomgebied van de Hunze In het verleden was
dit een belangrijke verbinding met de stad Groningen Hoewel er van een scherpe scheiding
tussen het Noorddrents en het Zuidoostdrents geen sprake is, omdat de van oost naar west
lopende isoglossen op telkens variërende hoogte liggen, treffen we de meeste isoglossen aan
tussen de gemeenten Gasselte en Odoom Verder vertoont het Noorddrents ook lexicaal vaak
overeenkomsten met het Gronings Zo heeft het Noorddrents net als het Gronings zwoa
(=zeis), tegenover het zuiden zende, zeende.
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Het gebied ten oosten van de Hunze is Gronings. Zuidlaren, Anloo, Gieten, Gasselte,
Borger en Odoorn hebben alle een linker Drentse en een rechter veenkoloniale (dus Groningse)
hein. Daan en Blok (1968) beschouwen het Zuidoost- en Zuidwestdrents als één geheel.
Volgens hen wordt het Zuiddrents van het Middendrents gescheiden door één isoglosse
gescheiden: ten noorden van de isoglosse worden water, halen, betalen met een o.
uitgesproken, ten zuiden van de isoglosse met een a.
Naarding en Sassen zijn daarentegen van oordeel, dat tussen het Zuidoostdrents en het
Zuidwestdrents een scherpe scheiding loopt. De grens tussen het Zuidoostdrents en het
Zuidwestdrents valt samen met de oostgrens van het oude Dieverder dingspil Deze grens ligt
langs de oostgrens van de gemeente Smilde, Dwingeloo, Ruinen en Hoogeveen De verschillen
zijn zowel van fonologische, morfologische, lexicale als syntactische aard:
- in het Zuidwestdrents zegt men huus (=huis), in het Zuidoostdrents hoes
- in het Zuidwestdrents zegt men gros (=gras), in het Zuidoostdrents gres
- het Zuidwestdrents heeft het prefix e- bij participia, het Zuidoostdrents niet. edoane
(=gedaan) tegenover doan
- de aanspreekvorm voor de 2e persoon singularis is in het Zuidwestdrents oe, in het
Zuidoostdrents je
- in het Zuidwestdrents gebruikt men keu (= big), in het Zuidoostdrents big(ge)
- in het Zuidwestdrents gebruikt men varken, in het Zuidoostdrents zwien
- in het Zuidwestdrents gebruikt men iggelvarken (= egel), in het Zuidoostdrents
¡ggelkoar
- in het Zuidwestdrents komt de volgorde waarbij het pronominaal subject "t" achter
het nominaal object wordt geplaatst niet voor Of dacht y, dat voader 't niet hindern
zul...; ook kan in het Zuidwestdrents het pronominaal accusatief-object "t" niet achter
het pronominaal datief-object worden geplaatst ik zal 't in de kraant doen en hum 't
in de buus stoppen.
Sassen concludeert dat het aantal verschillen tussen het Zuidwestdrents en het Zuidoostdrents
opmerkelijk groot is. Hoewel dit percentage maar betrekkelijke waarde heeft, is het toch zo,
dat op ca 35 % van de Taaiatlas van Noord- en Zuid-Nederland en het Groninger materiaal
sprake is van een zuidwest-zuidoost-isoglosse.
Het dialect van Schoonebeek behoort volgens Daan en Blok niet tot het
Zuidoostdrents, maar tot het Gelders-Overijssels Sassen ziet zowel overeenkomsten met het
Twents als met het Duits. Ook hij wil dit dialect daarom als een afzonderlijk dialect
beschouwen.
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3.4 Onderzoek naar het dialect van Emmen.
Hoewel er enkele studies over Drentse dialecten of een specifiek Drents dialect bestaan
(Naarding 1947, Sassen 1953, Kocksl970), is alleen IJken (1989) aan het dialect van Emmen
gewijd Haar onderzoek richtte zich op het verlies van de kennis en het gebruik van lexicale
elementen in het dialect van Emmen Zij wilde ook de invloed van de variabelen leeftijd en
sekse op dit verlies onderzoeken Tenslotte wilde zij de vraag beantwoorden of semantische
velden van invloed zijn op de resistentie van dialectwoorden tegen de druk van de
standaardtaal Er werd voor een onderzoek naar lexicale elementen gekozen, omdat
dialectverlies zich binnen het lexicon het opvallendst manifesteert De volgende semantische
velden werden onderzocht
- het huishouden
- de maaltijd
- kinderverzorgmg en opvoeding
- het mannendomem
- ziekte
- sociale omgang
- persoonstyperingen
- het weer
- kleding
- dieren
-planten en vruchten
- bijwoorden
- bijvoeglijke naamwoorden
De steekproef bevatte 62 informanten 31 mannen en 31 vrouwen De informanten
waren gelijkelijk over 5 leeftijdsgroepen verdeeld 65+, 48-65, 36-48, 20-36, 15-20 Bij het
samenstellen van de steekproef werd geen rekening gehouden met de sociaal-economische
achtergrond van de informanten, omdat volgens IJken in Drenthe klasse-verschillen zich niet of
nauwelijks in het dialect manifesteren Omdat het schooltype wél van invloed bleek te zijn op
het dialectgebruik, werd er bij de jongste groep informanten voor gezorgd, dat de informanten
gelijkelijk over de 2 schoolsoorten LBO en VWO waren verdeeld Het dialectgebruik bleek in
het LBO namelijk groter te zijn dan in het VWO
Terwijl de oudste generatie nog bijna alle Drentse woorden uit het onderzoek kent,
bedraagt de kennis bij de jongste groep nog ruim tweederde In 50 jaar in apparent time is 3 1%
van de kennis van het dialect verloren gegaan Het gebruik van Drentse woorden bedraagt bij
de oudste generatie nog 59%, de jongste informanten gebruiken nog bijna eenderde van de
Drentse woorden In vergelijking met soortgelijk onderzoek in Valkenswaard
(Hoppenbrouwers 1986) en Warffum (Brandsma 1988) is het verlies van de kennis van de
woordenschat in Emmen kleiner, de afname van het gebruik van de dialectwoorden echter
groter De factor leeftijd blijkt dus zowel op de kennis als het gebruik van invloed te zijn de
jongste leeftijdsgroepen vertonen een groter verlies in kennis én gebruik Reker (1983) en
Hoppenbrouwers (1986) constateerden voor respectievelijk het Hogelandster Gronings en het
Oostbrabants een geleidelijk verlies van het dialect van 20% per generatie
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Ook bij de variabele sekse doet zich de invloed van de leeftijd op het dialectverlies zich
voornamelijk bij de 2 jongste leeftijdsgroepen gelden. In deze groepen is de kennis van de
mannelijke informanten gemiddeld 7% hoger dan die van de vrouwelijke informanten. Het
gebruik van het dialect verschilt het sterkst bij de mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep 2036 jaar. De mannen in deze leeftijdsgroep gebruiken 14% meer dialectwoorden dan de
vrouwen In de jongste groep is dit verschil echter minder groot. Hier gebruiken de mannen
6% meer dialectwoorden dan de vrouwen.
Woordvelden binnen de sociale sfeer zijn het meest bestand tegen de druk van de
standaardtaal. Woordvelden binnen de individueel-psychologische sfeer blijken daarentegen het
minste weerstand aan de standaardtaal te bieden. Volgens IJken is het dialect in Emmen
voornamelijk nog de taal van het gezin, de familie en de vriendenkring. Omdat de informanten
in de groep van 15-36 jaar al duidelijk verlies vertonen, vooral in het gebruik van dialectwoorden, kunnen zij ook minder dialect aan hun kinderen doorgeven. Als gevolg daarvan zal
het dialect over enkele generaties sterk of vrijwel volledig uit het gebruiksdomein zijn
teruggedrongen. Dan zal het dialect van Emmen wellicht slechts nog in de vorm van een
regiolectische variëteit bestaan.
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4. OPZET VAN HET LEERKRACHTENONDERZOEK.
In dit hoofdstuk worden gegevens gepresenteerd over de benadering van de proefpersonen
(4 1 1) en de achtergronden van de proefpersonen (4 1 2), verder geef ik een globaal overzicht
van de gebruikte toetsinstrumenten (4 1 3) Vervolgens wordt de opzet van de afzonderlijke
toetsinstrumenten in de volgorde waarin ze werden aangeboden, behandeld (4 2.1, 4 2 2, 4 2 3,
4 2 4, en 4 2 5). Het hoofdstuk wordt afgesloten met de behandeling van de gang van zaken
tijdens het afnemen van de toetsen (4 3)

4.1.1 De benadering van de proefpersonen.
Op 10 september 1993 werd aan alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs m de
kem van de gemeente Emmen, het dorp Emmen, een brief verstuurd waarin de leerkrachten
van groep 8 en de docenten Nederlands van de brugklas werd gevraagd mee te werken aan
een onderzoek naar de dagelijkse praktijk van het moedertaalonderwijs In de brief werd onder
andere verwezen naar de invoering van de basisvorming, niet alleen om bij leerkrachten
interesse te wekken, maar ook om hen in het ongewisse te laten over de werkelijke bedoeling
van het onderzoek In totaal werden 37 basisscholen en 6 scholen voor voortgezet onderwijs
(van LBO tot VWO) benaderd Verder werd nog aan 4 basisscholen buiten de kerngemeente
Emmen om medewerking gevraagd, omdat zij in 1982 aan een eerder onderzoek hadden
meegewerkt (zie Van Reydt 1983) Bewust werd gekozen voor een benadering op een tijdstip
vroeg in het schooljaar in de hoop dat de bereidheid tot medewerking dan het grootst zou zijn
Eén week na het versturen van de brieven, zocht ik ook nog met iedere school telefonisch
contact Dit gebeurde enerzijds om te inventariseren hoeveel leerkrachten bereid zouden zijn
aan het onderzoek deel te nemen, anderzijds om leerkrachten die in eerste instantie afwijzend
reageerden, alsnog tot deelname te bewegen
Uiteindelijk verklaarden 15 leerkrachten uit het basisonderwijs en 11 uit het voortgezet
onderwijs zich bereid aan het onderzoek deel te nemen Gezien het aantal benaderde scholen
mag deze respons goed worden genoemd
Tijdens de uitvoering van het onderzoek ontstond de gedachte, dat het interessant zou
zijn ook aanstaande leerkrachten bij het onderzoek te betrekken, zodat een vergelijking tussen
ervaren en onervaren leerkrachten mogelijk zou worden Bovendien bood dit de mogelijkheid
om de resultaten van de attitudetoets te vergelijken met die uit het onderzoek van Diederen et
al uit 1980 Na telefonisch contact met de heer Boter, sectordirecteur PABO van de
Christelijke Hogeschool Noord-Nederland, verklaarden 12 pabo-studenten zich bereid aan het
onderzoek deel te nemen
In de voorbereidingsfase van het onderzoek was besloten alle toetsen op één middag af
te nemen Hierdoor zou kunnen worden voorkomen, dat leerkrachten onderling over de
toetsen van gedachte zouden kunnen wisselen In de praktijk bleek het onmogelijk alle
leerkrachten die bereid waren tot medewerking op één moment te toetsen.
Het was lang niet altijd makkelijk leerkrachten over te halen om aan het onderzoek mee
te werken Vooral het feit dat men op een vooraf bepaalde datum naar het gebouw van de
Gemeentelijke Scholengemeenschap in Emmen moest komen, stuitte op bezwaren Deze
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lokatie was gekozen, omdat ik daar werkzaam ben en de directie kosteloos faciliteiten ter
beschikking stelde. Bovendien was de centrale ligging een voordeel. Op een aantal scholen
wilden leerkrachten wel meewerken als het onderzoek via een schriftelijke enquête zou
plaatsvinden. Door de aard van het onderzoek was het echter onmogelijk aan dit verlangen
tegemoet te komen. Op een enkele school weigerde men op grond van slechte ervaringen uit
het verleden. Men had bijvoorbeeld na deelname geen onderzoeksverslag ontvangen, terwijl dit
wel was toegezegd. Een aantal scholen wilde niet meewerken, omdat de leerkrachten zich
overbelast voelden. Eén school voor voortgezet onderwijs weigerde schriftelijk zonder opgaaf
van redenen.

4.1.2 De proefpersonen.
In Tabel 2 worden de gegevens gepresenteerd over het aantal proefpersonen per schooltype en
het geslacht.
Tabel 2. Schooltype en geslacht proefpersonen Leerkrachtenonderzoek.
man
vrouw
totaal
percentage
basisonderwijs
voortgezet onderwijs
pabo

14
7
2

1
4
10

15
11
12

40
29
31

Van de 26 leerkrachten die aan het onderzoek deelnamen, waren er 15 ( 57%) afkomstig uit
het basisonderwijs en 11 (42%) uit het voortgezet onderwijs, zodat een vrij evenwichtige
verdeling over de beide onderwijssoorten bestond.
Minder evenwichtig was de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten.
Slechts 5 vrouwelijke leerkrachten (19%) namen aan het onderzoek deel. Van hen was er maar
één in het basisonderwijs werkzaam. Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd, dat de hoogste klas
van de basisschool toch nog vooral een mannendomein is. In het voortgezet onderwijs zijn de
verhoudingen gelijker verdeeld.
Van de 12 aanstaande leerkrachten die als proefpersonen aan het onderzoek deelnamen,
waren er 2 eerstejaars, de overigen vierdejaars pabo-studenten. Bij de pabo-studenten waren
de vrouwen oververtegenwoordigd (83%). Een evenwichtiger verdeling van de proefpersonen
over de seksen zou de voorkeur hebben verdiend, maar bij het onderhavige type onderzoek
ontkomt men soms niet aan pragmatische oplossingen (zie hiervoor bijv. Woods, Fletcher &
Hughes 1993: 54-57).
In Tabel 3 wordt vermeld wat de gemiddelde leeftijd van de leerkrachten uit de
verschillende schooltypen is. Daarnaast staat het percentage proefpersonen dat in de streek zelf
geboren is en het percentage dialectsprekers vermeld.
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Tabel 3. Persoonskenmerken proefpersonen Leerkrachtenonderzoek.
basis ond. / voortg.
pabo
ond.
gemiddelde leeftijd
in streek geboren
dialectspreker

43
75 %
58 %

21
75 %
67 %

De gemiddelde leeftijd van de leerkrachten bedroeg 43 jaar. De oudste leerkracht was
in 1938 geboren, de jongste in 1963. Dit betekent dat de leerkrachten gemiddeld zo'n 20 jaar
onderwijservaring hadden en dus tot de zeer ervaren leerkrachten moeten worden gerekend.
De gemiddelde leeftijd van de pabo-studenten was 21 jaar.
Maar liefst 75 % van de leerkrachten gaf aan in de streek zelf, dat wil zeggen in
Drenthe of Groningen te zijn geboren. Dit percentage is weliswaar niet zo hoog als bij de
leerkrachten uit het Kerkrade-project, waar zelfs 95% uit Limburg afkomstig was, maar toch
wijst het op een betrekkelijk geringe mobiliteit. Ook de meeste pabo-studenten (75%) zijn uit
de streek afkomstig.
Van de leerkrachten gaf 58% aan van huis uit dialect te spreken. Bij de pabo-studenten
was dit percentage nog iets hoger, namelijk 67% Dit betekent in het kader van ons onderzoek,
dat veel leerkrachten van huis uit het dialect spreken van de streek waar zij werkzaam zijn Dit
is enerzijds een voordeel, omdat zij het dialect niet alleen kunnen verstaan, maar ook spreken,
anderzijds kan het ook nadelig zijn, doordat zij zich door de eigen dialectachtergrond wellicht
minder goed bewust zijn van bepaalde interferentieverschijnselen uit het dialect. Daardoor
kunnen zij in de onderwijssituatie misschien minder goed corrigerend optreden.

4.1.3 De gebruikte toets-instrumenten.
Bij het beantwoorden van de vraag welke invloed de dialectachtergrond van leerlingen heeft op
het oordeel van leerkrachten, zullen we rekening houden met een attitude-, een gedrags- en een
kenniscomponent. Bij het onderzoek van attitudes is onderscheid gemaakt tussen openlijke en
verborgen normen (zie hiervoor 2.2). De openlijke normen werden onderzocht door middel
van een vragenlijst, waarbij de proefpersonen moesten aangeven in hoeverre zij het eens of
oneens waren met een aantal stellingen. Dit gebeurde met behulp van een Likert-schaal. Een
beeld van de verborgen normen werd verkregen door het afnemen van een matched-guise-toets
(zie hiervoor 2.3) en met behulp van een gemanipuleerde opsteltoets. Uit diverse onderzoeken
is gebleken, dat attitude en gedrag lang niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn. Daarom
zijn naast de op attitudes gerichte toetsen, ook 2 toetsen gebruikt die op het gedrag waren
gericht: de opsteltoets en sommige aspecten van de matched-guise-toets. Bij deze toetsen
moesten de leerkrachten ook een oordeel geven. De vaardigheid in het herkennen van
interferentiefouten werd met behulp van de opsteltoets en de zinnentoets onderzocht. Om een
mogelijk verband tussen kennis en attitude enerzijds en tussen kennis en gedrag anderzijds te
onderzoeken, kregen de proefpersonen tenslotte ook nog een kennistoets voorgelegd.
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4.2.1 Opzet matched-guise-toets.
Bij de door Lambert (1960) ontwikkelde matched-guise-techniek wordt gebruik gemaakt van
de semantische differentiaal Lambert heeft vooral onderzoek verricht in het tweetalige
Canada Hij is geïnteresseerd in attitudes tegenover taal als groepssymbool Uitgangspunt
hierbij is dat de attitudes tegenover sociale groepen ook zullen gelden voor de taal van die
groepen Lambert liet perfect tweetaligen dezelfde tekst tweemaal lezen, eenmaal in het Frans
en eenmaal in het Engels De gelezen fragmenten werden op de band opgenomen en daarna zo
gemonteerd, dat er tusen twee fragmenten die door dezelfde lezer waren voorgelezen (maar in
twee talen), een maximale afstand bestond Vervolgens werd de bandopname voor groepen
Engelstalige en Franstalige Canadezen afgedraaid De proefpersonen werd telkens na het
beluisteren van een fragment gevraagd de persoonlijkheid van de sprekers met behulp van
semantische differentiaalschalen te beoordelen De differentiaalschalen bestonden uit paren van
polaire adjectieven die naar persoonlijkheidskenmerken verwezen, zoals "zelfverzekerdonzeker", "vriendehjk-onvriendehjk" Omdat de inhoud van de gelezen teksten constant bleef,
kon die geen invloed op de beoordeling hebben Bovendien wisten de proefpersonen niet, dat
hetzelfde fragment m twee verschillende talen door dezelfde persoon werd gelezen (vandaar
"guises") Verschillen tussen de beoordeling van de Franse en de Engelse versie door dezelfde
persoon gelezen, konden niet worden toegeschreven aan de inhoud, de stemkwaliteit of
leesvaardigheid, omdat die bij beide versies immers gelijk waren De enige variabele was de
gebruikte taal Op deze wijze kreeg Lambert inzicht in de attitudes van Franstalige en
Engelstalige Canadezen t o ν het Frans en het Engels Zowel de Engelstalige als de Franstalige
beoordelaars reageerden positiever op de Engelse "guises" dan op de Franse Lambert с s
concludeerden op grond hiervan niet alleen, dat de sprekers van de prestige-variant (in Canada
het Engels) door hun eigen groep hoger werden gewaardeerd, maar ook dat de leden van de
minderheidsgroep (de Franstaligen) dit oordeel hadden overgenomen Deze reactie van de
minderheidsgroep geeft aan hoe sterk sociale stereotypen zijn
Bij de samenstelling van mijn matched-guise-toets heb ik gebruik gemaakt van de tekst
van Diederen, Hos, Munstermann & Weistra (1980) om een vergelijking met hun resultaten
mogelijk te maken Deze tekst met een leeslengte van één minuut werd door de heer Jans Tulp
in het dialect van Emmer-Compascuum vertaald De heer Tulp heeft zijn hele leven in EmmerCompascuum gewoond en beheerst het plaatselijke dialect goed Er werd voor het dialect van
Emmer-Compascuum gekozen, omdat dit dorp dicht bij het kerndorp Emmen in de gemeente
Emmen ligt
De volgende stap bestond uit het laten lezen van deze tekst door enkele leerlingen uit
groep 8 ten behoeve van een bandopname Aan scholen binnen de kern Emmen kon met om
medewerking worden gevraagd, omdat deze allemaal benaderd waren om medewerking aan
het onderzoek zelf te verlenen De heer Fred Haikens, directeur van de openbare basisschool
De Dreef in Emmer-Erfscheidenveen was bereid mee te werken aan het tot stand komen van
de bandopnames Emmer-Erfscheidenveen ligt tussen Emmen en Emmer-compascuum
Twee doorsnee-leerlingen uit groep 8 van De Dreef, Roy en Bea, die volgens de heer
Haikens het dialect goed beheersten, werd gevraagd de tekst enkele malen voor te lezen De
opnames werden op 14-9-1993 op het kamertje van de directeur gemaakt Aan de leerlingen
werd uitgelegd wat de bedoeling was dezelfde tekst eenmaal in het Nederlands en eenmaal in
het dialect lezen De leerlingen is ook gevraagd of de dialecttekst goed weergaf hoe zij thuis
praatten Deze vraag werd bevestigend beantwoord De leerlingen lazen de tekst eerst in het
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Nederlands en het dialect om te oefenen Hierna werden de problemen die de tekst opleverde
even doorgenomen Vooral het oefenen van het lezen van de dialecttekst was belangrijk, omdat
dialectsprekers meestal niet gewend zijn het dialect te lezen De dialecttekst stond niet in het
IPA, maar was zo gespeld, dat de dialectuitspraak zo dicht mogelijk werd benaderd Hierna
werden zowel de Nederlandse als de dialecttekst afwisselend door beide leerlingen gelezen,
terwijl er bandopnames werden gemaakt
De Nederlandse versie van de tekst was ook door enkele leerlingen van de Theo
Thijssenschool in Alkmaar gelezen Uit de opnames van 23-9-1993 en de opnames uit Alkmaar
werd een nieuwe band samengesteld met in totaal 5 opnames van één minuut De twee
fragmenten van de bilinguale spreekster werden als eerste (Standaardnederlands) en laatste
(dialect) gemonteerd om herkenning te voorkomen Tussen deze twee fragmenten werden drie
fragmenten als "fillers" gemonteerd een vlot lezend meisje uit Alkmaar, gevolgd door de
dialectversie van Roy en een zwakke lezer uit Alkmaar De dialectspreker was als derde
geplaatst om de proefpersonen te laten wennen aan het idee dat er ook in het dialect werd
gelezen Het bilinguale meisje kan als een goede lezer worden gekwalificeerd
Voor de toets werd afgenomen, is duidelijk aangekondigd, dat op de band leerlingen uit
groep 8 te horen zouden zijn Bij elke spreker hoorde een afzonderlijk scoreformulier De
scoreformulieren waren aan elkaar geniet om verwisselingen te voorkomen De proefpersonen
werd gevraagd op ieder formulier, dat uit 4 onderdelen bestond, het nummer van de spreker in
te vullen Bij onderdeel 1 kwamen 11 begrippenparen aan de orde In de diverse matchedguise-onderzoeken worden in totaal ongeveer 50 verschillende begrippenparen voor De meest
gebruikelijke zijn die uit het onderzoek van Lambert et al (1960) Diederen et al (1980)
maakten de volgende keuze uit de begrippenparen van Lambert
leidinggevende kwaliteiten - geen leidinggevende kwaliteiten, gevoel voor humor geen gevoel voor humor, intelligent - onintelligent, vol zelfvertrouwen - onzeker,
betrouwbaar - onbetrouwbaar, vrolijk- bedroefd ambitieus - met-ambitieus,
sociaalvoelend - niet sociaalvoelend.
Deze keuze werd bepaald door de relevantie van de begrippen voor de schoolsituatie Diederen
et al voegden daar nog de volgende paren aan toe
sympathiek - onsympathiek, beschaafd - onbeschaafd, beleefd - onbeleefd
Deze begrippenparen werden in random volgorde gepresenteerd De proefpersonen
beoordeelden de bandfragmenten door bij ieder begrippenpaar een kruisje te zetten op een
vijfpuntsschaal Het positieve begrip stond steeds links Door de middelste waarde aan te
kruisen had men de mogelijkheid een neutraal standpunt in te nemen ten aanzien van een
eigenschap van de spreker
Ik nam voor mijn onderzoek de door Diederen et al gekozen begrippen over om een
vergelijking van de resultaten mogelijk te maken De vraag van Diederen et al over de
geschiktheid van de spreker als onderwijzer werd weggelaten, omdat in mijn onderzoek de
sprekers kinderen uit groep 8 waren Ook de vraag naar het sociaal milieu werd weggelaten
Tenslotte werd ook de vraag naar de regionale herkomst van de spreker geschrapt, omdat deze
voor mijn onderzoek niet relevant was Ik voegde echter ook 3 onderdelen aan de
begrippenparen van Diederen et al toe Allereerst de vraag
Wat is volgens и de vorm van voortgezet onderwijs waarvoor deze lezer geschikt is:
LBO, MAVO HAVO, VWO ? (doorhalen wat niet van toepassing is).
Daarnaast werd een oordeel gevraagd over de leesprestatie Dit oordeel werd uitgesplitst m 4
aspecten tempo, vloeiendheid van de voordracht, intonatie en uitspraak Deze aspecten
moesten wederom op een vijfpuntsschaal met als polen goed-slecht worden gescoord
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Tenslotte werd gevraagd het oordeel over de leesprestatie in een schoolcijfer, desnoods
afgerond op een half punt, uit te drukken
Het is nodig om op deze plaats ook enige aandacht te besteden aan de taalkundige
kenmerken van de in de matched-guise-toets gebruikte dialecttekst Hoewel EmmerCompascuum en Emmer-Erfscheidenveen bestuurlijk tot de provincie Drenthe behoren,
moeten de plaatselijke dialecten tot het zogenaamd Veenkoloniaals, dat wil zeggen Gronings,
worden gerekend Dit wordt veroorzaakt door derichtingvan waaruit het gebied in de tweede
hein van de 19e eeuw ontsloten werd In dejaren 1878-1880 legde de stad Groningen een
kanaal aan door het zogenaamd Schwartenberger Veen tot in Emmer-Compascuum Dit was
een aftakking van het Stadskanaal Met de stad wordt Groningen bedoeld
Bij Kocks (1970) vinden we een kaartje waarop te zien is vanuit welkerichtingenhet
veengebied ten oosten van Emmen werd ontsloten (kaart 4) Het dorp Emmen ligt op de
Hondsrug, een zandrug, aan de grens van het zand en veengebied Dat de dialecten van
Emmer-Compascuum en Emmer-Erfscheidenveen tot het Gronings moeten worden gerekend
blijkt ook uit de dialectkaarten bij Kocks (1970) Bij Kocks treffen we 19 kaartjes met de
vormen voor de volgende woorden aan water, laai, tenen, gras, gegoten, straat, kaas, broer,
koeien, hooi, kruipen, naaien, vier, duizend, struiken, brum, koper, scheef, breed en bloed. Bij
12 van de 19 kaartjes, namelijk die voor de woorden water, laat, tenen, gras, kaas, broer,
koeien, kruipen, naaien, vier, breed en bloed zien we een tegenstelling tussen de vormen van
Emmen enerzijds en die van Emmer-Compascuum en Emmer-Erfscheidenveen anderzijds
Deze tegenstelling bestaat eruit, dat de vormen van Emmer-Compascuum en EmmerErfscheidenveen steeds met de noordelijke, dat wil zeggen Groningse, vormen overeenkomen
Kocks concludeert dan ook, dat het fonologisch systeem van de veenkoloniën in grote lijnen
met dat van Westerwolde overeenkomt Vanuit het noorden wordt als gevolg van de vervening
als het ware een wig in het Drentse gebied gedreven Wanneer we echter de vertaling van de
tekst van Diederen et al in het dialect van Emmer-Compascuum bekijken, treffen we weinig
verschijnselen aan die exclusief Gronings zijn de meeste dialectkenmerken komen zowel in het
Drents als het Gronings voor De verschillen tussen de dialecttekst en de standaardtaalversie
betreffen zowel verschijnselen van fonologische, morfologische als lexicale aard Verschillen op
fonologisch niveau zijn
Standaardnederlands aa tegenover dialect oa (< os â)
ij
"
" ie (<os ï)
oe "
" ui (<osô)*
"
oo "
" eu (< os u met i-mutatie) b ν "beheurlijk"
ее "
" a i (< os ê) b ν "hail" *
"
ui "
"
uu (< os û) b ν "huus"
"
ее "
"
ei (< os î) b ν "schnei" *
"
ее "
"
eu (< os î, in open lettergreep os filo, fïlu)
b ν "veur"
"
ou "
"
ol ( < os â vóór -ld, -It, os salt mnd solt)
b ν "solt, kold"
oe "
"
ou ( < os ô ) b ν "toun" *
De met een * gemerkte vormen zijn exclusief Gronings
Een zeer opvallend verschijnsel dat in veel noordoostelijke dialecten voorkomt, is de
zogenaamde n-sonans, in de volksmond abusievelijk het "inslikken" van de η genoemd
(voorbeelden scheuvel'n, zuik'n, vond'n, zatt'n, woll'n)
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Op morfologisch terrein treffen we in de tekst de volgende dialectische kenmerken aan
- het ontbreken van het voorvoegsel ge- bij participia praeteriti b.v vond'n, bruukt,
vall'n, kotnm'n
Schuringa (1923) beschrijft dit verschijnsel voor het Gronings. Sassen (1953) geeft voor het
Drents van Ruinen vormen met e-. Daarom rekenen we participia praeteriti zonder prefix tot
de typisch Groningse verschijnselen
-de apocope bij substantieven ontbreekt (voorbeelden: spierpiene, lesboane, sloepe)
-meervoud van substantieven op -er (voorbeeld : kinde )
-apocope bij adjectieven ontbreekt soms (voorbeeld, bliede)
Op lexicaal gebied zijn alleen de woorden "scheuvef (schaats) en "scheuvel'n"
(schaatsen) van belang Van de hierboven beschreven verschijnselen zijn alleen de met een *
gemerkte klankverschijnselen, wel aangeduid als de "Groningse diftongering" en het ontbreken
van het prefix bij participia praeteriti typisch Groningse verschijnselen. De verschillen met het
Drents zijn in de tekst dus vrij gering.

tKocks
7

8

9

10

Kaart 4. De veenkoloniën (ontleend aan Kocks, 1970).
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4.2.2 Opzet van de attitudetoets.
Mensen nemen een houding aan ten opzichte van taalvariëteiten, zoals standaardtaal en
dialect Als het object van een attitude gevormd wordt door taal, spreken we van een
taaiattitude. Het begrip taal moet dan wel ruim worden opgevat het kan natuurlijk een taal
zijn (het Nederlands), maar ook een taalvariëteit (het Drents) of een taalvariant (bijvoorbeeld
de bilabiale w) In mijn onderzoek worden de attitudes van leerkrachten ten opzichte van het
dialect en dialectsprekende leerlingen in Emmen onderzocht
Uit de diverse methodes voor het onderzoek van attitudes, zoals observatie, enquête,
beoordelingstaak, is in dit onderzoek voor de laatste gekozen Met name is daarbij de keuze
gevallen op een Likert-schaal Uitgangspunt hierbij was de in 1973 door Taylor ontwikkelde
zgn "Language Attitude Scale" die tot doel had informatie te verkrijgen over de vraag hoe
leerkrachten in de VS dachten over Niet-Standaardengels en BEV(= Black English Vernacular
dat wil zeggen de taalvariëteit van de Amerikaanse negers) en de eventuele
gebruiksmogelijkheden van deze taalvariëteiten in het onderwijs De "Language Attitude
Scale", kortweg LAS, is een schaalinstrument van het zogenaamd Likert-type, ook wel
gesommeerde schaal genoemd, omdat de uitkomsten op de verschillende vragen kunnen
worden gesommeerd De items van een Likert-schaal moeten zo worden gekozen, dat zij de
proefpersonen duidelijk verdelen in voor- en tegenstanders van de uitspraak van het
betreffende item, b ν
"Een leerkracht moet in schriftelijk werk door het dialect veroorzaakte fouten kunnen
verbeteren. "
De proefpersonen kunnen meestal met behulp van een vijfpuntsschaal aangeven in hoeverre zij
het met deze bewering eens of oneens zijn Het is ook mogelijk aan te geven dat men het ten
aanzien van de stelling een neutraal standpunt inneemt door een 3 aan te kruisen Hieronder
een voorbeeld uit de door Diederen en anderen (1980) bewerkte Likertschaal van Taylor
waarvan ook bij mijn onderzoek gebruik is gemaakt
helemaal
niet
mee eens
1 Een dialect is een
verbastering van
het ABN
2 Een dialect is net
zo geschikt voor
communicatie als
ABN

[ ]

[]

niet mee
niet
eens/niet
mee
mee eens mee oneens eens
[ ]

[]

[ ]

[ ]

helemaal
mee eens

[]

[]

[ ]

[ ]

Items die men bij een onderzoek wil gebruiken, moeten daarom tijdens een vooronderzoek op
hun discriminerend vermogen worden getest Taylor begon zijn onderzoek met 117 items De
scores op deze items werden gesommeerd De uitkomsten maakten het mogelijk hoogscoorders (de 25% van de proefpersonen die de hoogste scores hebben) en laag-scoorders (de
25% van de proefpersonen met de laagste score) te onderscheiden Vervolgens werd bij ieder
item bekeken in hoeverre het hoog-scoorders van laag-scoorders onderscheidde Als dit het
geval was, had een item een sterk discriminerend vermogen en was daarom geschikt voor de
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definitieve versie van de toets Deze definitieve versie van de LAS bevatte items die in 4
inhoudscategorieén waren verdeeld met beweringen over
( i ) de structuur en inherente bruikbaarheid van met-standaard- en BEV-varieteiten
( ü ) gevolgen van het gebruik en de aanvaarding van deze variëteiten in het onderwijs
( iii ) beweringen over het gebruik en de aanvaarding van deze variëteiten
( iv) cognitieve en intellectuele vaardigheden van sprekers van deze variëteiten
Taylor behandelde elk van deze 4 categorieën als een afzonderlijke Likert-schaal Iedere
inhoudscategorie van Taylor bevatte uiteindelijk 4 items vóór de ni et-standaard- en BEVvarieteiten en 4 items ertegen
Omdat Taylor ook een steekproef uit een leerkrachtenpopulatie had genomen, besloten
Diederen et al (1980) díe items die in het onderzoek van Taylor discriminerend waren
gebleken, voor hun eigen onderzoek naar de taaiattitudes van PA-studenten over te nemen Uit
Taylors items kozen zij items die van toepassing zijn op de situatie in ons land Een aantal
items uit de LAS die b ν betrekking hadden op zaken als "nationaal belang'' en "sociale
stabiliteit' werd daarom weggelaten Uitspraken over dit soort items zijn ook voor mijn
onderzoeksdoel irrelevant Diederen et al verwijderden verder nog 4 items die naar hun
oordeel niet-éénduidig of te abstract waren, zoals "culturele identiteit' Eén van de items
werd veranderd in een domeinvraag, waarin gevraagd werd naar de geschiktheid van het
dialect in verschillende situaties
- met vrienden
- op school
- op het werk
- op radio en tv
- tussen ouders en kinderen
- tussen ouders onderling
Na deze aanpassingen en selectie bleven 35 items van Taylor over Hieruit werden 24 items
gekozen, redelijk verdeeld over de 4 categorieën Deze 24 items werden in het vooronderzoek
gebruikt Uiteindelijk bleven zo 22 items over die door Diederen et al in random-volgorde
werden gepresenteerd, met uitzondering van de domein-vraag die als laatste item werd
opgenomen
Bij mijn onderzoek naar de houding van leerkrachten én aanstaande leerkrachten
tegenover het dialect in de onderwijssituatie in Emmen heb ik gebruik gemaakt van het door
Diederen et al ontwikkelde instrumentarium Het gebruik hiervan bood verschillende
voordelen
- door hetzelfde instrument te gebruiken zou het in principe mogelijk de attitudes van
aanstaande leerkrachten uit 1980 met die aanstaande en ervaren leerkrachten uit 1993
te vergelijken,
- door hetzelfde instrument te gebruiken zou het mogelijk worden de attitudes van
aanstaande leer- krachten met die van ervaren leerkrachten te vergelijken,
- het door Diederen et al ontwikkelde instrument had zijn bruikbaarheid in de praktijk
bewezen
In de Taal Attitude Schaal, kortweg TAS genoemd, werden de volgende wijzigingen
aangebracht
-in de TAS werd het woord onderwijzer vervangen door leerkracht, omdat
onderwijzer sinds de invoering van de basisschool geen gebruikelijke term meer is,
-bij item 3, 7, 9, 15, 21 uit de TAS werd Oostbrabants vervangen door Drents,
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-bij 23 van de TAS werd leeftijd vervangen door geboortedatum om een extra
identificatiemiddel te hebben;
-bij 24 van de TAS werd geslacht vervangen door: Deze lijst in ingevuld door een
man/vrouw;
-bij 25 van de TAS werd de vraag "In welke plaatsen heb je tot nu toe gewoond}"
vervangen door een vraag naar de geboorteplaats.
Daarnaast werd ook een aantal items weggelaten:
-item 27:" Heb je in je stage veel met dialektsprekende kinderen te maken gehad? " Dit
item werd weggelaten, omdat a priori bekend was dat dit voor alle proefpersonen gold;
-item 28: dit item had betrekking op de politieke voorkeur;
-item 29: dit item had betrekking op het opleidingsniveau van de ouders;
-item 30: dit item had betrekking op het beroep van de ouders.
De items 28 t/m 30 werden weggelaten, omdat de strekking van deze items niet van belang
was voor mijn onderzoek en ik enkele items wilde toevoegen zonder de omvang van de toets
uit te breiden:
-LA 4: Een leerkracht moet in schriftelijk werk door het dialect veroorzaakte fouten
kunnen verbeteren,
-LA 7: Een leerkracht met Drentssprekende kinderen in de klas moet het Drents
kunnen begrijpen;
-LA 13: Spreekt и een dialect? Zo ja, welk?
-LA 19: Kennis van het plaatselijke dialect is nodig om sommige taalfouten te kunnen
begrijpen.
De toegevoegde items houden verband met de andere onderdelen van het
leerkrachtenonderzoek. De op deze wijze tot stand gekomen toets werd door mij Leerkrachten
Attitude-toets, afgekort ΖΛ, genoemd (zie Bijlage 1).

4.2.3 Opzet van de kennistoets.
Het doel van de kennistoets (zie Bijlage 3) was een antwoord te krijgen op de volgende
vragen:
-welke algemene taaltheoretische kennis bezitten leerkrachten op het terrein van taal
en dialect ?
-hoe is het met de taaltheoretische kennis op het terrein van de problematiek van
dialect en school gesteld?
-in hoeverre zijn leerkrachten in staat een concreet geval van dialectinterferentie te
analyseren en te verklaren?
Bij de samenstelling van de kennistoets werd gebruik gemaakt van een meerkeuze-toets die bij
een applicatie-cursus op de voormalige Rijks Pabo in Emmen zijn bruikbaarheid had bewezen.
De eerste 7 vragen van de kennistoets die op basis van de pabo-toets werd gemaakt, hadden op
de algemene taaltheoretische kennis op het terrein van taal en dialect betrekking. Wij zullen de
vragen zo bespreken dat volgend op de vraagstelling het juiste antwoord wordt afgedrukt.
De Je vraag luidde:
-Het Nederlands is een :
с dialect van het Westgermaans
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De proefpersonen moesten hier op de hoogte zijn van het feit dat de begrippen taal en dialect
relatief zijn vanuit het heden gezien is het Nederlands een taal, maar vanuit historisch
perspectief een dialect
Vraag 2 luidde
-Het verschil tussen een dialect en een accent is:
d. dat accent alleen betrekking heeft op de uitspraak, terwijl het bij het dialect ook
gaat om verschillen op het gebied van vervoeging en verbuiging, woordenschat en
zinsbouw.
Bij deze vraag was het belangrijk te beseffen dat een dialect een eigen taalsysteem heeft dat
zich niet tot de uitspraak beperkt
Vraag 3 luidde
-De dialecten m het oosten van het land verschillen sterk van het A.B.N.
a doordat het Hollands de basis was voor onze standaardtaal
De proefpersonen moesten om deze vraag goed te kunnen beantwoorden op de hoogte zijn
van de onstaansgeschiedenis van onze standaardtaal Deze kennis is ook nodig om te kunnen
begrijpen waarom de afstand van de oostelijke dialecten tot de standaardtaal het grootst is
Vraag 4 sloot hierbij aan
-Het Standaardnederlands ontstond in:
d de 2e helft van de 16e eeuw
Het ontstaan van de standaardtaal hangt ten nauwste samen met de politieke eenwording van
de Nederlanden Vraag 5 luidde
-Taalverandering wordt veroorzaakt door:
b. sociale veranderingen, taalverwerving, taalinteme factoren
Dat sociale veranderingen invloed hebben op taalverandering is evident, maar de beide andere
factoren verraden een dieper inzicht in taalveranderingsprocessen Voor leerkrachten is
natuurlijk de rol van de taalverwerving ook buitengewoon interessant
Vraag 6 had betrekking op de functionele verschillen tussen standaardtaal en dialect
-De verschillen m Junctie tussen de standaardtaal en het dialect zijn:
a. dialecten zijn sociaal en geografisch beperkt, alleen informeel, vooral gesproken
Het besef van de sociale beperktheid van het dialect is voor de schoolsituatie belangrijk, omdat
dit ook een rol speelt bij de motivatie om een standaardtaal goed te leren beheersen In wezen
is dit een domeinvraag
Vraag 7 luidde
-De volgende factoren spelen een rol bij taaivariatie:
d sekse, leeftijd, sociale klasse, situatie, regio, etnische afkomst
Vooral het onderkennen van het belang van de situatie is hier belangrijk De andere factoren
liggen wellicht meer voor de hand De volgende 6 vragen hadden direct betrekking op de rol
van het dialect binnen de onderwijssituatie
Vraag 8 luidde
-Naar schatting spreekt het volgende percentage van de Nederlandse bevolking van
huis uit dialect:
b. meer dan 50%
De ervaring heeft ons geleerd dat leerkrachten over het algemeen het aantal dialectsprekers
onderschatten. Deze onderschatting heeft natuurlijk invloed op de inschatting van de ernst van
de dialectproblematiek op school.
Nummer 9 was een stelling
-Als thuis geen dialect wordt gesproken leren kinderen ook geen dialect spreken
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O onjuist
Niet alleen de kinderen waar het dialect de thuistaal is, spreken naast de standaardtaal dialect.
Ook kinderen die van huis uit standaardtaal spreken worden door het dialect beïnvloed, zoals
recentelijk nog door Vousten (1995) is aangetoond. Het spreekt voor zich dat dit feit voor
leerkrachten van belang is.
Ook nummer 10 van de kennistoets was in de vorm van een stelling gegoten:
-Kinderen die van huis uit Standaardnederlands spreken zijn vaak intelligenter dan
dialectsprekende leerlingen
0 onjuist
Hoewel wij niet verwachtten dat veel leerkrachten deze stelling zouden willen onderschrijven,
werd zij toch opgenomen, omdat uit attitudeonderzoek blijkt, dat proefpersonen wel degelijk
geneigd zijn een relatie tussen een taalvariant en intelligentie te leggen.
Nummer 11 was wederom een stelling:
-Een dialectspreker geniet over het algemeen minder sociaal aanzien dan iemand die
Standaardnederlands spreekt
0 juist
Deze stelling werd opgenomen, omdat hier de relatie tussen dialect en maatschappelijk succes
aan de orde wordt gesteld. De school wordt als een instrument gezien om het maatschappelijk
succes van kinderen te bevorderen.
De nummers 12 en 13 bestonden uit stellingen die direct een relatie leggen tussen dialect
spreken en schoolsucces:
-Dialectsprekende kinderen hebben op school meer moeite met het
Standaardnederlands dan kinderen die thuis Standaardnederlands spreken
-Ojuist
Ook bij deze stelling verwachtte ik van de meeste proefpersonen een bevestigend antwoord.
Dat het dialect echter ook een negatieve invloed op andere vakken kan hebben, is echter
minder evident.
Vandaar dat als nummer 13 werd opgenomen:
-Dialectsprekende kinderen hebben op school ook vaak meer moeite met andere
vakken dan kinderen die van huis uit Standaardnederlands spreken
Uit gesprekken met leerkrachten uit de regio Emmen is mij meermaals gebleken, dat zij die
invloed niet erg groot achtten, terwijl onderzoek o.a. Hasselberg (1978), Reitmajer (1975),
Ammon (1977), Löffler (1978) en Stijnen & Vallen (1981) juist in een andere richting wijzen:
ook bij vakken als rekenen (met name het zgn. redactierekenen) en geschiedenis en
aardrijkskunde, speelt het dialect een rol.
De kennistoets werd afgesloten met een probleem waarbij de leerkrachten 2 van het
Standaardnederlands afwijkende regels in het Gronings moesten zien te ontdekken. Vervolgens
moesten de leerkrachten met behulp van deze regels 2 gevallen van dialectinterferentie
verklaren. Het probleem werd ontleend aan Oosterhof, Wierenga & Van Zantwijk (1982). De
opdracht luidde:
-In het Hogelandster Gronings zijn de onderstaande zinnen correct:
Marie zet de tulp ien voas
Marie zet tulp ien voas
Dit is (de) tulp dei Marie ien voas zet
Piet brengt 't peerd noar veemaat
Dit is ('t) peerd dat Piet noar veemaat brengt
Dit is ('t) peerd dei Piet noar veemaat brengt
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Mane hangt 't hemd aan waslien
Mane hangt hemd aan waslien
Dit is ('t) hemd dat Marie aan waslien hangt
a Geef aan welke verschillen er zijn in het gebruik van de lidwoorden en de
betrekkelijke voornaamwoorden tussen het Hogelandster Gronings en het
Standaardnederlands
b Verklaar m b ν deze regels de volgende voorbeelden van interferentie
( i ) Dat is het veulen die pas geboren is
( ii ) Dat is het hemd die nog gestreken moet worden
De gedachte achter het voorleggen van dit probleem was, dat leerkrachten niet alleen in
staat moeten zijn interferentiefouten als zodanig te herkennen, maar dat zij ook moeten kunnen
begrijpen waardoor een fout wordt veroorzaakt In het Gronings kan het lidwoord na een
voorzetsel worden weggelaten Doordat het lidwoord optioneel is, kan het gevoel voor het
verschil tussen de- en Aer-substantieven worden verzwakt Dit werkt dan vervolgens weer door
bij het gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord In het Gronings kan behalve met dat ook
met de¡ naar een levend onzijdig subject worden verwezen
In de zin Dat is het veulen die pas geboren is moet de interferentie worden verklaard
uit het feit dat in het Gronings met dei naar het veulen verwezen kan worden, omdat het een
levend subject is Doordat in andere gevallen dei equivalent is aan het Standaardnederlandse
die wordt de interferentie verklaard In de zin Dat is het hemd die nog gestreken moet worden
moet het gebruik van die worden verklaard, doordat in het Gronings dei weliswaar wel naar
levende subjecten kan verwijzen, maar niet naar levenloze subjecten, zoals hier het geval is In
het Gronings is de constructie het hemd dei dus ook fout Deze fout moet worden verklaard uit
de onzekerheid over het gebruik van dei in het Gronings

4.2.4 Opzet van de opsteltoets.
Beoordelen leerkrachten de taalvaardigheid van leerlingen met een dialectachtergrond minder
gunstig dan die van vergelijkbare leerlingen met een standaardtaalachtergrond7 Vormt een
dialectachtergrond met andere woorden een handicap in het onderwijs?
Om deze onderzoeksvraag te operationaliseren werd een opsteltoets ontworpen Deze
toets bestond uit 6 gemanipuleerde opstellen Deze 6 opstellen werden gekozen uit 20
opstellen van leerlingen van groep 8 van basisschool Emmermeer uit Emmen De titels van de
opstellen luidden Vakantie; Eiland; De Steppe, Boarie Nassau (de naam van een camping,
VR), Een onbewoond eiland; De vliegramp in de Bijlmer en Opereren en dagverpleging De
opstellen verschilden onderling in lengte en kwaliteit De opsteltoets staat afgedrukt in Bijlage
5.
Van ieder van deze 6 opstellen werden 2 versies gemaakt die slechts van elkaar
verschilden, doordat de zogenaamde dialectversie 5 door het dialect veroorzaakte
interferentiefouten bevatte Verder zaten in ieder opstel van beide versies ook nog andere taaien spelfouten De opstellen werden in uitgetypte vorm aangeboden, enerzijds omdat het anders
onmogelijk was de opstellen te manipuleren, omdat de oorspronkelijke opstellen met de hand
geschreven waren, anderzijds om een mogelijke invloed van het handschrift op de beoordeling
uit te sluiten In de dialectversie van ieder opstel stonden dus 5 extra fouten ten opzichte van
de vergelijkbare standaardtaalversie. Voor deze aanpak werd gekozen, omdat alleen op deze
wijze gewaarborgd was, dat een eventueel verschil in beoordeling tussen beide versies, de
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dialectversie en de standaardtaalversie, uitsluitend zou kunnen worden toegeschreven aan de
toevoeging van 5 extra door het dialect veroorzaakte fouten Waren in plaats hiervan
bijvoorbeeld 5 standaardtaalfouten uit de standaardtaalversie vervangen door S dialectfouten
in de dialectversie, dan zouden bij een eventueel verschil in beoordeling alleen conclusies over
de invloed van het dialect getrokken kunnen worden, indien zou zijn aangetoond dat de
afzonderlijke dialectfouten kwalitatief identiek waren met de standaardtaalfouten Door te
kiezen voor de toevoeging van dialectfouten aan overigens identieke opstellen werd dit
probleem vermeden De identificatie van door het dialect veroorzaakte fouten vond plaats op
de wijze die in 4 2 5 wordt beschreven
In de dialectversie van opstel 1 werden de volgende interferentiefouten verborgen van
't zomer i ρ ν van de zomer, Die woont bij ons op Erica ι ρ ν Die woont bij ons in Erica, Ik
ben er zo weer i ρ ν Ik ben zo terug; We konden goed met elkaar geworden \<p\ We konden
goed met elkaar opschieten, ...dat ik een klap voor de kop zou krijgen i ρ ν dat ik een klap op
mijn kop/hoofd zou krijgen
In de dialectversie van opstel 2 kwamen de volgende interferentiefouten voor Jan lip
om 9 uur nog op bed i ρ ν Jan ligt от 9 uur nog in bed, HIJ weet met wat i ρ ν Hij weet
mets. Er is ook mets voor de tvipv Er is ook mets op de tv, Moeder is bloemen op een vaas
aan het zetten i ρ ν Moeder is bloemen in een vaas aan het zetten. En hij heeft er ook wel zin
aan ι ρ ν Hij heeft er ook wel zin m
In de dialectversie van opstel 3 werden de volgende interferentiefouten toegevoegd Ik
mocht daar graag wezen i ρ ν Ik was daar graag; We zijn ook nog met de dikke BMW van
onze buren naar Antwerpen geweest i ρ ν We zijn ook nog met de grote/zware BMW van onze
buren naar Antwerpen geweest, We moesten ons netjes omtrekken ι ρ ν We moesten ons netjes
omkleden. Mijn vader had zelfs een stropdas voor ι ρ ν Mijn vader had zelfs een stropdas om,
Iemand vroeg ons waar we weg kwamen i ρ ν Iemand vroeg ons waar we vandaan kwamen
In de dialectversie van opstel 4 zaten de volgende dialectfouten .. hier ligt een hele
bult mos i ρ ν ...hier ligt een hele berg/stapel mos. Hij ropte ook nog een paar takken van een
boom i ρ ν Hij trok/scheurde ook nog een paar takken van een boom ,...enhij had vreselijk
kopzeer i ρ ν en hij had vreselijke hoofdpijn, Hij was wat te eten nodig i ρ ν Hij had wat te
eten nodig; Gelukkig zaten er nog welke m i ρ ν Gelukkig zaten er nog een paar in.
De dialectversie van opstel S bevatte de volgende interferentiefouten flatwomngs i ρ ν
flatwoningen, Veel mensen uit de Bijlmer komen van over ver i ρ ν Veel mensen uit de
Bijlmer komen van ver, uit Israel weg kwam i ρ ν ...uit Israel vandaan kwam. Veel mensen
waren in huis om naar de sport te kijken i ρ ν Veel mensen waren thuis om naar de sport te
kijken, Veel mensen kunnen maar niet over i ρ ν Veel mensen kunnen er zich maar met
overheen zetten
In de dialectversie van opstel 6 tenslotte zaten de volgende interferentiefouten Ik moest
er 's ochtends om 10.15 wezen i ρ ν Ik moest er 's ochtends om 10.15 zijn, Ik moest me
uittrekken i ρ ν Λ moest me uitkleden, Ik kreeg een prik m de onderarm i ρ ν Λ kreeg een
prik in mijn onderarm, Ik was er dezelfde dag weer i ρ ν Λ was dezelfde dag weer terug; ...en
ik had trek aan iets hartigs i ρ ν Ik had trek m iets hartigs
Zoals in 4 3 beschreven wordt, werd de opsteltoets het eerst afgenomen De bedoeling
hiervan was de proefpersonen zo lang mogelijk in het ongewisse te laten over de werkelijke
bedoeling van het onderzoek Zou bijvoorbeeld de attitudetoets het eerst zijn afgenomen, dan
zouden de proefpersonen waarschijnlijk extra op dialectfouten zijn gaan letten
Tijdens de toetsafname werd de proefpersonen gevraagd de 6 opstellen in 20 minuten
na te kijken De tijd was weliswaar krap bemeten, maar door de werkdruk van leerkrachten in
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groep 8 is ook in de gewone schoolsituatie vaak niet meer tijd beschikbaar De leerkrachten
werd gevraagd de opstellen zo na te kijken als zij zelf gewend waren, dat wil zeggen fouten
aan te strepen en zo mogelijk te verbeteren, eventueel een kort commentaar te geven en
tenslotte het geheel met een cijfer te waarderen, indien gewenst afgerond op een half punt De
opdracht sloot hiermee aan bij de gangbare onderwijspraktijk (zie b ν De Glopper 1988)
Iedere proefpersoon kreeg een set van 6 opstellen die uit 3 opstellen in de
standaardtaalversie en 3 opstellen in de dialectversie bestond De opstellen waren als 01 t/m 06
genummerd De proefpersonen wisten natuurlijk niet, dat er van ieder opstel 2 versies
bestonden Er werden op methodologische gronden (zie hiervoor 5 4) 2 sets opgaven gebruikt,
zodat de hein van de proefpersonen de dialectversie van een bepaald opstel kreeg, terwijl de
andere helft van de proefpersonen de standaardtaalversie van hetzelfde opstel kreeg en
omgekeerd

4.2.5 Opzet van de zinnentoets.
Gedurende de lange periode dat ik in het onderwijs in Emmen werkzaam ben, viel het mij
steeds op, dat de dialectachtergrond van leerlingen vaak een foutenbron was bij mondeling of
schriftelijk taalgebruik Maar het dialect had niet alleen invloed op de taaluitingen van
leerlingen die van huis uit dialect spraken, ook standaardtaalsprekende leerlingen maakten
fouten onder invloed van het dialect van de omgeving Men moet hierbij denken aan fouten als
Waar kom JIJ weg? (=Waar kom jij vandaan?)
Dit soort interferentiefouten is opvallend voor mensen die niet uit de regio zelf afkomstig zijn,
maar zowel dialectsprekende als standaardtaalsprekende inwoners die in de streek zelf geboren
en getogen zijn, valt de fout niet op Ze zijn zich vaak zelfs niet bewust van het feit, dat het bij
dit soort uitdrukkingen om "vermeend Nederlands" gwi om een term van Hoppenbrouwers
(1990) te gebruiken
In paragraaf 4 1 2 is reeds aan de orde gesteld, dat maar liefst 75% van de leerkrachten
en 75% van de pabo-studenten uit de streek zelf afkomstig is Bovendien is het percentage
leerkrachten en pabo-studenten dat van huis uit een dialect spreekt, hoog 58% van de
leerkrachten en 67% van de pabo-studenten in het onderzoek spreekt van huis uit een dialect
Men kan zich dan afvragen of leerkrachten wel in staat zijn om interferentiefouten te
herkennen. Wanneer de fouten door de leerkrachten niet worden onderkend, kunnen ze
natuurlijk ook niet worden verbeterd In de opsteltoets waren per dialectversie van een opstel 5
interferentiefouten verborgen Nu moet men bij de beoordeling van een opstel natuurlijk op
allerlei zaken tegelijkertijd letten inhoud, opbouw, woordkeus, spelling en stijl om maar enkele
aspecten te noemen Het is aannemelijk dat het makkelijker is fouten te herkennen, als ze in
geïsoleerde zinnen worden aangeboden
De bedoeling van de zinnentoets is te onderzoeken of en in hoeverre leerkrachten en
aanstaande leerkrachten m staat zijn interferentiefouten te verbeteren en of het
makkelijker is interferentiefouten in geïsoleerde zinnen te herkennen dan m een
samenhangende tekst.
De zinnentoets bestond uit 70 zinnen (zie Bijlage 4) Bij deze toets werd de volgende
instructie gegeven
Verbeter indien nodig de onderstaande zinnen.
N.B..- Niet m alle zinnen staan fouten.
- In een zin kan meer dan één fout staan.
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De proefpersonen hadden 20 minuten om de zinnen te verbeteren De toets bestond uit 3
soorten zinnen
-foutloze zinnen
-zinnen met "gewone" taalfouten
-zinnen met interferentiefouten
De 3 soorten zinnen werden in een willekeurige volgorde gepresenteerd De foutloze zinnen
werden toegevoegd om te achterhalen of een fout echt werd herkend Wanneer alle zinnen een
fout zouden hebben bevat, zou men door negatieve selectie makkelijker de fout kunnen vinden
Ook de opmerking dat in een zin meer dan één fout kon staan, was bedoeld om de opgave
lastiger te maken De "gewone" taalfouten zoals
Hij behoort tot één van de beste schrijvers van deze tijd
waren bedoeld om de proefpersoon zo lang mogelijk in het ongewisse te laten van het feit dat
het in het onderzoek om dialectfouten ging In 40 van de zinnen zat een interferentiefout
verborgen Deze 40 fouten vormden een keuze uit een verzameling van interferentiefouten die
door mij in de loop der jaren uit schriftelijk werk van middelbare schoolleerhngen is aangelegd
Bij de beoordeling of een fout ook werkelijk door het dialect werd veroorzaakt, maakte ik
gebruik van de volgende woordenboeken
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 's-Gravenhage, 1993
K. ter Laan: Nieuw Groninger Woordenboek, Groningen/Den Haag, 1929
Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 's-Gravenhage, 1970
Van Dale Groot Woordenboek van Hedendaags Nederlands, Utrecht/Antwerpen, 1984
Drs.H.Haddenng/Bart Veenstra:Drents Woordenboek, Schiedam, 1979
Jan Tissing: Zakwoordenboek Drents-Nederlands/Nederlands-Drents, Assen, 1992
en de volgende studies
F.G.Schunnga: Het dialect van de veenkoloniën m verband met de overige tongvallen
m de provincie Groningen, Groningen/Den Haag, 1923
E.Blanquaert en W.Pée (red). Reeks Nederlandse Dialekt-atlassen.Antwerpen, 19301982.
С van Bree: Hebben-constructies en datiefconstructies binnen het Nederlandse
taalgebied, z.p.,1981
G.Geerts, W.Haeseryn, J.de Rooij, M.C. van den Toorn (red): Algemene Nederlandse
Spraakkunst, Groningen/Leuven, 1984
Marmel Gerritsen (red): Atlas van de Nederlandse Dialectsyntaxis, deel 1,
Amsterdam, 1991
en tenslotte de cursus Drents
Marga Kool/Albert Haar: Samen wieder, Zuidwolde, 1979.
Soms moest ik na raadpleging van bovengenoemde werken tot de conclusie komen, dat een
bepaalde zin voor mijn taalgevoel een fout bevatte, terwijl het gebruik door een woordenboek
wel als correct werd vermeld Een voorbeeld hiervan is het volgende zinnetje
Oma is zo gegroeid dat ze geen jurk meer aankan.
Op grond van Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal werd deze zin niet
gebruikt, hoewel "groeien" in de betekenis van "in omvang toenemen" voor mijn gevoel
regionaal beperkt is
In de test kwamen de volgende zinnen met interferentiefouten voor
1 De ben ermee aan (Ik zit ermee omhoog)
4 Je moet er maar omtoe lopen (omheen)
5 Hij woont op Erica (in)
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7 Die hoge snelheid verneem je niet in zo'n dikke BMW (vernemen=merken,
dikke=grote,zware)
8 Het wordt al slimmer met hem (erger)
12 Is dat joun fiets die daar tegen de muur staaf (jouw)
13 Ik kan er maar met over, dat hij maar niet op mijn verjaardag wil komen (Ik kan er
maar niet tegen )
14 "Wie wil nog welke"*", vroeg de jongen terwijl hij rondkeek (Wie wil er nog een
paar )
15 Van 't zomer gingen we vaak zwemmen in de grote rietpias (Van de zomer (m))
17 Geef mij nog maar een plakje van dat lekkere brood (sneetje)
18 "Is je vader m huisf" vroeg de man aan de deur (thuis)
19 Er keken een bult mensen naar de topwedstrijd (boel)
21 Onze poes haart de laatste tijd zo vreselijk uit (verhaart, is in de rui)
22 Hij heeft bijna altijd een strik voor (stropdas om)
23 Hoewel het al half elf is, ligt hij nog steeds op bed (in)
24 Is er nog iets voor de t ν vanavond? (op)
25 Hij heeft echt een bred voor de kop, er valt met hem echt niet te praten (loopt
brutaal overal op in)
27 Ik heb zo langzamerhand wel trek aan een kop soep (in)
31 Zij kan toch zo lekker slikken, zij loopt nooit een snoepwinkel voorbij (snoepen)
34 De leraar vroeg of de leerling het raam even los wilde doen, zodat er wat frisse lucht
in het lokaal kwam (open)
35 Mijn moeder heeft de laatste tijd vaak kopzeer (hoofdpijn)
36 Weet jij misschien waar hij weg komt? (vandaan)
38 Die arme mensen zijn het geld hard nodig (hebben)
39 Heb jij wel knikkers bip (bij je)
40 Ik vind het wel begrotelijk datje niet komt (jammer, spijtig)
41 Hij kreeg een klap voor de kop, toen hij stond te schelden (een klap tegen zijn
hoofd)
44 Doet u er nog maar iets meer bij m (iets meer bij)
48 Ik weet wel dat sigaretten ongezond zijn, maar ik kan er met zonder (buiten)
49 Zij waren wat aan de late kant, maar zij moesten van over ver komen (ver)
50 Na driejaar heeft hij de vertering uit (is zijn verkering uit)
53 Je moet de moed niet laten zakken, maar de kop ervoor houden (moed houden)
54 Zij kunnen zo goed met elkaar geworden (met elkaar overweg)
55 De jongens hielpen de auto even aandrukken (aanduwen)
59 Hij kwam te laat, want hij had de band lek (zijn band was lek)
60 Ik zou wel willen komen, maar ik kan het echt niet wachten (heb echt geen tijd)
61 Weetje niet waf> (niet iets, niets)
62 Ik zet die bloemen maar eerst even op een vaas (in)
65 Hij gaat zich even deftig omtrekken (verkleden, omkleden)
66 U woont hier nog maar pas, mag и hier wel weze«?(heeft u het hier naar uw zin)
68 Altijd heeft hij het hoogste woord, hij is een echte snakkerd (opschepper)
Hagen (1982) onderscheidt de volgende vormen van dialectinterferentie
-fonologische dialectinterferentie b ν skaap i ρ ν schaap
-fonologisch-morfologische dialectinterferentie ik heb wat leerd i ρ ν geleerd
-syntactische dialectinterferentie hij wast zich de handen i ρ ν zijn handen
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-lexicaal-syntactische dialectinterferentie zm hebben cum i ρ ν in
-lexicale dialectinterferentie de deur is los i ρ ν open
-semantische dialectinterferentie omtrekken i ρ ν verkleden, omkleden
Uitgangspunt bij de keuze van de items was dat de interferentievoorbeelden veel in het
taalgebruik van de regio moesten voorkomen Er werd niet gestreefd naar een evenwichtige
verdeling over de verschillende soorten van dialectinterferentie Zo komt geen voorbeeld van
fonologische interferentie voor Fonologisch-morfologische dialectinterferentie komt maar
éénmaal voor Syntactische interferentie komt vijfmaal in de zinnentoets voor De grootste
groep bestaat uit gevallen van lexicaal-syntactische interferentie 17 keer Lexicale interferentie
komt 8 keer voor De categorie semantische interferentie is tenslotte 9 keer vertegenwoordigd

4.3 De afnameprocedure.
Op 5 oktober 1993 vond in het gebouw van de Gemeentelijke Scholengemeenschap in Emmen
de eerste ronde van de toetsafname plaats Nadat de proefpersonen om 16 00 waren
ontvangen, werd in het kort de gang van zaken uitgelegd Omdat niet alle proefpersonen in
deze eerste ronde konden worden getoetst, werd zeer nadrukkelijk gevraagd in het belang van
het onderzoek niet over de toetsen en de verdere gang van zaken te spreken Hoewel het
oorspronkelijk in de bedoeling lag na afloop van de toetsing een toelichting op het doel en de
opzet van het onderzoek te geven, moest hiervan worden afgezien, omdat met alle
proefpersonen op de eerste zitting aanwezig konden zijn In plaats van de mondelinge
toelichting werd daarom een informatie-stencil toegezegd, dat zou worden toegestuurd, nadat
de toetsingsfase zou zijn afgerond Er werd een presentielijst doorgegeven om na te kunnen
gaan, welke proefpersonen voor een nieuwe afspraak zouden moeten worden benaderd
Verder diende de presentielijst ook als adreslijst voor het toesturen van het informatiestencil
Vervolgens werden de toetsen in de aangegeven volgorde afgenomen
- opsteltoets (duur 20 minuten)
- zinnentoets (duur 20 minuten)
- matched-guise-toets (duur 15 minuten)
- attitudetoets (duur 15 minuten)
- kennistoets (duur 20 minuten)
In totaal nam de toetsing anderhalfuur in beslag De toetsen werden in de bovengenoemde
volgorde afgenomen om de proefpersonen zo lang mogelijk in het ongewisse te laten over het
werkelijke doel van het onderzoek Iedere toets werd voor de afname mondeling van een korte
procedurele toelichting voorzien Alle proefpersonen werkten met grote ernst en ijver aan de
opdrachten Bij navraag na afloop bleek men de toetsafname als interessant maar zeer
inspannend te hebben ervaren
Met de verhinderde proefpersonen werd zo snel mogelijk telefonisch contact
opgenomen om een nieuwe datum afte spreken De resterende proefpersonen werden op
dezelfde wijze, zoveel mogelijk in groepjes, getoetst In één geval bezocht ik de proefpersoon
na lestijd op school om de toetsen te kunnen afnemen
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5. RESULTATEN VAN НЕТ LEERKRACHTENONDERZOEK.

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het Leerkrachtenonderzoek worden gepresenteerd
Na de behandeling van de resultaten van de afzonderlijke toetsen, de matched-guise-toets
(5 1), de attitudetoets (5 2), waarbij op de domemvraag van de ¡tftitudetoets in een
afzonderlijke paragraaf (5 2.1) zal worden ingegaan, de kennistoets (5 3), de opsteltoets (5 4)
en de zinnentoets (5 5), wordt dit hoofdstuk afgesloten met een paragraaf waarin de resultaten
van de afzonderlijke toetsen met elkaar in verband gebracht worden, waarna algemene
conclusies uit het Leerkrachtenonderzoek worden getrokken (5 6)

5.1 Resultaten van de matched-guise-toets.

Het doel van de matched-guise-toets was enerzijds te onderzoeken of er verschillen in
toekenning van persoonlijkheidskenmerken tussen de standaardtaalversie en de dialectversie
naar voren zouden komen Anderzijds was het de bedoeling de relatie tussen deze toegekende
persoonlijkheidskenmerken en de persoonskenmerken van de proefpersonen (sekse,
schooltype, al dan niet dialectspreker, al of niet in de streek geboren) na te gaan
In Tabel 4 staan de frequenties weergegeven op de beoordelingscategorieen voor de 11
persoonlijkheidskenmerken van de matched-guise-toets (zie Bijlage 2) Bij de kolommen 1 t/m
S aan de linkerzijde van ieder persoonlijkheidskenmerk worden de frequenties van de scores
voor de standaardtaalspreker vermeld De beoordeling 1 is het meest positief, de beoordeling
5 het meest negatief, een score 3 geeft een neutraal oordeel aan De 6e kolom "gent" geeft het
gemiddelde van de beoordeling weer De 7e kolom "OTIÍ" (= missing data) geeft aan hoeveel
scores ontbraken Aan de rechterzijde van ieder persoonlijkheidskenmerk staan dezelfde
gegevens voor de dialectspreker
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Tabel 4. Frequenties beoordelingscategorieën voor de persoonlijkheidskenmerken van de
matched-guise-toets.
kenmerk
dialectspreker

standaardtaalspreker
pos

neg

neg

DOS

2

3

4

5

gem

intelligent 4

12

10

9

1

2,75 2

2,08 1

zelfvertr

2

20

7

5

3

2,65

0

2,00 2

sympath

4

20

10

2

0

2,28 2

6

0

2,86 2

humor

2

12

18

4

0

2,67 2

11

8

0

2,71 3

ambitieus 4

6

14

11

1

2,97 2

16

8

0

0

1,89 2

betrwbaa 4
r

20

10

1

1

2,31 2

3

15

13

5

0

2,56 2

vrolijk

1

9

16

8

1

2,97 3

12

19

5

0

0

1,81 2

beleefd

6

17

9

4

0

2,31 2

6

20

9

1

0

2,14 2

sociaal ν 2

20

12

1

1

2,42 2

0

9

18

7

1

3,00 3

leidgvkw 3

8

10

11

4

3,14

9

18

7

1

1

2,08 2

beschaafd 5

14

8

9

0

2,58 2

1

2

3

4

5

gem mis

6

20

9

1

0

2,14 2

11

17

4

5

0

11

16

7

2

1

9

20

2

14

12

1

mis

1

2

Uit de gegevens van Tabel 4 valt afte lezen, dat bij alle persoonlijkheidskenmerken met
uitzondering van humor het oordeel over de standaardtaalspreker gunstiger uitvalt, dan dat
over de dialectspreker. Verder blijken er nogal veel missing data te zijn. Bij de testafname
bleek er bij een sommige proefpersonen een zekere weerstand te bestaan tegen het beoordelen
van iemands persoonlijkheidskenmerken op basis van de in de test aangeboden stimuli. Eén van
de proefpersonen die in zijn eentje verantwoordelijk is voor het merendeel van de missing data
schreef ook op het score-formulier, dat hij dit onderdeel "onzin" vond. Deze proefpersoon
vulde overigens de rest van het score-formulier volledig in.
De verschillen tussen de gemiddelde beoordeling van de standaardtaalspreker en de
dialectspreker kunnen ook zichtbaar gemaakt worden in een grafiek, een zogenaamd
polariteitsprofiel (Knops 1987).
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Figuur 1. Polariteitsprofiel van de persoonkenmerken van de matched-guise.
In Figuur 1 geeft de ononderbroken lijn de gemiddelde scores voor de standaardtaalspreker
weer, terwijl de onderbroken lijn de gemiddelde scores voor de dialectspreker weergeeft Uit
Figuur 1 wordt zichtbaar, dat de scores voor de standaardtaalspreker bijna over de hele lijn
lager zijn, en dus positiever, dan die voor de dialectspreker met uitzondering van de variabele
humor
De verschillen tussen de gemiddelde scores voor de standaardtaalspreker en de
dialectspreker werden statistisch geëvalueerd met behulp van een t-test voor afhankelijke
steekproeven (correlated samples t-test). In Tabel 5 worden de resultaten van deze toetsingen
voor de variabelen van het matched-guise-onderzoek weergegeven. Het eerste getal bij iedere
variabele geeft het gemiddelde van de standaardtaalspreker weer, het tweede dat van de
dialectspreker.
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Tabel 5. Resultaten t-toets voor elk van de vanabelen
N
gemiddelde st dev
variabele
intelligentie
36
2 14
723
1 052
2 75
37
2 08
983
zelfver
2 65
1 060
trouwen
35
200
862
sympathiek
2 28
741
2 86
723
gevoel voor 36
2 67
756
humor
35
2 71
893
ambitieus
2 97
1 028
1 89
747
betrouwbaar 36
231
822
35
2 56
843
vrolijk
2 97
857
1 81
668
36
beleefd
231
889
2 14
723
36
sociaal
2 42
770
voelend
leidinggev
35
3 00
767
kwaliteiten
3 14
1 150
2 08
906
beschaafd
36
2 58
1025

van de matched-guise-toets.
t-waarde
df
Ρ
-3 69
35
001
-3 09

36

004

-2 71

34

010

142

35

165

-107

34

292

-2 86

35

007

-1 87

34

070

-3 00

35

005

-2 05

35

048

-45

34

654

-2 54

35

016

De gegevens uit Tabel 5 wijzen uit, dat er bij de volgende variabelen een significant verschil
bestaat tussen de wijze waarop de standaardtaalspreker en de dialectspreker werden
beoordeeld intelligentie, zelfvertrouwen, sympathiek, betrouwbaar, beleefd, sociaal voelend
en beschaafd. Het verschil bij de variabele intelligentie is het sterkst (p< 001) De verschillen
bij de vanabelen zelfvertrouwen, sympathiek, beleefd en betrouwbaar zijn ook nog zeer
significant (p< 01) Tenslotte is ook het verschil bij de variabele sociaal voelend significant
(P<05)
De proefpersonen gaven ook aan voor welk schooltype de spreker geschikt werd
geacht (zie Tabel 6) Links treffen we weer de beoordeling voor de standaardtaalspreker,
rechts de beoordeling voor de dialectspreker aan Wanneer meer dan één schooltype werd
aangegeven, werd het hoogste schooltype gescoord

Tabel 6. Resultaten geschikt schooltype.
standaardtaalspreker

lbo

mav hav vwo mis

1

11

21

3

2

school

dialectspreker

lbo

mav hav vwo

mis

5

9

7

17

0
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Ook hier zien we, dat de standaardtaalspreker gunstiger beoordeeld wordt In 24 gevallen
wordt de standaardtaalspreker geschikt geacht voor de twee hoogste vormen van voortgezet
onderwijs, tegenover 17 gevallen waar dit voor de dialectspreker het geval is De
dialectspreker wordt bovendien door niemand voor het VWO geschikt bevonden
Verder beoordeelden de proefpersonen de leesprestaties in diverse opzichten op een
vijfpuntsschaal De frequentieverdelingen van de beoordelingen van de leesprestaties met
betrekking tot de aspecten tempo, vloeiendheid, intonatie en uitspraak staan in Tabel 7
vermeld
Tabel 7. Beoordeling leesprestaties (technisch lezen).

1

2

standaardtaalspreker
3
4
5
gem mis

17
9
4
3

15
19
17
17

5
6
9
9

1
4
8
9

0
0
0
0

1,74
2,13
2,55
2,63

0
0
0
0

1

2

dialectspreker
3
4
5

gem mis

6
3
4
6

23
19
20
10

6
10
6
6

2,16
2,50
2,50
3,16

aspect

tempo
vloeiendh
intonatie
uitspraak

3
6
7
4

0
0
1
12

0
0
0
0

De beoordeling in Tabel 7 kan variëren van gunstig (1) tot ongunstig (5) Bij de beschouwing
van deze frequentieverdelingen wordt duidelijk, dat bij de onderdelen tempo, vloeiendheid en
uitspraak het oordeel steeds ten gunste van de standaardtaalspreker uitvalt Verder is
opvallend dat bij de variabele uitspraak de dialectspreker maar liefst 12 maal zeer ongunstig
wordt beoordeeld, terwijl dit oordeel nooit over de standaardtaalspreker wordt gegeven Zoals
boven is aangegeven, zijn de verschillen voor de variabelen tempo en vloeiendheid significant,
terwijl er bij uitspraak een tendens in dierichtingvalt waar te nemen Bij de variabele
intonatie daarentegen is sprake van een licht voordeel voor de dialectspreker
In Tabel 8 staan de frequentieverdelingen van de globale waarderingscijfers voor
leesvaardigheid afgedrukt in de linker kolom de frequenties voor de standaardtaalspreker, in
de rechter kolom de frequenties voor de dialectspreker Voor de dialectspreker ontbreekt één
cijfer en verder werd het cijfer 4,5 in geen enkel geval toegekend Aan de proefpersonen was
gevraagd alleen hele of halve punten toe te kennen
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Tabel 8. Frequentieverdelingen leesvaardigheidsciifers.
freq cijfer
cijfer leesvaardigheid
standaardtaalspreker
0
4
0
5
0
5,5
2
6
7
6,5
15
7
7
7,5
4
8
3
8,5
0
9
gemiddeld cijfer
standaardtaalspr
7,171 ( s 0 640)
missing data

freq cijfer dialectspreker
2
3
2
4
4
11
5
5
0
1
gemiddeld cijfer dialectspreker
6,689 ( s 1 133 )
1

Eén van de opmerkelijkste punten van Tabel 8 is, dat aan de dialectspreker 7 maal een
onvoldoende wordt toegekend, terwijl de standaardtaalspreker door geen enkele proefpersoon
onvoldoende beoordeeld is Bij de overige cijfers is er duidelijk een tendens in het voordeel van
de standaardtaalspreker Niettemin wordt er aan de dialectspreker 5 maal een 8 en zelfs
éénmaal een 9 toegekend Misschien heeft het feit dat het lezen van een dialecttekst
ongebruikelijk en daarom moeilijk is hierbij een rol gespeeld Op basis van de beschikbare
informatie kan hierover niets met zekerheid worden gezegd Bij de variabele cijfer is er
gemiddeld bijna een half punt verschil in het voordeel van de standaardtaalspreker Bovendien
blijkt uit de standaarddeviaties, dat de spreiding van de cijfers voor de dialectspreker groter is
In Tabel 9 worden de resultaten van de t-test voor de variabelen van de beoordeling van de
leesprestatie weergegeven Een lage gemiddelde score geeft een gunstig, een hoge gemiddelde
score een ongunstig oordeel aan
Tabel 9. Resultaten t-toets variabelen leesprestatie (technisch lezen).
N
gemiddelde st dev
t-waarde
df
variabele
tempo

38

vloeiendhei 38
d
38
intonatie
uitspraak

38

cijfer

37

Ρ

S
D
S
D
S
D
S
D

1 74
2 16
2 13
2 50
2 55
2 50
2 63
3 16

795
789
906
862
950
1007
942
1 516

- 3 02

37

005

-2 16

37

037

34

37

737

-1 82

37

077

S
D

7 17
6 69

0 640
1 133

2 80

36

008
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Als we naar de verschillende aspecten van de beoordeling van de leesprestatie kijken, dan
kunnen we vaststellen, dat de standaardtaalspreker een hoger cijfer krijgt, terwijl ook zijn
uitspraak hoger wordt gewaardeerd Bovendien overtreft hij de dialectspreker wat tempo en
vloeiendheid betren
Nu het effect van de afzonderlijke variabelen onderzocht is, rijst de vraag naar de
onderliggende samenhang tussen de verschillende variabelen Het is gebruikelijk om een
dergelijke vraag te beantwoorden door de vanabelen te onderwerpen aan een factor-analyse
Om aan te sluiten bij wat in verwant onderzoek gebruikelijk is, werd daarom ook hier een
dergelijke analyse uitgevoerd De factor-analyse was bedoeld om ( i ) de eventuele factoren te
achterhalen die aan de diverse variabelen van de matched-guise-toets ten grondslag liggen, ( ii )
na te gaan of de dialectspreker en de standaardtaalspreker ten aanzien van deze factoren
verschillend werden beoordeeld en ( iii ) om - via het berekenen van telkens twee factorscores
voor de betrokken proefpersoon (één in diens rol als beoordelaar van de dialectspreker en één
in diens rol als beoordelaar van de standaardtaalspreker) - een index (op proefpersoonniveau)
te verkrijgen voor de gevoeligheid voor dit verschil (eventueel per getrokken factor) Deze
"matched-guise-sensitiviteit" zou vervolgens zowel kunnen worden gerelateerd aan de
persoonskenmerken van de proefpersonen als aan hun gedrag bij de andere testonderdelen Er
werden met behulp van principale-componentenanalyse onder toepassing van het "eigenwaarde
> 1 -criterium " drie factoren geëxtraheerd die in totaal 67 4% van de variantie verklaarden De
met varimax-rotatie verkregen factor-matrix wordt in Tabel 10 gepresenteerd
Tabel 10. Resultaten factor-analyse vande variabelenvan de matched-gutse-toets.
factor 2
factor 3
variabele
factor 1
ambitieus
sympathiek
intelligentie
leidinggev
kwaliteiten
betrouwbaar

792
747
727
702

030
224
354
110

274
035
348
462

673

481

-0774

vrolijk
beleefd
sociaal
beschaafd

001
461
157
464

792
731
661
559

241
-085
121
351

humoristisch
zelfverzekerd

038
400

162
101

792
722

Op grond van de ladingen in Tabel 10 kunnen de items als volgt met de gevonden factoren in
verband gebracht worden
factor 1 ambitieus, sympathiek, intelligentie, leidinggevende kwaliteiten, betrouwbaar
factor 2 vrolijk, beleefd, sociaal, beschaafd
factor 3 humoristisch, zelfverzekerd
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Diederen et al (1980) vonden in hun onderzoek de volgende factoren
factor 1 sympathiek, betrouwbaar, beleefd, sociaal voelend, beschaafd
factor 2· humor, vrolijk
factor 3' intelligent, ambitie, leidinggevende kwaliteiten.
Omdat de variabele zelfvertrouwen niet duidelijk hoog op één factor laadde, werd deze door
Diederen с s niet verder meer in de datareductie betrokken (Diederen et al 1980 102) In
navolging van Hagen (1980) karakteriseerden Diederen et al factor 1 als de dimensie sociale
aantrekkelijkheid/persoonlijke integriteit Factor 2, die in geen enkel ander onderzoek werd
aangetroffen, werd aangeduid met de samenstellende items humor/vrolijkheidsfactor Factor 3
noemden Diederen et al de maatschappelijk succesfactor Wanneer we de resultaten van
Diederen et al met die van mijn onderzoek vergelijken, valt op, dat beide onderzoeken
weliswaar 3 factoren opleveren, maar dat de gevonden factoren inhoudelijk sterk van elkaar
verschillen Worden deze verschillende onderzoeksresultaten veroorzaakt door verschillen
tussen de proefpersonen uit het onderzoek van Diederen et al en die uit mijn onderzoek, óf
weerspiegelen de verschillen wellicht een statistisch onstabiel beeld, tengevolge van de
ongunstige verhouding tussen het aantal proefpersonen en het aantal variabelen in mijn
onderzoek "> Om deze vraag te kunnen beantwoorden, werd besloten heranalyses uit te voeren,
elk gebaseerd op een steekproef-met-teruglegging (n = 38) uit het proefbersonenbestand (een
zogenaamd bootstrap-sample) Al na 25 heranalyses wees een sterk wisselend beeld duidelijk
in derichtingvan onstabiliteit als oorzaak Naast drie-factoriele oplossingen (17 x), werden
ook twee-factorièle oplossingen (2 x) en vier-factoriele oplossingen (6 x) verkregen
Bovendien werd bij de in totaal 17 drie-factoriele oplossingen in plaats van een verdeling 5 - 4
- 2 in 13 gevallen een afwijkende verdeling zoals 5 - 5 - 1 of 7 - 2 - 2 verkregen Tenslotte
werd bij de verdeling 5 - 4 - 2 de eerder gevonden verdeling van de variabelen over de 3
factoren geen enkele maal gereproduceerd Bij de kleine steekproefomvang, het aantal
variabelen en het vermoedelijke aantal onderliggende factoren (3) zijn de standaardfouten van
een relatief groot aantal relevante statistics (correlatiecoefficienten en factorladingen)
eenvoudig te groot om stabiele resultaten op te leveren
Door het wegvallen van de factoranalyse werd voor een alternatieve berekening van
deze "matched-guise-sensitiviteit" gekozen Voor iedere proefpersoon werd daarbij per
variabele van de matched-guise-toets (intelligentie, zelfvertrouwen etc ) bekeken of het
oordeel bij de vergelijking van de standaardtaal-versie met de dialect-versie gunstiger werd,
gelijk bleef of ongunstiger werd Bij een gunstigere beoordeling van de standaardtaal-versie
werd een score 1, bij een gelijke beoordeling een score 0, en bij een gunstigere beoordeling bij
de dialect-versie een score - 1 toegekend De variabele humor werd hierbij buiten beschouwing
gelaten, omdat dit de enige variabele was, waarbij het oordeel over de dialectversie altijd het
gunstigst was Vervolgens werd per proefpersoon het gemiddelde bepaald over deze
toegekende scores, welk gemiddelde kon variëren van minimaal -1 (als de dialectversie op alle
variabelen gunstiger beoordeeld werd) tot maximaal +1 (als de standaardtaalversie op alle
punten gunstiger beoordeeld werd) Dit gemiddelde (matched-guise-sensitiviteit) hanteer ik in
het vervolg als een index voor de individuele dialectvijandigheid en wordt als "shift"
aangeduid. De genoemde gemiddelden zijn in kolom 6 van Tabel 11 te vinden Hun
betrouwbaarheid is bevredigend α = 0 81 ) Bij sommige proefpersonen ontbraken gegevens
Er is alleen een shift-waarde berekend indien ten minste 8 antwoorden beschikbaar waren In
kolom 6 staan de proefpersonen voor wie geen shift-waarde kon worden berekend met een *
aangegeven Verder wordt in de kolommen 2 t/m 5 per proefpersoon aangegeven de sekse,
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het al of niet in de streek geboren zijn (all/aut), het schooltype waaraan men werkt en of men al
dan niet dialect spreekt
Tabel 11. Dialectvijandigheidsscores matched-guise
sekse
all/aut
school- dialectsp shiñ
PP
r
type
2
m
ail
vo
nee
20
3
m
aut
vo
20
ja
4
m
aut
vo
-30
ja
5
m
aut
vo
00
ja
m
ail
bo
-40
6
ja
m
aut
bo
-10
9
ja
11
m
aut
vo
10
ja
12
m
ail
bo
nee
*
20
14
m
ail
vo
ja
16
m
aut
bo
nee
80
bo
1 00
17
m
ail
ja
19
m
aut
bo
100
ja
31
m
aut
vo
40
ja
33
m
ail
vo
nee
00
m
bo
10
41
aut
ja
bo
nee
-30
42
V
ail
51
m
aut
vo
nee
80
52
m
bo
nee
*
aut
53
m
aut
vo
10
ja
54
V
aut
bo
-20
ja
55
m
aut
bo
nee
-10
56
V
ail
vo
nee
20
57
aut
bo
-30
m
ja
V
58
aut
vo
20
ja
V
59
aut
vo
nee
-30
70
60
m
ail
pa
ja
V
71
aut
pa
nee
30
73
V
aut
pa
50
ja
V
74
aut
pa
50
ja
75
m
ail
pa
-10
ja
V
76
aut
pa
75
ja
V
77
ail
pa
nee
80
V
78
aut
pa
nee
60
V
79
aut
pa
10
ja
V
80
aut
pa
80
ja
V
91
aut
pa
nee
.50
92
V
aut
pa
nee
78
Tabel 11 laat zien dat de matched-guise-sensitiviteit varieert van - 40 (voor demeest
dialectvriendelijke proefpersoon nummer 6) tot + 1 00 (voor de meest dialectvijandige
proefpersonen nummer 17 en 19)
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De matched-guise-sensitiviteit werd vervolgens gerelateerd aan de persoonskenmerken
sekse (mannen: gem. shift 0.19; vrouwen: 0.35), dialectspreker-of-niet (dialectsprekers: 0.21;
niet-dialectsprekers: 0.33), autochtoon/allochtoon (autochtoon: 0.27, allochtoon 0 22), en
schooltype (v.o.: 0.14; basisschool: 0.11; pabo: 0.51) Alleen het effect van de variabele
schooltype bleek significant (ONEWAY: F (2, 33) = 4.13, ρ = 0.025), waarbij post hoc
comparisons conform Tukey lieten zien dat de pabo-studenten een grotere depreciatie ten
aanzien van het dialect vertonen dan de leerkrachten uit het basisonderwijs en - in tendentie dan de v.o.-docenten.
In Figuur 2 wordt het resultaat weergegeven van de splitsing van de
dialectvijandigheidsscores naar schooltype. De kolommen geven de gemiddelde shift-waarden
per schooltype weer.
dialectvijandigheid matched guise

Figuur 2. Dialectvijandigheidsscores matched-guise per schooltype.
Uit Figuur 2 valt duidelijk afte lezen, dat de pabo-studenten over het algemeen het meest
vijandig tegenover het dialect staan. De meest positieve houding wordt bij de leerkrachten uit
het basisonderwijs aangetroffen.
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5.2 Resultaten attitudetoets.

Zoals in 4 2 2 werd beschreven, heb ik mij bij het samenstellen van de taalattitudetoets (zie
Bijlage 1) grotendeels gebaseerd op de door Diederen et al ontwikkelde toets De items 27
t/m 30 van Diederen et al werden weggelaten, terwijl de items LA 4, LA 7, LA 13 en LA 19
werden toegevoegd Als we proberen in deze items gemeenschappelijke elementen te
ontdekken, dan tekenen zich 3 aspecten af
- items die met de attitude t o ν het dialect in algemene zin te maken hebben bijv (10,
9,15,2,21,5)
- items die op het didactisch handelen betrekking hebben bijv (19, 4, 7, 3, 26)
- items m b t de invloed van het dialect op schoolprestaties bijv (11, 1,6)
In Tabel 12 worden de scores op de attitudevragen gepresenteerd met uitzondering van vraag
13 {Spreekt и een dialect ? Zo ja, welk ?) en vraag 25, de domeinvraag Omwille van de
overzichtelijkheid worden de vragen in Tabel 12 in verkorte vorm weergegeven Voor de
letterlijke tekst van de vragen kan men Bijlage 1 raadplegen In de 2e t/m 6e kolom worden de
frequentieverdelingen van de scores op de vragen vermeld De scores konden vaneren van 5
(= helemaal oneens) tot 1 (= helemaal eens) In de kolommen 7 en 8 worden per vraag de
percentages van de scores oneens en eens weergegeven Hierbij zijn de neutrale scores (3)
buiten beschouwing gelaten In de kolommen 9 en 10 tenslotte worden de gemiddelde score en
de standaarddeviatie per vraag opgesomd De vragen zijn geordend naar opklimmend
gemiddelde, dat wil zeggen dat de proefpersonen het gemiddeld het meest eens waren met
vraag 4 en het minst met vraag 9
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Tabel 12. Resultaten attitudetoets.
vraag

oneens
5
4

3

2

eens
1

pet
pet gem
oneen eens

0

2

1

11

24

s
53

92.1 1 50

80

0

1

0

17

20

26

97.4 153

65

2
24 maatschappelijke
aanvaarding dialect belangrijk
voor zelfvertrouwen

1

0

14

21

79

92.1 1 66

102

7 leerkracht moet Drents
begrijpen

1

3

2

12

20

10 5

84.2 1 76

1 05

10 dialecten moeten volledig
geaccepteerd worden

2

3

5

9

19

13 2

73.7 1 95

1 21

18 school moet meewerken
aan standaardisering

2

5

7

13

11

184

63.2 2 32

1 19

17 Drents is heldere,
expressieve taal

4

2

16

7

9

158

42.1 2 61

1 22

4 uitschakelen dialect kan tot
psychische schade leiden

4

6

6

15

7

26 3

57.9 2 61

126

23 Drents klinkt even goed als 7
ABN

8

10

6

7

39 5

34.2 3 05

137

14 afnemen dialectgebruik
bevordert solidariteit

12 6

5

5

57 9

26.3 3 45

137

14 6

7

3

57 9

26.3 3 45

125

10 9

6

3

52 6

23.7 3 47

127

11 13

2

1

57 9

7.9

3 76

102

20 leerkracht moet
dialectfouten kunnen
verbeteren
19 kennis dialect nodig voor
begrip van sommige
taalfouten

10

8 aanmoedigen dialectgebruik 8
is belachelijk
12 dialect op school schaadt
reputatie

10

11
22 leerkrachten moeten
dialectgebruik in klas toestaan

sd

76

3

2

eens
1

pet
pet gem
oneen eens

17

10 1

5

5

s
71 1

26.3 3 76

148

1 dialectgebruik motiveert tot 13
verder leren

14 2

7

2

71 1

23.7 3 76

1 26

3 aanvaarding dialect op
school
remt prestaties

13

12 6

6

1

65 8

18.4 3 79

1 17

5 Drents is taalsysteem met
gebrekkige structuur

14

9

1

2

60 5

7.9

3 84

1 13

11 vervanging dialect door
A B N verbetert
leervermogen

16

11 4

6

1

71 1

18.4 3 92

1 19

21 Drents klinkt slordig en
onverzorgd

18

10 5

4

1

73 7

13.2 4 05

1 14

26 leerkracht moet
dialectsprekend kind niet
corrigeren

16

15 6

0

1

78 9

2.6

4 18

90

16 dialect als voertaal op
school
2 dialect verbastering A B N

23

9

1

4

1

84 2

13.2 4 29

1 11

27

5

1

2

3

84 2

13.2 4 34

126

15 hoe sneller dialect
verdwijnt hoe beter

32

3

1

1

1

92 1

5.3

4 68

87

9 dialecten hebben negatieve
invloed op cultuur

33

4

0

1

0

97 4

2.6

4 82

56

vraag

6 Drents belemmert
leervermogen

oneens
5
4

12

sd

Uit Tabel 12 valt afte lezen, dat een duidelijke meerderheid het een didactisch voordeel vindt,
als de leerkracht vertrouwd is met het dialect Zo beaamt men in meerderheid, dat kennis van
het plaatselijk dialect nodig is om sommige taalfouten te kunnen begrijpen (19), dat een
leerkracht door het dialect veroorzaakte fouten in schriftelijk werk moet kunnen verbeteren
(20) en dat een leerkracht met Drentssprekende kinderen in de klas het Drents moet kunnen
begrijpen (7) Ook ten aanzien de wenselijkheid van maatschappelijke acceptatie van het dialect
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bestaat een grote consensus Dit blijkt uit de oordelen over de belangrijkheid van
maatschappelijke aanvaarding van het dialect voor het zelfvertrouwen van dialectsprekers (24)
en de wenselijkheid van volledige acceptatie van dialecten (10) In elk van deze gevallen is
tenminste driekwart van de proefpersonen het met de stelling eens
Een duidelijke meerderheid is het oneens met stellingen die een negatief maatschappelijk oordeel over het dialect impliceren Men vindt niet dat het dialect een negatieve
invloed op de nationale cultuur en beschaving heeft (9) Het dialect klinkt niet slordig en
onverzorgd (21), is géén verbastering van het А В N (2) en hoeft ook niet uitgebannen te
worden (15) Op het terrein van de didactiek is men van oordeel, dat het dialect geen voertaal
op school moet zijn (16), terwijl dialectsprekende leerlingen wel gecorrigeerd moeten worden
(26) Men gelooft niet dat het dialect een negatief effect op de leercapaciteiten van kinderen
heeft (11, l e n 6 )
Uit de in Tabel 12 gepresenteerde resultaten blijkt een positieve houding ten opzichte
van het dialect Men staat echter afwijzend tegenover het toestaan van het dialect in de
lessituatie Dit terwijl toch 57,9% van de proefpersonen gelooft, dat pogingen om het
dialectgebruik op school uit te schakelen psychische schade kunnen veroorzaken bij
dialectsprekende kinderen (vraag 4) Men gelooft niet in een negatieve invloed van het dialect
op de schoolprestaties De leerkracht moet kennis hebben van het plaatselijk dialect om de
dialectsprekende leerlingen op een adequate wijze te kunnen helpen De leerkracht moet indien
nodig de dialectsprekende leerling zo wel in het schriftelijk als mondeling taalgebruik
verbeteren (vraag 20 en 26)
Op soortgelijke als bij de matched-guise-toets werd bij de attitudetoets getracht een
dialect-vriendelijkheids-schaal te ontwikkelen Het is gebruikelijk om de resultaten van een
attitudetoets aan een factor-analyse te onderwerpen Hoewel een dergelijke analyse om die
reden ook hier in eerste instantie werd uitgevoerd, is er van afgezien de resultaten van deze
analyse uitvoerig te presenteren of voor verdere beschouwingen te gebruiken De resulterende
structuur maakte een nog onstabielere indruk dan bij de factor-analyse van de matched-guisetoets Bij hetzelfde aantal proefpersonen is er nu sprake van maar liefst 32 variabelen, terwijl
het aantal factoren dat de principale componentenanalyse (met het "eigenwaarde > 1extractiecriterium ") opleverde 11 bedroeg en zowel vóór als ná varimax-rotatie tot grote
interpretatieproblemen leidde
Op grond hiervan is gekozen voor een andere benadering Besloten werd bij de notie
"dialectvriendelijkheid" de hiervoor genoemde a priori indeling van de items te vereenvoudigen
tot dialectvriendelijkheid binnen de onderwijssituatie en dialectvriendelijkheid buiten het
domein van het onder WIJS Uitgaand van deze a priori indeling van de items en onder
hantering van Cronbach's α als indicatie voor schaalbaarheid, selecteerde ik uiteindelijk als
optimale itemset voor dialectvriendelijkheid binnen de onderwijs situatie de items 6, 11, 16,
20*, 22*, 254*, 258* (α = 0 73) en voor dialectvriendelijkheid buiten het onderwijs 2, 9,
10*, 14, 15, 17, 18, 21, 23*, 24, 251*, 252*, 253*. 255* en 257* (α = 0 81) De met een *
gemerkte variabelen zijn vanwege de tegenovergesteld georiënteerde formulering
"omgepoold" De gerapporteerde waarden van Cronbach's α staan de middeling over de
hiervoor gegeven items niet in de weg De driecijferige items hebben betrekking op de
domeinvragen
In Tabel 13 worden in de kolommen 2 en 3 per proefpersoon de gemiddelden voor de
categorieën
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( i ) dialect in de onderwijssituatie en ( ii ) dialect buiten de onderwijssituatie weergegeven
Een score 1 betekent dat men het minst positief staat tegenover het dialect in deze categorìe,
een score 5 betekent dat men het meest positief staat tegenover het dialect in deze categorìe
Tabel 13. Dialectvnendehjkfieidsscores attitudetoets.
ppnr

dialect in onderwijs

2
3
4
5
6
9
10
11
12
14
16
17
19
31
33
41
42
51
52
53
54
55
56
57
58
59
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
91
92

3 57
3 14
3 29
3 43
3 71
3 43
3 57
2 43
2 14
4 29
2 43
2 29
4 14
3 14
4 29
3 86
3 14
2 14
4 43
3 57
3 71
2 71
3 57
4 57
3 71
2 71
2 71
3 71
2 71
2 57
3 14
3 14
2 29
4 86
3 57

400
3 00

186

dialect buiten
onderwijs
3 93
3 60
4 27
4 73
3 73
4 40
4 67
4 13
3 27
4 53
4 07
4 07
4 00
3 60
4 40
4 53
4 00
3 20
4 47
4 00
4 47
2 60
4 33
4 60
4 27
3 93
3 13
4 20
3 93
3 20
3 13
3 53
3 27
3 87
4 13
3 87
3 87
2 67
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Als wenk voor de manier waarop Tabel 13 gelezen moet worden, wijs ik erop dat
proefpersoon 92 in beide situaties het meest negatief tegenover het dialect blijkt te staan.
Verder kan uit Tabel 20 worden opgemaakt, dat de proefpersonen, met uitzondering van de
proefpersonen 19, 55, 57, 75, 78 en 80, gereserveerder tegenover het dialect staan in de
onderwijssituatie dan daarbuiten. De verschillen zijn echter niet groot.
Als we de scores uit Tabel 13 voor de situatie dialect-binnen-het-onderwijs en dialectbuiten-het-onderwijs middelen en die gemiddelden grafisch representeren, krijgen we het in
Figuur 3 gepresenteerde resultaat.
Attitude tegenover dialect
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Figuur 3. Dialectwiendelijkheidsscores voor de situatie binnen en buiten het onderwijs.
Uit Figuur 3 blijkt, dat men gereserveerder staat tegenover het dialect binnen de
onderwijssituatie dan daarbuiten. Het verschil tussen de gemiddelde dialectvriendelijkheid
binnen de onderwijssituatie (3.29) en daarbuiten (3.91) blijkt bij toetsing significant
(differentietoets: t = 6.63, ρ < .001). Daarnaast is ook interessant of er verschillen per
schooltype zijn voor de situatie binnen en buiten het onderwijs. In Figuur 4 worden de
dialectvriendelijkheidsscores per schooltype binnen het onderwijs weergegeven.
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Figuur 4. Dialectvriendelijkheidsscores per schooltype binnen het onderwijs.
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Het oordeel van de leerkrachten uit het basisonderwijs en dat van de pabo-studenten blijkt
voor de situatie binnen het onderwijs nauwelijks te verschillen De leerkrachten uit het
voortgezet onderwijs staan het meest afwijzend tegenover het dialect in dit domein De
verschillen zijn met significant F (2, 35)= 41, ρ = 66
In Figuur 5 worden de dialectvnendelijkheidsscores per schooltype voor de situatie
buiten het onderwijs weergegeven
dialect buíten onderwijs per schooltype
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Figuur 5. Dialectvriendehjkheidper schooltype buiten het onderwijs
Uit Figuur S blijkt, dat de pabo-studenten ongunstiger over het dialect buiten de
onderwijssituatie oordelen dan de leerkrachten uit basisonderwijs en voortgezet onderwijs De
verschillen russen de pabo-studenten en de overige leerkrachten zijn hier significant (zie
hieronder)
Met behulp van t-toetsen en vanantie-analyse werden de gegevens voor de twee
categorieën vanabelen van de attitudetoets gerelateerd aan de persoonskenmerken sekse,
allochtoon/autochtoon, schooltype en dialectspreker-of-met Alleen de verschillen in
schooltype buiten het onderwijs gingen gepaard met significante verschillen in
dialectvnendelijkheid (ONEWAY ANOVA F (2, 35) = 4 079, ρ = 026), waarbij post hoc
comparisons volgens Tukey lieten zien, dat de pabo-studenten minder dialectvnendehjk waren
dan de ovenge categorieën Bij het persoonskenmerk dialectspreker-of-met kon bij de
categorie dialect-buiten-het4mderwijs een tendentieel significant verschil worden
geconstateerd ( t = 1 79, ρ = 081) De dialectsprekers neigen ertoe gunstiger over het dialectbuiten-het-onderwijs te oordelen dan de niet-dialectsprekers
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5.2.1 Resultaten van de domeinvraag van de attitudetoets.
De domeinvraag (zie Bijlage 1 vraag 25), dat wil zeggen de vraag naar de situaties waarvoor
het dialect door de proefpersonen geschikt geacht werd, is in de literatuur vaak het onderwerp
van speciale aandacht geweest Daarom wordt deze vraag in de paragraaf afzonderlijk aan de
orde gesteld
Vraag 25 uit onze attitudetoets was identiek aan vraag 22 uit het onderzoek van
Diederen et al (1980) De proefpersonen moesten de geschiktheid van het dialect aangeven
voor 8 domeinen
-thuis
- ouders onderling
- met vrienden
- op school buiten de les
- tussen ouders en kinderen
- op school in de les
-tegen "officiële figuren"
- op radio en televisie
Van deze 8 domeinen waren er 5 vrijwel identiek aan de domeinen uit Geerts, Nootens & Van
den Broeck (1977)
- ouders onderling
- met vrienden
- tussen ouders en ¡anderen
- op school in de les
- op radio en televisie
Zowel bij Geerts, Nootens & Van den Broeck (1977), die de attitudes van Vlamingen
onderzochten, als bij Van Hout (1978), die een vergelijkbaar onderzoek deed m Nijmegen,
bleek het oordeel over de geschiktheid van het dialect te dalen met het formeler worden van
het domein Bij de 5 domeinen uit het onderzoek van Diederen et al die vergelijkbaar waren
met die uit het onderzoek van Geert, Nootens/ & Van den Broeck viel een zelfde patroon van
formeel naar informeel waar te nemen In Tabel 14 worden de scores weergegeven voor de 8
domeinen uit mijn onderzoek De scores geven de gemiddelden voor het betrokken domein
weer Hoe hoger de score des te geschikter men de situatie acht om dialect te spreken De
volgorde waarin de domeinen worden gepresenteerd is gelijk aan die van Diederen et al
Tabel 14. Gemiddelde scores domeinvraag.
4,60
thuis
ouders onderling
4,76
met vrienden
4,82
op school buiten de les
4,05
tussen ouders en kinderen
3,78
1,87
op school in de les
tegen "officiële figuren"
1,40
op radio en televisie
1,89
De verschillen tussen de domeinen werden met behulp van een repeated measurements
ANOVA getoetst, met domein als binnen-proefpersonen-factor Deze analyse, die duidelijk
wees op verschillen tussen de domeinen, F (7, 259) = 103 89 (p < 001), werd vervolgd met a
posteriori vergelijkingen tussen de domeinen conform Tukey (α = 0 05) Dit resulteerde in
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drie, intern ononderscheidbare, equivalentieklassen van domeinen De proefpersonen achtten
het gebruik van het dialect het meest acceptabel in de domeinen thuis, ouders onderling en
met vrienden, gevolgd door op school buiten de les enlussen ouders en kinderen, terwijl op
school in de les, tegen officiële figuren en op radio en televisie het minst geschikt werden
geacht als domein voor dialectgebruik
In Figuur 6 heb ik de resultaten van Diederen et al (1980) gecombineerd met de in
Tabel 14 vermelde resultaten
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Figuur 6. Vergelijking resultaten van domeinvraag Diederen en Van Reydt.
In Figuur 6 valt te zien, dat de resultaten uit beide onderzoeken vrij sterk overeenkomen Zowel bij
Diederen als bij mijn onderzoek is er na het domein ouders/kind een duidelijke knik in de profielen
waar te nemen De sterke daling bij het domein op school m de les geeft duidelijk aan, dat men
afwijzend tegenover het dialect in de lessituatie staat De proefpersonen uit mijn onderzoek lijken hier
zelfs nog wat negatiever tegenover te staan dan die uit het onderzoek van Diederen et al

5.3 Resultaten van de Kennistoets.
De bedoeling van de kennistoets was vast te stellen welke kennis leerkrachten en aanstaande
leerkrachten hebben van de relatie tussen standaardtaal en dialect, de dialectproblematiek in het
onderwijs en de vraag in hoeverre leerkrachten en aanstaande leerkrachten in staat zijn de
oorzaak van een door het dialect veroorzaakt probleem met de standaardtaal op te sporen De
kennistoets (zie Bijlage 3) bestond uit 13 meerkeuzevragen en een casus In Tabel 15 wordt
het aantal (3 e kolom) en het percentage (4e kolom) goede antwoorden per vraag weergegeven
Vanwege de overzichtelijkheid zijn de vragen in verkorte vorm weergegeven
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Tabel 15. Resultaten Kennistoets.
vraag
korte inhoud

correcte
antw

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9*

Nederlands is dialect van Westgermaans
Verschil tussen dialect en accent
Oorzaken verschillen oostelijke dialecten en standaardtaal
Tijdstip ontstaan standaardtaal
Oorzaken taalverandering
Verschil functie standaardtaal en dialect
Factoren die taaivariatie beïnvloeden
Percentage dialectsprekers
Kinderen worden alleen dialectspreker indien dit thuistaal

6
34
12
8
13
9
16
18
24

16
89
32
21
34
24
42
47
63

10*

Standaardtaalsprekers zijn intelligenter dan
dialectsprekers
Dialectsprekers genieten minder sociaal aanzien dan
standaardtaalsprekers
Dialectsprekers hebben meer moeite met standaardtaal
Dialectsprekers hebben meer moeite met andere vakken

37

97

35

92

34
12

89
32

11*
12*
13*

* juist/onjuist-vragen
In Figuur 7 zijn de resultaten uit Tabel 15 met behulp van een staafdiagram gevisualiseerd
100,
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vr2
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vr5
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vr9 vr10 vr11 vr12 vr13

Figuur 7. Resultaten kennistoets.
In Figuur 7 valt op onmiddellijk op, dat de vragen 2, 9, 10, 11 en 12 door relatief veel
proefpersonen goed werden beantwoord Daarvan hebben de vragen 9, 10 en 12 direct met de
onderwijspraktijk te maken Daarbij moet echter wel in het oog worden gehouden, dat het
format van deze vragen (juist/onjuist), al zorgt voor een hoge kansscore bij onzekerheid
Opvallend is in dit verband de lage score op vraag 13 (ook dichotoom)
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-Dialectsprekende kinderen hebben op school ook vaak meer moeite met andere
vakken dan kinderen die van huis uit Standaardnederlands spreken.
De leerkrachten zijn zich wel bewust van de nadelige invloed van het dialect op de beheersing
van de standaardtaal, maar geloven niet dat dit doorwerkt in andere vakken Deze bevinding is
in strijd met één van de resultaten van het "Kerkrade-project" Daar bleek de grote afstand die
in Kerkrade tussen de milieutaai en de schooltaal bestaat niet alleen bij het taalonderwijs, maar
ook bij vakken als rekenen (vooral het zgn redactie-rekenen), aardrijkskunde en geschiedenis
tot problemen te leiden Volgens de indeling van Daan (1968) zou de afstand van het
Zuiddrents tot het Standaardnederlands echter nog groter moeten zijn dan die van het
Limburgs Volgens Tissing (1988) spreekt zeker 50% van de mensen in Drenthe dialect In
kleinere plaatsen is dit percentage nog hoger (70-80%), in grotere plaatsen lager. Veel
kinderen gaan dus Drentstalig of tweetalig naar de basisschool Het lijkt waarschijnlijk, dat de
problemen met andere vakken onder invloed van het dialect groter zijn dan de leerkrachten
vermoeden
Op vraag 8, waarin gevraagd wordt een schatting te maken van het percentage van de
Nederlandse bevolking dat van huis uit dialect spreekt, scoort slechts 47% van de
proefpersonen een juist antwoord Het aantal dialectsprekers wordt daarbij te laag geschat Het
antwoord op vraag 13 (Dialectsprekende kinderen hebben op school meer moeite met andere
vakken dan kinderen die van huis uit Standaardnederlands spreken. Juist/Onjuist) wijst er op,
dat de problemen die door het dialect in het onderwijs worden veroorzaakt toch enigszins
worden onderschat Bovendien zouden deze problemen, gezien de scores op vraag 8, wel eens
voor meer leerlingen kunnen gelden dan de leerkrachten vermoeden
Vraag 10, die betrekking had op verschillen in intelligentie tussen dialectsprekende en
standaardtaalsprekende kinderen, wordt door maar liefst 97% ontkennend beantwoord Dit
resultaat strookt niet met één van de resultaten van de matched-guise-toets waar de
standaardtaalspreker hoger wordt ingeschat ten aanzien van intelligentie Ook hier blijkt weer
dat er een verschil tussen openlijke en verborgen nonnen kan bestaan
Op de eerste 7 vragen scoorden de meeste proefpersonen laag met uitzondering van
vraag 2 die betrekking had op het verschil tussen een accent en een dialect Het betrof hier
echter vooral vragen van taaltheoretische aard. het Nederlands als dialect van het
Westgermaans, het Hollands als basis voor de standaardtaal, het tijdstip van ontstaan van het
Nederlands, de oorzaken van taalverandering, de verschillen tussen standaardtaal en dialect en
de factoren die een rol spelen bij taaivariatie Hierbij moet men wel bedenken, dat een
eventueel gebrek aan theoretische kennis, een juist didactisch handelen niet in de weg hoeñ te
staan.
De kennistoets werd besloten met een casus (vraag nummer 14, zie Bijlage 3) De
proefpersonen moesten alleerst uit 10 gegeven zinnen de regels voor het gebruik van het
lidwoord en het betrekkelijk voornaamwoord in het Gronings afleiden Deze regels gelden niet
voor het Drents Vervolgens werd gevraagd om met behulp van de afgeleide regels 2 gevallen
van interferentie te verklaren-Dat is het veulen die pas geboren is.
-Dat is het hemd die nog gestreken moet worden.
De gedachte achter het voorleggen van deze casus was, dat leerkrachten niet alleen in staat
moeten zijn om fouten als zodanig te signaleren, maar ook moeten kunnen uitleggen waarom
iets fout is In totaal moesten 4 antwoorden gegeven worden De vraag naar de regels voor het
gebruik van het lidwoord in het Gronings werd door 15 proefpersonen, dat wil zeggen 42%,
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goed beantwoord In het Gronings wordt het lidwoord na een voorzetsel vaak weggelaten In
Hunsingo, Fivelingoo en in mindere mate in het noordelijk Oldambt wordt het lidwoord ook
weggelaten, wanneer geen voorzetsel voorafgaat (Schunnga 1923)
Het verschil tussen het gebruik van betrekkelijke voornaamwoorden tussen het
Gronings en het Standaardnederlands werd door géén van de proefpersonen ontdekt in het
Gronings kan behalve met dat ook met dei naar een levend onzijdig subject worden verwezen
In de zin Dat is het veulen die pas geboren is valt de interferentie te verklaren uit het
feit, dat in het Gronings met dei naar het veulen verwezen kan worden, omdat het een levend
subject is Omdat in andere gevallen dei equivalent is aan het Standaardnederlandse die, ligt
interferentie voor de hand Slechts één proefpersoon gaf aan, dat bij een onzijdig subject in het
Gronings zowel dat als dei mogelijk is, zonder echter aan te kunnen geven, waaróm dit zo is
In de zin Dat is het hemd die nog gestreken moet worden moet het gebruik van die
worden verklaard uit het feit dat in het Gronings dei weliswaar wel naar levende subjecten kan
verwijzen, maar niet naar levenloze subjecten, zoals hier het geval is In het Gronings is de
constructie het hemd, dei dus ook fout De fout wordt dus veroorzaakt door onzekerheid over
het gebruik van dei in het Gronings Slechts één proefpersoon komt in de goede richting door
aan te geven, dat door het ontbreken van het lidwoord het gevoel voor het onzijdig geslacht
van het substantief minder sterk ontwikkeld is Het analyseren van de oorzaken van
interferentie in een concreet geval, blijkt dus, zowel voor de leerkrachten uit het basisonderwijs
als voor de vakleerkrachten uit het voortgezet onderwijs, problematisch te zijn
In Tabel 16 worden het gemiddeld aantal correcte antwoorden en de daarbij behorende
standaarddeviaties op de kennistoets voor de 3 verschillende groepen proefpersonen gegeven
Tabel 16. Gemiddelden en standaarddeviaties per schooltype van de kennistoets.
N
groep proefpersonen Gemiddelde
st dev
Pabo
66
2 01
11
168
12
Basisonderwijs
66
Voortgezet onderwijs 7 4
1 12
11
De groepsgrootte in de Tabel 16 valt lager uit dan bij de andere toetsen, doordat enkele
proefpersonen deze toets, die als laatste werd afgenomen, niet hebben gemaakt
De test-theoretische aspecten van de Kennistoets bleken overigens zo teleurstellend
(waaronder een α van 0 12) dat van de verdere analyse van de items als toets wordt afgezien

5.4. Resultaten van de opsteltoets.
Bij de afname van de opsteltoets werden de proefpersonen in twee groepen verdeeld Groep 1
kreeg de oneven opstellen (1, 3, 5) in de standaardtaalversie aangeboden en de even opstellen
(2, 4, 6) in de dialectversie, terwijl groep 2 de oneven opstellen in de dialectversie en de even
opstellen in de standaardtaalversie aangeboden kreeg Groep 1 bestond uit 18 proefpersonen
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en groep 2 uit 20 proefpersonen Doel van de toegepaste counterbalancing was te
voorkomen, dat eventuele kwaliteitsverschillen tussen de even en oneven opstellen, naast het
versieverschil, invloed op de resultaten zouden uitoefenen
Op deze wijze werden voor ieder van de 3 standaardtaalopstellen per proefpersoon de
volgende gegevens verkregen
( i ) het globale beoordelingscijfer
( ii ) het aantal herkende standaardtaalfouten
Voor ieder van de 3 dialectopstellen werd naast de bovenstaande gegevens ook nog
( iii ) het aantal herkende dialectfouten
berekend

In Tabel 17 worden de gemiddelde waarderingscijfers per opstel voor zowel de
standaardtaalversie als de dialectversie gepresenteerd

Tabel 17. Cijfers opsteltoets

opstel
groep 1 (n=18)

oneven
standaardtaal
gem
SD

1
6 53
3
6 86
5
7 25
samen 6 88

opstel

even
dialect
gem
SD

( 776)
( 782)
(752)

2
6 89
4
6 42
6
6 76
samen 6 68

SD

opstel

( 883)
( 818)
( 966)

2
6 75
6 32
4
6 90
6
samen 666

( 881)
( 977)
(897)
gem gr 2 6 52

gem oneven 6 62

gem even 6 67

overall gem 6 64

gem. stt : 6.76

gem. dial :6.53

opstel

dialect
gem

6 10
1
6 30
groep 2 (n = 20) 3
5
6 78
samen 6 39

gem

( 814)
(1 128)
( 850)
gem gr 1 6 78
standaardtaal
SD

' Dat beide groepen met precies even groot waren, kwam voort uit de gang van zaken tijdens de toetsafname
Ieder tafeltje was van een identificatienummer voorzien Er waren enkele proefpersonen meer verwacht dan
daadwerkelijk verschenen Doordat er enkele plaatsen open bleven, ontstond een met volledig symmetrische
verdeling van de twee groepen
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Als handreiking voor de wijze waarop Tabel 17 moet worden gelezen, vermeld ik, dat groep 1
het in de standaardtaalversie aangeboden opstel 1 gemiddeld met het cijfer 6 53 beoordeelde,
terwijl groep 2, die hetzelfde opstel in de dialectversie moest beoordelen, gemiddeld 6 10 gaf
De overige gemiddelden leze men analoog De gemiddelde waarderingscijfers variëren in een
range van 6 10 (dialectopstel 1, groep 2) tot 7 25 (standaardtaalopstel 5, groep 1) met een
overall gemiddelde van 6 64 Behalve de standaardafwijkingen staan in Tabel 17 ook de
gemiddelden voor de afzonderlijke categorieën van de factoren groep, opstelversie, even /
oneven, alsmede van de diverse combinaties van deze categorieën
In Tabel 18 worden op dezelfde wijze als in Tabel 17 per opstel de gemiddelden van de
aantallen herkende standaardtaalfouten weergegeven Het totaal aantal standaardtaalfouten dat
herkend kon worden, varieerde per opstel

Tabel 18. Herkenning standaardtaalfouten m opsteltoeís.
oneven
standaardtaal
gem
SD
opstel
opstel
10 00
(3 016)
1
2
5 17
(2 230)
groep 1 (n =18 ) 3
4
5
3 00
( 1 495 )
6
samen 6 06

even
dialect
gem
SD
1117 ( 4 805)
6 39
( 2 973 )
6 24
( 1 393)

samen 7 93

dialect
opstel
1
groep 2 (n = 20) 3
5

gem
10 65
6 90
3 55

gem gr 1 6 99
standaardtaal

SD
( 3 048 )
( 2 292 )
(1432)

opstel
2
4
6

gem
12 25
7 20
7 16

SD
( 4 745 )
( 2 484 )
( 1 979 )

samen 7 03

samen 8 87

gem oneven 6 57

gem even 8 42
overall gem 7 50
gem. dial : 7.46

gem. stt : 7.54

gem gr2 7 95

In de standaardtaalversie van opstel 1 worden door de proefpersonen van groep 1 gemiddeld
10 standaardtaalfouten herkend In de dialectversie van opstel 1 daarentegen worden door de
proefpersonen van groep 2 gemiddeld 10 65 fouten herkend Verder worden in Tabel 18 weer
de gemiddelden voor de even en de oneven opstellen in zowel de standaardtaalversie als de
dialectversie, de standaardafwijkingen, de groepsgemiddelden, de gemiddelden voor alle even

88

en oneven opstellen samen en tenslotte ook nog de gemiddelden van alle opstellen in de
standaardtaalversie en de dialectversie weergegeven
Op dezelfde wijze staan in Tabel 19 de gemiddelde dialectfoutenherkenningsscores
vermeld Bij groep 1 worden bij de oneven opstellen en bij groep 2 bij de even opstellen geen
dialectfoutenherkenningsscores aangegeven, omdat aan deze groepen die opstellen immers in
de standaardtaalversie werden aangeboden
Tabel 19. Herkenning dialectfouten in opsteltoets.
oneven
standaardtaal
opstel
groep 1

1
3
5

gem
-

SD
-

even
dialect
opstel

gem

SD

2
4
6

2 06
3 83
3 11

( 1 162)
( 1 248 )
( 1 745 )

samen 300

samen dialect

groep 2

opstel

gem

1
3
5

2 65
3 15
3 35

samen 3 05

standaardtaal

SD
opstel
( 1 348 ) 2
( 1 182) 4
( 1 265 ) 6

gem
-

SD
-

samen -

Zoals uit Tabel 19 kan worden afgelezen, werden door de proefpersonen uit groep 1 in de even
opstellen gemiddeld 3 00 dialectfouten herkend Het gemiddelde voor de oneven opstellen lag
bij de proefpersonen uit groep 2 met een herkenningsscore van 3 05 vrijwel op gelijk niveau
Het doel van de opsteltoets was na te gaan of de beoordeling van de dialectversies van
de opstellen afwijkt van de standaardtaalversies Als we kijken in Tabel 17 in hoeverre de
groep die het opstel in de dialectvariant krijgt aangeboden, afwijkt van de groep die hetzelfde
opstel in de standaardtaalvariant krijgt aangeboden, dan blijkt, dat bij de oneven opstellen de
standaardtaalvariant (door groep 1) telkens hoger wordt gewaardeerd dan de dialectvariant
(door groep 2) De verschillen tussen de standaardtaal- en dialectgemiddelden bedragen daar
0 43 (voor opstel 1), 0 56 (voor opstel 3) en 0 47 (voor opstel 5) Naast het versieverschil kan
echter ook een eventueel groepsverschil van invloed zijn groep 2 zou strenger kunnen zijn dan
groep 1
Bij de even opstellen wijkt het beeld sterk af van dat bij de oneven opstellen Bij de
opstellen 2 en 4 is er een licht voordeel ten gunste van de dialectopstellen (0 14, respectievelijk
0 10), bij opstel 6 valt het oordeel echter weer in het voordeel van het standaardtaalopstel uit
(0 14) Gezien de standaard errors van de betrokken gemiddelden (0 19 à 0 26) is men geneigd
hier de conclusie te trekken, dat er geen waarderingsverschil bestaat Ook hier zijn de
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resultaten voor tweeërlei uitleg vatbaar óf de even opstellen kenmerken zich door minder
ernstige dialectfouten, waardoor er geen of weinig verschil in waardering tussen de
dialectversies en de standaardtaalversies optreedt, óf het verschil in strengheid tussen de
groepen doet zich ook hier gelden, maar dan in tegenovergestelde richting (zonder dat er iets
over de verminderde ernst van dialectfouten hoeft te worden verondersteld) Anders
geformuleerd de strenge groep 2 zou dan de standaardtaalfouten in hun standaardtaalversies
even zwaar waarderen als groep 1 het gecombineerde effect van deze standaardtaalfouten én
de dialectfouten in de aan hen aangeboden dialectversies
De diverse gemiddelden lijken - behoudens statistische toetsing (zie hieronder) - de
tweede interpretatie te ondersteunen, dat wil zeggen, de interpretatie waarin dialectfouten in
beide versies een waarderingsverlagend effect hebben, maar waarin dit effect bij de oneven
opstellen door de grotere gestrengheid van groep 2 wordt versterkt, terwijl het bij de even
opstellen door het gestrengheidsverschil tussen groep 1 en 2 wordt genivelleerd
Vóór deze laatste interpretatie spreken ook de volgende observaties
( 1 ) het ziet er niet naar uit (zie Tabel 19) dat de dialectfoutenherkenning bij de even
opstellen anders is dan bij de oneven opstellen (de gemiddelden bedragen 3 00
respectievelijk 3 05),
( 2 ) bij middeling over alle opstellen (zie Tabel 17) lijkt groep 2 (gemiddeld 6 52)
strenger dan groep 1 (gemiddeld 6 78),
( 3 ) deze grotere strengheid van groep 2 is ook terug te vinden in de
standaardtaalfoutenherkenning (zie Tabel 18), waarbij groep 2 gemiddeld 7 95
scoort en groep 1 6 99
Gezien het voorgaande zie ik af van "simpele" vergelijkingen van dialect- en
standaardtaalversies, dat wil zeggen binnen afzonderlijke groepen tussen opstellen of binnen
afzonderlijke opstellen tussen groepen, daar van deze vergelijkingen een vertekend beeld is te
verwachten
De toegepaste counterbalancing bestempelt het design als een latin square design met
herhaalde metingen1 Verder blijkt uit het voorgaande dat de oneven opstellen enerzijds en de
even opstellen anderzijds, zich in hoge mate eender gedragen, waardoor middeling over de
opstellen binnen deze categorieën verantwoord is In overeensteming hiermee zijn de data op
basis van het volgende schema gerangschikt

A

even
dialect
В

dialect
С

standaardtaal
D

oneven
standaardtaal

In cel A staan de 18 gemiddelde waarderingscijfers van de proefpersonen van groep 1 op de
oneven (i e voor hen de standaardtaal-) opstellen, in cel В de gemiddelde waarderingscijfers
op de even opstellen (voor hen de dialectopstellen) van dezelfde proefpersonen (dus van
1

zie Winer (1971), pagina 716
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groep 1), in cel С staan de 20 gemiddelde waarderingscijfers van de proefpersonen van groep 2
op de oneven (voor hen dialect-) opstellen en tenslotte in cel D de 20 gemiddelde cijfers van
dezelfde proefpersonen (dus van groep 2) op de even (voor hen standaardtaal-) opstellen
1
Toepassing van variantie-analyse op de waarderingscijfers geeft het in Tabel 20
weergegeven resultaat
Tabel 20. Resultaten variantie-analyse gemiddelde waarderingscijfers.
df
MS
F
bron
SS
tussen ppn
groepen
ppn binnen gr
binnen ppn
stt/dial
oneven/even
residu

37 179
1 210
35 969
4 224
1065
036
3 123

37
1
36
38
1
1
36

1 210
999

1211(NS)

1065
036
087

12 241**
409 (N S )

Het verschil tussen de versies (standaardtaal 6 76, dialect 6 53, zie Tabel 17) blijkt hoog
significant Het verschil tussen de groepen (groep 1 6 78, groep 2 6 52), hoewel van
vergelijkbare grootte als het versie-verschil niet (de error term is dan ook van een andere orde
van grootte) Ook het verschil tussen de even opstellen (6 62) en de oneven opstellen (6 67) is
niet-significant
We kunnen met andere woorden concluderen, dat de herkenning van ongeveer 3
dialectfouten (zie Tabel 19) een significante daling van het waarderingscijfer tot gevolg heeft
Nu zou men kunnen tegenwerpen, dat dit resultaat triviaal is, aangezien de dialectversie
gekenmerkt wordt door de toevoeging van 5 extra (waarvan ca 3 herkende) dialectfouten en
dat het voor de interne validiteit van het onderzoek beter zou zijn geweest een opzet te kiezen,
waarin in de dialectversie van de afzonderlijke opstellen 5 van de standaardtaalfouten zouden
zijn vervangen door 5 gelijkwaardige dialectfouten Hier doet zich echter allereerst het
probleem voor hoe we de gelijkwaardigheid van fouten zouden moeten bepalen Bovendien
sluit de gekozen opzet vanuit het oogpunt van externe validiteit beter aan bij de situatie in de
onderwijspraktijk, waarbij het dialect immers eerder een additionele in plaats van een
vervangende bron van fouten vormt
Desondanks blijft de vraag intrigerend of het effect van de introductie van extra
dialectfouten te vergelijken zou zijn met dat van de toevoeging van een gelijk aantal
standaardtaalfouten Als de waarderingsreductie bij dialectfouten namelijk minder groot zou
zijn dan bij standaardtaalfouten, dan zou er sprake zijn van een relatieve tolerantie ten opzichte
van dialectfouten Omgekeerd zou bij een grotere waarderingsreductie bij dialectfouten dan bij
standaardtaalfouten sprake zijn van een "stigmatiserende" invloed van dialectfouten

1
de toegepaste vananüe-analyse is conform de analyse van Staats (1957), door Winer (1971) aangehaald als
één van zijn voorbeelden van een latin square design met herhaalde metingen
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Om deze vragen te kunnen beantwoorden nemen we de volgende data-analytische
stappen.
( 1 ) Binnen de standaardtaalopstellen wordt, door middel van lineaire regressie, de
relatie tussen de foutenherkenning (hier uiteraard alleen van de
standaardtaalfouten) en het waarderingscijfer onderzocht.
( 2 ) De gevonden regressie-vergelijking wordt vervolgens toegepast (men zou kunnen
zeggen "gecrossvalideerd') op de dialectopstellen, wederom met de foutenherkenning (hier de som van de standaardtaal- én dialectfouten) als onafhankelijke
variabele en de waarderingscijfers van de dialectopstellen als afhankelijke variabele
Deze tweede stap is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden of de relatie tussen fouten en
cijfers bij de dialectopstellen als extrapolatie van die bij de standaardtaalopstellen kan worden
opgevat De aandacht zal zich daarbij met name op de residu-scores moeten richten, dat wil
zeggen de discrepanties tussen de geobserveerde en de voorspelde waarderingscijfers Op het
niveau van de individuele proefpersoon krijgen we zo een score die als maat voor de tolerantie
ten opzichte van dialectfouten kan worden beschouwd Positieve residu-scores wijzen daarbij
op relatieve tolerantie en negatieve residu-scores op relatieve intolerantie ten opzicht van
dialectfouten Bovendien kunnen deze residu-scores worden benut om voor de totale steekproef, met de t-toets voor één steekproefgemiddelde tegen een standaard, de nulhypothese te
toetsen, dat de residu-scores gemiddeld niet van nul afwijken, anders geformuleerd, dat de
tolerantie tegenover dialectfouten niet afwijkt van die tegenover standaardtaalfouten
Lineaire regressie (binnen de standaardtaalopstellen en over beide groepen heen ' ) van
de waarderingscijfers C, op de herkende standaardtaalfouten, F, resulteert in de volgende
regressie-vergelijking
C'= 7 694 - 0 122 * F
Met andere woorden, bij nul standaardtaalfouten is het gemiddelde waarderingscijfer, dat
natuurlijk van meer factoren dan het aantal fouten alleen afhankelijk is, 7 7, terwijl het per
additionele fout gemiddeld 0 12 afneemt De correlatie tussen cijfer en foutenherkenning
bedraagt 0.502 (p = .001), de verklaarde variantie is dus 0 252
Crossvalidatie van de gevonden regressievergelijking op de dialectopstellen, met het
totaal aantal fouten (dus de som van de standaardtaal- en de dialectfouten) als predictor leidt
daar tot een correlatie van 0 438 (p = 006), een daling ten opzichte van de correlatie binnen de
standaardtaalopstellen (i e de lijn waarop de lijn is berekend) die in het kader van een
crossvalidatie als gering is te bestempelen
De residu-scores (die als scores voor dialect-tolerantie kunnen worden opgevat) blijken
een zwak positief gemiddelde van 0 111 te hebben, dat niet significant van nul afwijkt (t =
0.97). Er kan dus voorzichtig worden geconcludeerd, dat de waarderingsdaling die de extra
dialectfouten teweeg hebben gebracht statistisch niet te onderscheiden is van de daling die een
vergelijkbaar aantal standaardtaalfouten zou hebben veroorzaakt. Deze voorzichtigheid is
nodig, omdat de geldigheid van de conclusie afhankelijk is van de impliciete veronderstelling,
dat onder de "gelijke aantallen" herkende fouten geen al te grote kwalitatieve verschillen in de
ernst van de fouten schuilgaan

1

ter rechtvaardiging van deze combinatie is · in een eerdere regressie-analyse met als onafhankelijke
vanabelen naast de standaardtaalfouten ook "groep" en de "interactie van groep en standaardtaalfouten" vastgesteld, dat deze additionele predictoren gemist konden worden
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Naast de gemiddelde foutenherkenningsscores en de effecten van de foutenherkenning
is het natuurlijk ook van belang te weten welke fouten door de proefpersonen herkend zijn
Daarom staat in Tabel 21 per dialectopstel vermeld in hoeveel procent van de gevallen een
bepaalde dialectfout door de leerkrachten gedetecteerd is In de kolommen len 3 staan de
dialectfouten opgesomd, omwille van de overzichtelijkheid soms verkort weergegeven In de
kolommen 2 en 4 staan de herkenningsproporties De door het dialect veroorzaakte fout zich
omtrekken in plaats van zich omkleden (opstel 3) is door alle leerkrachten herkend Ook de
dialectfouten vreselijk kopzeer in plaats van vreselijke hoofdpijn (opstel 4), waar we weg
kwamen in plaats van waar we vandaan kwamen (opstel 3), ropte in plaats van trok (opstel 4)
en zich uittrekken in plaats van zich uitkleden (opstel 6) worden door veel leerkrachten
gedetecteerd Dialectfouten als bloemen op een vaas zetten in plaats van bloemen m een vaas
zetten (opstel 2) en een stropdas voor in plaats van een stropdas om (opstel 3)worden
daarentegen door slechts weinig leerkrachten herkend
Tabel 21. Herkenningsscores dialectfouten in dialectopstellen.
dialectopstel 2 (groep 1) detectiescore
dialectopstel 1 (groep 2)
detectiescore

1
2
3
4
5

van 't zomer
op Erica
ik ben er zo weer
met elkaar geworden
klap voor de kop

50
70
20
75
50

dialectopstel 3 (groep 2)

1
2
3
4
5

ik mocht er graag wezen
dikke BMW
zich omtrekken
stropdas voor
waar we weg kwamen

flatwonings
komen van over ver
uit Israel weg kwam
waren in huis
konden er maar niet over

op bed
hij weet niet wat
voor de t ν
op een vaas
hij heeft er zin aan

28
61
22
17
78

dialectopstel 4(groepl)

55
55
100
15
90

1
2
3
4
5

een hele bult mos
ropte
vreselijk kopzeer
hij was wat nodig
zaten er welke in

50
89
94
67
83

dialectopstel 6 groep 1)

dialectopstel 5 (groep 2)

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

85
55
75
40
80

1
2
3
4
5

ik moest er wezen
zich uittrekken
prik in de onderarm
ik was er weer
trek aan iets hartigs

72
89
33
50
67
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Om een indruk te krijgen van het relatieve gewicht van deze door dialectinterferentie
veroorzaakte fouten, kunnen we de percentages van de dialectfouten in Tabel 21 vergelijken
met de herkenningsproporties van een selectie van de standaardtaalfouten Omdat in beide
versies van ieder opstel, de standaardtaalversie en de dialectversie, dezelfde
standaardtaalfouten verborgen zaten, konden de herkenningsproporties van de standaard
taalfouten gebaseerd worden gebaseerd worden op de herkenning in alle opstellen In Tabel 22
worden de herkenningsproporties van de standaardtaalfouten weergegeven
Tabel 22. Herkenningsproporties van een selectie van standaardtaalfouten.
opstel 2 (stt -fouten)

opstel 1 (stt -fouten)

1
2
3
4
5

het was lang rijden
zegt iemand tegen ons
we draaien ons om
daar staat J ν Schelt
we hadden een buis

11
55
21
13
29

opstel 3 (stt -fouten)

1
2
3
4
5

32
63
84

opstel 4 (stt -fouten)

een hele boeit volt opzit
hele grote huizen
ruimte zat dus
ook ieders een prijs
geen bal an

29
08
21
84
66

opstel 5 (stt -fouten)
1 het vrachttoestel

1 niet een
2 roeispan
3 het is een mooie eiland

1 ze vaarden
2 een storm uitbrak
3 behalve mij

50
11
71

opstel 6 (stt -fouten)
hij

05

1 toen heeft er zalf
2 een doorzichte pleister

76
58

Als we de herkenningsproporties van de Tabellen 21 en 22 met elkaar vergelijken, dan blijkt,
dat dialectfouten als flatwonmgs ( 85), zaten er welke in ( 83), konden er maar met over ( 80)
en hij heeft er zin aan ( 78) in ongeveer dezelfde mate herkend worden als de standaard
taalfouten ieders een pnjs gewonnen ( 84) en het is een mooie eiland ( 84)
Dialectfouten als uit Israel weg kwam ( 75), op Erica ( 70), ik moest er 's morgens al
vroeg wezen ( 70) zijn min of meer equivalent aan een standaardtaalfout als behalve mij ( 71)
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Bij een herkenningspercentage van rond de 60% kunnen dialectfouten als trek aan iets
hartigs ( 67), hij was wat te eten nodig ( 67), hij weet met wat (61) gelijkwaardig aan
standaardtaalfouten als geen bal an ( 66) en roeispan ( 63) beschouwd worden
Een herkenningspercentage van rond de 50% wordt gescoord voor de dialectfouten een
dikke BMW ( 55), ik mocht er graag wezen ( 55), een klap voor de kop ( 50), van 't zomer
( 50), een hele bult mos ( 50) en ik was er dezelfde dag weer ( 50) Deze items kunnen
vergeleken worden met standaardtaalfouten als ze vaarden ( 50), zegt iemand tegen ons ( 55)
en door ziehte pleister ( 58)
Bij de categorie minder vaak herkende fouten tenslotte kan de dialectfout een prik in de
onderarm ( 3 3 ) gelijk gesteld worden aan de standaardtaalfout met een ( 32) in plaats van
geen
De resultaten van de opsteltoets werpen ook nieuw licht op de theoretisch belangrijke
kwestie van het verschil tussen primaire en secundaire dialectkenmerken Op bladzijde 16 is dit
probleem reeds kort aan de orde gesteld Het onderscheid tussen primaire en secundaire
dialectkenmerken wordt door Schirmunski (1930) gemaakt op grond van de mate van
opvallendheid, een psychologisch criterium, dat op zijn beurt op een structureel-linguïstisch
kenmerk gebaseerd is hoe groter de verbreiding van een geografisch kenmerk in de ruimte,
hoe minder primair het is (zie hiervoor vooral Hinskens 1986) In zijn bespreking van het
onderzoek naar primaire en secundaire dialectkenmerken stelt Hinskens, dat secundaire
dialectkenmerken vormen en regels ver tonen die ook in andere variëteiten bestaan en soms
zelfs doordringen in de standaardtaalhantering van dialect sprekers Dat zijn dan dezelfde
kenmerken die overblijven, als het dialect onder invloed van de standaardtaal verwatert tot een
tussenvarieteit, waarvoor men de termen "Umgangssprache" of "regiolect" (Hoppenbrouwers
1983, 1984 en 1990) hanteert
Nu moeten de dialectfouten uit de opsteltoets tot de secundaire kenmerken gerekend
worden op grond van het bovengenoemd geografisch criterium geen van de gebruikte
kenmerken is exclusief voor een bepaald dialect Wanneer we echter naar het door Schirmunski
gehanteerde psychologisch criterium kijken, blijkt dat veel secundaire kenmerken uit ons
onderzoek vaak door veel proefpersonen herkend worden Daarbij moet men echter wel
bedenken dat de proefpersonen door hun beroepsachtergrond geacht mogen worden over een
groter metalinguïstisch bewustzijn te beschikken dan de gemiddelde taalgebruiker Uit de
resultaten van mijn onder zoek kan niettemin worden afgeleid, dat het psychologisch criterium
en het geografisch criterium niet hoeven samen te gaan Ik zou daarom voor willen stellen om
in het continuum tussen dialect en standaardtaal een andere indeling te maken die meer in
overeenstemming is met de hier gepresenteerde onderzoeksresultaten Aan de ene zijde van het
continuum vinden we dan de dialectkenmerken, kenmerken die tot een specifiek dialect beperkt
zijn en die ook zeer opvallend zijn (zie hiervoor ook Weijnen 1961) Tussen deze
dialectkenmerken en de standaardtaal bevinden zich dan de regjolectismen Regiolectismen zijn
kenmerken die niet tot één specifiek dialect beperkt zijn Binnen deze regiolectismen kan dan
weer onderscheid gemaakt worden tussen primaire en secundaire regiolectismen Primaire
regiolectismen zijn kenmerken die weliswaar niet tot één specifiek dialect beperkt zijn, maar
die relatief makkelijk als niet-standaardtalig herkenbaar zijn De term secundaire regiolectismen
wordt dan gereserveerd voor díe kenmerken die niet tot één dialect specifiek behoren, maar die
toch relatief moeilijk als niet-standaardtalig herkenbaar zijn Schematisch kan dit als volgt
worden weergegeven.
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Tabel 27. Indeling kenmerken over het dialect-standaardtaalcontinuvm.
dialectkenmerken
regiolectismen
standaardtaalkenmerken
primair
geografisch
secundair
geografische spreiding
beperkt /
geografisch geografisch
nationaal of verder
opvallend
verspreid / verspreid /
opvallend onopvallend
Als afsluiting van de presentatie van de resultaten van de opsteltoets zal ik de diverse facetten
van de analyse tot nog toe relateren aan de verschillende persoonskenmerken
Bij het persoonskenmerk sekse blijkt, dat de waarderingscijfers van de vrouwelijke
leerkrachten (gem 6 94) significant hoger zijn dan die van hun mannelijke collega's (gem
6 45), t = 2 20, df = 36, ρ = 034 Dit kan verband houden met hun geringere mate van
foutendetectie, zowel bij de standaardtaalfouten (v 7 02, m 7 83) als bij de dialectfouten (v
2 73, m 3 22) en / of hun grotere tolerantie zoals die blijkt uit hun hogere residu-scores (v ·
0 31, m · - 0 02 ), hoewel geen van deze drie verschillen op zichzelf significant is
Waarderingscijfers, standaardtaalfoutenherkenning, dialectfoutenherkenning en
dialecttolerantie vertonen bij degenen die buiten de streek geboren zijn een iets strenger beeld
(de gemiddelden zijn respectievelijk 6 48, 7 94, 3 39 en - 0 02) dan bij degenen die binnen de
streek geboren zijn (gemiddelden respectievelijk 6 71, 7 34, 2 88 en 0 16) Hoewel geen van
de vier betrokken verschillen echter significant is, zijn zij in het licht van de patroon
overeenkomst met de factor "sekse" toch vermeldenswaard
De verschillen in waarderingscijfers en foutenherkenning bij de standaardtaalfouten en
de dialectfouten tussen degenen die wél dialect spreken (gemiddelden respectievelijk. 6 67,
7 58 en 3 07) en degenen die dat níet doen (gemiddelden respectievelijk 6 61, 7 41 en 2 96)
zijn opvallend gering Ze zijn dan ook geen van alle significant, evenmin als het verschil in
dialecttolerantie dialectsprekers 0 20 vs niet-dialectspreker - 0 03 Het reeds twee maal
gesignaleerde patroon (hogere waardering gaat samen met verlaagde foutenherkenning en
verhoogde tolerantie) is echter ook bij deze factor waar te nemen
De duidelijkste verschillen bij de persoonskenmerken treden aan de dag bij de variabele
"schooltype" Volgens de a priori verwachtingen wordt de volgorde vo > bo > pabo zowel bij
de mate van foutenherkenning, de waarderingsgestrengheid als bij de dialectintolerantie
aangtroffen In Tabel 24 worden de relevante gemiddelden gepresenteerd
Tabel 24. Gemiddelden cijfers, stt-en dialectfoutenherkenning en dialecttolerantie per
schooltype cijfers

stt-fouten

dialectfouten

dialecttolerantie

vo
bo
pabo

6 04
6 73
721

8.75
7 19
6 51

3 54
2 90
261

-0.31
0 12
0 56

F(2,32)

14 18
000

3 439
044

3 385
046

5 369
010

Ρ
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Bij toetsing' worden bij de waarderingscijfers alle verwachtingen bevestigd, dat wil zeggen,
dat zowel de verschillen in beoordeling tussen de ν o - en de basisschoolleerkrachten, als die
tussen basisschoolleerkrachten en pabo-studenten en daarmee ook die tussen ν o -leerkrachten
en pabo-studenten significant zijn Bij de overige variabelen verschillen alleen de uitersten
significant, met andere woorden, bij deze variabelen zijn slechts de verschillen tussen de
leerkrachten uit het voortgezet onderwijs en de pabo-studenten significant, hoewel er wel
steeds sprake is van een tendens in derichtingvan de hierboven voorspelde volgorde
De verschillen tussen proefpersonen van de verschillende schooltypen kunnen ook
worden gevisualiseerd door de residu-scores, dat wil zeggen het verschil tussen het op basis
van het aantal herkende fouten verwachte en het werkelijk gegeven cijfer, weer te geven in de
vorm van een scatter plot In Figuur 8 worden de residu-scores op deze wijze gepresenteerd
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Figuur 8. Residu-scores van de opsleltoets per schooltype, afgezet tegen
"verwacht "cijfer(VERWCIJF).
Op de Y-as in Figuur 4 zijn de residu-scores uitgezet, dat wil zeggen het werkelijk gegeven
cijfer minus het verwachte cijfer op basis van het aantal herkende fouten Op de X-as staan de
verwachte cijfers weergegeven De residu-scores van de pabo-studenten bevinden zich op 2
uitzonderingen na, alle boven de O-lijn, dat wil zeggen dat deze scores een relatieve tolerantie
tegenover fouten weerspiegelen De meeste proefpersonen uit het voortgezet onderwijs staan
daarentegen onder de O-lijn, hetgeen betekent, dat zij relatief streng oordelen Het beeld bij de
leerkrachten uit het basisonderwijs is wisselend

' door middel van enkelvoudige vananüe-analyse, gevolgd door contrasttoetsingen.
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5.5 Resultaten van de zinnentoets.
Voorafgaand aan de analyse van de gegevens van de zinnentoets (zie Bijlage 4) werden de
daarin voorkomende interferentiefouten ingedeeld in 5 categorieën
1 fonologisch/morfologisch Is dat joun fiets die daar tegen de muur staat?
2 syntactisch Na driejaar heeft hij de verkering uit.
3 lexicaal/syntactisch Je moet er maar omtoe lopen.
4 lexicaal Altijd heeft hij het hoogste woord; hij is een echte snakterd
5 semantisch Er keken een bult mensen naar de wedstrijd
Het verschil tussen de categorieën lexicaal en semantisch zit in het feit, dat het bij de eerst
genoemde categorie om een woord gaat, dat niet in de standaardtaal voorkomt, terwijl het bij
de laatst genoemde categorie een woord betren, dat weliswaar in de standaardtaal voorkomt,
maar daar een andere betekenis heeft Deze indeling is gebaseerd op Hagen (1982) Iedere zin
werd van een driecijferige code voorzien Daarin heeft het eerste cijfer betrekking op de
categorie fouten Het tweede en derde cijfer geeft het nummer van de zin aan In Tabel 25
worden de resultaten van de zinnentest itemsgewijs weergegeven Bij iedere zin werd aan de
proefpersonen een score 0, 1 of 2 toegekend Er werd een 0 gescoord als de proefpersoon de
fout niet had herkend Een 1 werd gescoord indien de fout - blijkens onderstreping - wel was
herkend, maar niet was verbeterd Een 2 werd gescoord als de proefpersoon de fout correct
had verbeterd
In het overzicht (Tabel 25) zijn de frequenties van deze scores in de 3 kolommen,
volgend op de "verkorte inhoud" weergegeven Daarna volgt de kolom getiteld "herkennings%", waarin de percentages van de scores 1 (= herkend zonder correctie) en 2 (= herkend met
correctie) zijn samengevoegd De zinnen zijn naar dit percentage in aflopende volgorde
gerangschikt In de laatste kolommen staan de codes voor de diverse foutencategorieen
Verder geldt dat de tabel door witregels in 3 delen verdeeld is het bovenste achttal zinnen
heeft een herkenningspercentage van meer dan één standaardafwijking (st dev = 25,4) boven
het gemiddelde (= 68,4%) en zijn in die zin als "relatief gemakkelijk herkenbaar" aan te
duiden, het onderste achttal zinnen wijkt meer dan één standaardafwijking naar beneden af en
is als "relatief moeilijk herkenbaar" aan te merken, de overige zinnen, die minder dan eén
standaardafwijking van het gemiddelde afwijken, vormen een middenklasse
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Tabel 25. Resultaten zinnentoets
zin
verkorte inhoud
0

scores
1 2

herk -% foutencategorieen

304
405
519
435
434
565
112
436

er omtoe lopen
woont op Erica
een bult mensen
heeft kopzeer
het raam los doen
zich even omtrekken
jounfiets
waar hi] weg komt

0
0
0
0
1
1
2
2

1
0
2
0
0
1
0
1

37
38
36
38
37
36
36
35

100
100
100
100
97
97
95
95

508
214
239
313
327
440
554
315
531
349
259
338
360
366
344
425
241
318
324
368
507
323
453
261
322

al slimmer met hem
Wie wil nog welke ?
Heb JIJ knikkers bij?
Ik kan er maar met over
trek aan een kop soep
Ik vind het begrotelijk
met elkaar geworden
van 't zomer
Zij kan zo lekker slikken
van over ver komen
Hij had de band lek
zijn het geld hard nodig
Ik kan het echt met wachten
Mag и hier wel wezen ?
iets meer bij m
heeft een bred voor de kop
een klap voor de kop
Is je vader in huis7
Is er iets voor de tv?
een echte snakkerd
verneem je met m zo 'n dikke BMW
ligt nog steeds op bed
de kop ervoor houden
Weetje met wat?
Hij (heeft) een strik (voor)

3
3
3
4
5
6
6
7
7
7
10
11
11
11
12
13
13
14
14
14
16
20
20
20
21

5
2
1
0
1
3
0
0
3
1
1
0
1
7
0
13
1
0
0
1
4
0
5
7
0

30
33
34
34
32
29
32
31
28
30
27
27
26
20
26
12
24
24
24
23
18
18
13
11
17

92
92
92
89
87
84
84
82
82
82
74
71
71
71
68
66
66
63
63
63
58
47
47
47
45

255
522
362
250
517
301
348
421

de auto aandrukken
Hij heeft (een strik) voor
bloemen op een vaas
heeft hij de verkering uit
een plakje van dat brood
ben ermee aan
Ik kan er met zonder
Onze poes haart uit

22
23
23
24
27
28
33
34

0
2
0
2
0
9
0
1

16
13
15
12
11
11
5
3

42
39
39
37
27
26
13
11

3
4
5
4
4
5
1
4
5
2
2
3
3
4
5
3
5
3
2
3
3
3
3
4
2
3
3
3
5
3
4
2
3
2
5
3
2
5
3
3
4
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Wanneer we naar kolom 6 van Tabel 25 kijken, valt op, dat in een aantal zinnen de fout relatief
weinig door de proefpersonen is herkend Het gaat om de zinnen 255, 522, 362, 250, 517,
301, 348 en 421 Van de relatief weinig herkende foutieve zinnen behoren er 2 tot de categorie
2 (syntactisch) b ν heeft hij de verkering uit, 3 behoren tot de categorie 3 (lexicaalsyntactisch) b ν bloemen op een vaas zetten, 1 tot categorie 4 (lexicaal) Onze poes haart de
laatste tijd zo vreselijk uit en 2 tot de categorie 5 (semantisch) b ν Hij heeft (een strik) voor
Dat de zin "Hij heeft bijna altijd een strik voor" tweemaal in de opsomming voorkomt,
ligt aan het feit, dat in deze zin twee fouten uit verschillende categorieën voorkomen in zin
322 gaat het om het voorzetsel "voor" i ρ ν "от " en in 522 gaat het om "stropdas" i ρ ν
"strik"
Daarentegen worden de zinnen 304 er omtoe lopen, 405 woont op Erica, 519 een bult
mensen, 435 heeft kopzeer, 434 het raam los doen, 565 zich even omtrekken, 112 joun fiets en
436 waar hij weg komt door alle, respectievelijk vrijwel alle proefpersonen herkend Door de in
deze zinnen voorkomende secundaire dialectkenmerken wordt de dialectspreker dus vrijwel
zeker als zodanig herkend Ook bij de zinnentoets kan worden vastgesteld, dat een aantal van
de vaak herkende dialectfouten tot de categorie der secundaire dialectkenmerken gerekend
dient te worden Dit bevestigt de conclusie die in 5 4 over het onderscheid tussen primaire en
secundaire dialectkenmerken getrokken werd, dat het psychologisch criterium en het
geografisch criterium niet hoeven samen te gaan
Interessant is de vraag of er ook verschillen in moeilijkheidsgraad tussen de categorieën
fouten zijn te constateren Als we om deze vraag te beantwoorden in Tabel 25 naar de
kolommen 7 t/m 11 kijken, getiteld J"outencategorieen, dan lijkt de foutenherkenning vrij
evenwichtig over de verschillende categorieën verdeeld te zijn Deze indruk wordt bevestigd
door de berekening van de gemiddelde scores per categorie De resultaten van deze
berekeningen worden in Tabel 26 gepresenteerd
Tabel 26. Gemiddelde scores en standaardafwijking per categorie van de zmnentest.
st dev
categorie vd fout
Gemiddelde
1 fon /morfologisch
2 syntactisch
3 lex /syntactisch
4 lexicaal
5 semantisch

947
680
637
704
693

226
234
170
163
178

De verschillen tussen de gemiddelden van de categorieën 2 t/m 5 zijn onderling betrekkelijk
gering Er is wel een duidelijk verschil tussen deze 4 categorieën en categorie 1 Dit verschil
zegt echter niet zoveel, omdat categorie 1 slechts uit 1 item bestaat De conclusie lijkt
gerechtvaardigd, dat er geen relatie is tussen de foutencategorie en de moeilijkheid bij het
herkennen van fouten uit de diverse categorieën
Bestaat er een relatie tussen het herkennen van interferentiefouten in de opsteltoets en
het herkennen van fouten in de zinnentest? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven,
werden per proefpersoon de gemiddelde scores voor de opsteltoets en de zinnentest met elkaar
vergeleken De resultaten van deze vergelijking staan in de onderstaande scatterplot (Figuur 9)
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afgedrukt Op de Y-as zijn de fbutenherkenningspercentages van de opsteltoets (FHEROPST)
afgezet, op de X-as die van de zinnentoets (FHERZIN)
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Figuur 9. Relatie tussen de herkenning van fouten bij de opsteltoets en de zinnentoets.
Rechts boven in de plot staan de proefpersonen die zowel bij de opsteltoets als bij de
zinnentoets het grootste aantal fouten herkend hebben Links onder staan de proefpersonen die
op beide toetsen het minste aantal fouten gedetecteerd hebben Rechts boven bevinden zich
vooral ν o -leerkrachten, links onder vooral pabo-studenten
De correlatie tussen de herkenningsscores in opsteltoets en zinnentoets bedraagt 503 (p <
001) Er bestaat dus inderdaad een significante overeenkomst tussen het herkennen van fouten
in beide opgaven Een correlatie van 503 is gezien het feit, dat beide taken
(dialectfoutenherkenning ) slechts in de wijze waarop zij werden aangeboden, van elkaar
verschilden, echter opvallend laag de verklaarde variantie is slechts 25
Verder is onderzocht of het schooltype van invloed is op het herkennen van
dialectfouten De verwachting dat ervaren leerkrachten uit het basisonderwijs meer fouten
zouden herkennen dan de leerkrachten in opleiding (de pabo-studenten) werd bevestigd door
toetsing van het desbetreffende contrast de gemiddelde herkenningsproporties waren 0 67
respectievelijk 0 57 (t = 2 198, ρ = 0 035), een tweede contrast bevestigde de verwachting dat
de leerkrachten uit het basisonderwijs op hun beurt minder fouten zouden herkennen dan de
docenten Nederlands uit het voortgezet onderwijs Het gemiddelde van deze laatste groep
bedroeg 0 78, het contrast resulteerde in een t van 2 459 (p = 0 019)
Verder blijkt dat de standaardtaalsprekende leerkrachten met een gemiddelde
herkenningsproportievan 0 69 niet significant verschilden van hun dialectsprekende collega's
(gem = 0 67, t = 0 47)
Leerkrachten die buiten de streek geboren zijn, lijken meer fouten te herkennen (gem =
0 74) dan hun "autochtone" collega's (gem = 0 65), het verschil is marginaal significant (t =
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1 96, ρ = 0 057) Niettemin blijken de standaardtaalsprekende leerkrachten met een gemiddelde
herkennningsproportie van 0 69 niet significant te verschillen met van huis uit dialectsprekende
collega's (gem = 0 69, t = 0 47) Er zijn ook geen overtuigende sekseverschillen ( t = 1 22, ρ
= 229)
In Tabel 27 tenslotte worden de correlaties tussen de variabelen van de opsteltoets
enerzijds en die van de matched-guise-toets, de attitudetoets en de zinnentoets anderzijds
weergegeven
Tabel 27. Correlaties variabelen opsteltoets met andere toetsen Leerkrachtenonderzoek
cijfer
stt-fouten
dialectfoute dialecttolera
η
ntie
062
shift ( M G )
Dialinow ( ATT ) - 1751
Dialbuow ( ATT) - 1971
- 4834**
Zintst

087
0653
114
4872**

151
150
156
5428**

116
- 073
-106
-249

Er blijkt uit de hierboven gepresenteerde gegevens alleen een significante relatie te bestaan
tussen de variabelen cijfer, standaardtaalfoutenherkennmgsscore en
dialectfoutenherkennmgsscore van de opsteltoets en de resulaten van de zinnentoets De
samenhang tussen deze variabelen van beide toetsen is niet verwonderlijk omdat het,
afgezien van de context, om dezelfde activiteit, de foutenherkenning, gaat Deze
foutenherkenning heeft een duidelijke invloed op het cijfer Attitudes lijken hierop geen
duidelijke invloed te hebben
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5.6 Conclusies uit het Leerkrachtenonderzoek.
Wat zijn nu de belangrijkste bevindingen uit het Leerkrachtenonderzoek''
De doelstelling van de matched-guise-toets was na te gaan of de taalvariëteit invloed
had op de wijze waarop de persoonlijkheid en de leesprestatie door de leerkrachten werd
beoordeeld Daarnaast was het de bedoeling inzicht te krijgen in de relatie tussen deze
persoonlijkheidskenmerken en de persoonskenmerken (sekse, schooltype, dialectspreker of
niet, in de streek geboren of niet)
Op alle persoonlijkheidskenmerken, met uitzondering van humor, werd de
standaardtaalspreker gunstiger beoordeeld dan de dialectspreker
De verschillen tussen de beoordeling van de standaardtaalspreker en de dialectspreker
zijn voor de volgende persoonlijkheidskenmerken significant verschillend ten nadele van de
dialectspreker intelligentie, zelfvertrouwen, sympathiek, betrouwbaar, beleefd, sociaal
voelend en beschaafd Het verschil bij het kenmerk intelligentie is het sterkst Dit laatste
resultaat is merkwaardig, omdat uit de kennistoets blijkt, dat 97% van de proefpersonen het
oneens is met de stelling, dat dialectsprekers minder intelligent zouden zijn dan
standaardtaalsprekers Dit resultaat bevestigt fraai de observatie dat attitude en gedrag met met
elkaar in overeenstemming hoeven te zijn
De samenhang tussen deze variabelen werd met behulp van een factor-analyse
onderzocht Dit leverde weliswaar 3 factoren op, maar die verschilden inhoudelijk sterk van die
uit verwant onderzoek, o a van Diederen et al Heranalyses gebaseerd op steekproeven met
teruglegging uit het proefpersonenbestand (een zogenaamde boot-strap-analyse) vertoonden
een zo sterk wisselend beeld dat de resultaten van de factor-analyse als onbetrouwbaar werden
afgewezen Wel werd per proefpersoon een index voor matched-gutse-sensitiviteit berekend,
die uitdrukt in welke mate de proefpersoon de dialectspreker anders beoordeelde dan de
standaardtaalspreker (kortweg als shift aangeduid) Van de diverse persoonskenmerken bleek
alleen schooltype met deze index geassocieerd de pabo-studenten stonden over het algemeen
negatiever tegenover het dialect dan de leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs
Ook het oordeel over het schooltype waarvoor de spreker geschikt geacht wordt, valt
steeds in het voordeel van de standaardtaalspreker uit De dialectspreker wordt door geen van
de proefpersonen voor het VWO geschikt geacht
Bij de beoordeling leesprestaties wordt de dialectspreker 12x zeer ongunstig
beoordeeld op de variabele uitspraak, terwijl dit bij de standaardtaalspreker nimmer het geval
is
Men kent de standaardtaalspreker gemiddeld een half punt hoger cijfer toe dan de
dialectspreker Bij tempo, vloeiendheid en cijfer zijn de verschillen ten nadele van de
dialectspreker significant
De attitudetoets was gericht op de openlijke normen van de leerkrachten Uit de
antwoorden op de vragen van de attitudetoets blijkt over het algemeen een positieve houding
ten opzichte van het dialect en de dialectsprekers
Men staat echter duidelijk afwijzend tegenover het toelaten van het dialect in de
schoolsituatie Dit strookt niet met het feit, dat ruim 57% van de proefpersonen gelooft, dat
pogingen om het dialect uit te schakelen psychische schade bij leerlingen kunnen veroorzaken
De proefpersonen geloven duidelijk niet, dat het dialect een negatieve invloed heeft op
de prestaties van kinderen Dit resultaat wijkt af van de bevinding van Stijnen et al (1981) die
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juist tot de conclusie kwamen, dat het dialect behalve op de beheersing van de standaardtaal
ook een negatieve invloed had op de onderdelen rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis
In de attttudetoets werden ook enkele vragen opgenomen die betrekking hadden op de
didactiek Uit de antwoorden op deze vragen blijkt, dat de proefpersonen van mening zijn dat
leerkrachten kennis van het plaatselijk dialect dienen te hebben en dat zij in staat moeten zijn
door het dialect veroorzaakte fouten te verbeteren
Omdat factor-analyse ook bij de attitudetoets een onstabiel beeld opleverde, werd van
verdere presentatie van de resultaten daarvan afgezien Als alternatief werden op inhoudelijke
categorieën gebaseerde dialectvriendelijksheidsscores berekend De volgende categorieën
werden daarbij onderscheiden
( i ) houding tegenover het dialect in de onderwijssituatie
( ii ) houding tegenover het dialect buiten het domein van het onderwijs
Per proefpersoon werd de gemiddelde waarde per categorie berekend Over het
algemeen staan de proefpersonen gereserveerder ten opzichte van het dialect in de
onderwijssituatie dan daarbuiten De proefpersonen uit de verschillende schooltypen verschillen
in dit opzicht nauwelijks van elkaar De pabo-studenten oordelen echter significant ongunstiger
over het dialect buiten de onderwijssituatie dan de leerkrachten uit het basis- en voortgezet
onderwijs Bij de persoonskenmerken m de streek geboren of met en sekse kwamen geen
significante verschillen tussen de groepen onderling aan het licht Bij het persoonskenmerk
dialectspreker-qf-met kon bij de categorie dialect buiten het onderwijs bij de dialectsprekers
een marginaal significant verschil waargenomen worden de dialectsprekers neigen ertoe
gunstiger over het dialect buiten het onderwijs te oordelen dan de standaardtaalsprekers
De domemvraag uit de attitudetoets levert in grote lijnen dezelfde resultaten op als de
corresponderende vraag in de onderzoekingen van Geerts et al (1977), Van Hout (1987) en
Diederen et al (1980) het oordeel over de geschiktheid van het dialect daalt met het formeler
worden van het domein De proefpersonen uit mijn onderzoek staan echter wat afwijzender
tegenover het dialect in het domein op school in de les.
Binnen de domeinen konden 3 equivalentieklassen onderscheiden worden De
proefpersonen achtten het dialect het meest acceptabel in de domeinen thuis, ouders onderling
en met vrienden De domeinen tussen ouders en kinderen en op school buiten de les namen
een tussenpositie in Afwijzend stond men tegen het gebruik van het dialect in de domeinen
tegen officiëlefiguren,op school m de les en op radio en televisie.
Het doel van de kennistoets was niet alleen de kennis van leerkrachten op het terrein
van standaardtaal en dialect te toetsen, maar ook te onderzoeken of er mogelijk een relatie
tussen kennis en gedrag bestond Verder wilde ik een antwoord krijgen op de vraag in
hoeverre leerkrachten in staat zijn een door het dialect veroorzaakt probleem met de
standaardtaal te analyseren
De proefpersonen geloven wel in een negatieve invloed van het dialect op de
standaardtaal, maar niet in een dergelijke invloed op andere vakken Het aantal dialectsprekers
wordt duidelijk te laag geschat
De vraag over eventuele verschillen in intelligentie tussen dialectsprekende en
standaardtaalsprekende leerlingen wordt door ruim 97% van de proefpersonen ontkennend
beantwoord Al eerder is gewezen op het feit, dat dit resultaat in strijd is met de bevinding op
dit terrein bij de matched-guise-toets. Op de eerste 7 vragen scoren de meeste proefpersonen
laag, met uitzondering van vraag 2 die betrekking had op het verschil tussen dialect en accent
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Het betrof hier vooral vragen van theoretische aard De vragen over de onderwijspraktijk
werden met uitzondering van vraag 9 die betrekking had op het percentage dialectsprekers en
vraag 13 over de invloed van het dialect op andere vakken, wat beter beantwoord Daarbij
moet echter wel aangetekend worden, dat het format van de vraag (juist /onjuist) bij de vragen
9 t/m 13 ook een rol kan hebben gespeeld Met had immers een kans van 50% op een juist
antwoord bij eventueel raden
Bij de casus kwam geen van de proefpersonen tot een juiste analyse Dit gegeven moet
als verontrustend beschouwd worden, omdat dit vermogen tot analyse van
interferentieverschijnselen direct met de dagelijkse onderwijspraktijk verband houdt Men moet
leerlingen niet alleen kunnen aangeven dát iets fout is, maar hun ook uit kunnen leggen hóe de
fout ontstaan is
Bij de gangbare test-theoretische evaluatie van de kennistoets bleken de
betrouwbaarheid en intercorrelatie der items zo gering te zijn, dat van verdere rapportage van
de kennisvragen als toets werd afgezien
Het doel van de opsteltoets was te onderzoeken of niet-dialectopstellen met
dialectfouten anders zouden worden beoordeeld dan dezelfde opstellen zonder deze
dialectfouten De dialectversies van de opstellen weken van de standaardtaalversies af doordat
er 5 dialectfouten aan waren toegevoegd Van deze dialectfouten werden er gemiddeld 3
gedetecteerd, voldoende om een significant lager waarderingscijfer op te leveren dan de
corresponderende standaardtaalversies Dit resultaat lijkt triviaal omdat de dialectversies extra
dialectfouten bevatten Hoewel deze omstandigheid uit het oogpunt van externe validiteit niet
onrepresentatief is voor de werkelijke onderwijssituatie waarin dialectfouten eerder een
aanvullende dan een vervangende bron van fouten vormen, is het toch interessant te weten of
het effect van de dialectfouten anders zou zijn geweest dan dat van een gelijk aantal
standaardtaalfouten Deze vraag kon ontkennend worden beantwoord op basis van een
regressie-analyse die vaststelde, dat het effect van de dialectfouten kon worden opgevat als een
extrapolatie van de relatie tussen standaardtaalfouten en het waarderingscijfer Met andere
woorden dialectfouten worden niet anders beoordeeld dan standaardtaalfouten Doordat voor
dialectsprekende leerlingen het dialect een additionele bron van fouten is, zal hun werk over
het algemeen lager beoordeeld worden
Dialectfouten als zich omtrekken, vreselijk kopzeer, waar we weg kwamen en ropte
worden door veel proefpersonen gedetecteerd Interferentiefouten als bloemen op een vaas
zetten en een stropdas voor worden daarentegen weinig herkend
Als we naar de relatie tussen de beoordeling van de opstellen en de persoonskenmerken
kijken, dan blijkt het verschil bij het kenmerk sekse significant te zijn De vrouwelijke
leerkrachten gaven hogere cijfers Dit zou verband kunnen houden met het feit dat vrouwelijke
leerkrachten wat minder fouten herkennen en bovendien toleranter tegenover het dialect staan,
zoals afte lezen valt uit de hogere residu-scores
De proefpersonen die buiten de streek geboren zijn, tenderen naar het geven van lagere
cijfers, naar een hogere standaardtaal- en dialectfoutenherkenning en naar een geringere
tolerantie De verschillen tussen dialectsprekers en standaardtaalsprekers met betrekking tot
deze variabelen zijn opvallend gering en dan ook niet-significant
De duidelijkste verschillen bij de persoonskenmerken treden aan de dag bij de variabele
schooltype. De verschillen in beoordeling tussen de leerkrachten uit het voortgezet onderwijs
en basisonderwijs én de verschillen in beoordeling tussen de leerkrachten uit het basisonderwijs
en de pabo-studenten bleken significant te zijn Bij de herkenning van standaardtaalfouten, de
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herkenning van dialectfouten en dialecttolerantie zijn alleen de uitersten, dat wil zeggen de
verschillen tussen de leerkrachten uit het voortgezet onderwijsen de pabo-studenten significant
De tendens is echter steeds conform de voorspelde volgorde vo > bo > pabo
Dat de leerkrachten in het voortgezet onderwijs het strengst zijn in hun beoordeling,
heeft tot gevolg dat de positie van de dialectsprekende leerlingen relatief steeds ongunstiger
wordt Hoewel er een significante relatie bestaat tussen leeftijd en foutenherkenning, hoeft dit
niet te betekenen dit niet dat er een ontwikkeling in derichtingvan grotere tolerantie
plaatsvindt De jongere proefpersonen zijn immers allemaal pabo-studenten, zodat hier de
persoonskenmerken leeftijd en schooltype interfereren
De bedoeling van de zinnentest was onder andere te onderzoeken in hoeverre
leerkrachten in staat zijn door het dialect veroorzaakte interferentiefouten te herkennen en te
verbeteren Uit de opsteltoets is al gebleken, dat leerkrachten ongeveer 60% van dit soort
fouten herkennen Bij de zinnentest worden de fouten anders dan in de opsteltoets in
geïsoleerde vorm aangeboden De verwachting was, dat de foutenherkenning hierdoor zou
worden vergemakkelijkt De toetsresulaten bleken conform deze verwachting te zijn De
gemiddelde foutenherkenningsscores per schooltype bedroegen pabo-studenten 57,
leerkrachten basisonderwijs 67 en leerkrachten voortgezet onderwijs 78 De geïsoleerde
aanbieding van fouten in de zinnentest leidt gemiddeld dus tot een grotere detectie van deze
fouten
Er bleek geen relatie te bestaan tussen de categorie van de fouten en de moeilijkheid bij
de herkenning De zinnen met fouten als er omtoe ¡open, woont op Erica, een bult mensen,
heeft kopzeer, het raam los doen, zich even omtrekken, joun fiets en waar hij weg komt
werden door alle, respectievelijk vrijwel alle, proefpersonen herkend Weinig herkende fouten
waren hij heeft de verkering uit, bloemen op en vaas zetten, Onze poes haart de laatste tijd zo
vreselijk uit en Hij heeft een strik voor.
De verwachting dat het schooltype van invloed zou zijn op de foutenherkenning werd
bewaarheid De verschillen tussen de schooltypes onderling waren significant Op zich is dat
natuurlijk niet zo verwonderlijk, omdat de leerkrachten uit het basisonderwijs natuurlijk veel
meer ervaring hebben dan de pabo-studenten Aan de andere kant gaat het bij de leerkrachten
uit het voortgezet onderwijs om vakleerkrachten, waardoor het begrijpelijk wordt, dat zij bij
deze opdracht beter scoren dan hun collega's uit het basisonderwijs
De persoonskenmerken sekse, dialectspreker-qf-niet en geboorteplaats leverden geen
significante herkenningsverschillen op
Verder werden de correlaties tussen de variabelen van de opsteltoets en de variabele
shift van de matched-guise-toets, de variabelen dialect-in-onderwijs en dtalect-buitenonderwijs van attitudetoets en de zmnentoets onderzocht Er bleek alleen een significante
relatie te bestaan tussen de variabelen cijfer, standaardtaalfoutenherkennmgsscore en
dialectfoutenherkennmgsscore van de zmnentoets en de opsteltoets.
Over de persoonskenmerken van de proefpersonen kan het volgende worden
opgemerkt Allereerst valt op, dat zich onder de leerkrachten van groep 8 slechts één vrouw
bevindt Kennelijk is groep 8 in Emmen nog een mannendomein De gemiddelde leeftijd van de
leerkrachten uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs samen bedraagt gemiddeld 43
jaar De leerkrachten die belangrijke beslissingen in de schoolcarrière van leerlingen nemen,
mag men dus als zeer ervaren beschouwen Van de leerkrachten is 75% uit de streek zelf
afkomstig Hoewel in Kerkrade zelfs 95% van de leerkrachten uit de streek zelf afkomstig was
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(Stijnen 1975), kan het percentage voor Emmen toch ook aanzienlijk worden genoemd Een
meerderheid van de leerkrachten, 57%, geeft aan van huis uit dialect te spreken Van de pabostudenten spreekt 67 % van huis uit een dialect Het lijkt er dus op, dat het dialect nog niet op
zijn retour is
Tenslotte bleken de resultaten van de opsteltoets en de zmnentoets ook nieuw licht te
werpen op de kwestie van het onderscheid tussen primaire en secundaire dialectkenmerken In
de literatuur wordt dit onderscheid gebaseerd op de criteria opvallendheid en geografische
spreiding. Het bleek dat een aantal interferentiefouten die op grond van het geografisch
criterium tot de secundaire dialectkenmerken moeten worden gerekend, weinig werden
herkend Daarom werd voorgesteld de verdeling tussen primaire en secundaire
dialectkenmerken te vervangen door een indeling tussen dialectkenmerken en primaire en
secundaire regiolectismen.
Samenvattend kan worden gesteld dat uit het Leerkrachtenonderzoek naar voren komt,
dat leerkrachten de voor leerlingen uit hun dialectachtergrond voortvloeiende problemen
onderschatten De openlijke attitudes ten opzichte van het dialect en dialectsprekende
leerlingen zijn over het algemeen positief Het dialectgebruik in de lessituatie wordt
daarentegen afgewezen
Ondanks de positieve openlijke attitudes blijken leerkrachten niet in overeenstemming
met deze attitudes te handelen Zo geven zij niet alleen voor zowel het opstel als de
leesvaardigheid (technisch lezen) lagere cijfers aan een dialectsprekende leerling, ook bij de
beoordeling van vrijwel alle persoonlijkheidskenmerken valt het oordeel in het nadeel van de
dialectspreker uit, bovendien krijgt deze een lager schooladvies Uit het
Leerkrachtenonderzoek blijkt, dat een dialectsprekende leerling door de leerkrachten
ongunstiger beoordeeld wordt dan objectief gerechtvaardigd kan worden Het feit dat de
dialectsprekende leerling onder andere minder intelligentie en zelfvertrouwen wordt
toegedacht, moet in het licht van de belangrijke rol die leerkrachten bij de keuze van het
vervolgonderwijs spelen, als zorgelijk worden beschouwd
Verder blijken zowel de leerkrachten uit het basis- als die uit het voortgezet onderwijs
slechts over een matige achtergrondkennis op het terrein van de standaardtaaldialectproblematiek te beschikken Hoewel uit de resultaten van de dialectcasus geen
vergaande conclusies mogen worden getrokken, omdat het slechts één probleem en dan ook
nog een moeilijke kwestie betrof, lijkt het er toch op, dat het vermogen van leerkrachten om
tot een analyse van een concreet interferentiegeval te komen, tekort schiet
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6. OPZET VAN HET LEERLC4GENONDERZOEK.
Nadat in de hoofdstukken 2, 4 en S uitvoerig is ingegaan op de attitudes, het gedrag, de
theoretische kennis over taal en dialect, het herkennen van interferentieverschijnselen en het
vermogen tot het analyseren van de oorzaken van een concreet geval van interferentie ván en
dóór leerkrachten, komt in dit hoofdstuk de didactische benadering van leerlingen met een
dialectachtergrond aan de orde Beide invalshoeken completeren elkaar
Er wordt ingegaan op het doel en de hypotheses van het Leerlingenonderzoek (6 1), het
lesmateriaal (6 2) en de gebruikte toetsen de woordenschattoets (6 3 1), de
vermijdingsstrategietoetsen (6 3 2), de zinnentoets (6 3 3) en de beide morfologietoetsen
(6 3 4), de meervoudstoets (6 3 4 1) en de werkwoordentoets (6 3 4 2)

6.1 Doel en hypotheses van het Leerlingenonderzoek.

In paragraaf 2 6 is de onderzoeksvraag van het Leerlingenonderzoek als volgt geformuleerd
Is een op de principes van de CA gebaseerd lesprogramma geschikt om leerlingen met
een dialectachtergrond te helpen bij het vermijden van door het dialect veroorzaakte
interferentieverschijnselen ?
Om deze onderzoeksvraag voor de onderwijssituatie in Drenthe te kunnen beantwoorden werd
aan leerlingen uit groep 8 van basisschool De Wenke uit het dorp Nieuw-Amsterdam in de
gemeente Emmen een lesprogramma aangeboden Uit het onderzoek voor mijn
doctoraalscriptie (Van Reydt 1983) was gebleken, dat zeer veel leerlingen uit dit dorp van huis
uit dialect spreken en dat dit ook tot problemen in het onderwijs leidt De leerlingen van groep
8 van basisschool De Wenke dienden als instructiegroep, terwijl de leerlingen van groep 8 van
de andere basisschool uit het dorp, De Bron, als controlegroep fungeerden De Cito-scores van
beide groepen werden vergeleken als indicatie voor het niveau van de groepen De gemiddelde
score van De Bron lag wat hoger dan die van De Wenke
Om de bruikbaarheid van een aantal toetsen vast te stellen, werden deze voorgelegd
aan leerlingen uit groep 8 van de Theo Thijssenschool uit Alkmaar
Het aangeboden lesprogramma was gebaseerd op de principes van de CA,
gecombineerd met een foutenanalyse Als inleiding tot het lesprogramma werd een
televisieprogramma van de RVU Dialekt: Rijkdom of armoede? (Vochteloo & Wiessing 1987)
vertoond, gevolgd door een kringgesprek De bedoeling van deze inleiding was de attitude van
leerlingen ten opzichte van het dialect, voor zover nodig, in positieve zin te beïnvloeden Een
positief zelfbeeld zou namelijk de bereidheid om dialectfouten te vermijden kunnen vergroten
De leerkracht ontving vooraf een lijst met aandachtspunten om het gesprek richting te kunnen
geven Het lesprogramma voor de instructiegroep bestond verder uit een vijftal oefeningen op
het gebied van de woordenschat, de morfologie (meervoudsvorming en vervoeging van
werkwoorden) en syntaxis (2 opgaven) en nam in totaal 190 minuten in beslag De oefeningen
werden over de week verspreid aangeboden De leerlingen van de controlegroep kregen een
soortgelijk programma In dit lesprogramma ontbrak echter de behandeling van de specifiek
door het dialect veroorzaakte problemen Voordat de leerlingen met het lesprogramma aan de
slag gingen, werden zowel de instructiegroep als de controlegroep op hun kennis op boven-
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genoemde terreinen getoetst Daarnaast werden twee "vermijdingsstrategietoetsen"
afgenomen (zie hiervoor 6 3 2) De bedoeling van deze toetsen was aan te tonen, dat ook
dialectsprekende kinderen het uit de literatuur over L2-verwerving bekende fenomeen van de
vermijdingsstrategie toepassen Na een week werden beide groepen opnieuw getest om een
eventueel leerresultaat vast te stellen In methodologisch opzicht kan hier gesproken worden
van een nonequivalent control group design (Campbell & Stanley, 1963)
Een eventueel leereffect van het lesprogramma zal moeten blijken uit een foutenreductie bij de instructiegroep die afwezig is dan wel minder groot is bij de controlegroep Bij
de fouten wordt onderscheid gemaakt tussen dialectfouten (verder D-fouten genoemd), dat wil
zeggen gevallen waarin met een dialectvorm werd geantwoord bijvoorbeeld rekkie i ρ ν
elastiekje en anderssoortige fouten (verder A-fouten genoemd) bijvoorbeeld vaarde i ρ ν voer
Hierbij moet worden opgemerkt dat ook bij de categorie A-fouten invloed van het dialect
mogelijk is Een leerling die bijvoorbeeld bij de woordenschattoets bij afbeelding geit alleen het
dialectwoord sik kent en zich hiervan ook bewust is, kan bij gebrek aan beter met een ander,
onjuist, standaardtaalwoord zoals schaap antwoorden en past hiermee een vorm van
vermijdingsstrategie toe Ook bij de andere toetsen kan zich mutatis mutandis dit verschijnsel
voordoen Deze overweging rechtvaardigt de aandacht die aan de A-fouten zal worden
besteed
De analyse van een eventuele foutenreductie geschiedt "over subjecten", dat wil
zeggen, met subjecten als eenheid van analyse in een design met één tussenproefpersoonfactor groep (met de instructiegroep en de controlegroep als categorieën) en één
binnenproefpersonenfactor moment (met pre- en posttest als categorieën) Een eventueel
leereffect zal daarbij moeten blijken uit de significantie van degroep*moment*mteractie Bij
de vermijdingsstrategietoets 1, de vermijdingsstrategietoets 2 en de zinnentoets is bij eventuele
fouten steeds sprake van invloed van het dialect omdat bij deze toetsen álle items
interferentiegevoelig zijn

6.2 Het Lesprogramma.
Zowel aan de instructiegroep als aan de controlegroep werd een lesprogramma (zie Bijlagen 12
t/m 17) aangeboden Om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken, kwamen in beide
programma's soortgelijke onderwerpen voor In het lesprogramma voor de instructiegroep
werd echter expliciet aandacht besteed aan een aantal problemen die dialectsprekers met de
hantering van de standaardtaal zouden kunnen ondervinden Het lesprogramma bestond voor
beide groepen uit de volgende onderdelen
- video-band Dialekt: armoede of rijkdom? (RVU 1987, duur ca 25 minuten) gevolgd
door een kringgesprek (duur eveneens ca 25 minuten),
- woordbetekenis (voor het maken van de opgaven en het bespreken waren ongeveer
30 minuten nodig),
- voorzetsels + verleden tijdsvormen (het maken en bespreken nam ca 45 minuten in
beslag),
- syntactische verschijnselen in de vorm van een meerkeuze-opgave (benodigde tijd
voor maken en bespreken ca 20 minuten),
- meervoud van zelfstandige naamwoorden (het maken en bespreken vergde ca. 45
minuten)
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In totaal nam het lesprogramma, dat aan beide groepen in dezelfde week werd gepresenteerd,
dus ca. 190 minuten in beslag. Het lesprogramma werd op 3 momenten aangeboden. De eerste
les bestond uit de video-band en de woordenschatoefening (zie Bijlagen 12 en 13). In de
tweede les werden het voorzetsel en de verleden tijdsvormen behandeld (zie Bijlagen 14 en
15). De derde les was aan de behandeling van het meervoud van zelfstandige naamwoorden en
syntactische constructies gewijd (zie Bijlagen 16 en 17). In de video-band van de RVU wordt
het dialect op een positieve manier benaderd. De band begint met een meisje dat tijdens een
kringgesprek in het Kerkraads over haar hamster vertelt. Daarna komen 2 leerlingen aan het
woord die uitleggen waarom zij het prettig vinden dat zij op school dialect mogen praten. De
onderwijzer legt vervolgens uit welke rol het dialect op zijn school naast de standaardtaal
speelt.
Daarna volgt een item over het Zeeuws waarin op de rol van dialectenquêtes bij het
vastleggen van het dialect ingegaan wordt. Willem Wilmink vertelt vervolgens naar aanleiding
van een door hem voor Radio Oost geschreven hoorspelserie in het Twents, dat het beheersen
van een tweede taal naast de standaardtaal een voordeel kan zijn. Jaap Nienhuis gaat in op de
relatie die bestaat tussen het Gronings en het landbouwbedrijf. Samen met streektaalfunctionaris Simon Reker propageert hij gebruik van het Gronings. Tenslotte vertellen
deelnemers van de cursus Maastrichts van G. Chambille waarom zij het belangrijk vinden
Maastrichts te kunnen verstaan en spreken.
Voor het kringgesprek dat op het bekijken van de video-band volgde, kreeg de
leerkracht de volgende aandachtspunten aangereikt:
- Het dialect is geen verbasterd Standaamederlands, het Standaardnederlands is juist
van oorsprong een dialect geweest.
- De gebruiksmogelijkheden van het dialect zijn beperkt: In een aantal situaties wordt
het dialect niet geaccepteerd, bijvoorbeeld in sommige beroepen, in de gemeenteraad.
Bovendien vindt het schriftelijk taalgebruik vrijwel uitsluitend in de standaardtaal
plaats.
- Dialecten zijn niet objectief mooi of lelijk (denk aan het zogenaamde "knauwen" van
de veenkolonialen).
- Dialecten zijn tot een streek beperkt: Hoe groter de geografische afstand tussen de
dialecten, hoe moeilijker men elkaar kan begrijpen.
- De normen voor de standaardtaal zijn vastgelegd in woordenboeken, grammatica's en
dergelijke.
- Mening van de leerlingen over dialectgebruik op school, binnen en buiten de
lessituatie.
De bedoeling van dit onderdeel van het lesprogramma was, voor zover nodig, bij de leerlingen
een positieve houding ten opzichte het dialect te bewerkstelliggen. Dit onderdeel werd zowel
aan de instructiegroep als aan de controlegroep in dezelfde vorm aangeboden.
Bij de woordenschatoefening was het lesaanbod voor de instructiegroep echter anders
dan voor de controlegroep. De instructiegroep kreeg een werkblad waarop het ontbrekende
woord of de ontbrekende woorden moesten worden ingevuld. Het blad bestond uit een
linkerkolom met Nederlandse woorden en een rechter kolom met Drentse woorden.
Alternerend werd een woord weggelaten, zodat de ene keer bij een Drents woord het
Nederlandse equivalent moest worden gegeven, terwijl de andere keer het omgekeerde werd
verlangd. Dus bijvoorbeeld:

по

Nederlands

Drents
veger en motbhk

ui

De controlegroep moest met behulp van een aantal gegeven woorden het juiste woord
in een aantal zinnen invullen, maar daarbij ontbraken om het effect van CA vast te kunnen
stellen dialectwoorden Bijvoorbeeld
De schaatsers che volgende week ons land zullen vertegenwoordigen op de Europese
Kampioenschappen, verkeren m een top
Bij de voorzetseloefening kreeg de instructiegroep een oefening met 9 zinnen waarin uit
telkens twee mogelijkheden het juiste voorzetsel/bijwoord gekozen moest worden De
voorzetsels/bijwoorden waren zo gekozen, dat ze voor dialectsprekers moeilijkheden zouden
kunnen opleveren Bijvoorbeeld
Hij heeft altijd zin in/aan patat.
De controlegroep moest ook een opgave maken waarbij voorzetsels moesten worden ingevuld
Bij deze opgave werd echter weer geen rekening gehouden met specifieke problemen van
dialectsprekers Het ging om zinnetjes als
op de vlucht gaan
een zwerm bijen.
Bij de werkwoordenoefening moest door de instructiegroep de verleden tijd en de voltooide
tijd van een aantal werkwoorden worden gegeven De werkwoorden waren gekozen op grond
van hun van de standaardtaal afwijkende vormen in het dialect Het betrof frequent
voorkomende werkwoorden Bijvoorbeeld
De kat vangt muizen m de schuur.
De instructiegroep kreeg wederom een soortgelijke opgave De leerlingen moesten een aantal
zinnen in de verleden of tegenwoordige tijd zetten Bijvoorbeeld
(Vinden) JIJ Madonna ook zo goed?
Bij de syntaxisopgave moesten de leerlingen van de instructiegroep telkens uit verschillende
mogelijkheden het beste alternatief kiezen De zinnen waren zo gekozen, dat ze voor
dialectsprekers problemen zouden kunnen opleveren Bijvoorbeeld
Wat is er toch met jou Jan? Jan antwoordt:
a. mijn broek zakt af
b. de broek zakt me af
с de broek zakt af.
De controlegroep kreeg bij dit onderdeel eveneens een opgave in meerkeuzevorm. De items
bevatten hier echter problemen die voor alle leerlingen gelden, zoals
a. Karel is even groot als Piet.
b. Karel is even groot dan Piet.
De laatste opgave, meervoud van zelfstandige naamwoorden was voor beide groepen gelijk
Bij de uitleg voor de instructiegroep was aan de regels voor de meervoudsvorming echter nog
de volgende opmerking toegevoegd
N.B. In het Drents krijgen zelfstandige naamwoorden op -mg een meervoud op-s:
woning-wonmgs. In het Nederlands krijgen zelfstandige naamwoorden op -ing echter
vrijwel altijd een meervoud op -en: womng-wonmgenl
Bij de instructiegroep waren 5 items van de opgave voor de instructiegroep vervangen door
zelfstandige naamwoorden op -ing, namelijk vermomming, afrastering, bloeding, opmerking
en aanbieding.

πι

In de schriftelijke instructie aan de leerkrachten, die echter voor de zekerheid vooraf
ook nog eens mondeling behandeld werd, stond duidelijk, dat het de bedoeling was de
oefenopgaven na te kijken en te bespreken.
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6.3.1 Opzet van de woordenschattoets.

Uit het Drents Woordenboek van Hadderingh en Veenstra werden 22 heteroniemen gekozen
(zie Bijlage 6) Heteroniemen zijn woorden met dezelfde betekenis maar met een verschillende
stam, bijv Standaardnederlands "soeplepel" tegenover Drents/Gronings shef/slatf De
heteroniemen werden zo gekozen dat zij door middel van een tekening uitgebeeld konden
worden ' Van de gekozen woorden kwamen er 17 voor in de Nieuwe Streeflijst Woordenschat
voor 6-jarigen Deze lijst is gebaseerd op de gegevens van een enquête onder leerkrachten uit
de eerste klas van het lager onderwijs en leidsters uit het kleuteronderwijs in Nederland en
België De geënquêteerden werd gevraagd aan te geven welke woorden uit een lijst van in
totaal 6788 woorden naar hun mening door kinderen die naar de eerste klas van het lager
onderwijs gaan, gekend zouden moeten worden Het betrof hier dus geen empirisch onderzoek
naar de werkelijke passieve woordenschat van kinderen, maar een streeflijst dat wil zeggen de
woordenschat waarvan men in het onderwijs uit wil gaan en naar wil streven De woorden
stoffer en blik, ragebol, soeplepel, jaszak, en zakje (patat) kwamen niet in de lijst voor, maar
wél zak (b.v. broekzak) De overige woorden behoorden met uitzondering van bijenkorf, ui,
bretels en stropdas tot de zogenaamde unamemen, dat wil zeggen woorden waarvan de
leerkrachten unaniem van mening waren, dat ze door 6-jarigen gekend zouden moeten worden
Deze 4 woorden werden weliswaar niet als unaniemen beoordeeld, maar scoorden toch hoog
Aangezien de meeste woorden uit onze woordenschattoets in de streeflijst voor 6-jarigen
voorkomen en toch ook wel mag worden aangenomen, dat woorden als stoffer en blik,
ragebol en soeplepel in groep 8 bekend zijn, kan worden geconcludeerd, dat mijn woordenschattoets voor leerlingen van groep 8 betrekkelijk makkelijk moet zijn
Vervolgens werd nagegaan of de dialectvorm van de gekozen woorden behoorden tot
de algemeen bekende en gebruikte dialectwoorden in Emmen Om dit te kunnen beoordelen
werd gebruik gemaakt van het onderzoek van IJken naar het lexicale verlies in het dialect van
Emmen (IJken 1989) De 210 woorden uit het onderzoek werden geordend naar het
gebruikspercentage De eerste 50 woorden van deze lijst vormden de blijvers dat wil zeggen
woorden die het langst bestand zijn tegen de standaardisering van het lexicon, de laatste 50
woorden waren de wijkers dat wil zeggen de woorden die het snelst worden losgelaten ten
gunste van de standaardtaalequivalenten Het onderzoek van IJken was gebaseerd op de
gegevens van 64 proefpersonen over 5 leeftijdsgroepen verdeeld (65+, 48-65, 36-48, 20-36,
15-20) en geboren en getogen in Emmen Zowel de kennis als het gebruik van de woorden
werd onderzocht Alle woorden uit onze woordenschattoets met uitzondering van motblik en
veger en iemenkorf komen in het onderzoek van IJken voor In Tabel 28 staan de woorden
opgesomd De kennis- en gebruikspercentages hebben betrekking op de scores van alle
leeftijdscategorieën samen

1

De tekeningen werden vervaardigd door mijn collega Ellen Schreuders
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Tabel 28. Items woordenschattoets met kennis- en gebruikspercentages volgens IJken 1989.
dialectwoord
percentage kennis
percentage gebruik
Standaardtaalwoord
(jas)zak
buus
100
95
handschoen
haansk
100
86
mug
100
92
vlieg
mug
neefle
100
99
bagagedrager
pakkiesdroager
100
92
zakje
puut
100
93
elastiekje
rekkie
100
89
ui
siepel
100
98
schaatsen
scheuvels
100
99
sik
100
88
geit
laarzen
stevels
100
65
stoet
100
89
brood
wichie
100
91
kind
slief
100
90
soeplepel
broek
boks
100
73
litteken
glup
98
67
bretels .
hupzelen
98
74
huilen
reren
98
57
strik
98
86
stropdas
ragebol
kopstubber
84
33
bijenkorf
lemenkorf
veger en blik
motblik en veger
Van de woorden in Tabel 28 behoort alleen kopstubber (ragebol) tot de wijkers, dat wil zeggen
woorden die onder druk van de standaardtaal in onbruik dreigen te raken Alle andere woorden
behoren tot de blijvers. We kunnen dus aannemen dat zij tot de algemeen bekende en
gebruikte dialectwoorden in Emmen behoren
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6.3.2 Opzet van de vermijdingsstrategietoetsen.
Verschillende onderzoekers (Hagen et al 1975, Schwdt 1983) wijzen op het verlies aan
inhoud van standaardtaalteksten die door dialectsprekers worden geschreven ten opzichte van
teksten over hetzelfde onderwerp in het dialect Dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat
dialectsprekers bepaalde woorden of constructies in de standaardtaal niet kennen, of in
onzekerheid verkeren over het juiste gebruik van die woorden of constructies Deze onzekerheid kan ertoe leiden, dat de dialectsprekers bepaalde woorden of constructies vermijden en
hun toevlucht nemen tot woorden of constructies waar zij zich zekerder over voelen Het
gevolg hiervan is, dat nuanceringen verloren gaan en veelvuldig van dezelfde woorden of
constructies gebruik wordt gemaakt Hierdoor verliest een tekst aan kwaliteit Dit gedrag is
voor het eerst opgemerkt in het L2-onderwijs en wordt vermijdingsstrategie genoemd (zie
voetnoot bladzijde 21)
Het onderzoek naar vermijdingsstrategieen heeft zich tot nu toe beperkt tot lexicale
elementen Conclusies over het gebruik van vermijdingsstrategieen werden meestal getrokken
op grond van vergelijking van de Ll-versie met de L2-versie van een door proefpersonen
geschreven verhaal naar aanleiding van visuele stimuli, gewoonlijk een beeldverhaal Deze
onderzoekingen hadden allemaal betrekking op het leren van een tweede taal Het voorkomen
van vermijdingstrategieen bij het standaardtaalgebruik van dialectsprekers is nog niet
onderzocht Een dergelijk onderzoek is van belang, omdat het waarschijnlijk ¡s, dat toepassing
van dergelijke strategieën tot een lagere beoordeling van het schriftelijk werk in de
standaardtaal door dialectsprekers zal leiden Daarbij zou mede aandacht besteed kunnen
worden aan de vraag of vermijdingsstrategieen behalve op het vermijden van lexicale
elementen ook op syntactische constructies gericht kunnen zijn
Het doel van dit onderdeel van mijn onderzoek is.
- toetsing van het vermoeden dat vermijdingsstrategieen ook door dialectsprekers
worden gebruikt in een situatie waarin zij gedwongen zijn van de standaardtaal
gebruik te maken,
- toetsing van het vermoeden dat vermijdingstrategieen niet alleen op lexicaal niveau
worden gebruikt,
- het toetsen van een eventueel leereffect als gevolg van het aangeboden lesprogramma
in de vorm van reductie van vermijdingsstrategieen
Om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren werden 2 toetsen ontworpen VM1 en
VM2 (zie Bijlagen 7 en 8) Bij het samenstellen van deze toetsen werd gebruik gemaakt van
elementen uit de zinnentoets van het Leerkrachtenonderzoek. De gedachte achter deze toetsen
was dat de tweedetaal-Ieerder de vermijdingsstrategie toepast, omdat hij bepaalde
taalelementen uit de doeltaal niet kent, of omdat hij in onzekerheid verkeert over het juiste
gebruik van die elementen Bij een dialectspreker die de standaardtaal moet gebruiken, zal
vooral het laatste vaak het geval zijn Labov (1977) heeft als eerste een dergelijke zogenaamde
"linguistic insecurity-tesf gebruikt
VM1 bestond uit 11 paar zinnen, één van beide zinnen bestond uit een correcte
standaardtaalversie, de andere zin bevatte een door het dialect veroorzaakte interferentiefout.
De zinnen werden in een willekeurige volgorde aangeboden Bijvoorbeeld
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a 's Avonds heeft mijn vader vaak zin in iets hartigs
b 's Avonds heeft mijn vader vaak zin aan iets hartigs
De proefpersonen moesten uit beide zinnen de correcte zin kiezen Voor een spreker van het
dialect uit mijn onderzoeksgebied is de keuze tussen beide versies vaak problematisch Voor
sprekers uit andere gebieden in ons land is de keuze echter eenvoudig Om er zeker van te zijn
dat dit ook inderdaad het geval was, werden beide toetsen ter controle ook aan leerlingen van
groep 8 van de Theo Thijssenschool in Alkmaar voorgelegd
VM2 bestond uit een eenvoudig verhaaltje met 11 open plaatsen die waren genummerd
Bij ieder nummer werden 3 antwoordalternatieven aangeboden, waaruit de proefpersonen het
naar hun oordeel beste antwoord moesten kiezen Sanders (1993) noemt een dergelijke aanpak
die in het L2-onderwijs wordt gebruikt om de receptieve woordkennis te testen, Meerkeuzecompleteren In VM2 kwamen dezelfde paren als in VM1 terug, maar telkens werd er nog een
derde mogelijkheid aangeboden Deze derde mogelijkheid paste ook goed in het verhaal,
verschilde echter duidelijk van de andere alternatieven Bovendien bevatte de derde mogelijkheid ook een door het dialect veroorzaakte interferentiefout VM2 werd direct na VM1
gemaakt De gedachte achter VM2 was, dat door de onzekerheid van de proefpersonen uit
Drenthe de derde mogelijkheid aantrekkelijk zou worden, want daarmee zou men de keuze
kunnen vermijden Aan de andere kant vormde de derde mogelijkheid echter geen goed
alternatief, omdat deze een door het dialect veroorzaakte interferentiefout bevatte Voor
proefpersonen die niet uit het onderzoeksgebied afkomstig waren, zou de derde mogelijkheid
dus geen aantrekkelijk alternatief zijn Bijvoorbeeld
11 a trek aan iets hartigs
b belang bij ¡ets te slikken
с trek in iets hartigs
De volgorde per nummer was weer willekeurig Zoals boven reeds is vermeld, werd ook deze
toets aan de proefpersonen uit de controlegroep van de Theo Thijssenschool voorgelegd
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6.3.3 Opzet van de zinnentoets.
De bedoeling van de zinnentoets was
vast te stellen afeen lesprogramma waarin zinsconstructies opgenomen zijn die
moeilijkheden voor dtalectsprekers opleveren, een positief leereffect zou hebben.
Om het eventuele resultaat te kunnen meten, werd gebruik gemaakt van een toets in
meerkeuze-vorm
Voor het samenstellen van de zinnentoets (zie Bijlage 11) werd gebruik gemaakt van de
zinnen uit de enquêtes van de dissertatie van Van Bree (1981) Van Bree onderzocht de
geografische verspreiding van een zestal syntactische constructies Het vernieuwende van zijn
werk binnen de dialectologie was de aandacht voor syntactische constructies, een tot dan toe
vrijwel onontgonnen terrein Het ging hierbij om de volgende constructies
1 de band-lek-constructie, van het type Ik heb de band lek
2 de constructie met hebben + plaatsbepaling + infinitief, van het type Ik heb de
kinderen boven slapen
3 de posssesieve-datief-constructie, van het type De oren zijn hem bevroren
4 de benefactief-constructie, van het type Hij gaat haar een boek kopen
5 gebruik bepaald lidwoord i ρ ν bezittelijk voornaamwoord, van het type Hij steekt
nog dikwijls de duim m de mond
6 gebruik van een reflexieve verbinding, van het type Hij gaat zich een boek kopen.
Van Bree legde de constructies in meerkeuze-vorm aan zijn respondenten voor, bijvoorbeeld
Opa heeft het zeker warm,
a hij loopt met zijn jas over zijn arm
b hij loopt met de jas over zijn arm
с hij loopt met zijn jas over de arm
d hij loopt met dejas over de arm
Dit is een voorbeeld van het onder 5 genoemde gebruik van het bepaald lidwoord in plaats van
het bezittelijk voornaamwoord
Zoals uit het uitgebreide en zorgvuldige onderzoek van Van Bree naar voren komt,
tekent zich bij het gebruik van al de bovengenoemde constructies een tegenstelling oost-west
af, met dien verstande dat in het westen de constructies niet of relatief weinig voorkomen, in
het oosten daarentegen frequent zijn
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland vormen een zeer duidelijk deband-lek-gebied
Reflexieve constructies komen vooral in het oosten voor, met name in Limburg
De possessieve-datief-constructie komt voor in Friesland, Groningen, Drenthe,
Gelderland, Nederlands-Limburg en het oosten van Belgisch-Limburg De kerngebieden
worden echter gevormd door Groningen, Drenthe, Overijssel, de Achterhoek en NederlandsLimburg
De benefactief-constructie strekt zich over een groot gebied uit Friesland, Groningen,
Drenthe, Overijssel, het oostelijk deel van Gelderland, Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg,
(Belgisch) Brabant, het zuidelijk deel van de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen
De hebben+plaatsbepaling+infinitief-constructie komt in Drenthe, Overijssel, de
Achterhoek en Nederlands-Limburg voor
De lidwoord-constructie tenslotte treffen we vooral in de volgende gebieden aan
Groningen, Noord- Drenthe, Friesland, West-Overijssel, Drenthe, Oost-Overijsssel en de
Achterhoek Friesland, West-Overijssel en de Achterhoek scoren daarbij opvallend hoog
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Uit de bovenstaande gegevens wordt duidelijk dat alle genoemde constructies in
Drenthe voorkomen Het doel van het onderzoek van Van Bree was gericht op de geografische
verspreiding van de genoemde constructies en de condities waaronder deze constructies
worden gebruikt Ik heb de door Van Bree bedachte items voor een geheel ander doel
gebruikt Op basis van het onderzoek van Van Bree en door eigen waarneming verwachtte ik,
dat onze proefpersonen veelvuldig van de genoemde regionaal gekleurde constructies gebruik
zouden maken De dialectoloog beschrijft de taalfeiten, de taaldocent moet echter qualitate qua
een normatief standpunt innemen Dat betekent dat vanuit de verantwoordelijkheid als
taaldocent de genoemde constructies als strijdig met de standaardtaalnorm moeten worden
beschouwd
In de toets werden aan de proefpersonen in totaal 20 meerkeuze-items aangeboden
ontleend aan Van Brees enquêtes uit 1973 (lx), 1975 (lx), 1976 (6x), 1977 (6x), 1978 (3x) en
1979a (3x) De volgorde waarin de items werden aangeboden was aselect Hoewel het in ons
onderzoek niet ging om de soms subtiele verschillen tussen de aanvullende zinnetjes van Van
Bree, werd de oorspronkelijke vorm van de items gehandhaafd De aldus samengestelde toets
werd ook voorgelegd aan de controlegroep ¡n Alkmaar De toets werd met een interval van
één week tweemaal voorgelegd aan de instructiegroep
In het lesprogramma dat de instructiegroep in de tussenliggende tijd werd aangeboden,
kwamen 10 van de items uit de toets voor De toets werd eveneens met een interval van één
week tweemaal aan de controle-groep in Nieuw-Amsterdam voorgelegd Deze controlegroep
kreeg een vergelijkbare lestaak echter zonder de items uit de toets
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6.3.4 Opzet van de morfologietoetsen.
De bedoeling van de morfologietoetsen was
te onderzoeken of een op een contrastieve benadering gebaseerd lesprogramma ook
een positief leereffect heeft bij het leren vermijden van door het dialect veroorzaakte
mterferentiefouten op morfologisch niveau.
Bij mijn onderzoek beperk ik me tot de meervoudsvorming en de vervoeging van werk
woorden

6.3.4.1 Opzet van de meervoudstoets.
Bij het samenstellen van de meervoudstoets (zie Bijlage 9) heb ik gebruik gemaakt van de
zogenaamde Berko-test (Berko 1958) De bedoeling van de Berko-test is te achterhalen in
hoeverre een proefpersoon bepaalde grammaticale regels beheerst Indien men een proef
persoon bijvoorbeeld vraagt naar het meervoud van het woord stoel en de proefpersoon
antwoordt correct, dan kan men op basis van dit antwoord niet vaststellen of de proefpersoon
de vorm stoelen als afzonderlijke vorm in zijn geheugen heeft opgeslagen of dat de proef
persoon ook de grammaticale regel die aan deze vorm ten grondslag ligt, kent Als een
proefpersoon een bepaalde grammaticale regel kent, is hij ook in staat die in nieuwe gevallen
toe te passen Daarom wordt bij de Berko-test aan de proefpersoon een plaatje getoond met
een fantasievoorwerp Dit fantasievoorwerp wordt met een verzonnen woord benoemd Dit
woord is echter zo gekozen dat het dezelfde fonologische structuur heeft, als het echte woord
dat als voorbeeld heeft gediend Er wordt de proefpersoon bijvoorbeeld een plaatje van een
fantasiewoord getoond en er wordt door de proefleider bij gezegd Dit is een zos. Dan laat de
proefleider een plaatje zien waar er twee op staan en zegt Hier zijn er nog twee.Dit zijn
twee
Indien de proefpersoon bij dit fantasiewoord met een juiste vorm antwoordt, dan weet
men zeker dat de proefpersoon ook werkelijk de aan het woord ten grondslag liggende regels
kent Voor het afnemen van de meervoudstoets werd gebruik gemaakt van de morfologie-toets
uit het onderzoek van Van Reydt (1983) Deze toets was op zijn beurt weer gebaseerd op de
toets uit het onderzoek van Vogel es (1981) Dit laatste onderzoek was gericht op de
beheersing van de regels van het meervoud en het verkleinwoord door kinderen van 4 t/m 12
jaar In dit onderzoek werd zowel van echte als fantasiewoorden gebruik gemaakt Van Reydt
voegde aan de woorden van Vogel с s nog 11 woorden toe, waaronder 2 fantasiewoorden Het
ging hierbij om substantiva die volgens Sassen ( 1953) in het Drents een van het
Standaardnederlands afwijkend meervoud hebben Het ging om de volgende woorden

darm
arm
raam
balk
pudding
zelmg*
deuling*
kind
kalf

meervoud in het Drents volgens Sassen
darms
arms
raams
balkens
puddings
zelings*
deulmgs*
kinder
kalver
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lam
lammer
ei
eier
Sassen (1953) onderscheidt in het Drents de volgende pluralis-suffixen
1 -e peert-peerde, schoap-schoape
2 -ne nog algemeen gebruikelijk kou-kone koeien
keu-keune biggen
3 -n met syncope van d blat-blaan bladeren
pat-paan paden
rat-raan wielen
4 -er kient-kiender kinderen
kalf-kalver kalveren
ei-eier eieren
loam-loamer lammeren
5 -s na cons + -er, -el, η
meervouden van diminutiva
na -ing
verder raams-гатеи, diers-d/ere«, arms-armen, d&rms-darmen
6 -η of-m de resterende groep
De meest opvallende verschillen tussen de meervoudsvorming in het Drents en het
Standaardnederlands vinden we bij de nummers 4 en 5
Bij 4 gaat het om Indogermaanse neutrale es/os-stammen. Door de auslautswetten viel
in de nominatief en accusatief pluralis in het Oergermaans de meervoudsuitgang af, maar het
stamsuffix -ir bleef en werd nu als meervoudsuitgang gevoeld Deze situatie treffen we nog in
het Drents en natuurlijk ook in het Duits aan De vormen op -eren uit het Standaardnederlands
zijn weer ontstaan, doordat een nieuwe meervoudsuitgang werd toegevoegd
Bij S gaat het behalve om enkele op zichzelfstaande gevallen om substantiva op -ing
met een pluralis op -s. In het Standaardnederlands krijgen deze substantiva echter een pluralis
op -en, met uitzondering van een aantal leenwoorden Om na te gaan of inderdaad in zijn
algemeenheid kan worden gesteld, dat substantiva op -ing in het Standaardnederlands op -en
uitgaan, werd het Retrograde Woordenboek van de Nederlandse Taal (Nieuwborg 1978)
geraadpleegd Van de in het Retrograde Woordenboek opgesomde lemmata blijken er slechts
18 een pluralis op -s te hebben Het gaat om de volgende woorden
badding, badjing, batting, benttng, blimbmg, browning, camping, dancing, fairing,
farthing, fitting, gearing, rubbing, serving, soelmg, sliding, smoking en viking
Woorden die niet in het Retrograde Woordenboek voorkomen, zijn nog boeing en bodystockmg In totaal gaat het om 20 woorden Het zijn uitsluitend leenwoorden Blijkens
Woordfrequenties m geschreven en gesproken Nederlands (Uit den Boogaart (red ) 1975),
waarin alleen de woorden boeing en camping voorkomen, gaat het om weinig frequente
woorden Van de 20 woorden zijn er 16 aan het Engels ontleend De woorden badjing,
benttng en soelmg zijn gangbaar in Oost-Indie Het woord viking is tenslotte aan het Noors
ontleend
Samenvattend kunnen we constateren, dat er met betrekking tot substantiva op -mg een
duidelijke tegenstelling bestaat tussen het Standaardnederlands en het Drents
Om de condities van de proef gelijk te houden en de aandacht van de
proefpersonen afte leiden, werd de volledige morfologietoets ook bij de 2e afname gebruikt
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6.3.4.2 Opzet van de werkwoordentoets.
Sassen (1963) geeft een aardig voorbeeld van interferentie van een dialectvorm in een
standaardtaaluiting op het terrein van de werkwoorden Een winkelbediende m de stad
Groningen zegt tegen een klant die hij niet aan een bepaald artikel heeft kunnen helpen
Probeert и het eens bij
, misschien kunt и daar slaan.
De winkelbediende verwart de werkwoorden slaan en slagen. Het Groningse droagen wordt
in de standaardtaal weliswaar dragen, maar het Groningse sloagen wordt in de standaardtaal
niet slagen maar slaan De dialectsprekende winkelbediende is onzeker en vervangt daarom
dialectvorm sloagen ook door slaan waar juist de vorm slagen correct zou zijn
Interferentie speelt ook op het gebied van de hantering van werkwoorden een rol Op
basis van Sassen (1953) werden 13 werkwoorden geselecteerd waarvan de vervoeging in het
Drents afwijkt van de vervoeging in het Standaardnederlands Deze werkwoorden werden
gebruikt voor het samenstellen van een werkwoordentoets (zie Bijlage 10) In Tabel 29 staan
deze werkwoorden opgesomd, met de in het Drents afwijkende vormen
Tabel 29. Werkwoorden met een m het Drents van het Standaardnederlands afwijkende
vervoeging.
werkwoord
afwijkende vorm van
afwijkende vorm van het
klasse van het
werkwoord
het
participium
preteritum
varen
st ww kl 6
veur/veurn
vunk
vangen
red ww
slapen
red ww
slap/slop/sleup/sleupm
zwerven
st ww kl 3
zworf
vragen
pret st kl 6/part zwak vrag/vrög/vreug/vrugte evroagt/evroagn/evreugn
vreugn/vrugtn
hangen
red ww
hunk/hungn
bevelen
st ww kl 4
bevool
maakte/meuk/maaktn/ emaakt/emeukn
maken
zw ww
meukn
hólp
helpen
st ww kl 3
breken
st ww kl 5
brak/breuk
sterven
st ww kl 3
starf/sturf
sturvm
gaan
red ww
ging/gong
stelen
st ww kl 4
stool
In Tabel 29 valt op dat de afwijkende dialectvormen vooral m het preteritum worden
aangetroffen Verder zijn de klassen 3 en 4 en de zogenaamde reduplicerende werkwoorden
goed vertegenwoordigd Alle werkwoorden uit Tabel 29 behoren volgens de Nieuwe Streeflijst
Woordenschat voor 6-jangen tot de zogenaamde unaniemen Dat wil zeggen, dat de
leerkrachten in Nederland en Vlaanderen uit de steekproef waarop deze lijst is gebaseerd
unaniem van mening waren dat deze woorden door 6-jangen zouden moeten worden gekend
Behalve de werkwoorden uit Tabel 29 werden nog de volgende werkwoorden in de
werkwoordentoets opgenomen
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erven, slinken, melken, heffen, stofzuigen, scheren, roken, zweren (eed),blazen, treden
en graven.
Deze werkwoorden kwamen niet in het lesprogramma van de instructiegroep voor De
werkwoordentoets bestond uit 25 nummers Bij ieder nummer moesten de proefpersonen een
preteritumvorm en een participium invullen Om duidelijk te maken wat de bedoeling was,
stond boven de toets een volledig ingevuld voorbeeld afgedrukt Als voorbeeld volgt hier
nummer 2
Onze kat kan goed muizen vangen.
Gisteren
onze kat er nog een.
In twee weken heeft hij wel 5 muizen
Bij het zinnetje in het preteritum werd er steeds voor gezorgd dat door een bepaling als
gisteren, vorig jaar, vroeger en dergelijke duidelijk was, in welke tijd de werkwoordsvorm
moest staan Bij het participium werd door het hulpwerkwoord duidelijk wat de bedoeling was
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7. RESULTATEN VAN НЕТ LEERLINGENONDERZOEK.
Het doel van het Leerlingenonderzoek is na te gaan of een op de Contrastieve Analyse
gebaseerd lesprogramma voor dialectsprekende leerlingen positieve leerresultaten oplevert bij
het vermijden van dialectfouten De gegevens die voor dit doel zullen worden bestudeerd zijn
de foutscores van de bij het onderzoek betrokken leerlingen op de diverse voor dit doel
ontworpen toetsen
De nu volgende presentatie van de resultaten per toets zal telkens bestaan uit een
descriptief en een hypothesetoetsend gedeelte In het descriptieve gedeelte geef ik voor de
diverse toetsen telkens een itemsgewijs overzicht van de aantallen en de percentages gemaakte
fouten, door de instructiegroep (De Wenke) en de controlegroep (De Bron), zowel op de
pretest als de posttest Bij de woordenschattoets, de meervoudstoets en de werkwoordentoets
worden de fouten onderscheiden in dialectfouten (hierna D-fouten) en anderssoortige fouten
(hierna A-fouten) Bij de overige toetsen hebben we alleen te maken met D-fouten in de
antwoordaltematieven zijn geen A-fouten opgenomen In deze overzichten zal ook worden
aangegeven of de items al dan niet tot het lesprogramma behoorden In het hypothesetoetsend
gedeelte ga ik na of er bij de D-fouten en, waar van toepassing, bij de A-fouten sprake is van
een leereffect Dit zal moeten blijken uit een foutenreductie bij de instructiegroep die afwezig
dan wel minder groot is bij de controlegroep In het design onderscheid ik één tussenproefpersonenfactor groep (met de instructiegroep en de controlegroep als categorieën) en
één binnen-proefpersonenfactor moment (met pre- en posttest als categorieën) Een eventueel
leereffect zal daarbij moeten blijken uit de significantie van degroep*moment-interactie ' De
analyse geschiedt "over subjecten", dat wil zeggen, met subjecten als eenheid van analyse Bij
de behandeling van de diverse toetsonderdelen, met uitzondering van de zinnentoets, zullen
telkens de lesitems en overige items afzonderlijk aandacht krijgen In het algemeen zijn de
aantallen items binnen deze categorieën te zeer uit balans om itemcategorie als een tweede
binnen-proefpersonenfactor in het design op te nemen De enige uitzondering is, zoals vermeld,
de zinnentoets

1
Ik wijs de lezer die hier een t-toets voor onafhankelijke steekproeven op de verschillen tussen pre- en
posttestscores had verwacht erop, dat deze opties equivalent zijn de resulterende t-ratio zou gelijk zijn aan de
vierkantswortel uit de F-ratio voor de genoemde interactie bij identiteit van de desbetreffende
overschrijdingskansen. Niet equivalent is het vaak gekozen alternatief van covanantie-analyse op posttestscores
met pretestscores als covanaat Deze analyses zijn uitgevoerd en leidden over de hele lijn tot dezelfde
resultaten
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7.1 Resultaten van de woordenschattoets.
Aan de le toets op de instructieschool De Wenke namen 33 leerlingen deel. De
woordenschattoets leverde in totaal 726 antwoorden op. In Tabel 30 worden de scores per
item gepresenteerd. Daarbij worden de goede antwoorden (G), dialectantwoorden (D)
bijvoorbeeld rekkie i.p.v. elastiekje en de overige foutieve antwoorden (A) bijvoorbeeld borstel
i.p.v. ragebol afzonderlijk weergegeven. De items die in het lesprogramma van de
instructiegroep voorkomen zijn met een * gemerkt.
Tabel 30. Resultaten woordenschattoets per item (G = goed, D = dialect/out, A anderssoortigfoutiefantwoord).
Wenke Ie toets Wenke 2e toets Bron Ie toets
A
A
A
" = lesitem
G
D
G D
G D
28
30
1
2
4
1
24
0
3
1 "geit/sik
3
0
91
3
6
85
12
89
11
%
2 *mug /'neefie
31
2
0
30
2
1
21
1
5
94
6
0
91
6
3
78
4
19
%
0
18
3
22
11
18
9
0
3 *'stoffer en blik / motblik en 12
36
55
9
67 33
0
67
33
0
veger
%
0
1
3
28
2
3
25
2
4 *brood/stoet
29
9
0
88
3
85
6
9
93
7
%
0
0
27
5 bijenkorf 7iemenkörf
33
0
32
1
0
0
0
100 0
0
100 0
97
0
3
%
18 32
0
0
6 "kind/wichie
15
0
1
16
11
55
59
45
0
97
3
0
0
41
%
7 * elastiekje / rekkie
26
5
2
28
3
2
18
4
5
79
15
6
85
9
6
67
15
19
%
15
17
1
21
12
0
9
15
3
8 * bagagedrager /
52
3
64 36
0
33
pakkiesdroager
45
56
11
%
6
3
24
3
15
0
18
12
12
9 *ragebol / kopstubber
18
9
9
56
0
44
73
55
36
%
0
0
33
0
0
25
0
10 *laarzen / steveb
33
2
100 0
100 0
0
93
0
7
0
%
4
0
28
1
32
1
26
0
1
11 huilen/reren
3
0
3
96
0
4
85
12 97
%
31
0
0
30
3
0
2
25
2
12 "ui/siepe!
6
0
91
9
0
94
0
93
7
%
0
27
4
2
30
2
1
26
1
13 *bretels / hupzelen
12
6
91
6
3
96
4
0
82
%
26
0
2
1
31
2
0
1
14 "stropdas / strik
30
6
3
94
6
0
96
4
0
91
%
3
2
29
2
2
22
2
15 "soeplepel / slief
30
1
6
3
88
6
6
81
11
7
91
%

Bron
G
26
96
24
89
17
63

2e toets
D
A
0
1
0
4
1 2
4
7
10 0
37 0

26
96
26
96
17
63
19
70
14
52

0
1
0
4
0
1
0
4
0 10
0 37
4
4
15 15
12 1
44 4

17
63
26
96
27
100
26
96
25
93
24
89
23
85

0
0
0
0
0
0
1
4
1
4
2
7
2
7

10
37
1
4
0
0
0
0
1
4
1
4
2
7
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* betekent lesitem
16 "handschoen / haansk
%
17 * vlieg /mug
%
18 "jaszak/buus
%
19 broek/boks
%
20 *schaatsen / scheuvels
%
21 * zakje / puutje
%
22 "litteken /glup
%
totaal lesitems
%
totaal overige items
%
totaal alle items
%

Wenke Ie toets
G D
A
33
0
0
100 0
0
32
0
1
97
0
3
31
0
2
94
6
0
33
0
0
100 0
0
33
0
0
100 0
0
31
2
0
94
6
0
24
0
9
73
0
27
498 63
66
79 4 10 0 10 5
94
1
4
94 9 1 0 4 0
70
592 64
81 5 8 8 9 6

Wenke 2e toets Bron
G D
A
G
33
0
0
26
100 0
0
96
31
2
0
25
94
6
0
93
0
32
1
26
97
0
96
3
33
0
0
27
0
100 0
100
0
32
1
27
0
97
3
100
32
1
0
27
97
3
0
100
26
5
20
2
79
6
15 74
547 53
27 421
87 2 8 5 4 3 82 1
97
0
2
80
2 0 98 8
98 0 0
29 501
644 53
88 7 7 3 4 0 84 3

Ie toets
D
A
0
1
0
4
1
1
4
4
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
26
37 55
7 2 107
0
1
0
12
37 56
62 94

Bron
G
26
96
22
81
25
93
27
100
27
100
27
100
21
78
432
84 2
80
98 8
512
86 2

2e toets
D A
0
1
0
4
4
1
15 4
1
1
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0 22
38 43
74 84
0
1
0
12
38 44
64 74

In de linkerkolom wordt het betrokken woord genoemd, eerst in de standaardtaalversie,
gevolgd door de dialectversie Vervolgens worden in de kolommen 2, 3, en 4 per item
respectievelijk het aantal goede, het aantal dialect- en het aantal anderssoortige foutieve
antwoorden op de Ie toets van instructiegroep De Wenke vermeld Op de 2e regel bij ieder
woord staan de bijbehorende percentages De kolommen 5 t/m 7 geven de scores op de 2e
toets van instructiegroep De Wenke De kolommen 8 t/m 10 en 11 t/m 13 geven de resultaten
van de controlegroep De Bron op de Ie respectievelijk 2e toets weer Onderaan de kolommen
2 t/m 13 staan de totalen van de verschillende categorieën antwoorden voor de lesitems, de
overige items en het totaal aantal items met de bijbehorende percentages aangegeven
In 66 gevallen, dat wil zeggen 10 5%, werd door de proefpersonen van De Wenke bij
de Ie toets bij de lesitems een A-fout gemaakt In 63 gevallen, dat wil zeggen in 10%, werd
een D-fout gemaakt, samen 129 fouten of 20 5% De foutieve antwoorden waren nogal
ongelijk over de verschillende items verdeeld De meeste foute antwoorden werden bij het item
9 ragebol gescoord 27x Ook de items 6 kind en 8 bagagedrager gaven aanleiding tot veel
foutieve antwoorden, namelijk 18x Verder leverde ook item 22 litteken relatief veel foutieve
antwoorden op 9x De items 5 bijenkorf, 10 laars, 16 handschoen, 19 broek en 20 schaatsen
werden bij de Ie toets op De Wenke foutloos beantwoord
Ook de dialectantwoorden waren nogal ongelijk over de diverse items verdeeld Bij
item 3 stoffer en blik werd 18x motbhk en veger geantwoord Bij item 8 bagagedrager werd
17x het dialectwoord pakkiesdroa ger gegeven Deze 2 items waren samen voor 55% van alle
dialectantwoorden verantwoordelijk Kennelijk worden in het dagelijks leven bij deze
voorwerpen vooral de dialectwoorden gebruikt Ook bij de volgende items kwamen
dialectantwoorden voor 7 elastiekje /rekje 5x, 13 bretels/hupzelen 4x, 9 ragebol/
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kopstubber Зх, 12 m / siepel Зх, 2 mug/neefie 2х, 14 stropdas/strik 2x, 15 soeplepel/shef
2x, 18уа$гоЛ/еш« 2x, 21 zakje/puutje 2x, 1 geit/sik lx, 4 snee brood/plak stoet lx, 11
huilen /reren lx en 17 vlieg/mug lx
Bij de Ie toets op de controleschool De Bron werd bij de lesitems in 55 gevallen, dat
wil zeggen 10 7%, een A-fout gemaakt In 37 gevallen, dat wil zeggen 7 2% werd een D-fout
gemaakt Ook bij de controlegroep waren de foutieve antwoorden nogal ongelijk over de
verschillende items verdeeld De meeste foute antwoorden werden weer bij de items 8
bagagedrager /pakkiesdroager, 9 ragebol/kopstubber en 6 kind/wichie gegeven,
respectievelijk 18 , 12 en 11 χ Samen waren deze items verantwoordelijk voor ruim 44 % van
het totaal aantal foute antwoorden De items 5 bijenkorf / lemenkorf, 19 broek / boks, 20
schaatsen /scheuvels en 21 zakje puutje werden foutloos beantwoord
De dialectantwoorden waren eveneens weer ongelijk over de diverse items verdeeld
Bij item 8 bagage drager werd 15x de d\a\ectvom\ pakkiesdroager gegeven Bij item 3 stoffer
en blik werd 9x het dialectwoord motblik en veger geantwoord Deze twee items waren voor
64% van de dialectantwoorden verantwoordelijk Verder kwamen nog dialectantwoorden bij
de volgende items voor 15 soeplepel /shef 3x, 12 ui /siepel 2x, en 17 vlieg/mug, 14
stropdas/strik, 2 mug/neefie en tenslotte 13 bretels/hupzelen allemaal lx Verder viel op
dat 4 proefpersonen bij de Ie toets in plaats van elastiekje met de vorm helastiekje met een
procopische h antwoordden De positie van het foneem / h / is zwak in het Drents, wat de
sprekers van het Drents onzeker maakt bij gevallen van h voor vocaal aan het begin van een
woord Dus deze vorm kan worden verklaard door interferentie vanuit het dialect
De leerlingen uit de instructiegroep maakten tijdens het lesprogramma ook een
woordenschatoefening waarin naar de kennis van dialectvormen werd geïnformeerd De
dialectvorm haansk van het woord handschoen bleek bij 29 proefpersonen onbekend te
zijn Verder werden de dialectvormen goed ingevuld De woor den uit de toets waren dus ook
in hun dialectvorm bekend Bij het woord laarzen worden door maar liefst 32 proefpersonen
twee vormen genoemd teerzen en stevels De vorm leerzen is een tussenvorm tussen het
standaardtaalwoord en het dialectwoord, waarbij de standaardtaalvorm een dialectische
uitspraak krijgt Dit wijst erop dat de vorm stevels op zijn retour is Bij 19 bagagedrager
wordt door 12 leerlingen aan de standaardtaalkant van de oefening de vorm pakkiesdroager 9x
doorgestreept en lx tussen haakjes gezet, hetgeen ook duidt op onzekerheid bij dit item
Bij de analyse van de woordenschattoets zal de toetsing van een eventueel leereffect
van het lesprogramma voor de dialectfouten (D-fouten) en de anderssoortige fouten (A-fouten)
afzonderlijk worden behandeld
In Tabel 31 worden de gemiddelden en de standaardafwijkingen van de Dfoutenpercentages voor de lesitems van de woordenschattoets van de instructiegroep en de
controlegroep op pretest en posttest gepresenteerd
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Tabel 31. Gemiddelde foutenpercentages en (lussen haakjes)
fouten voor de lesitems van de woordenschattoets.
Ie toets
10 0
instructiegroep De Wenke
N=33
(7 7)
controlegroep De Bron
72
N=27
(5 9)

standaardafwijkingen bij de D2e toets
85
(10 0)
74
(6 4)

Door de instructiegroep worden tijdens de Ie toets bij de lesitems op een totaal van
627 antwoorden 63 D-fouten gemaakt (i e 10%) Hoewel er van deze 63 bij de 2e toets 34
goed worden gemaakt en er 1 in een A-fout verandert, bedraagt het aantal D-fouten bij de 2e
toets toch 53 (i e 8 5%) doordat 20 goede antwoorden op de Ie toets alsmede 5 A-fouten op
de Ie toets bij de 2e toets veranderen in een D-fout Een verbetering treedt vooral op bij het
item stoffer en blik/motblik en veger.
Door de controlegroep worden zowel op de Ie als de 2e toets op 513 items nagenoeg
evenveel D-fouten gemaakt respectievelijk 37 en 38 (i e respectievelijk 7 2 en 7 4%)
Niettemin doen zich ook hier mutaties voor weliswaar verandert 7x een dialectantwoord op de
Ie toets in een goed antwoord bij de 2e toets, maar daar staat tegenover dat ook 7x een goed
antwoord op de Ie toets verandert in een D-antwoord op de 2e toets Uit het feit dat goede
antwoorden op de Ie toets in D-fouten bij de 2e toets veranderen en omgekeerd, kan worden
afgeleid dat bij de proefpersonen sprake was van grote onzekerheid Er is dan ook geen sprake
van een differentiële foutenreductie in het voordeel van de instructiegroep de groep*momentinteractie blijkt niet significant te zijn F (1,58) = 0 787, ρ = 381 Dit betekent dat bij de
woordenschattoets het lesprogramma voor wat de D-fouten betreft niet tot een positief
leerresultaat geleid heeft
In Tabel 32 worden de gemiddelden en de standaardafwijkingen op de Ie en de 2e toets
voor de anderssoortige fouten (A-fouten) gepresenteerd
Tabel 32. Gemiddelde foutenpercentages en (tussen haakjes) standaardafwijkingen bij de Afouten voor de lesitems van de woordenschattoets.
Ie toets
2e toets
10 5
43
instructiegroep De Wenke
N=33
(4 4)
(3 8)
controlegroep De Bron
10 7
84
N=27
0 0 7)
(7 5)
Bij de instructiegroep loopt het aantal A-fouten bij de Ie toets naar de 2e toets van 66
tot 27 terug, in percentages uitgedrukt van 10 5% naar 4 3% Dit is het resultaat van de
volgende mutaties van A-fout naar goed 40x, van A-fout naar D-fout 5x, van goed naar Afout 6x, van D-fout naar A-fout lx
Bij de controlegroep daalt het aantal A-fouten van 55 op de Ie toets tot 43 op de 2e
toets, i e van 10 7% naar 8 4% Hier zien we 17 mutaties van A-fouten naar goed en 9 van
goed naar D-fouten
Er is nu wél sprake van een differentiële foutenreductie F (1,58) = 3 79 , ρ = 056, de
overschrijdingskans kan gezien de gerichtheid van de hypothese - er wordt van pretest naar
posttest een convergerend profiel van gemiddelden verwacht - gehalveerd worden Het verschil
tussen de foutenreductie bij de instructiegroep en de controlegroep is bij de A-fouten dus
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significant. Hierbij moet echter aangetekend worden dat een overtuigende differentiële
foutenreductie zich slechts bij 2 items voordoet, te weten bij item 6 kind waar het aantal Afouten bij de instructiegroep De Wenke terugloopt van 18 bij de Ie toets naar 0 bij de 2e toets
en bij de controlegroep De Bron nagenoeg gelijkblijft (Ie toets 10, 2e toets 11), en bij het item
ragebol waarbij het aantal fouten bij de instructiegroep daalt van 24 bij de Ie toets tot 12 bij de
2e toets, terwijl de daling bij de controlegroep slechts gering is van 12 naar 10
Dat zich zowel bij de instructiegroep als bij de controlegroep mutaties voordoen
waarbij goede antwoorden op de Ie toets veranderen in D-fouten op de 2e toets, wijst op
grote onzekerheid bij de proefpersonen Het feit dat het lesprogramma bij sommige A-fouten
wél een significant leereffect te weeg brengt, maar bij de D-fouten niet, terwijl juist dáár een
effect zou worden verwacht, vraagt om een verklaring Waarschijnlijk is het dialectwoord voor
veel proefpersonen zo vertrouwd dat de resistentie groot is, zodat waarschijnlijk meer oefening
nodig is om tot een bevredigend leerresultaat te komen
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7.2 Resultaten van de vermijdingsstrategietoetsen.
Het was de bedoeling dat de items van VMl voor dialectsprekers een lastige keuze zouden
opleveren, terwijl deze voor standaardtaalsprekers eenvoudig zou moeten zijn Om vast te
stellen of de items van VMl voor dit doel geschikt waren, werden de resultaten op VMl van
de instructiegroep vergeleken met die van de eerste VMl-toets van de controlegroep uit
Alkmaar De verwachting hierbij was, dat de proefpersonen van de controle-groep in Alkmaar
weinig problemen bij het maken van de toets zouden ondervinden, omdat de zinnen met door
het dialect veroorzaakte interferentiefouten hun vreemd zouden voorkomen Omgekeerd
zouden de proefpersonen uit Drenthe juist onzeker moeten zijn, doordat de zinnen met
interferentiefouten hun bekend moesten lijken Derhalve werd een vergelijking gemaakt van de
foutscores bij de Ie toetsafname van VMl tussen Alkmaar en Wenke In Tabel 33 staat het
resultaat van de t-toets voor onafhankelijke steekproeven weergegeven
Tabel 33. Resultaat t-toets op de pretestscores VMl; Alkmaar ys. Wenke.
st dev
t-waarde df
Gem
1-zijd Sig
groep
N
Alkmaar 16
0 44
1031
-5 18
47
0 000
3 00
1 811
Wenke 33
Uit de getallen in de kolom Gem. kunnen we opmaken, dat door de instructiegroep gemiddeld
meer fouten gemaakt werden, dan door de controlegroep Hierbij moet men dan nog bedenken,
dat bij de controle-groep slechts 7 van de in totaal 176 antwoorden fout waren Dit komt neer
op een foutenpercentage van 4% De proefpersonen uit de instructiegroep maakten op een
totaal van 363 antwoorden 97 fouten Dit komt neer op een percentage van 27% Toetsing
resulteerde in een t van - 5 18 (p < 001) De proefpersonen uit Alkmaar maken de VMl dus
significant beter dan de proefpersonen uit de instructiegroep We kunnen er dus van uitgaan
dat VMl onderscheidend werkt voor standaardtaalsprekers en dialectsprekers
In Tabel 34 worden per item de foutenscores op VMl voor de instructiegroep en de
controlegroep op de Ie en de 2e toets gepresenteerd Vanwege de overzichtelijkheid worden
de items in verkorte vorm weergegeven De standaardtaalvorm wordt steeds het eerst
genoemd
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Tabel 34. Foutenscores per item op УМ J.
Wenke
* = lesitems
Ie
toets
N = 33
15
1 *zin in 1 zm aan
2 *van ver 1 van over ver
3
27
3 *'ergens iets bij doen 1 bij m doen
5
4 *waar hi] vandaan komt 1 weg komt
13
5 is zijn verkering uit 1 heeft hij de
verkering uit
1
6 *er tegen kunnen 1 er over kunnen
7
7 *er omheen 1 er omtoe
6
8 * thuis 1 m huis
15
9 wachten 1 het kunnen wachten
1 0 * raam open doen 1 raam los doen 5
0
11*;« Klazienaveen wonen 1 op
Klazienaveen
totaal

97

46
9
82
15
39

Wenke
2e
toets
N = 33
7
2
25
5
18

3
21
18
46
15
0

26
7

%

21
6
76
15
55

Bron
Ie
toets
N = 27
6
4
22
0
12

2
8
4
16
8
1

6
24
12
49
24
3

96

26 4

%

22
15
82
0
4

Bron
2e
toets
N = 27
5
2
13
3
16

4
3
2
18
1
0

15
11
7
67
4
0

4
6
0
21
5
0

15
22
0
78
19
0

72

24 2

75

25 2

%

De meeste fouten werden door de proefpersonen uit de instructiegroep bij de Ie toets gemaakt
bij nummer 1 (15x fout, dat wil zeggen ruim 45%)
Л a. 's Avonds heeft mijn vader vaak zin aan tets hartigs.
b. 's Avonds heeft mijn vader vaak zm in iets hartigs;
nummer 3 (27 x, dat wil zeggen bijna 82%)
3. a. De koffer zat vol; er kon niets meer bij.
b. De koffer zat vol; er kon niets meer bij in;
nummer 5 (13x, dat wil zeggen ruim 39%)
5. a. Na eenjaar hadzij de verkering met Piet uit.
b. Na eenjaar was haar verding met Piet uit;
en nummer 9 (15x, dat wil zeggen ruim 45%)
9. a. Ze had het zo druk, dat ze niet kon wachten,
b. Ze had het zo druk, dat ze het met kon wachten.
Deze 4 zinnen waren samen voor ruim 72% van de fouten van de instructiegroep
verantwoordelijk
Om vast te stellen of ook voor VM2 gold, dat de items voor dialectsprekers door
interferentieverschijnselen moeilijkheden opleverden die niet voor standaardtaalsprekers
bestonden, werden de resultaten op de Ie toets van de instructiegroep op dezelfde wijze als bij
VM1 vergeleken met die van de controlegroep in Alkmaar De resultaten van deze toetsing
staan in Tabel 35 afgedrukt

%
19
7
48
11
59
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Tabel 35. Resultaat
groep
N
Alkmaar 16
Wenke
33

t-toets op de pretestscores VM2, Alkmaar vs. Wenfce.
st dev
Gem
t-waarde df
1-zijd Sig
1258
1 38
-5 03
47
0 000
4 00
1 887

Uit de kolom Gem blijkt, dat de proefpersonen uit de instructiegroep gemiddeld meer fouten
in deze toets maken dan de proefpersonen uit de controlegroep In percentages uitgedrukt,
komt dit neer op 36% voor de instructiegroep tegenover 12,5% voor de controlegroep
Toetsing van dit verschil op VM2 resulteerde in een significante t-waarde van -5 03 (p < 001)
Ook VM2 blijkt standaardtaalsprekers en dialectsprekers te onderscheiden
In Tabel 36 worden de foutenscores op VM2 per item voor de instructiegroep en de
controlegroep op de Ie en 2e toets weergegeven Vanwege de overzichtelijkheid worden de
items wederom in verkorte vorm aangeduid De standaardtaalvorm wordt steeds het eerst
vermeld
Tabel 36. Foutenscores ar item o VM2.
Wenke
Wenke
Bron
Bron
* = lesitems
Ie
2e
Ie
2e
toets
%
toets
%
toets
%
toets
N = 33
N = 33
N = 27
N =
27
1 *kan er met tegen / over / begrotelijk 7
6
10
37
21
2
7
vinden
2 op haar wachten /het wachten /ermee 22
67
22
67
19
70
16
aan zijn
3 * m Erica / op Erica /niet over ver
7
21
3
9
3
11
4
10
4
4 verkering uit was / uit had /flauw
12
36
30
15
7
was van
59
5 "thuis / m huis /zich een dag vrij
11
33
11
33
16
15
nemen
8
10
6 * omheen lopen / omtoe / bij langs
19
58
12
36
30
lopen
9
27
6
7 *raam open doen / los /kopzeer
27
9
2
7
krijgen
30
5
13
39
8
24
8
8 * van ver komen / over ver / een slim
eind rijden
3
11
7
9 "vandaan /weg/met de band lek
17
52
8
24
4
15
10
10 *trek in iets / aan / belang bij ¡ets te 18
55
10
30
slikken
6
10
30
4
15
11 *bij /bij in/anders wat zoals ketch- 7
21
up bij in
93
36 4 105
28 9 81
27 3
132

%

26
59
15
26
56
37
22
19
26
37
22
31 3
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De meeste fouten werden door de proefpersonen uit de instructiegroep bij de Ie toets gemaakt
bij nummer 2 (22x, dat wil zeggen bijna 67%)
2. Ze zei, dat ze
a. ermee aan was
b. het niet kon wachten
c. te lang op haar zouden moeten wachten;
nummer 6 (19x, dat wil zeggen ruim 57%)
6. ..daar kon je wel
a. omheen lopen
b. omtoe lopen
с nauwelijks bij langs lopen;
nummer 9 (17x, dat wil zeggen bijna 51%)
9. Die kwam helemaal uit Zwartemeer
a. weg
b. vandaan
с met de band lek;
nummer 8 (13x, dat wil zeggen bijna 40%)
8. Henk kwam wat later, maar die moest
a. van ver komen
b. een slim eind rijden
с van over ver komen;
en tenslotte nummer 4 (12x, dat wil zeggen ruim 36%)
4. omdat die slome Freddy.
a. haar verkering uit was met
b.flauwwas van
с de verkering uit had met.
Deze items waren samen verantwoordelijk voor 83 van de in totaal 132 fouten, hetgeen
neerkomt op 63 % In totaal was 36 % van de antwoorden van de instructiegroep op de Ie
toets fout
Het verschil van de VM2 ten opzichte van de VM1 bestond uit de verhaalvorm van de
VM2, terwijl bij de VM1 alleen 2 zinnen aangeboden werden Verder was de gedachte achter
de VM2, dat voor proefpersonen met een dialectachtergrond het aanbieden van een 3 e
mogelijkheid aantrekkelijk zou zijn, omdat door de keuze voor dit alternatief het dilemma van
de keuze uit de beide andere zinnen kon worden vermeden De onzekerheid van de
dialectsprekende proefpersonen zou dan tot uitdrukking komen in een veelvuldige keuze voor
het alternatief Om de juistheid van deze veronderstelling te onderzoeken werd, zowel voor de
controlegroep uit Alkmaar als voor de instructiegroep uit Nieuw-Amsterdam, nagegaan hoe
vaak voor het alternatief gekozen werd De gemiddelden werden weer aan een t-toets voor
onafhankelijke steekproeven onderworpen De resultaten van deze toetsing staan in Tabel 37
vermeld
Tabel 37. Resultaten t-toets op verschil ¡n keuze van alternatief VM2 tussen instructiegroep
en controlegroep Alkmaar.
groep
N
Gern
st dev
t-waarde df
1-zijd Sig
Alkmaar 16
106
0 854
-192
47
0 031
Wenke 33
1 79
1386

132

De proefpersonen uit de instructiegroep kiezen bijna tweemaal zo vaak voor het alternatief als
de proefpersonen uit de controlegroep Het verschil tussen beide groepen is met een t-waarde
van -1 92 significant (p < 05) Dit resultaat kan worden verklaard uit de linguistic insecurity
van de proefpersonen uit de instructiegroep
Om een eventueel leereffect van het lesprogramma op de VM1-toets vast te kunnen
stellen werden allereerst de gemiddelde foutenpercentages en standaardafwijkingen berekend
De resultaten hiervan staan in Tabel 38 weergegeven
Tabel 38. Gemiddelde foutenpercentages en (tussen haakjes) standaardafwijkingen voor de
VMl-toets.

instructiegroep
N = 33
controlegroep
N = 27

lesitems, η = 9
T2
Tl
20 5
23 2
(15 8)
(112)
173
14 8
(10 8)
(13 1)

overige items, η = 2
T2
Tl
42 2
51 5
(39 2)
(36 4)
55 6
68 5
(28 2)
(42 4)

Bij de lesitems zien we bij de instructiegroep en de controlegroep nagegoeg gelijke
reducties in de gemiddelde foutenpercentages (2 7 respectievelijk 2 5) bij vergelijking van het
Ie en 2e meetmoment
Bij VM1 is dus geen sprake van een leereffect de desbetreffendegroep*moment-mteractie is
niet significant.
Ook voor VM2 werden de gemiddelde foutenpercentages en de standaardafwijkingen
berekend In Tabel 39 staan de resultaten afgedrukt
Tabel 39. Gemiddelde foutenpercentages en (tussen haakjes) standaardafwijkingen voor
VM2.

instructiegroep
N = 33
controlegroep
N = 27

lesitems, η =
Tl
32 7
(20 2)
23 9
(12 6)

9
T2
24 6
(15 9)
28 8
(17 0)

overige items, η = 2
Tl
T2
53
48 5
(29 3)
(39 4)
42 6
42 6
(22 8)
(33 1)

Bij de instructiegroep daalt het gemiddelde foutenpercentage bij de instructiegroep van
moment 1 naar moment 2 met 8 1%, terwijl bij de controlegroep juist een stijging van 4 9%
optreedt De daarmee corresponderende groep * mo/ne/i/-interactie blijkt significant F (1,58)
= 8 03, ρ = 0 006, evenals de daling in de instructiegroep F (1,58) = 6 88, ρ = 0 001
Bij VM2 zien we dus in tegenstelling tot VM1 een leereffect Dit is op het eerste
gezicht merkwaardig, omdat beide toetsen dezelfde lesitems bevatten De verklaring voor dit
verschil moet wellicht in het format van de toets gezocht worden· bij VM2 werden de zinnen
binnen de context van een verhaal aangeboden Dit stemt overeen met de bevindingen van
Sanders (1993) die wijst op het belang van de context bij de toetsing van de receptieve
woordkennis bij L2-leerders, omdat zij daardoor in hun mentale lexicon relaties met andere

133

woorden en begrippen kunnen leggen. Verder moet er op gewezen worden, dat het leereffect
zeer itemspecifiek is: dit is alleen bij item 9 vandaan /weg/met de band lek overtuigend.

7.3 Resultaten van de zinnentoets.
Om de vraag te beantwoorden in hoeverre de zinnentoets onderscheidend zou werken tussen
standaardtaalsprekers en dialectsprekers, werd deze ook voorgelegd aan de proefpersonen in
Alkmaar. Van de dertig items van een eerste versie werden de 20 best onderscheidende
gebruikt voor de uiteindelijke zinnentoets. Tabel 40 geeft, voor deze 20 items, het resultaat van
de vergelijking van de controlegroep uit Alkmaar met de instructiegroep van De Wenke. De
vergelijking geschiedde door middel van een t-toets voor onafhankelijke steekproeven.
Tabel 40. Resultaten t-toets opfoutscores zinnentoets; instructiegroep vs. controlegroep
Alkmaar.
Gem.
st. dev. t-waarde df
1-zijd. Sig
groep
N
Alkmaar 16
6 56
3.346
-3.28
47
0 001
9.33
2 458
De
33
Wenke
Uit de kolom Gem. van Tabel 40 blijkt, dat de proefpersonen uit de instructiegroep gemiddeld
9.33 fouten maken, hetgeen neerkomt op bijna 47%. De proefpersonen uit de controlegroep
scoren gemiddeld 6.56 fouten, wat een foutenpercentage van bijna 33% betekent. Het verschil
tussen de gemiddelden blijkt significant: t = -3.28, ρ < 0 001
In Tabel 41 worden de foutenscores per item voor de instructiegroep en de
controlegroep op de zinnentest bij de Ie en de 2e toetsing vermeld. Vanwege de
overzichtelijkheid worden de items in verkorte vorm aangeduid.
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Tabel 41. Foutenscores per item op de zmnentoets.
Wenke
Wenke
* = lesitems
Ie
2e
toets
toets
N = 33
N = 33 %
1 *K. loopt met zijn handen op 30
91
1
zijn rug
2 *Jan heeft de voorruit
8
24
4
verbrijzeld
3 de tranen stonden m haar
29
88
28
ogen
4 moeder wrijft zijn voeten
19
58
9
droog
5 *hij loopt met zijn hemd uit 26
79
18
zijn broek
6 hebben we dit huis laten
9
27
18
bouwen
7 hun kinderen slapen boven 8
24
13
8 haar haar is / zit m de war
16
49
12
9 *je hebt een kapotte broek
3
1
2
10 hij had alleen een kapotte 13
39
25
voorruit
11 *zijn oren bevriezen nog
12
36
18
van de kou
12 *mijn broek zakt af
12
36
8
13 er staat een boom achter
22
67
27
ons huis
14 *je hebt een natte jas
8
24
21
15 *hij steekt zijn duim in zijn 25
76
6
mond
16 *want zijn vrouw is ziek
12
10
4
Π ze heeft een kapotte knie
76
26
25
18 hij loopt met zijn jas over
23
70
7
zijn arm
19 daarom kocht hij een nieuw 13
39
15
pak
20 *en nu is zijn broek kapot
5
15
2
totaal

308

46 6

270

%
3

Bron
Ie
toets
N = 23 %
91
21

Bron
2e toets
N = 26 %
24
92

12

8

35

12

46

85

21

91

20

77

27

15

65

10

39

55

18

78

23

89

55

6

26

8

31

39
36
6
76

12
4
2
3

53
17
9
13

14
7
2
17

54
27
8
65

55

7

30

9

35

24
82

6
20

26
87

3
20

12
77

64
18

6
16

26
70

8
16

31
62

30
79
21

1
11
16

4
48
70

4
19
15

15
73
58

45

10

44

13

50

6

2

9

1

4

40 9

204

44 3

245

Door de instructiegroep werden op de Ie toets op 660 antwoorden 308 fouten
gescoord, dat wil zeggen 46,7% De meeste fouten werden bij de volgende zinnen gemaakt
zin 1 (ЗОх, dat wil zeggen 90%)
1. Kareltje loopt net als vader
a. met zijn handen op de rug
b. met de handen op de rug
с .met zijn handen op zijn rug

47 1
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d met de handen op zijn rug;
zin 3 (29x, dat wil zeggen 88%):
3.De vrouw was zeer getroffen door het bericht
a. de tranen stonden bij haar in de/haar ogen
b. ze had de tranen in de/haar ogen staan
с de tranen stonden haar in de/haar ogen
d de tranen stonden in haar ogen;
an 5 (26x, dat wil zeggen 79%):
5. Jan is een slordige jongen,
a. hij loopt altijd met het hemd uit de broek
b. hij loopt altijd met zijn hemd uit de broek
с hij loopt altijd met het hemd uit zijn broek
d hij loopt altijd met zijn hemd uit zijn broek;
zin 15 (25x, dat wil zeggen 76%):
IS.Piet is al tien,
a maar hij steekt nog dikwijls zijn duim in de mond
b. maar hij steekt nog dikwijls zijn duim in zijn mond
с maar hij steekt nog dikwijls de duim in de mond
d maar hij steekt nog dikwijls de duim in zijn mond;
zin 17 (25x, dat wil zeggen 76%):
17. Truus is gevallen,
a. en nu heeft ze een kapotte knie
b. en nu is haar haar knie kapot
с en nu heeft ze haar knie kapot
d ennuis haar de knie kapot
e. en nu heeft ze de knie kapot
f. en nu is haar knie kapot;
zin 18 (23x, dat wil zeggen 70%):
18. Opa heeft het zeker warm,
a. hij loopt met zijn jas over zijn arm
b. hij loopt met dejas over zijn arm
с hij loopt met zijn jas over de arm
d hij loopt met dejas over de arm;
en tenslotte zin 13 (22x, dat wil zeggen 67%):
13. Wij hoeven nooit appels te kopen:
a. we hebben een grote appelboom achter het/ons huis staan
b. er staat een grote appelboom achter het/ons huis
с we hebben een grote appelboom achter het/ons huis.
Samen waren deze zinnen voor bijna 59% van alle fouten verantwoordelijk.
Op dezelfde wijze als bij de voorgaande toetsen uit het Leerlingenonderzoek werden
ook voor de zinnentoets de gemiddelde foutenpercentages en de standaardafwijkingen
berekend. Deze gegevens staan in Tabel 42.
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Tabel 42. Gemiddelde foutenpercentages en (tussen haakjes) standaardafwijkingen voor de
zmnentoets.

instructiegroep
N = 33
controlegroep
N = 22

lesitems, n = 10
Tl
T2
23 3
39 4
(15 0)
(13 8)
36 4
36 4
(9 0)
(10 0)

overige items, n = 10
Tl
T2
53 9
54 8
(15 8)
(16 0)
50 5
54 1
(15 6)
(14 4)

Bij de zinnentoets is de relatie tussen groep en moment specifiek voor de itemcategorie (hier
lesitems vs overige items) Dit blijkt uit de significante interactie van groep, moment en
itemcategone F (1,53) = 5 76, ρ = 0 02 De "simpele" interactie groep * moment bij de
lesitems (F ( 1,53) = 17 37, ρ = 0 000) vertegenwoordigt een fors dalend foutenpercentage bij
de instructiegroep (16 1), terwijl het foutenpercentage bij de controlegroep voor deze items
gelijk blijft Uit de gegevens van Tabel 42 voor de overige items valt eenvoudig te
concluderen, dat een dergelijk groepsverschil zich daar niet voor doet (voor de volledigheid de
F voor de "simpele" interactie groep * moment bedraagt 0 32) Ook bij de zinnentoets is
sprake van een zeer beperkt leereffect bij enkele specifieke lesitems de zinnen 1 en 15, welk
effect kennelijk geen transfer vertoont naar de overige items Het beeld bij de afzonderlijke
items is verder uitermate grillig

7.4 Resultaten van de morfologietoetsen.
De resultaten van de 2 morfologietoetsen, de meervoudstoets en de werkwoordentoets zullen
afzonderlijk worden besproken Het hoofdstuk wordt vervolgens afgesloten met een paragraaf
over de conclusies van het Leerlingenonderzoek
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7.4.1 Resultaten van de meervoudstoets.
In Tabel 43 worden de scores van de instructiegroep en de controlegroep op de le en 2e
meervoudstoets per item gepresenteerd. Daarbij worden goede antwoorden (G),
dialectantwoorden (D) bijvoorbeeld puddings i.p.v. puddingen en anderssoortige foutieve
antwoorden (A) bijvoorbeeld kalven i.p.v. kalveren afzonderlijk vermeld. De lesitems van de
instructiegroep zijn met * gemerkt.
Tabel 43. Scores en percentages van de meervoudstoets (G
anderssoortigfoutief antwoord).
* = lesitem
W e n k e Ie toets Wenke 2e toets Bron
D
A
D
A
vet =
G
G
G
pseudowoord
32
0
1
31
0
2
24
1 koes
97
0
94
0
6
89
3
%
larm
33
0
0
33
0
0
26
100 0
0 100 0
0
96
%
0
1
33
0
0
32
24
3 wug
0
3 100 0
0
89
97
%
0
1 33
0
0
25
4 balk
32
0
3 100 0
0
93
%
97
29
0
4
31
0
2
24
5 res
88
0
12 94
0
6
89
%
0
20 24
0
9
14
13
boeren
0
61 73
0
27 52
39
%
7 Й
0
1
33
0
0
32
26
97
0
3 100 0
0
96
%
0
0
32
0
25
8 raam
33
1
0
100 0
0
97
3
93
%
9
23
0
10 24
0
13
9 oler
0
70
0
30 73
27 48
%
0
33
0
0
26
33
0
10 toren
0 100 0
0
96
100 0
%
0
1
32
0
1
25
32
11 guik
3
97
0
3
93
97
0
%
20
9
4
23
9
1
12
12 pudding
61 27 12 70 27
3
44
%
29
4
26
0
2
0
13 до
31
88
94
0
6
0
12 96
%
31
0
23
31
0
2
2
14 *kind
0
94
0
6
94
6
85
%
0
26
0
0
33
0
15 tent
33
0
96
100 0
0 100 0
%
13
14
14 29
0
4
16 *kalf
5
0
%
42 15 42 88
12 48
30
0
3
25
\1 praan
33
0
0
100 0
0
91
0
9
93
%

= goed, D =dialectfout, A =
Ie toets
D
A

Bron 2e toets
D
G
A

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24 0
89 0
27 0
100 0
24 0
89 0
27 0
100 0
23 0
85 0
15 0
56 0
27 0
100 0
24
0
89
0
18
0
67
0
24
0
89
0
0
25
93
0
12
9
44 33
23
0
85
0
24
0
89
0
27
0
100 0
13
0
48
0
0
18
67
0

3
11
1
4
3
11
2
7
3
11
13
48
1
4
2
7
14
52
1
4
2
7
5
19
1
4
4
15
1
4
14
52
2
7

3
11
0
0
3
11
0
0
4
15
12
44
0
0
3
11
9
33
3
11
2
7
6
22
4
15
3
11
0
0
14
52
9
33
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18 zeling
%
19 lam
%
20 darm
%
21 *ei
%
22 gapel
%
23 vosem
%
24 bijken
%
25 dealing
%
26 /epe/
%
27 poden
%

Wenke Ie toets Wenke 2e toets Bron Ie toets
G
D
A
G
D
A
G D
A
28
5
0
21
10
2
18
3
6
85
15
0
64 30
6
67
11 22
13
1
19
14
0
19
8
0
19
39
0
3
58
42
58
30
0
70
33
0
0
33
0
0
26
0
1
100 0
0
100 0
0
96
0
4
29
0
0
4
32
1
0
22
5
88
0
12 97
0
3
81
0
19
24
9
28
0
0
5
19
0
8
73
0
0
27
85
15 70
0
30
23
0
0
10 31
2
17
0
10
70
0
30
94
0
6
63
0
37
29
0
4
27
0
6
19
0
8
88
0
12 82
0
18
70
0
30
18
12
3
17
14
2
17
4
6
55
36
9
52 42
6
15 22
63
0
33
0
0
33
0
24
0
3
100 0
0
0
89
100 0
0
11
28
0
5
32
0
1
24
0
3
85
0
15 97
0
3
89
0
11

totaal lesitems
%
totaal overige
items
%

74
74 7

5
20
92
5 1 20 2 92 9

0
0

7
71

58
72 2

670 27 95 690 33
84 8 3 4 11 8 87 1 4 2

69 513
8 7 79 1

totaal alle items
%

744 32 115 782 33
83 4 3 6 12 9 87 8 3 7

76
85

0
0

Bron 2e toets
G
D
A
16
3
8
59
11 30
13
0
14
48
0
52
25
1
1
93
4
4
24
0
3
89
0
11
15
0
12
56
0
44
17
0
10
63
0
37
0
22
5
81
0
19
13
8
6
48
30
22
0
25
2
93
0
7
0
21
6
78
0
22
0
0

20
24 7

17 118 505 21
2 6 182 77 9 3 2

122
18 8

571 17
78 3 2 3

23
61
27 8 75 3

141 566 21
19 3 77 6 2 9
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19 5

Op de le meervoudstoets werden door de proefpersonen uit de instructiegroep (De Wenke) in
totaal 147 fouten gescoord Dit komt neer op een gemiddelde van 4 45 of 16 5% Door de
proefpersonen van de controlegroep (De Bron) werden op dezelfde toets 158 fouten gemaakt
Dit betekent gemiddeld 5 9 fouten of 21 6% Voor het eerst scoort de instructiegroep hier,
zowel bij de Ie als de 2e toetsafname beter dan de controlegroep Bij analyse van de resultaten
van de meervoudstoets valt op, dat vooral de items 6, 9, 12, 16 , 18, 19, 22, 23, 25 en 27
problemen opleveren voor de proefpersonen Het gaat hier respectievelijk om het meervoud
van de woorden *oeren, *oler, pudding, kalf, zeling*, lam, "gapel, *vosem, * deuling en
*poden. Bij de items 16 en 19 wordt de meervoudsvorm vaak met de verkleinvorm gecombineerd tot kalfjes en lammetjes. Bij 3 van de items betren het meervoudsvormen van
substantiva op -ing. Wanneer men de resultaten op de Ie toets van de instructiegroep en de
controlegroep samentelt, wordt bij deze items in respectievelijk 26 en 17 gevallen een
meervoud op -s gegeven, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 23 9% De invloed van het
dialect bij deze groep substantiva kan dus sterk genoemd worden
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Bij de 3 lesitems {kalf, et, kind) loopt in de instructiegroep het aantal D-fouten terug
van 5 naar 0, in de controlegroep worden noch bij de Ie noch bij de 2e afname D-fouten
gemaakt Van de 20 A-fouten bij de Ie afname bij de instructiegroep, veranderen er 17 in een
goed antwoord. Aangezien 2 goede antwoorden en 2 D-fouten in een A-fout veranderen, is het
aantal A-fouten bij de 2e afname 7 In de controlegroep loopt het aantal A-fouten terug van 23
tot 20, als gevolg van onder meer de volgende mutaties van A-fout naar goed 9x, van goed
naar A-fout 6x
Ten aanzien van de overige items (n=24) valt in beide groepen een lichte toename van
het aantal D-fouten bij de 2e afname waar te nemen bij de instructiegroep van 27 naar 33 en
bij de controlegroep van 17 naar 21
Bij de A-fouten is bij de overige items bij de instructiegroep sprake van een daling van
95 naar 69 fouten, terwijl bij de controlegroep een lichte stijging te constateren valt van 108
naar 122 Bij de instructiegroep is de verschuiving het gevolg van de volgende mutaties 56 Afouten worden bij de 2e afname goed, terwijl 27 goede antwoorden en 1 D-antwoord bij de 2e
afname een A-fout worden
Bij de controlegroep veranderen 50 A-fouten in goed en 4 in een D-fout, terwijl
omgekeerd 53 antwoorden en 4 D-fouten in een A-fout veranderen
Op basis van Sassen (1953) werd verwacht, dat sommige proefpersonen onder invloed
van het dialect bij de nummers 4 arm en 40 darm een meervoud op -s zouden geven Deze
verwachting werd echter niet bewaarheid geen enkele proefpersoon vulde deze vormen in
Deze dialectvormen worden kennelijk nog maar weinig gebruikt
Bij de statistische analyse van de meervoudstoets besteed ik alleen aandacht aan de
overige items (n=24), omdat het aantal lesitems slechts 3 bedraagt Hierbij komen
achtereenvolgens de D-fouten en de A-fouten aan de orde Bij deze analyses gaat het uiteraard
weer om de groep*moment-interactie De toetsing hiervan dient echter te worden
voorafgegaan door de beantwoording van de vraag of deze interactie hetzelfde dan wel
verschillend is voor de beide itemcategorieen bestaand en pseudo Deze vraag moet worden
beantwoord door toetsing van de 2e orde-interactie van groep*moment*itemcategorie
In Tabel 44 worden de relevante gemiddelde foutenpercentages en de
standaardafwijkingen van de D-fouten bij de overige items gepresenteerd
Tabel 44.Gemiddt'1de foutenpercentages en (tussen haakjes) standaardafwijkingen van de Dfouten bij de ovenge items.
bestaand
pseudo
Tl
T2
Tl
T2
27
37
52
30
instructiegroep
(4 7)
(4 5)
(6 3)
(5 1)
37
19
29
37
controlegroep
(3 8)
(4 9)
(4 9)
(5 0)

De verschuivingen in de gemiddelden die in de instructiegroep (De Wenke) en in de
controlegroep (De Bron) optreden van de Ie naar de 2e meting blijken voor de echte items niet
wezenlijk te verschillen van die bij de pseudo-items de desbetreffende
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groep*moment*itemcategorie-interactie blijkt niet significant F (1,58) = 0 20, ρ = 0 660 Er
zijn geen noemenswaardige verschillen in moeilijkheid tussen de itemcategorieen F (1,58) =
0 05, ρ = 0 823, en er kan geen differentiële D-foutenreductie ten gunste van de
instructiegroep worden vastgesteld de desbetreffende groep*moment-interactie is niet
significant F (1,58) = 0 00, ρ = 0 947
In Tabel 45 worden de relevante gemiddelde foutenpercentages en de
standaardafwijkingen van de A-fouten bij de overige items gepresenteerd Aangezien de 2e
orde-interactie van groep*moment*itemcategorie significant is, F (1,58) = 4 73, ρ = 0 034, zal
ik het groep*moment-profiel "simpel" analyseren, dat wil zeggen, afzonderlijk voor de
bestaande en de pseudo-items Daarbij blijkt het gemiddelden-patroon bij de pseudo-items te
convergeren F (1,58) = 4 04, ρ = 0 049, waarbij een significante foutenreductie bij de
instructiegroep contrasteert met een geringe foutentoename bij de controlegroep Dit in
tegenstelling tot de situatie bij de bestaande items waarbij de gemiddelden-verschuivingen van
Ie naar 2e meting niet wezenlijk verschillen tussen de instructiegroep en de controlegroep F
(1,58) = 0 24, ρ = 0 627
Tabel 45.GemiddeIde foutenpercentages en (tussen haakjes)
fouten bij de overige items.
bestaand
T2
Tl
instructiegroep
76
64
(6 5)
(7 1)
107
controlegroep
13 3
(118)
(9 2)

standaardafwijkingen van de Apseudo
Tl
15 2
(111)
21 7
(15 9)

T2
104
(14 7)
24 6
(17 9)

Verder blijken de bestaande items in het opzicht van A-fouten gemakkelijker dan pseudo
items. F (1,58) = 28 22, ρ = 0 000 Vanuit het gezichtspunt van de onderzoekshypothese is het
resultaat dus als teleurstellend aan te merken, want een significant effect doet zich niet bij de
D-fouten maar bij de A-fouten voor en daar nog alleen maar bij enkele pseudo-items Alleen
*gapel, *vosem en *poden vertonen opmerkelije verschuivingen in de verwachte richting Bij
de lesitems geldt dit alleen voor kalf.
Bij de meervoudstoets is bij veel items sprake van eenplafondeffect
doordat bij de Ie
toets bij veel items al bijna alle antwoorden goed zijn, is er ook nauwelijks een leereffect
mogelijk Verder is de numerieke verhouding tussen de items waar zich dialectinvloed voor
kan doen (arm, balk, pudding, *zelmg, darm, *deulmg) en de overige items achteraf gezien
ongunstig Bovendien werden zowel door de instructiegroep als de controlegroep bij de Ie
toets nauwelijks of geen fouten gemaakt bij de items arm, balk en darm. Hierdoor kon een
eventueel leereffect zich alleen voordoen bij de 3 meervoudsvormen pudding, *zelmg en
*deulmg. Het leereffect bij de A-fouten blijkt zeer item-specifiek te zijn

141

7.4.2 Resultaten werkwoordentoets.

In Tabel 46 worden de scores en percentages van de instructiegroep De Wenke en de
controlegroep De Bron op de le en de 2e afname van de werkwoordentoets per item
weergegeven. Daarbij worden de goede antwoorden (G), dialectantwoorden (D) hong i.p.v.
hing en anderssoortige fouten (A) bijvoorbeeld vaarde i.p.v. voer afzonderlijk vermeld.
- Tabel 46. Scores en en gemiddelde foutenpercentages van de werkwoordentoets (G = goed,
D = dialectantwoord, A = andersoortigfoutief antwoord).
*= lesitem
1 voer*
%
2 gevaren*
%
3 ving*
%
A gevangen*
%
5 sliep*
%
6 geslapen*
%
7 zwierf*
%
8 gezworven*
%
9 vroeg*
%
10 gevraagd*
%
11 erfde
%
12 geërfd
%
13 slonk
%
14 geslonken
%
15 hing*
%
16 gehangen*
%
17 verraste
%

Wenke Ie toets
D
A
G
4
0
29
0
88
12
25
0
8
76
0
24
19
8
6
58
24
18
25
6
2
18
6
76
0
32
1
97
0
3
33
0
0
100
0
0
19
1
13
58
3
39
0
16
17
0
48
52
32
0
1
0
97
3
0
0
33
100
0
0
30
0
3
0
9
91
31
0
2
0
94
6
0
24
9
27
0
73
0
15
18
45
0
55
20
12
1
36
61
3
1
24
8
73
24
3
0
14
19
0
58
42

Wenke 2e toets
D
A
G
5
0
28
15
0
85
25
0
8
76
0
24
21
1
11
33
3
64
26
0
7
79
0
21
0
33
0
100
0
0
33
0
0
100
0
0
23
2
8
70
6
24
24
0
9
0
73
27
32
0
1
97
0
3
32
1
0
97
0
3
31
0
2
0
6
94
33
0
0
100
0
0
15
0
18
45
55
0
21
0
12
64
0
36
23
10
0
70
30
0
24
8
1
73
24
3
8
0
25
0
76
24

Bron
G
10
37
24
89
16
59
21
78
27
100
27
100
22
81
22
81
26
96
25
93
21
78
23
85
14
52
18
67
21
78
14
52
17
63

Ie toets
D
A
0
17
0
63
0
3
0
11
10
1
37
4
6
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
4
15
0
5
0
19
0
1
0
4
1
1
4
4
0
6
0
22
0
4
0
15
0
13
0
48
0
9
0
33
6
0
22
0
13
0
48
0
0
10
0
37

Bron 2e toets
G
D
A
18
0
9
67
0
33
21
0
6
78
0
22
11
15
1
41
56
4
18
9
0
67
33
0
27
0
0
100
0
0
25
0
2
93
0
7
25
0
2
93
0
7
23
0
4
85
0
15
27
0
0
100
0
0
24
2
1
89
7
4
0
11
16
41
0
59
22
0
5
81
0
19
20
0
7
74
0
26
20
0
7
74
0
26
20
7
0
74
26
0
13
14
0
48
52
0
16
0
11
59
0
41
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18 verrast
%
\9molk
%
20 gemolken
%
21 beval*
%
22 bevolen*
%
23 maakte*
%
24 gemaakt*
%
25 Α/φ*
%
26 geholpen*
%
27 A/e/
%
28 geheven
%
29 ¿raA*
%
30 gebroken*
%
31 stierf*
%
32 gestorven*
%
33 stofzuigde
%
34 gestofzuigd
%
35 schoor
%
36 geschoren
%
37 rooAte
%
38 gerookt
%
39 zwoer
%

Wenke Ie toets
G
D
A
33
0
0
100
0
0
33
0
0
100
0
0
0
8
25
76
0
24
4
6
23
18
70
12
24
4
5
12
15
73
0
0
33
0
100
0
33
0
0
100
0
0
27
2
4
6
12
82
0
33
0
0
0
100
7
0
26
0
79
21
6
0
27
18
0
82
30
3
0
9
0
91
0
32
1
97
0
3
27
3
3
9
82
9
32
0
1
97
0
3
0
18
15
45
55
0
10
0
23
30
0
70
0
4
29
0
88
12
27
0
6
18
82
0
32
0
1
97
0
3
0
2
31
6
94
0
30
3
0
91
9
0

Wenke 2e toets
D
A
G
33
0
0
100
0
0
31
0
2
0
94
6
30
0
3
91
0
9
7
2
24
6
73
21
7
2
24
0
58
42
0
1
32
97
0
3
0
32
1
0
97
3
0
32
1
97
3
0
0
0
33
100
0
0
0
23
10
30
0
70
0
10
23
30
0
70
31
2
0
6
0
94
0
0
33
100
0
0
29
2
2
6
6
88
33
0
0
0
0
100
0
16
17
0
48
52
20
13
0
0
61
39
24
9
0
27
0
73
30
0
3
9
91
0
33
0
0
0
0
100
0
0
33
100
0
0
26
0
7
0
79
21

Bron
G
27
100
26
96
25
93
11
41
11
44
26
96
25
93
21
78
27
100
18
67
17
63
25
93
27
100
27
100
27
100
14
52
11
41
11
41
20
74
27
100
25
93
4
15

Ie toets
D
A
0
0
0
0
1
0
0
4
0
2
0
7
4
12
15
44
12
4
0
56
0
1
0
4
0
1
0
7
3
3
11
11
0
0
0
0
8
1
4
30
0
10
37
0
0
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
48
0
16
59
0
16
0
59
0
0
7
0
26
0
0
0
0
0
2
7
0
0
23
85
0

Bron 2e toets
D
G
A
25
0
2
93
0
7
24
0
3
89
0
11
25
0
2
93
0
7
12
6
9
44
22
33
12
6
9
52
0
48
24
0
3
89
0
11
26
0
1
0
4
96
23
2
2
85
7
7
26
0
1
4
96
0
21
0
6
78
0
22
18
0
9
67
0
33
25
1
1
93
4
4
24
0
3
89
0
11
25
0
2
93
0
7
26
0
1
96
0
4
18
9
0
33
0
67
9
0
18
33
0
67
14
0
13
52
0
48
23
0
4
85
0
15
0
22
5
81
19
0
23
0
4
0
85
15
0
23
4
15
0
85
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40 gezworen
%
41 blies
%
42 geblazen
%
43 ging*
%
44 gegaan*
%
45 stal*
%
46 gestolen*
%
47 fría/
%
48 getreden
%
49 groef
%
50 gegraven
%
totaal lesitems
%
totaal overige
items
%
totaal alle
items
%

Wenke
G
28
85
16
48
28
85
33
100
28
85
11
33
32
97
16
48
21
64
16
48
26
79

Ie toets
D
A
0
5
0
15
0
17
0
52
0
5
0
15
0
0
0
0
0
5
15
0
21
1
3
64
0
1
0
3
0
17
0
52
0
12
0
36
0
17
52
0
7
0
0
21

642
74 8

56
65

160 682
18 6 79 5

47
55

479
60.5

0
0

313 535
39 5 67 6

0
0

1121
67.9

56 473 1217
3 4 28 7 73 8

Wenke 2e toets
G
D
A
29
0
4
88
0
12
0
22
11
67
0
33
31
0
2
94
0
6
33
0
0
100
0
0
29
0
4
0
88
12
1
11
21
64
33
3
0
32
1
97
0
3
18
0
15
55
0
45
26
0
7
79
0
21
16
0
17
0
48
52
29
0
4
88
0
12
129
15

Bron Ie toets
G
D
A
20
0
7
0
74
26
18
0
8
67
4
30
0
24
3
89
0
11
27
0
0
100
0
0
27
0
0
100
0
0
12
1
14
44
4
52
27
0
0
100
0
0
19
0
8
70
30
0
0
22
5
81
0
19
23
0
4
85
0
15
26
0
1
0
96
4

Bron 2e toets
D
A
G
0
4
23
85
15
0
17
9
1
63
4
33
24
0
3
89
0
11
27
0
0
100
0
0
27
0
0
100
0
0
19
14
1
70
26
4
26
0
1
96
0
4
19
0
8
70
0
30
0
21
6
78
0
22
22
0
5
81
0
19
27
0
0
100
0
0

576
82 1

47
79 576
6 7 113 82 1

57 69
8 1 98

257 470
32 4 72 5

2 176 46
0 3 27 2 70 8

1 188
0 2 29

47 386 1046
2 8 23 4 77 5

49 255 1035 58 257
3 6 189 76 7 4 3 19

De met een * gekenmerkte vormen kwamen in het lesprogramma voor Zoals uit Tabel 46 valt
afte lezen, werden bij de Ie afname van dewerkwoordentoets door de proefpersonen van de
instructiegroep De Wenke, in totaal 529 fouten gemaakt, dit komt neer op 32 1% van het
totaal aantal antwoorden. Bij de lesitems werden 56 van de 216 fouten, dat wil zeggen 25 9%,
veroorzaakt door invloed van het dialect Vormen als hong, gehongen, vong, gevongen,
zwoerf, storf, holp, gevragen voor respectievelijk hing, gehangen, ving, gevangen, zwierf,
stierf, hielp en gevraagd werden hierbij als door het dialect veroorzaakte fouten beschouwd
Door de proefpersonen van de controlegroep De Bron werden op de Ie toets in totaal
304 foute antwoorden gegeven, dat wil zeggen 22 5% Bij de lesitems werden 47 foutieve
antwoorden veroorzaakt door het dialect. Hierdoor bedraagt het relatieve aandeel van de
dialectfouten op het totaal aantal fouten voor deze groep 37 3%. Door het dialect veroorzaakte interferentiefouten kwamen voor bij de volgende werkwoordsvormen ving.
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gevangen, zwierf, hing, gehangen, beval, hielp, brak, gebroken, stierf en stal. Bij de 2e toets
scoorden de proefpersonen van de instructiegroep 47 door het dialect veroorzaakte fouten,
terwijl de proefpersonen van de controlegroep 57 van dit soort fouten scoorden Dit komt neer
op een percentage van respectievelijk 26 7 en 45 2% Alleen bij de lesitems gaat het om
interferentiegevoelige items de werkwoorden uit het lesprogramma zijn op basis van CA
geselecteerd Bij de instructiegroep daalt het totaal aantal fouten op de Ie toets van 160 tot
129 op de 2e toets, waarbij ook het aantal D-fouten van 56 tot 47 afneemt Maar doordat de
daling bij de A-fouten sterker is, stijgt het relatieve aandeel van de D-fouten van 25 9% op de
Ie toets naar 26 7% op de 2e toets Bij de controlegroep blijft het totaal aantal fouten op de Ie
en de 2e toets weliswaar gelijk, namelijk 126, maar er treedt wel en verschuiving op, doordat
het aantal D-fouten bij de 2e toets ten opzichte van de Ie toets toeneemt van 47 tot 57
Hierdoor stijgt het relatieve aandeel van 37 3% tot 45 2% op de 2e toets Dit beeld stemt
overeen met de bevindingen van Giesbers et al (1978) en Hagen (1981) die vaststellen, dat aan
het eind van de basisschool het totaal aantal fouten weliswaar daalt, maar doordat het aantal Dfouten constant blijft, het relatieve aandeel van dit soort fouten toeneemt
Relatief veel fouten worden gescoord bij vormen als voer, ving, zwierf, gezworven,
slonk, geslonken, hing, verraste, beval, bevolen, hief geheven, stofzuigde, gestofzuigd,
schoor, zwoer, blies, stal, trad, getreden en groef. Dat vooral de verledentijdsvormen problemen opleveren, hoeft niet te verwonderen, omdat het aantal mogelijkheden bij de verledentijdsvormen van sterke werkwoorden veel groter is dan bij de voltooide deelwoorden De
sterke vervoeging van stofzuigen is voor docenten Nederlands een bekend verschijnsel uit de
onderwijspraktijk Bij verraste is de hoge foutenscore te wijten aan de vorm verrasde Wellicht
is hier sprake van invloed van het dialect De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat aan het eind
van de basisschool het systeem van met name de sterke werkwoorden nog een bron van veel
fouten is De dialectachtergrond van leerlingen is daarbij zeker een factor die invloed heeft
Bij de statistische analyse van de werkwoordentoets besteed ik achtereenvolgens
aandacht aan de D-fouten bij de lesitems, de A-fouten bij de lesitems en de A-fouten bij de
overige items Omdat bij de overige items geen interferentiegevoelige items zitten, zijn daar
ook geen D-fouten te analyseren Bij elk van de drie analyses gaat het uiteraard weer om de
groep*moment interactie Voordat deze toetsing wordt uitgevoerd, moet echter de vraag te
worden beantwoord of deze interactie hetzelfde danwei verschillend is voor de beide
categorieën preterì turn en participium van de werkwoordsvormen
In Tabel 47 worden de relevante gemiddelde foutenpercentages en standaardafwijkingen van de D-fouten bij de lesitems gepresenteerd
Tabel 47. Gemiddelde foutenpercentages en (tussen haakjes) standaardafwijkingen van de Dfouten bij de lesitems.
preteritum
participium
Tl
T2
Tl
T2
72
47
37
84
instructiegroep
(8 6)
(6 1)
(6 1)
(111)
N = 33
controlegroep
77
91
57
71
(8 8)
(6 6)
(6 4)
(8 0)
N = 27
De scoreveranderingen die in de instructiegroep (De Wenke) en de controlegroep (De Bron)
van de Ie naar de 2e meting optreden, blijken voor het preteritum niet wezenlijk te verschillen
van die bij het participium de desbetreffende groep*moment*werkwoordcategorie-inleractie
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blijkt niet significant te zijn F (1,58) = O 01, ρ = O 925 Wel blijkt het preteritimi significant
moeilijker te zijn dan het participium F (1,58) = 8 45, ρ = 0 005
De belangrijkste conclusie is echter, dat er geen differentiële D-foutenreductie ten gunste van
de instructiegroep kan worden vastgesteld de desbetreffende groep*moment-mteracUe is niet
significant F (1,58) = 1.76, ρ = 0 19 Dit houdt in dat het lesprogramma bij de lesitems van de
werkwoordentoets niet heeft geleid tot een significante daling van D-fouten
In tabel 48 worden de relevante gemiddelde foutenpercentages en de
standaardafwijkingen van de A-fouten bij de lesitems weergegeven Hier blijken de
scoreverschuivingen die de instructiegroep en de controle groep van de Ie naar de 2e meting
vertonen voor het preteritum afte wijken van die voor het participium de desbetreffende
interactie van groep*moment*werkwoordscategone, blijkt significant F (1,58) = 5 40, ρ =
0 024 Verder is het preteritum veel moeilijker dan het participium F (1,58) = 36 84, ρ =
0 000
Er worden in de preteritumvormen bij de lesitems dus veel meer A-fouten gemaakt
Tabel 48. Gemiddelde foutenpercentages en (tussen haakjes) standaardafwijkingen van de Afouten bij de lesitems.
preteritum
participium
Tl
T2
Tl
T2
23 8
20 0
13 5
instructiegroep
10 0
N = 33
(12 7)
(10 9)
(9 1)
(9 5)
controlegroep
15 1
10 3
74
94
N = 27
(12 5)
0 2 1)
(6 9)
(7 8)
Degroep*moment-interactie, die, gezien de zojuist vermelde significante hogere orde
interactie, "simpel"(dat wil zeggen voor preteritum en participium apart) moet worden
getoetst, wijst bij het participium op een differentiële A-foutenreductie ten gunste van de
instructiegroep F (1,58) = 5 53, ρ = 0 022 die bij het preteritum afwezig is F (1,58) = 0 20, ρ
= 0 653 Dit wil zeggen dat bij de categorie A-fouten het lesprogramma van de instructiegroep
een positief leerresultaat veroorzaakt dat beperkt is tot de participiumvormen van de lesitems
In Tabel 49 worden de relevante gemiddelde foutenpercentages en de
standaardafwijkingen van de A-fouten bij de overige items gepresenteerd
Tabel 49. Gemiddelde foutenpercentages en (tussen haakjes) standaardafwijkingen van de Afouten bij de overige items.
preteritum
participium
Tl
T2
Tl
T2
29 0
19 7
50 0
45 2
instructiegroep
N=33
(15 3)
(16 8)
(13 8)
(13 5)
controlegroep
34 0
38 3
20 4
19 8
N = 27
(15 5)
0 4 3)
0 2 9)
0 3 7)
De scoreveranderingen die de instructiegroep (De Wenke) en de controlegroep (De Bron)
vertonen van de Ie naar de 2e meting blijken voor het preteritum niet wezenlijk afte wijken
van die bij het participium de desbetreffende 2e orde interactie van groep*moment*
werkwoordscategorie is niet significant F (1,58) = 0 10, ρ = 0 926 Het preteritum blijkt
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wederom veel moeilijker te zijn dan het participium F (1,58) = 179 92, ρ = 0 000 De
groep*moment-mteractie die, gezien de zojuist vermelde niet significante hogere orde
interactie, als constant over preteritum en participium kan worden opgevat, wijst op een sterke
differentiële A-foutenreductie in het voordeel van de instructiegroep F(l,58)=1433,p =
0 000 Bij de A-fouten leidt het lesprogramma van de instructiegroep bij de overige items dus
tot een significant leerresultaat Het is echter opvallend, dat dit leeresultaat juist niet bij de Dfouten bij de lesitems optreedt, zoals de verwachting was, maar bij de A-fouten bij de overige
items Waarschijnlijk moet dit resultaat aan fossilisatie toegeschreven worden de dialectfouten
zijn zo resistent dat het aangeboden lesprogramma, dat immers bescheiden van omvang en
beperkt van duur was, slechts bij de overige items een leereffect teweeg heeft kunnen brengen
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7.5 Conclusies uit het Leerlingenonderzoek.
Het doel van het Leerlingenonderzoek was na te gaan of een op de CA gebaseerd
lesprogramma een positief leerresultaat oplevert bij het vermijden van door het dialect
veroorzaakte interferentiefouten Uit de in dit hoofdstuk gepresenteerde statistische analyses
blijkt dat het lesprogramma slechts op bescheiden schaal en veelal slechts op onverwachte
onderdelen (bijvoorbeeld bij A-fouten in plaats van D-fouten) resultaten heeft geboekt Deze vaak tot specifieke items beperkte resultaten - deden zich voor bij de vermijdingsstrategietoets
2, de zinnentoets, bij de woordenschattoets (A-fouten), de meervoudstoets (A-fouten) en de
werkwoordentoets (lesitems A-fouten bij het participium, overige items. A-fouten) Het
verschil in resultaat bij de D-fouten en de A-fouten, kan wellicht worden toegeschreven aan
een grotere resistentie van D-fouten als gevolg van fossilisatie Daardoor is het leereffect bij de
A-fouten groter Dit betekent dat voor de D-fouten meer oefening nodig is Hierbij moet men
bedenken dat het oefengedeelte van het lesprogramma slechts 2 uur en 10 minuten in beslag
nam Nader onderzoek op dit punt is daarom gewenst Daarbij moet verder nog aangetekend
worden, dat de vele mutaties van een goed antwoord naar een D-antwoord bij de meervoudsen werkwoordentoets wijzen op grote onzekerheid bij de proefpersonen.
Uit de resultaten op de verschillende toetsen van het Leerlingenonderzoek wordt ook
duidelijk, dat leerlingen aan het eind van de basisschool nog veel taalfouten maken De eerste
toetsing levert voor de instructiegroep de volgende foutenpercentages op de
woordenschattoets 18 5, de vermijdingsstrategietoets 1 26 7, de vermijdingsstrategietoets 2
36 4, de zinnentoets 46.7, de meervoudstoets 16 5 en de werkwoordentoets 32 1 De
foutenpercentages voor de controlegroep zijn, met uitzondering van de meervoudstoets, iets
lager maar vergelijkbaar de woordenschattoets 11 3 de vermijdingsstrategietoets 1 24 2, de
vermijdingsstrategietoets 2 27 2, de zinnentoets 44 3, de meervoudstoets 21 6 en de
werkwoordentoets 26 2
Een aanzienlijk deel van de fouten moet worden toegeschreven aan de invloed van de
dialectachter grond van de leerlingen Bij de woordenschattoets is het dialect met 8 8% bijna
voor de helft van alle fouten verantwoordelijk Bij de vermijdingsstrategie 1- en
vermijdingsstrategie 2-toets en de zinnentoets moet door de opzet van deze toetsen de totale
foutenscore door invloed van het dialect verklaard worden Bij de meervoudstoets wordt bij de
substantiva op -ing de door de proefpersonen van de instructiegroep en de controlegroep
onder invloed van het dialect gemiddeld in 23 9% van de gevallen een meervoud op -s
gegeven Bij de werkwoordentoets tenslotte veroorzaakt het dialect bij de instructiegroep en
de controlegroep op de Ie toets bij de lesitems respectievelijk 25 9 en 37 3% van de fouten Bij
de 2e toets stijgen deze percentages tot respectievelijk 26 7 en 45 2% Hoewel het aantal Dfouten vrijwel hetzelfde blijft, stijgt het relatieve aandeel van deze foutencategorie, doordat het
aantal anderssoortige fouten daalt Hiermee wordt de conclusie van eerdere onderzoeken
(Giesbers et al 1978, Hagen 1981, Reker 1984) bevestigd, dat het dialect aan het einde van de
basisschool voor veel fouten verantwoordelijk is
Het is niet zo, dat alle verschillen tussen het dialect en de standaardtaal ook tot
interferentiefouten leiden Het dialect veroorzaakt over het algemeen alleen bij specifieke
woorden en constructies problemen Zo wordt bij de eerste afname van de woordenschattoets
55% van de fouten van de instructiegroep veroorzaakt door de items motbhk en veger (veger
en blik) en pakkiesdroager (bagagedrager). Uit de tijdens het lesprogramma door de
instructiegroep gemaakte woordenschatoefening blijkt echter, dat de proefpersonen alle
dialectwoorden, met uitzondering van haansk (handschoen), wel degelijk kennen Toch treedt
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in de meeste gevallen geen verwarring op Bij de zinnentoets leveren vooral zinnen met een
lidwoord in plaats van een bezittelijk voornaamwoord van het type Hij loopt met het hemd uit
de broek problemen op Bij de vermijdingsstrategietoetsl en vermijdingsstrategietoets2 werd
72% van de fouten van de instructiegroep veroorzaakt door de items ergens zin aan hebben,
ergens tets bij in doen, ze had de verkering uit en ik kon het niet wachten. Bij de
werkwoordentoets leveren vooral vormen als hing, gehangen, ving, gevangen, zwierf, stierf,
hielp en gevraagd onder invloed van het dialect problemen op Voor de didactiek betekent dit,
dat bij een contrastieve benadering alleen aandacht besteed moet worden aan díe gevallen die
ook daadwerkelijk tot problemen leiden Dit zou met behulp van een foutenanalyse vastgesteld
moeten worden. Dit is ook in overeenstemming met de resultaten van het effect van de CA bij
L2-leerders, waaruit blijkt dat lang niet alle verschillen tusen de moedertaal en L2 ook
daadwerkelijk tot problemen leiden Naast de CA is dus ook de foutenanalyse noodzakelijk.
De resultaten van de beide morfologietoetsen zijn relatief teleurstellend, omdat
slechts bij de A-fouten een significant leereffect optreedt Ook hier blijken de dialectfouten
hardnekkig te zijn Het significante verschil tussen echte enpseudo woorden bij de
meervoudstoets moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit, dat de proefpersonen
bij depseudo woorden volledig afhankelijk zijn van hun kennis van de regels zonder dat zij een
beroep op het geheugen kunnen doen Bij de A-fouten van de overige items is er sprake van
een differentiële foutenreductie ten gunste van de instructiegroep die bij de A-fouten van de
lesitems slechts bij de participiumvormen optreedt. Bij de morfologietoetsen gaat het vooral
om het toepassen van de regels Hieruit kan de conclusie getrokken worden, dat veel oefenstof
moet worden aangeboden, als het om het ontdekken van de onderliggende systematiek gaat
In de gemaakte toetsen en oefeningen zijn ook enkele aanwijzingen te vinden voor de
achteruitgang van het dialect Zo bleek het woord haansk (handschoen) niet meer bij de
kinderen bekend te zijn Meervoudsvormen als darms en arms (zie Sassen 1953) kwamen in
het materiaal niet voor Bij het woord laars vulden 32 van de 33 leerlingen van de
instructiegroep bij het lesprogramma naast stevels ook teerzen in Naast het oorspronkelijke
dialectwoord is dus ook een standaardvorm met een dialectische uitspraak in opkomst
Samenvattend kan worden gesteld, dat de hier gepresenteerde onderzoeksresultaten
aantonen, dat een op de CA gebaseerde benadering zoals die in dit onderzoek uitgewerkt is in
de situatie in Emmen slechts bescheiden successen boekt bij het vermijden van door het dialect
veroorzaakte interferentiefouten en op iets grotere schaal bij het vermijden van anderssoortige
fouten Een andere benadering van CA waarbij een intensiever en langer durend programma
wordt aangeboden, zal wellicht tot betere resultaten leiden De sterke resistentie van de
dialectfouten in mijn onderzoek hangt waarschijnlijk samen met het feit, dat binnen de
Nederlandse situatie de positie van het dialect in Drenthe op die in Limburg na het sterkst is
(Boves & Vousten 1996) Daarbij moet wel in het oog worden gehouden, dat de hier
beschreven resultaten korte-termijn-effecten zijn Onderzoek naar de effecten op langere
termijn is gewenst
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8. EINDCONCLUSIES, SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK,
AANBEVELINGEN.
EINDCONCLUSIES
Gedurende de lange periode dat ik in het voortgezet onderwijs en het middelbaar- en hoger
beroepsonderwijs in Emmen werkzaam ben, ontstond het vermoeden dat dialectsprekende
leerlingen en studenten door leerkrachten ongunstiger beoordeeld worden dan vergelijkbare
standaardtaalsprekende leerlingen Daarnaast kreeg ik in de dagelijkse onderwijspraktijk het
gevoel dat een contrastieve aanpak van door het dialect veroorzaakte interferentieverschijnselen een gunstig effect sorteert bij het terugdringen van interferentiefouten Naar
aanleiding van deze onderwijservaringen kwam ik op het idee deze vermoedens op empirische
wijze op hun juistheid te onderzoeken Dit resulteerde in de formulering van twee
onderzoeksvragen
1. Wat is de invloed die de dialectachtergrond van leerlingen heeft op de beoordeling
door leerkrachten uit de hoogste klas van het basisonderwijs, de eerste klas van het
voortgezet onderwijs en aanstaande leerkrachten basisonderwijs, m het bijzonder met
betrekking tot hun vaardigheid in de standaardtaaP
2. Is een op de contrastieve analyse gebaseerd lesprogramma geschikt om leerlingen
met een dialectachtergrond te helpen bij het vermijden van door het dialect
veroorzaakte interferentieverschijnselen ?
In de aan de resultaten van het Leerkrachtenonderzoek en Leerlingenonderzoek gewijde
paragrafen zijn deze vragen reeds afzonderlijk aan de orde geweest In dit slothoofdstuk tracht
ik de resultaten van beide onderzoeken met elkaar in verband te brengen Bij de beantwoording
van de eerste onderzoeksvraag zijn, wat het Leerkrachtenonderzoek betren, vooral de
resultaten van de opsteltoets, de matched-guise-toets en de atlitudetoets van belang Zowel uit
de opsteltoets als uit de matched-guise-toets blijkt, dat dialectsprekende leerlingen lager
beoordeeld worden dan vergelijkbare standaardtaalsprekende leerlingen Aangezien het
verschil in beoordeling tussen de dialect- en standaardtaalversie door de detectie van
gemiddeld 3 dialectfouten veroorzaakt werd, leidt een geringe dialecticiteit reeds tot een
significant lagere beoordeling Hierbij treedt echter geen verschil op tussen het effect van
standaardtaalfouten en dialectfouten Bij de beoordeling van de leesprestatie bij de matchedguise-toets kreeg de dialectspreker gemiddeld een half punt minder dan de
standaardtaalspreker
Uit de resultaten van het Leerlingenonderzoek wordt duidelijk, dat de
dialectachtergrond van leerlingen bij de eerste toetsing foutenpercentages van 16 tot 47 %
veroorzaakt. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat het dialect ook voor leerlingen van groep
8 nog een belangrijke foutenbron is Dit resultaat is in overeenstemming met de bevindingen
van andere onderzoekers zoals Giesbers et al (1978), Hagen (1981) en Reker (1984)
Wanneer we dit resultaat van het Leerlingenonderzoek in verband brengen met de
resultaten van de opsteltoets en de matched-guise-toets uit het Leerkrachtenonderzoek, dan
lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat dialectsprekende leerlingen lager beoordeeld zullen
worden dan vergelijkbare standaardtaalsprekende leerlingen, omdat in het standaardtaalgebruik
van dialectsprekende leerlingen haast onvermijdelijk dialectverschijnselen zullen voorkomen

150

Naast een verschil in cijfermatige beoordeling ten nadele van dialectsprekers, valt ook
een verschil in beoordeling van persoonlijkheidskenmerken te constateren, dat nadelig uitvalt
voor de dialectsprekers Eén van de resultaten van de matched-guise-toets was dat de
dialectspreker op de persoonlijkheidskenmerken intelligentie, zelfvertrouwen, sympathiek,
betrouwbaar, beleefd, sociaal voelenden beschaafd, significant lager werd beoordeeld dan de
standaardtaalspreker Het verschil was bij het kenmerk intelligentie zelfs het sterkst Vooral de
persoonlijkheidskenmerken intelligentie en zelfvertrouwen zullen een belangrijke rol spelen bij
het oordeel van leerkrachten over de onderwijsmogelijkheden van leerlingen Nu is in 5 1 al
beschreven dat uit sociaal-psychologisch onderzoek geconcludeerd kan worden, dat de
resultaten van leerlingen op school niet alleen afhankelijk zijn van hun objectieve prestaties,
maar ook van de verwachtingen die leerkrachten ten aanzien van leerlingen koesteren Dit
betekent dat leerkrachten vaak tot een minder gunstige prognose over de schoolcarrière van
dialectsprekende leerlingen zullen komen Deze conclusie wordt bevestigd door het feit, dat bij
de matched-guise-toets het oordeel over het schooltype waarvoor de spreker geschikt geacht
werd, steeds in het nadeel van de dialectspreker uitviel
Het belang van deze verwachtingen van leerkrachten is des te groter, omdat de
leerkrachten uit mijn onderzoek leerlingen op een cruciaal moment in hun schoolcarrière,
namelijk de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, beoordelen
De verwachting dat de vakleerkrachten uit het voortgezet onderwijs strenger zouden
zijn dan de leerkrachten uit het basisonderwijs, werd door de resultaten bevestigd De
leerkrachten uit het voortgezet onderwijs beoordeelden de dialectopstellen niet alleen het
strengst (gem cijfer ν o 6 04 tegenover b o 6 73), zij detecteerden ook de meeste fouten
(gem. aantal herkende dialectfouten in opstellen door leerkrachten ν o 3 54 tegenover 2 90
door leerkrachten b o , gem percentage gedetecteerde dialectfouten in de zinnentoets door
leerkrachten ν o 78% tegenover leerkrachten b o 67%)
Dialectsprekende leerlingen zullen in het voortgezet onderwijs alleen nog maar meer
nadeel van hun dialectachtergond ondervinden, dan in het basisonderwijs al het geval was
Daarbij moet men ook bedenken, dat uit onderzoek blijkt (Hagen 1981, Weltens et al 1981),
dat het relatieve aandeel van de interferentiefouten op het totaal aantal fouten in de loop van
het lager onderwijs toeneemt.
De attitudetoets toont aan dat de leerkrachten weliswaar van oordeel zijn, dat de
dialectachtergrond van leerlingen nadelig is voor hun beheersing van de standaardtaal, maar dat
zij niet geloven, dat het dialect ook een nadelig effect heen op de resultaten op andere
leerstofgebieden Stijnen en Vallen (1981) toonden echter aan, dat ook nadelige effecten
optreden bij vakken als rekenen (vooral het zgn redactierekenen), aardrijkskunde en
geschiedenis Dat leerkrachten de problemen van dialectprekende leerlingen onderschatten, zal
geen gunstig effect hebben op de wijze waarop zij dialectsprekende leerlingen beoordelen
Uit het Leerkrachtenonderzoek komt een discrepantie tussen de attitude en het gedrag
van leerkrachten naar voren De attitudetoets laat over het algemeen een positieve houding
tegenover het dialect en dialectsprekers zien Het gedrag zoals dat uit de matched-guise-toets
blijkt, is daarmee echter in tegenspraak Het meest saillante voorbeeld van deze discrepantie is
het gegeven dat bij de kennistoets 97 % van de leerkrachten aangeeft het oneens te zijn met de
stelling, dat dialectsprekers minder intelligent zouden zijn dan standaardtaalsprekers, terwijl bij
de matched-guise-toets het verschil in beoordeling ten nadele van de dialectspreker juist bij het
persoonlijkheidskenmerk intelligentie het grootst is
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Ondanks de positieve attitude tegenover dialect en dialectsprekers staan de leerkrachten
uit mijn onderzoek zeer afwijzend tegenover het toelaten van het dialect in de schoolsituatie
De pabo-studenten bleken bij de opsteltoets en de zinnentoets toleranter te zijn ten
opzichte van het dialect dan de leerkrachten uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
In het verband van deze beide toetsen betekent dit, dat de pabo-studenten minder fouten
herkennen en hogere cijfers geven Uit de matched-guisetoets en de attitudetoets voor het
aspect dialect-buiten-het-onderwijs blijkt echter, dat de pabo-studenten significant ongunstiger
over het dialect en de dialectgebruiker oordelen Omdat de persoonskenmerken leeftijd en
schooltype interfereren, doordat de jongste proefpersonen tevens pabo-studenten zijn, kan niet
de conclusie getrokken worden dat in apparent /wie-perspectief zich een positievere houding
ten opzichte van het dialect ontwikkelt Deze discrepantie moet eerder verklaard worden uit
een verschil in ervaring tussen de pabo-studenten enerzijds en de leerkrachten uit het basis- en
voortgezet onderwijs anderzijds Door een gebrek aan ervaring in de omgang met
dialectsprekende leerlingen oordelen de pabo-studenten minder gunstig over deze leerlingen
Anderzijds leidt het gebrek aan ervaring er ook toe, dat de pabo-studenten minder fouten
herkennen en aangezien er een relatie tussen de hoogte van het cijfer en het aantal herkende
fouten bestaat, veroorzaakt dit waarschijnlijk de hogere cijfers
Tegen de verwachting in zijn er op het gebied van de theoretische kennis over de relatie
tussen dialect en standaardtaal geen significante verschillen tussen de pabo-studenten,
leerkrachten basisonderwijs en leerkrachten voortgezet onderwijs
De kennis op het terrein van de relatie tussen taal en dialect zoals die uit de kennistoets
naar voren komt, kan bij alle groepen leerkrachten slechts matig genoemd worden Uit de
analyse van de casus blijkt dat zij ook wat de praktische toepassing van taalkundige kennis op
het terrein van interferentieverschijnselen te kort schieten
Op basis van het bovenstaande kom ik met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag
tot de conclusie, dat de dialectachtergrond van leerlingen een negatieve invloed heeft op hun
beoordeling door leerkrachten Deze negatieve invloed beperkt zich niet tot de beoordeling van
de taalvaardigheid van dialectsprekende leerlingen, maar komt ook bij de beoordeling van de
onderzochte persoonlijkheidskenmerken naar voren
De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op de bruikbaarheid van een op de CA
gebaseerd lesprogramma als didactisch hulpmiddel bij het leren vermijden van door het dialect
veroorzaakte interferentiefouten
Uit de in dit hoofdstuk gepresenteerde statistische analyses blijkt dat het lesprogramma
slechts op bescheiden schaal en veelal slechts op onverwachte onderdelen (bijvoorbeeld bij Afouten in plaats van D-fouten) resultaten heeft geboekt Deze - vaak tot specifieke items
beperkte resultaten - deden zich voor bij de vermijdingsstrategietoets 2, de zinnentoets, bij de
woordenschattoets (A-fouten), de meervoudstoets (A-fouten) en de werkwoordentoets
(lesitems A-fouten bij het participium, overige items A-fouten) Daardoor kan de tweede
onderzoeksvraag slechts gedeeltelijk bevestigend beantwoord worden
Lang niet alle verschillen tussen standaardtaal en dialect veroorzaken
interferentiefouten Bij de woordenschattoets werd 54% van de fouten door de items moiblik
en veger (veger en blik) en pakkiesdroager (bagagedrager) veroorzaakt Bij de zinnentoets
vormde de constructie met een bepaald lidwoord in plaats van een bezittelijk voornaamwoord
van het type Hij loopt met het hemd uit de broek de bron van de meeste fouten Bij
vermijdingsstrategietoets 1 en vermijdingsstrategietoets 2 waren de items ergens zin aan
hebben, ergens iets bij m doen, ze had de verkering uit en ik kon het met wachten Bij de
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werkwoordentoets leverden vooral de vormen hing, gehangen, ving, gevangen, zwierf, stierf
en hielp onder invloed van het dialect problemen op Dit betekent dat voor een effectieve
didactiek naast de CA een foutenanalyse nodig is
Zoals boven reeds is vermeld, geven de resultaten van de 1 e toetsing bij het
Leerlingenonderzoek duidelijk aan, dat het dialect een bron van veel fouten is Belangrijk in dit
verband is de vaststelling, dat uit het Leerkrachtenonderzoek duidelijk wordt, dat ook de
leerkrachten maar ten dele in staat zijn door het dialect veroorzaakte fouten te herkennen Dit
betekent, dat zij hun leerlingen slechts op een deel van de door het dialect veroorzaakte fouten
kunnen wijzen. Bovendien lijkt de casus uit de kennistoets een indicatie te zijn voor het feit, dat
het vermogen van leerkrachten om bij een concreet interferentieprobleem tot een correcte
taalkundundige analyse te komen, tekort schiet Hierbij moet wel aangetekend worden, dat het
hier slechts één geval betren, dat bovendien gecompliceerd van aard is Daarom kunnen hieruit
geen vergaande conclusies worden getrokken
Interferentiefouten vormen niet alleen voor leerlingen met een dialectachtergrond een
probleem. Reker (1984) en Vousten (1995) hebben erop gewezen, dat in een omgeving waar
de positie van het dialect sterk is, dialectkenmerken in het taalgebruik van álle leerlingen
voorkomen, dus ook bij de leerlingen die van huis uit geen dialect spreken De aanpak van de
problematiek van de interferentiefouten is dus geen zaak die alleen voor een specifieke groep
leerlingen van belang is
De problemen die leerlingen ondervinden bij de hantering van de standaardtaal kwamen
ook naar voren bij de vermijdingsstrategietoetsen. Waarschijnlijk leidde de linguïstische
onzekerheid van de proefpersonen uit de instructiegroep ertoe, dat significant vaker voor het
ontsnappingsaltematief werd gekozen dan door de proefpersonen uit de controlegroep uit
Alkmaar Het verschijnsel is dus niet beperkt tot de L2-leersituatie, maar speelt ook een rol bij
de dialect-standaardtaal-situatie
Een op de CA gebaseerde didactiek past binnen de in het Kerkrade-project ontwikkelde
bi-dialectale aanpak, waarbij de standaardtaal de voertaal in het onderwijs blijft, maar waarbij
het dialect in informele lessituaties toegestaan wordt Hiervoor is echter wel een
mentaliteisverandering nodig, want uit de attitudetoets bleek, dat leerkrachten zeer afwijzend
staan tegenover het toelaten van het dialect in de klas
SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK
Als we de resultaten van mijn onderzoek overzien, dan blijven er toch enkele punten die
nader onderzoek verdienen
Allereerst zou het interessant zijn het experiment met de opsteltoets te herhalen, maar
dan met deze aanpassing, dat het totaal aantal fouten hetzelfde blijft Vijf standaardtaalfouten
zouden dan vervangen moeten worden door gelijkwaardige dialectfouten Hierdoor omzeilt
men het probleem dat in de dialectversie sprake is van 5 extra fouten Het probleem bij deze
nieuwe aanpak is echter, dat men moet bewerkstelligen dat de dialectfouten gelijkwaardig zijn
aan de standaardtaalfouten.
Ook zou onderzocht moeten worden wat de invloed van de context op het
leerresultaat is. Het lijkt waarschijnlijk, dat het leereffect groter is, wanneer de context waarin
een probleem aangeboden wordt, rijker is Dat betekent bijvoorbeeld dat een oefening in
woordbetekenissen in de vorm van een verhaal aangeboden wordt Doordat er door een rijke
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context meer relaties met het probleem kunnen worden gelegd, zal de leerling meer houvast
hebben.
Het experiment met VM2 zou herhaald moeten worden met een opzet waarin het
alternatief geen dialectfout bevat Dit zou de eventuele werking van de vermijdingsstrategie bij
dialectsprekers door een zuiverder contrast met standaardtaalsprekers op een meer valide
manier kunnen tonen.
Het onderzochte lesprogramma nam, afgezien van de videofilm en het daarop volgend
kringgesprek, slechts 2 klokuren in beslag De 2e toetsing vond kort na afsluiting van het
lesprogramma plaats Daarom zou ook het leereffect op langere termijn van een op de CA
gebaseerd lesprogramma onderzocht moeten worden
Verder zou het zinvol zijn nader onderzoek te doen naar de relatie tussen de
dialectachtergrond van leerlingen en problemen bij andere leerstofonderdelen dan de
beheersing van de standaardtaal De empirische basis op dit terrein is smal

AANBEVELINGEN

Op basis van de hier gepresenteerde onderzoeksresultaten wil ik enkele aanbevelingen
doen Het blijkt, dat pabo-studenten maar zeer ten dele in staat zijn door het dialect
veroorzaakte interferentieverschijnselen te signaleren Ook het vermogen tot analyse van
dergelijke problemen laat te wensen over Bij de opleiding van leerkrachten zou meer aandacht
aan deze problematiek besteed moeten worden.
De attitudes van de pabo-studenten onderscheiden zich vooral voor de situatie dialectbuiten-het-onderwijs in ongunstige zin van die van de ervaren leerkrachten Dit suggereert de
wenselijkheid van meer positieve aandacht voor het dialect tijdens de opleiding tot docent
Hoewel attitudes van leerkrachten in dit onderzoek van groter belang blijken te zijn dan
de theoretische kennis met betrekking tot de relatie tussen standaardtaal en dialect, is de
matige kennis van leerkrachten op het terrein van standaardtaal en dialect toch reden tot zorg
Met dit gegeven zou tijdens de opleiding van leerkrachten rekening gehouden moeten worden
Sociolinguïstiek en dialectologie dienen in het curriculum ruime aandacht te krijgen Daarbij
moeten zowel theorie als de praktijk (detectie van interefentiefouten) aan de orde komen In
het licht van de constatering dat de taaltheoretische kennis van leerkrachten al zo te wensen
overlaat, is het onbegrijpelijk dat de gelegenheid om taalkunde als verplicht onderdeel van het
examenprogramma HAVO/VWO op te nemen niet is benut.
Vanwege de discrepantie tussen handelen en attitude die bij de leerkrachten uit het
basis- en voortgezet onderwijs bestaat, is het wenselijk bij nascholingsactiviteiten aandacht aan
de dialectproblematiek in het onderwijs te besteden Ook het onvermogen tot analyse van een
concreet geval van interferentie, zoals bij de kennistoets aan het licht kwam, is in dit verband
een argument Tenslotte maakt het feit dat leerkrachten geneigd zijn de ernst van de
problematiek te onderschatten (zie bijvoorbeeld Kroon 1983) deze wens alleen nog
dwingender
Alkema en De Wit stelden in 1980 vast, dat de houding ten opzichte van het dialect in
taalmethodes overwegend negatief was. In de in 2 б 2 behandelde moderne methodes heeft
deze negatieve attitude over het algemeen plaats gemaakt voor een positievere houding
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Ook in de nieuwe taalmethodes wordt weinig of geen concrete oefenstof aangereikt die
betrekking heeft op interferentieverschijnselen vanuit het dialect Dit is natuurlijk niet zo
vreemd, wanneer men bedenkt dat het voor uitgevers niet aantrekkelijk is voor iedere regio
met een aangepaste versie van de methode op de markt te komen Daarom lijkt een aanpak
waarbij per regio een inventarisatie van de intereferentie-verschijnselen gemaakt wordt (zie
ook Hos 1982 en Reker 1984) realistischer Na inventarisatie zou men ook specifiek op de
eigen regio toegespitst lesmateriaal kunnen vervaardigen Hier is een taak weggelegd voor de
pabo's Door een dergelijke inventarisatie en dergelijk lesmateriaal worden niet alleen de
leerlingen met een dialectachtergrond geholpen, maar ook de leerkrachten die lesgeven in de
streek waar zijzelf opgegroeid zijn en daardoor zelf onzeker zijn, hebben hier steun aan
Bovendien kunnen leerkrachten die uit een andere streek afkomstig zijn zich met behulp van dit
materiaal snel oriënteren
Bij de aanschaf van nieuwe methodes zouden scholen in dialectgebieden (zie kaart 1 op
pagina 2) grote aandacht moeten schenken aan de kwestie óf en zo ja op welke wijze aandacht
wordt besteed aan de thuistaal/schooltaal-problematiek
In het Leerplan van iedere school in dialectgebieden zou aangegeven moeten worden
op welke wijze aandacht wordt besteed aan de dialectachtergrond van leerlingen Dit zou
dienen te gebeuren in de vorm van concrete doelstellingen, zodat toetsing van de realisering
van deze doelstellingen mogelijk is
Dit advies gaat in tegen de heersende cultuur in het taalonderwijs, zoals die
bijvoorbeeld door pabo-docent Van Dellen (1984 154) wordt verwoord
"Allerwegen echter sloven zich nog dagelijks onderwijsgevenden uit om te vertellen
hoe de taal in elkaar zit en hoe je de taal moet gebruiken. Verspilling van energie, van
tijd, van motivatie. Taai-onderwijs is voor 90% een contradictio m terminis. Want taal
kun je niet aanleren; het enige wat binnen je vermogen ligt is het creëren van een
optimale "voedingsbodem ", een ideaal taalmilieu. Wie dat kan, is voor de
basisschool een goede taai-leraar. "
Een dergelijke opvatting is naar mijn mening funest voor het taalonderwijs, in het
bijzonder voor het onderwijs aan kinderen met taalproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van hun
dialectachtergrond Het taalonderwijs zou meer gebaat zijn met de formulering van concrete
doelstellingen in plaats van onderwijsretoriek Een concrete doelstelling zou kunnen zijn
Aan het eind van de basisschool beheersen leerlingen het systeem van de sterke
werkwoorden.
Als, zoals uit de presentatie van de resultaten van de werkwoordentoe ís bleek, in groep 8 nog
tussen de 23 5 en 31 9 % van de werkwoordsvormen fout wordt gemaakt, lijkt me dat een
legitiem doel
Dit betekent natuurlijk niet dat het scheppen van een positieve sfeer ook bij het
taalonderwijs niet belangrijk zou njn Maar dat is niet meer dan een randvoorwaarde Nadat
aan deze voorwaarde is voldaan, begint de didactiek Bij het scheppen van een positieve sfeer
is mijns inziens ook een rol voor het taalbeschouwingsonderwijs weggelegd Kinderen zijn zich
namelijk niet alleen reeds op zeer jonge leeftijd van taalverschillen bewust, maar zijn ook in
staat daarover te reflecteren (zie Rosenthal 1974, Local 1978, Reid 1979, Hos et al 1981, Day
1982) Reflectie kan daarbij niet alleen leiden tot bijvoorbeeld een positievere attitude
tegenover het dialect, van zowel standaardtaal als dialect sprekende leerlingen, maar ook een
positievere houding tegenover de standaardtaal van leerlingen met een dialectachtergrond Dit
kan motiverend werken bij het vermijden van door het dialect veroorzaakte interferentiefouten
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De grote rol van attitudes bij de beoordeling van leerlingen, zoals die ook in dit
onderzoek blijkt, maakt duidelijk hoe belangrijk de ontwikkeling van een objectief
instrumentarium voor de bepaling van de schoolkeuze van leerlingen is. Het feit dat
leerkrachten dialectsprekende leerlingen ongunstiger beoordelen dan vergelijkbare
standaardtaalsprekende leerlingen, geeft naar mijn oordeel het belang aan van objectieve
toetsingen van de prestaties van leerlingen, zoals die bijvoorbeeld door middel van de Citotoets plaatsvinden. Daarnaast zou ook gedacht kunnen worden aan uitbreiding van de Citotoets met een toets die de motivatie en persoonlijkheidskenmerken van leerlingen onderzoekt
(bijvoorbeeld de HAGO-toets).
De drijfveer voor dit onderzoek is de jarenlange ervaring met de problemen van
dialectsprekende leerlingen in de dagelijkse onderwijspraktijk geweest. Naast
attitudebeïnvloeding in derichtingvan een grotere tolerantie ten opzichte van het dialect en de
dialectsprekers, is ook de ontwikkeling van lesmateriaal dat rekening houdt met de specifieke
problemen van dialectsprekende leerlingen noodzakelijk. Daarbij kan een contrastieve
benadering in combinatie met een foutenanalyse nuttig zijn. Ik hoop, dat deze studie een
bijdrage kan leveren aan de verbetering van de onderwijspositie van leerlingen met een
dialectachtergrond.

156

BIBLIOGRAFIE

Aclo M (1978) Schooltaal thuistaal. 's-Gravenhage
Alkema, H & H de Wit (1980) Taalpohttek en taaiplanning in het bijzonder m Nederland
Doctoraalscriptie Instituut voor Algemene Taalwetenschap van de Universiteit van
Amsterdam
Ammon, U (1972) Dialekt, soziale Ungleichheit und Schule. Weinheim
Ammon, U (1973) Dialekt und Emheitssprache in ihrer sozialen Verflechtung.
Weinheim/Basel
Ammon, U ( 1977 ) Probleme der Soziolinguistik. Tubingen
Ammon, U (1977) School problems of regional dialectspeakers Journal of pragmatics, 4768.
Ammon, U (1978) Schulschwierigkeiten von Dialektsprechern. Weinheim/Basel
Ammon, U (1989) Aspects of dialect and school in the Federal Republic of Germany In J
Cheshire, V Edwards, H Munstermann, В Weltens(eds ) Dialect and Education.
Clevedon/Philadelphia
Ammon, U , U Knoop & I Radtke (eds ) (1978) Grundlagen einer dialektorientierten
Sprachdidaktik. Theoretische und empirische Beitrage zu einem vernachlässigten
Schulproblem. Weinheim/Basel
Anisfeld, M , N Bogo & W E Lambert (1962) Evaluational reactions to accented speech
Journal ofAbnormal and Social Psychology 65, 223-31
Appel, R , С Cruson, Ρ Muysken & J W de Vries (1980) Taalproblemen van buitenlandse
arbeiders en hun kinderen. Muiderberg
Arthur, В ,D Farrar&G Bradford (1974) Evaluation reactions of college students to dialect
diffrences in the English of Mexican-Americans Language and Speech 17,255-70
Baker, С (1992) Attitudes and language. Clevedon
Berenst, J (1983) Taal en sprekersbeoordeling binnen en buiten de eigen groep Toegepaste
Taalwetenschap in artikelen, 17(3), 27-58
Berkel, G van, К Samplonius (1989) Het plaatsnamenboek. De herkomst en betekenis van
Nederlandse plaatsnamen. Houten
Berken, N van, W Droste e a (1916) Jouw Taal, Mijn Taal. Baam
Berko, J (1958) The child's learning of English morphology Word 14, 150-77
Bernstein, В (1971) Class, Codes and Control, vol 1. Theoretical Studies towards a
Sociology of Language. London
Bernstein, В (1972) A sociolinguistic approach to socialization with some reference to
educability J J Gumperz, D Hymes (eds ) Directions in sociolmguistics. The
ethnography of commumcation.Nev/ York
Bernstein, В (1973) Class, Codes and Control, vol 2 Empirical Studies. London
Besch, W (1974) Dialekt als Barriere bei der Erlernung der Standardsprache
Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik. Jahrbuch 1974 des Instituts fur Deutsche
Sprache, 150-65
Bialystok, E (1990) Communication strategies. Oxford
Bialystok, E & M Fröhlich (1980) Oral communication strategies for lexical difficulties
Interlanguage Studies Bulletin, 51, 3-30

157

Booy.GE , С Hamans, G Verhoeven, F Balk&Ch van Minnen (1979) Spelling. Spectator
Cahiers 2. Groningen
Botter, E (1994) Streektaal in de basisschool Een onderzoek naar Drents en Stellingwerfs
lesmateriaal Driemaandelijkse Bladen 46(3/4), 81-124
Bouchard-Ryan, E (1969) Psycholinguistic attitude study Studies on language and language
behaviour vin, 437-50
Boves, Τ L L (1992) Speech accomodation in co-operative and competitive conversations.
Dissertatie Nijmegen
Boves, T L L &RVousten (1996) Thuistaal en schoolprestaties In R van Hout &J
Kruijsen (eds ) Taaivariaties Toonzettingen en modulaties op een thema Dordrecht
Brandsma, A (1988) In richt ' en slichte toal; een onderzoek naar het lexicaal verlies in het
Hogelandster Gronings m Warjjum. Doctoraalscriptie RU Groningen
Bree, С van (1981) Hebben-constructies en datiefconstructies binnen het Nederlandse
taalgebied Een taalgeografisch onderzoek. Η I Ambacht
Brouwer, D (1989) Gender variation m Dutch. A sociolmguistic study of Amsterdam speech.
Dordrecht
Campbell, D Τ & J С Stanley (1963) Experimental and Quasi-Experimental Designs for
Research. Chicago
Carranza, M A & Ε В Ryan (1975) Evaluative reactions of bilingual Anglo and Mexican
American adolescents towards speakers of English and Spanish International Journal
of the Sociology of Language 6, 83-104
Cherubim, D (ed ) (1980) Fehlerlmguistik. Tubingen
Cheshire, J , V Edwards, H Munstermann, В Weltens (eds ) (1989) Dialect and Education.
Clevedon/Philadelphia
Cheshire, J & P Trudgill (1989) Dialect and education in the United Kingdom In J
Cheshire, V Edwards, H Munstermann, В Weltens, 94-109
Cheyne, W (1970) Stereotyped reactions to speakers with Scottish and English regional
accents British Journal of Social and Clinical Psychology 9, 77-9
CMM (1976) Schooien dialect. Een discussie-nota. 's-Hertogenbosch
CMM (1977) Taal, op school wat anders dan thuis ( f ) . 's-Hertogenbosch
Coetsem, F van (1988) Loan Phonology and the two transfer Types m Language Contact.
Dordrecht
Corder, S Ρ (1967) The significance of Ieamers'errors International Review of Applied
Linguistics, 5, 161-70
Corder, S Ρ (1970) Idiosyncratic dialects and error analysis International Review of Applied
Linguistics, Vol 9, no 2, 147-60
Corder, SP (1981) Error analysis andInter language. Oxford
Cremona, С & E Bates (1977) The development of attitudes toward dialect in Italian
children Journal of Psycholmguistic Research 6, 223-232
Daan, J & D Ρ Blok (1969) Van Randstad tot landrand Amsterdam
Dagut, M &B Laufer (1985) Avoidance of phrasal verbs a case for contrastive analysis
Studies m Second Language Acquisition 7, 73-9
Dam, E & С de Goede (1981) Taal Totaal. Groningen
Day, RA (1982) Children's attitudes rewards language E Bouchard, H Giles (eds )
Attitudes towards language variation. London

158

Dellen, Ρ van (1984) Alle lessen taallessen (behalve de lessen taaP) Onderwijs en Opvoeding,
november 1984, 153-157
Deprez, К (1981) Naar een eigen identiteit. Resultaten en evaluatie van 10 jaar
taalsoctologisch en sociolmguistisch onderzoek betreffende de standaardtaal in
Vlaanderen. Perspektiven voor verder onderzoek. Dissertatie Katholieke Universiteit,
Leuven
Diederen, F , H Hos, Η Munstermann, G Weistra (1980) Taaiattitudes van PA-studenten.
Oordelen van aanstaande leerkrachten in het basisonderwijs over dialect en
dialectgebruik. Een empirisch sociolinguistisch onderzoek Doctoraalscriptie
Katholieke Universiteit, Nijmegen
Dijker, F J e a (1973) Taal door tong en teken. Deel 3a. Amsterdam / Antwerpen
Dittmar, N (1975) Soziolmguistik Exemplarische und kritische Darstellung ihrer Theorie,
Empirie und Anwendung. Mit kommentierter Bibliographie. Frankflirt am Main
Doesum, F , H Dokter, E Jacobs ζ j Dialect-lessen. Werkgroep "School en Dialect OostGelderland". Doetinchem
Dulay, H C ,M Burt (1974) You can't learn without "goofing" In J С Richards (ed )
Error analysis London, 95-123
Dumoulin, Ρ & J Coumans (1986) Sjodmiech nog eint in. Het dialect van Maastricht: een
groot-Limburgse taal. 's-Gravenhage
Duren, В van (1982) Taal Actief. Den Bosch
Dusková, L (1969) On sources of eirorrs in fonegn language learning International Review
of Applied Linguistics, vol 7, no 1, 11-36
Ebertowski, M (1977) Over het ontstaan en de effecten van taaiattitudes Gramma, jrg 1, nr
2, 10-29
Edwards, J R (1977) Students' reactions to Irish regional accents Language and Speech 20,
280-6
Edwards, J R (1979) Language and disadvantage. London
Edwards, V К (1979) The West Indian language issue m British Schools. London
Els, Τ van, G Extra, Ch van Os, Th Bongaerts (1977) Handboek voor de Toegepaste
Taalkunde Groningen
Eisen, A, M de Kleine, Ρ de Vries, G Weynen (1982) Profinciency level and the use of
compensatory strategies by learners of English as a foreign language. Unpublished
term paper, Dept of Applied Linguistics, University of Nijmegen
Ervin, G (1979) Communication strategies employed by American students of Russian
Modem Language Journal, 63, 329-34
Faerch, С & G Kasper (eds ) (1983) Strategies in Interlanguage Communication. Harlow
Feigenbaum, I (1969) Using Foreign Language Methodology to teach Standard English
Evaluation and Adaptation A Aarons, Β Y Gordon, W A Stewart ( eds ) LinguisticCultural Differences and American Education .Special Anthology Issue of the Fionda
FL Reporter
Feigenbaum, I (1970) The Use of Nonstandard English in Teaching Standard Contrast and
Comparison RW Fasold&RW Shuy(eds ) Teaching Standard English m the
Inner City.
Ferguson, С A (1959) Diglossia Word 15, 325-40

159

Ferguson, G A , Y Takane (1989) Statistical Analysts m Psychology and Education. New
York
Franssen, H, A Maters, Ρ van der Veer-Bomeman (1993) Taaljournaal Taal. Een
taalmethode voor de basisschool. Den Bosch
Fries, С С (1945) Teaching and Learning English as a Foreign Language. University of
Michigan Press
Gannon, Ρ (1985) Assessing Writing: Principles and Practise ofMarking Written English.
London
Geerts, G , J Nootens, J van den Broeck (1977) Opinies van Vlamingen over dialekt en
standaardtaal Taaien Tongval29, (3/4), 98-141
Gerding, MAW (ed ) (1989) Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe. Meppel
Gerritsen, M (ed ) (1979) Taalverandering in Nederlandse dtalekten. Honderdjaar
dtalektvragenlijsten 1879-1979. Muiderberg.
Gerritsen, M (1991) Atlas van de Nederlandse Dialectsyntaxis. Amsterdam
Gerritsen, M (1991) Mechanisms of standardization An investigation of changes in three
similar dialects under influence of three different standard languages In R van Hout,
E Huls(eds ) Artikelen van de Eerste Soaolinguistische Conferentie. Delft, 169-90
Gerritsen, M (1995) Vanrijksgrensnaar dialectgrens een onderzoek rondom de NederlandsDuitse staatsgrens J Cajot, L Kremer, H Niebaum (eds ) Jan Goossens zum 65
Geburtstag. Munster, 623-633
Giesbers, Η , Η Kroon, R Liebrand (1978) Dialect en School Een empirisch
sociodialectologtsch onderzoek naar de invloed van dialectgebruik op schoolprestaties
m het basisonderwijs m Gennep. Nijmegen
Giles, H (1970) Evaluative reactions to accents Educational Review 22, 211-27
Giles, H (1971) Patterns of evaluations in reactions to RP, South Welsh and Somerset
accented speech British Journal of Social and Clinical Psychology 10, 187-8
Giles, H , R Y Bourhis, Ρ Trudgill, A Lewis (1974) The imposed norm hypothesis A
validation Quarterly Journal of Speech, 60, 405-10
Giles, Η, Ρ F Powesland (1975) Speech Style and Social Evaluation London
Giles, H , C Harrison, Ρ M Smith, N Freeman (1981) Λ developmental study of language
attitudes: A British case. Mimeo, University of Bristol
Glopper, К de (1988) Schrijven beschreven. Inhoud, opbrengsten en achtergronden van het
schrijfonderwijs m de eerste vier jaren van het voortgezet onderwijs. 's-Gravenhage
Grauberg, W (1971) An error analysis in German offirstyear university students In G E
Perren & J L M Trun (eds ) Applications of Linguistics. Cambridge
Haastrup, К , R Phillipson (1983) Achievement strategies in learner/native speaker
interaction In Faerch С & G Kasper Strategies m Interlanguage Communication.
London
Hadderingh, H & В Veenstra (1979) Drents Woordenboek Schiedam
Haeringen,CB van (1949) De meervoudsvorming in het Nederlands In Neerlandica.
's-Gravenhage, 186-209
Hagen, A (1976) Didactische benaderingen van het dialectspreken (1) Moer, 337-345
Hagen, A (1981) Standaardtaal en dialectsprekende kinderen. Muiderberg
Hagen, A (1985) De relatie tussen spelvaardigheid en dialect In E Assink & G Verhoeven
Visies op Spelling. Groningen, 164-72

160

Hagen, A (1987) Dialect Speaking and School Education in Western Europe Sociolmguistica
I. Mam Issues in Sociolmguisttcs, 61-79
Hagen, A ( 1989 ) The Netherlands Sociolmguistica 3. Dialed and School in the European
Countries, 61-74
Hagen, Α , Ρ J J Stijnen, A Vallen (1975) Dialecten en onderwijs m Kerkrade. NI VOR en
NCDN, Nijmegen
Hagen, A & A Vallen (1976) Empirische benaderingen van de taalvaardigheid van een
groep van huis uit dialectsprekende kleuters en eerste klassers. Nijmegen
Hagen, A & en J Sturm (1982) Dialect en school. Groningen
Hansen, E (1983) Foraldre-bem-sprog Foraldres mening om sproget i hjemmet og i skolen
In E Hansen & J Lund (eds ) Skolen, Samfundet og Dialekten. 11 qfhandlinger om
elevers, leereres ogfoœldres sprog og sprogsyn - belyst udfra undersogelser af
forholdet mellem skole og dialekt m Hirtshals Kommune. Fredenkshavn
Hansen, E & J Lund (eds ) (1983) Skolen, Samfundet og Dialekten. 11 afhandlinger от
elevers, leereres og foœldres sprog og sprogsyn - belyst udfra undersogelser af
forholdet mellem skole og dialekt ι Hirtshals Kommune. Fredenkshavn
Hasselberg, J (1976) Dialekt und Bildungschancen. Eine empirische Untersuchung an
Hessischen Gesamtschulen. Weinheim/Basel
Hasselberg, J (1978) Gemessene dialektbedingte Schulschwierigkeiten am Beispiel des
Hessischen In U Ammon, U Knoop, I Radtke Grundlagen einer dialektorientierten
Sprachdidaktik. Weinheim/Basel
Henn, В (1978) Mundartinterferenzen. Am Beispiel des Nordwestpfalzischen. Wiesbaden
Hermkens, H M (1971) Apparaat voor de correctie van spelfouten en taalfouten. Den Bosch
Hildebrand, R (1867) Vom deutschen Sprachunterricht in der Schule und von deutscher
Erziehung und Bildung überhaupt. Leipzig
Hinskens, F (1986) Primaire en secundaire dialectkenmerken, een onderzoek naar de
bruikbaarheid van een vergeten ( ? ) Onderscheid In J Creten, G Geerts, К Jaspaert
Werk in uitvoering Leuven/Amersfoort
Hinskens, F (1992) Dialect Levelling ¡η Limburg. Structural and sociolinguistic
aspects. Dissertatie K U N
Hofmann, E (1963) Sprachsoziologische Untersuchungen über den Einfluss der Stadtsprache
auf mundartsprechende Arbeiter In Marburger Universitatsbund, Jahrbuch 1963,
Marburg, 201-81
Hoogen, J van den (1982) Over dialectinterferentie en hulptaalaanpak In Med NCDN XVIII,
1982/82, 3-32
Hoppenbrouwers, С (1984) Tussen dialect en standaardtaal een overzicht In TABU, 14e
jrg,nr 3,83- 111
Hoppenbrouwers, С (1986) Verlies en behoud van lexicale dialectelementen In Gramma, 10,
295-207
Hoppenbrouwers, С (1990) Het regiolect. Van dialect tot Algemeen Nederlands. Muiderberg
Hos, H , H Kuiper, H van Tuijl (1982) Dialect op de basisschool. Enschede
Houng, С & R Bley-Vroman (1988) Why do Chinese use few relative clauses m English7
Unpublished manuscript University of Hawaii at Manoa, Honolulu
Hout, R van (1978) Nederlands tussen dialect en standaardtaal In Gramma 2/1

161

Hubers, G AC (1979) Standaardtaal en dialect In Taalpolitieke kwesties in Nederland
Toegepaste taalwetenschap m artikelen ( 6 ).Handelingen van de Anéla-studiedag op
24 maart 1979 m Eindhoven, 127-36
Huck,SW et al (1974) Reading Statistics and Research. New York
Hudson, R A (1982) Sociolinguïstiek. Groningen
IJken, G (1989) Dialect tn beweging. Een onderzoek naar het lexicale verlies m het dialect
van Emmen. Doctoraalscriptie, Rijks Universiteit, Groningen
Jager, S (1970) Sprachnorm und Schulersprache In Sprache und Gesellschaft. Jahrbuch
1970 des Instituts furDeutsche Sprache. Dusseldorf, 166-233
James, С (1980) Contrastive Analysis. Singapore
Jones, WR (1966) Bilmgualism in Welsh education. Cardiff, University of Wales Press
Jonkman, R J (1989) Praktische aspecten van "Matched-Guise"-onderzoek in Friesland Taal
en Tongval 41e jrg , (1/2), 49-66
Jungbluth, Ρ , G Driessen, M Overmaat, G Ledoux, Th Peetsma, J Roeleveld, F Haanstra
(1996) Het primair onderwijs in kaart gebracht. Beschrijvende rapportage op basis
van het PRIMA-cohortenonderzoek 1994/1995. Meppel, 1996
Kalau, G (1984) Die Morphologie der Nürnberger Mundart. Eine kontrastive und
fehleranalytische Untersuchung Erlangen
Kellerman, E (1979) The problem with difficulty In Interlanguage Studies Bulletin, 1979,4,
27-49
Kettner, В U (1978) Niederdeutsche Dialekte, norddeutsche Umgangssprache und die
Reaktion der Schule In U Ammon, U Knoop, I Radtke Grundlagen einer
dialektorientierten Sprachdidaktik. Theoretische und empirische Beitrage zu einem
vernachlässigten Schulproblem. Weinheim/Basel, 285-312
Keuken, G J van der, С A G Planije (ζ j ) Éénheiden nuance. Een leergang Nederlands voor
VWO en HA VO. Deel 3. Zutphen
Kleinmann, H (1977) Avoidance Behavior in Adult Second Language Acquisition Language
Learning, 27, 93-108
Knops, U (1984) Cognitieve en evaluatieve reacties met betrekking tot regionale
standaardvarieteiten Een vergelijking tussen Vlamingen en Nederlanders Taal en
Tongval, 36, (1/2), 25-49, (3/4), 117-142
Knops, U (1987) Andermans en eigen taal. Een inleiding m de sociale psychologie van
taal. Groningen
Kohnstamm, G A , A M Schaerlakens, A К de Vries, G W Akkerhuis, M Froomencks
(1981) Nieuwe Streeflijst woordenschat voor 6-jarigen. Lisse
Kocks, G H (1970) Die Dialekte vin Sudostdrente und anliegenden Gebieten. Etne
strukturgeographische Untersuchung. Groningen
Kraemer, W (1978) Umsetzungsschwierigkeiten von Dialektsprechem bei dem Gebrauch der
Schriftsprache Am Beispiel einer phonologischen Fehleranalyse in Bad Ems/Lahn
(Grund- und Hauptschulklassen ) Zeitschrift fur Dialektologie und Linguistik,
Beihefte, Neue Folge 21, 93-219
Kroon, S & R Liebrand (1982) Tien lessen over taaivariatie. Molenhoek/Boxmeer

162

Kroon, S (1983) Dialect en de aansluiting BO-VO leraren en leerlingen aan het woord Moer
1983 / 3-4-5. Themanummer over de aansluiting van basis- naar voortgezet
onderwijs, 201-208
Kuijper, H ,S Stijnen, J van den Hoogen (1983) Onderwijs tussen dialect en standaardtaal
Onderzoek in en beschouwingen over de innovatiefase van het Kerkradeproject.
's-Gravenhage
Labov, W (1972) Language in the inner city: Studies m the Black English Vernacular.
Philadelphia
Labov, W (1977) Sociolmguistic Patterns. Philadelphia
Lado, R (1957) Linguistics across cultures. Ann Arbor
Lambert, WE , R C Hodgon,RC Gardner, S Fillenbaum (1960) Evaluation reactions to
spoken languages Journal of Abnormal and Social Psychology, 60(1), 44-51
Lambert, W Ε , M Anisfeld, G Yeni-Komshian (1965) Evaluational reactions of Jewish and
Arab adolescents to dialect and language variations Journal of Personality and Social
Psychology, 2, 84-90
Lambert, WE , H Frankel, G R Tucker (1966) Judging personality through speech a
French Canadian example Journal of Communication, 4, 305-21
Larsen-Freeman, D , M H Long (eds ) (1992) An introduction to second language
acquisition research Harlow
Levenston, E A (1971) Over-indulgence and under-representation-aspects of mother-tongue
interference In G Nickel (ed) Papers in Contrastive Linguistics Cambridge, 11521
Lewis, E G (1975) Attitude to language among bilingual children and adults in Wales
International Journal of the Sociology of Language, 4, 103-21
Local, J К (1978) Studies towards a description of the development andfunctioning of
linguistic variability in young children. PH D thesis, University of Newcastle upon
Tyne
Loffler, H (1972) Mundart als Sprachbarriere Wirkendes Wort, 22, 23-39
Loffler, H (1978) Orthographieprobleme der Dialektsprecher am Beispiel des Alemannischen
In U Ammon, U Knoop, I Radtke Grundlagen einer dialektonentierten
Sprachdidaktik. Weinheim/Basel, 267-81
Loffler, H (1980)Dialektfehler In D Cherubim (ed )Fehlerlmguistik. Tubingen
Lund, J (1986) Dialectes et langues regionales dans l'enseignement primaire au Danemark.
Kebenhavn
Mattheier, К J (1980) Pragmatik und Soziologie der Dialekte. Heidelberg
Mee, G van der (1995) Traditionele probleemleerling in vergeetboek geraakt Het Schoolblad,
13, 6-8
Milroy, L & Ρ McClenaghan (1977) Stereotyped reactions to four educated accents m
Ulster. Belfast Working Papers in Language and Linguistics 2 (4)
Meiler, L (1983) Udtale og laeseudvikling Lsseudvikling hos Skoleelever i 1 - 3 klasse In
E Hansen, J Lund (eds ) Skalen, Samfundet og Dialekten 11 qfhandlingerom
elevers, leereres ogfoœldres sprog og sprogsyn- belyst udfra undersegelser af
forholdet mellem skole og dialekt ι Hirtshals Kommune. Frederikshavn
Mukattash, L (1977) Problematic Areas ofEnglish Syntax for Jordanian Students. University
of Amman, Jordan

163

Munstermann, H & R van Hout (1988) Language attitudes and the prediction of dialect use
In R van Hout & U Knops (eds ) Language attitudes in the Dutch language area.
Dordrecht/Providence, 173-88
Naarding, J (1947) Terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drenthe. Assen
Noordegraaf, J (1979) "Eene linguistische kaart van Nederland" Rondom de dialectenquête
van 1879 In M Gerritsen (ed ) Taalverandering in Nederlandse dialekten. Honderd
jaar dialektvragenlijsten 1879-1979. Muiderberg
Nyborg, M (1980) Findes der dialektbarrierer i Danmark ? Rapport om et rundsparge blandt
1/2 laerere i folkeskolen Danske Folkemaal, 22 bind, hsfte 2, 1-28
Oesterberg, Τ (1961) Bilmgualism and the First School Language. A η Educational Problem
Illustrated by the Results of a Swedish Dialect Area. Umea
Oosterhof, F , A Wierenga, A van Zantwijk (1982) De beschrijving van regiolectische
varianten TABU, 12,142-68
Oosterhof, F , A Wierenga, A van Zantwijk (1984 ) Regiolectische variatie in de beheersing
van het genus; een onderzoek naar het mondelinge taalgebruik van leerlingen van het
voortgezet onderwijs met het Gronings als moedertaal, gevolgd door enkele suggesties
van didactische aard Doctoraalscriptie, Rijks Universiteit Groningen
Oosterhout, E van (1985) Schooltaal-thuistaal Een kwestie van taalkundig en maatschappelijk
belang TABU, 15, nr 4, 160-81
Paardekooper, Ρ С (1972) ABN en dialect. 's-Hertogenbosch
Palmberg, R (1979) Investigating Communication Strategies In R Palmberg (ed )
Perception and production ofEnglish. Abo Academy, 53-75
Paribakht, Τ (1982) The relationship between the use of communication strtegies and aspects
of target language proficiency: a study of Persian ESL students. Unpublished doctoral
dissertation, University of Toronto
Pedersen, К M (1977) Dialekt, regionalsprog, rigssprog en analyse af barns skolesprog.
Aabenraa Institut for Graenseregionsforskning
Pedersen, Κ M (1986) Medet mellem sprogene ι den dansk-tyske grcensregion. En-, to- og
flersprogede bern ι Senderjylland Aabenraa Institut for Graenseregionsforskning
Poulisse, N , T Bongaerts, E Kellerman (1990) The use of compensatory strategies by Dutch
learners of English. Dordrecht
Ramge, H (1978) Kommunikative Funktionen der Dialekte in Sprachgebrauch von Lehrern
wahrend des Unterrichts In U Ammon, U Knoop, I Radtke Grundlagen einer
dialektonentiertenSprachdidaktik. Weinheim/Basel, 197-228
Ramirez, A G , E Arce-Torres, R L Pollitzer (1978) Language attitudes and achievement of
bilingual pupils in English language arts The Bilingual Review/La Revista Bilngue, 5,
169-206
Reid, E (1979) Social and stylistic variation in the speech of children some evidence from
Edinburgh Ρ Trudgill (ed ) Social Patterns in British English. London
Reitmajer, V (1975) Siechte Chancen ohne Hochdeutsch Muttersprache 85, 310-24
Reitmajer, V (1976) Empirische Untersuchung über den Einfluss von Schicht- und
Sprachzugehorigkeit auf die Deutschnote am Gymnasium Linguistik und Didaktik, 87112

164

Reker, S (1983) Tussen Hogelandster Gronings en standaard-Nederlands Driemaandelijkse
Bladen 35, 1-28
Reker, S (1984) Nederlands, Gronings en de basisschool. Een verkenning voor
onderwijsgevenden m Groningen. Groningen
Reydt, A van (1983) Een empirisch onderzoek naar een didactische benadering van door het
dialect veroorzaakte interferentie-verschijnselen. Ongepubliceerde doctoraalscriptie
Instituut voor Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam
Richards, J С (1971) Error analysis and second language strategies Language Sciences, vol
17, 12-22
Richards, J С (1974) Error Analysis: Perspectives on Second Language Acquisition. London
Rietveld, Τ &R van Hout (1993) Statistical Techniques for the Study ofLanguage and
Language Behaviour. Berlin / New York
Rosenberg, Κ -Ρ (1986) Der Berliner Dialekt - und seine Folgen fur die Schuler. Geschichte
und Gegenwart der Stadtsprache Berlins sowie eine empirische Untersuchung der
Schulprobleme dialektsprechenderBerlmer Schuler. Tubingen
Rosenberg, Κ -Ρ (1989) Berliner Dialekt in der Schule. Studien zur sprachlichen
Variationsfahtgkeit von Berliner Schulern. Berlin, Berlin-Verlag
Rosenthal M (1974) The magic boxes pre-school children's attitudes towards black and
standard English Florida F L Reporter, 1974,55-93
Rosenthal R, & L Jacobson (1968) Pygmalion in the Classroom. Teacher expectations and
pupils ' intellectual development. New York
Rottiers, M (1978) Dialect-standaardtaalproblematiek in het kleuter- en basisonderwijs.
Brussel
Ryan, E В , M A Caranza, R W Moffie (1975) Reactions toward varying degrees of
accentedness m the speech of Spanish-English bilinguals Language and Speech 20,
267-73
Sanders, M (1993) Toetsing van receptieve woordherkenning wel of niet in context7 Levende
Talen, m 476,16-21
Sandersen, V (1983) Skriftsprog og dialekt Skriftsprogi4 og9 klasse In E Hansen & J
Lund ( eds ) Skolen, Samfundet og Dialekten. 11 afhandlinger от elevers, lœreres og
foceldres sprog og sprogsyn -belyst udfra undersogelser afforholder mellem skole og
dialekt ι Hirtshals Kommune. Frederikshavn
Sassen , A ( 1953) Het Drents van Ruinen. Assen
Sassen, A (1963) Endogeen en exogeen taalgebruik De Nieuwe Taalgids, 10-21
Schachter, J (1974) An error in Error Analysis Language Learning 24, 205-14
Schachter, Ρ (1966) Transformatinal grammar and contrastive analysis In R Kaplan (ed )
Selected Conference Papers of the Association of Teachers of English as a Second
Language. NAFSA Studies and Papers, English Language Series 12
Schifldt, Η J (1983) Jeg beseger en arbejdsplads En undersegelse af 119 stile fra 5 klassetrin
In E Hansen & J Lund ( eds ) Skolen, Samfundet og Dialekten. 11 afhandlinger от
elevers, lœreres ogfoceldres sprog og sprogsyn - belyst udfra undersegelser af
forholder mellem skole og dialekt ι Hirtshals Kommune. Frednkshavn, 271-301
Schippers, BW &J Sixma (1974) Taal voor het Leven. Taalmethode voor het
basisonderwijs. Groningen

165

Schirmunski, V (1930) Sprachgeschichte und Siedelungsmundarten I und II GermanischRomamsche Monatschnfl XVIII, 113 -22, 171 -188
Schneidermann, E (1976) An examination of the ethnic and linguistic attitudes of bilingual
children I.TL. Review of Applied Linguistics 33, 59-72
Schouten-van Parreren, С (1993) Psychologische aspecten van het leren van woorden in een
vreemde taal Levende Talen, nr 476, 5-9
Schuringa, F G (1923) Het dialect van de Veenkoloniën m verband met de overige tongvallen
in de provincie Groningen. Groningen/Den Haag
Seliger, H (1978) Implications of a multiple critical periods hypothesis for second language
learning In W Ritchie (ed ) Second Language Acquisition Research. New York, 1119
Seligman, С , G R Tucker, W Lambert (1972) The effects of speech style and other
attributes on teacher's attitudes towards pupils Language m Society 1,131-42
Sehnker, L (1969) Language transfer General Linguistics 9 ( 2 ) , 67-92
Selinker, L (1972) Interlanguage International Review of Applied Linguistics 10, 209-31
Sehnker, L (1992) Rediscovering Interlanguage London/New York
Sheperd, Ρ H M (1946) Van Taolnaar Taal. Nederlands voor Maastricht en omstreken.
Maastricht
Soutendijk, S (1978) Een teoreties onjuiste enprakties met erg bruikbare benadering van het
mondelinge taalgebruik van handarbeiderskinderen. Publicatie Subfaculteit
Psychologie, Vakgroep Onderwijspsychologie, Universiteit van Amsterdam
Spitzer, L (ed ) (1976) Hugo Schuchardt-Brevier. Darmstadt
Steinig, W (1980) Zur sozialen Bewertung sprachlicher Variationen In D Cherubim
Fehlerlinguistik. Tubingen
Stellmacher, D (1981) Niedersächsisch Dialekt/Hochsprache-Kontrastiv Dusseldorf
Stijnen, Ρ J (1975) Leerkrachten over het spreken van dialect ¡η verband met het onderwijs.
NIVOR, Nijmegen
Stijnen, Ρ J J , A Hagen, A Vallen (1980) Dialect als onderwijsprobleem een verslag van het
Kerkrade-project In G Geerts & A Hagen Sociolinguistische Studies I. Groningen,
302-16
Stijnen, S &T Vallen (1981) Dialect als onderwijsprobleem. 's-Gravenhage
Strongman, К & J Woosley (1967) Stereotyped reactions to regional accents British Journal
of Social and Clinical Psychology 6, 164-7
Stubbs, M (1980) Language and Literacy. The Soctolomguistics of reading and writing.
London
Sturm, J (1976) Trudgills tolerantie een oplossing voor de problematiek rond dialect en
school? Moer 6, 319-36
Tarane, E (1977) Conscious communication strategies in Interlanguage, A progress Report
ONTESOL '77,194-203
Tarane, E & G Yule (1987) Communication strategies in East-West interactions Paper
presented at the Conference on English as an International Language Discourse across
Cultures, Honolulu, Hawaii In L Smith (ed ) Discourse across Cultures. New York,
49-65
Tissing J (1988) Streektaal. Lessenpakket voor het basisonderwijs in Drenthe. Assen

166

Tran-Thi-Chau (1975) Error analyis, contrastive analysis, and students'perception a study of
difficulty in second-language learning International Review of Applied Linguistics, vol
13, no 2, 119-43
Triandis, H С , W D Loh, L A Levin (1966) Race, status, quality of spoken English and
opinions about Civil Rights as determinants of interpersonal attitudes Journal of
Personality and Social Psychology, 3, 468-72
Trudgill, Ρ (1975) Accent, dialect and the school. London
Trudgill, Ρ (1983) On Dialect. Social and Geographical Perspectives-Oxford
Trudgill, Ρ (1986) Dialects m contact Oxford
Trudgill, Ρ & H Giles (1976) Socioltnguistics and linguistic value judgements : correctness,
adequacy and aesthetics. Trier
Tucker, G R & W E Lambert (1969) White and Negro listeners' reactions to various
American-English dialects Social Forces 47, 463-8
Tuijl, H van (1980) Dialectgebruik in de klas Moer, 13-20
Vallen, Τ (1980) Dialectgebruik door leerkrachten en leerlingen in taalgebruikssituaties in het
onderwijs In J Kruysen (ed ) Liber amicorum Weijnen, 88-100
Vallen, Τ (1993) Tweetaligheid in het basisonderwijs een probleem of een uitdaging'
Driemaandelijkse Bladen, jrg 45, nr 3/4, 66-86
Vallen, Α , Ρ Stijnen, A Hagen (1981) De diftrentie-opvatting in het Kerkrade-project
Taalvaardigheid- en intelligentiemeting De Nieuwe Taalgids, 240-53
Váradi, Τ (1973) Strategies of target language learner communication message adjustment
International Review of Applied Linguistics 18, 58-72
Verhoeven, G (1979) Verbeelding en werkelijkheid Spelfouten in de opstellen uit
verschillende typen van onderwijs Tijdschrift voor Taalbeheersing 1, 146-63
Vlis, D A van der (z j School en dialekt in de Gelderse Achterhoek Taal en Tongval,
streektaalnummer van Achterhoek en Liemers, 80-4
Vogel, I e a (1981) De ontwikkeling van de Nederlandse morfologie. Verslag van een
onderzoekersgroep van het Instituut voor Algemene Taalwetenschap van de
Universiteit van Amsterdam
Vousten, R (1995) Dialect als tweede taal. Linguïstische en extra-limguistische aspecten van
de verwerving van een Noordlimburgs dialect door standaardtalige jongeren.
Amsterdam

Wardhaugh,R (1970) The contrastive analysis hypothesis TESOL Qtly, vol 4, no 2,123-30
Wegera, Κ -Ρ (1977) Kontrastive Grammatik : Osthessisch-Standardsprache. Eine
Untersuchung zu mundartbedingten Sprachschwierigkeiten von Schülern am am
Beispiel des Fuldaer Landes. Marburg
Weinreich, U (1968) Languages in contact. Den Haag
Weltens, В ,J Sonderen, Ρ Stijnen, A Vallen (1981) Taalvanatie en schoolsucces in een
brugklas Tijdschrift voor Taalbeheersing 3-4, 314-21
Weijnen, A (1948) Wezen en waarde van het dialect. Zutphen
Weijnen, A (1961) Het bewustzijn van dialectverschil. Groningen
Weijnen, A (1966) Nedrlandse dialectkunde. Assen
Wierenga, A ( 1984 ) Regiolectische en dialectinterne ontwikkelingen in het Groningse
genussysteem TABU, 14ejrg, nr 4, 127-54

167

Wijgh, H (1981)Kerkrade-project dialect als onderwijsprobleem Didactief, llejrg.nr 9,
14-7
Wijnstra, J (1990) Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool. Beknopte
schets van de eerste taalpeihng einde basisonderwijs. Utrecht
Willemijns, R (1979) Invloed van "Power" en "Solidarity"op het gebruik van dialect en
standaardtaal in Vlaanderen De Nieuwe Taalgids, jrg 72, nr 4, 289-302
Williams, A (1989) Dialect in school written work In J Cheshire, V Edwards, H
Munstermann, В Weltens(eds) Dialect and Education. Clevedon/Philadelphia, 18299
Williams, F , J L Whitehead, L M Miller (1971) Ethnic stereotyping and judgements of
children's speech Speech Monographs, 38, 166-70
Winer, В J (1971) Statistical Principles in Expertmental Design. Tokyo / New York
Wolfensberger, H (1967 ) Mundartwandel im 20. Jahrhundert. Frauenfeld
Woods, Α, Ρ Fletcher & A Hughes (1993) Statistics in Language Studies. Cambridge

168

BIJLAGEN

Bijlage 1 : Attitude-toets.
Dit gedeelte van het onderzoek bestaat uit een aantal uitspraken , waarover we graag uw
mening willen weten Hierbij wordt gebruik gemaakt van vijfpuntsschalen De schaal loopt van
helemaal oneens ( links ) tot helemaal eens ( rechts ) Bent u het met een uitspraak meer
oneens dan eens, kruis dan het tweede hokje van links aan en omgekeerd bent u het met een
uitspraak meer eens dan oneens, kruis dan het tweede hokje van rechts aan Kunt u geen
keuze maken, kruis dan het middelste hokje aan, maar doe dit zo weinig mogelijk
oneens
eens
1 Als het gebruik van dialect zou worden aangemoedigd, zouden dialect- (5) (4) (3) (2) (1)
sprekers meer gemotiveerd zijn verder te leren
2 Een dialect is een verbastering van het Α Β N

(5) (4) (3) (2) (1)

3 Het toestaan en aanvaarden van dialect in de klas zal de schoolprestaties (5) (4) (3) (2) (1)
afremmen
4 Pogingen om dialectgebruik op school uit te schakelen kunnen psychische (S) (4) (3) (2) (1)
schade veroorzaken bij dialectsprekende kinderen
5 Drents is een taalsysteem met een gebrekkige structuur

(5) (4) (3) (2)(1)

6 Het gebruik van Drents door een Drents kind belemmert zijn leervermogen

(5) (4) (3) (2) (1)

7 Een leerkracht met Drentssprekende kinderen in de klas moet het Drents (5) (4) (3) (2) (1)
kunnen begrijpen.
8 Het is belachelijk kinderen aan te moedigen hun dialect te spreken

(5) (4) (3) (2) (1)

9 Men moet ervan uitgaan dat dialecten een negatieve invloed hebben op
de nationale cultuur en beschaving

(5) (4) (3) (2) (1)

10 Dialecten zouden sociaal volledig geaccepteerd moeten worden

(5) (4) (3) (2) (1)

11 Een succesvolle methode om het leervermogen van dialectsprekers te
verbeteren, zou het vervangen van hun dialect door A B N zijn

(5) (4) (3) (2) (1)

12 Als men op school toestaat dat er in de klas dialect gesproken wordt,
zal dat de reputatie van de school schaden

(5) (4) (3) (2) (1)

13 Spreekt u een dialect ? Zo ja, welk ?

ja /nee

14 Als het gebruik van dialecten zou afnemen zou dit het contact en de
solidariteit tussen sociale groepen bevorderen

(5) (4) (3) (2) (1

15 Hoe sneller het dialect uitgebannen wordt hoe beter

(5) (4) (3) (2) (1

16 Op een school met overwegend dialectsprekende kinderen zou
het dialect als voertaal gebruikt moeten worden

(5) (4) (3) (2) (1

17 Drents is een heldere expressieve taal, waarin je gedachten goed uit te (5) (4) (3) (2) (1
drukken zijn
18 Eén van de doelstellingen van het Nederlandse schoolsysteem zou het (5) (4) (3) (2) (1
meewerken aan de standaardisering van de Nederlandse taal moeten zijn
19 Kennis van het plaatselijk dialect is nodig om sommige taalfouten te
kunnen begrijpen

(5) (4) (3) (2) (1

20 Een leerkracht moet in schriftelijk werk door het dialect veroorzaakte (5) (4) (3) (2) (1
kunnen verbeteren
21 Drents klinkt slordig en onverzorgd

(5) (4) (3) (2) (1

22 Leerkrachten zouden moeten toestaan dat dialectsprekende leerlingen (5) (4) (3) (2) (1
hun dialect in de klas gebruiken
23 Drents klinkt minstens even goed als Α Β N

(5) (4) (3) (2) (1

24 Maatschappelijke aanvaarding van dialect is belangrijk voor het zelf- (5) (4) (3) (2) (1
vertrouwen van dialectsprekers
25 Een dialect is minstens zo geschikt voor communicatie als А В N in de
volgende situaties
a thuis
(5) (4) (3) (2)(1)
b tegen "officiële
figuren"
(5) (4) (3) (2) (1)
с ouders onderling
(5) (4) (3) (2) (1)
d op school in de les
(5) (4) (3) (2) (1)
e met vrienden
(5) (4) (3) (2) (1)
f op radio en televisie
(5) (4) (3) (2) (1)
g tussen ouders en kinderen
(5) (4) (3) (2) (1)
h op school buiten de les
(5) (4) (3) (2) ( 1 )
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26. Een kind zou niet door de leerkracht gecorrigeerd moeten worden als (5) (4) (3) (2) (1)
het dialect spreekt.
27. Deze lijst is ingevuld door een

man / vrouw

28. Geboortedatum
29. Geboorteplaats
30. Leerkracht

basisonderwijs / voortgezet onderwijs
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Bijlage 2 : Matched-guise-toets.
U gaat luisteren naar S fragmenten van circa 1 minuut De fragmenten worden voorgelezen
door leerlingen van groep 8 Na ieder fragment is er een korte pauze voor het invullen van een
vragenlijstje Er wordt onder meer gevraagd een schatting te geven van een aantal eigenschappen van deze lezers Bovendien willen we graag een oordeel over de leesprestaties Er
wordt gebruik gemaakt van vijfpunts-schalen De uiteinden van die schalen geven twee
tegengestelden aan Een voorbeeld
mooi (1) (2) (3) (4) (5) lelijk
1 = mooi, 2 = tamelijk mooi, 3 = noch mooi, noch lelijk, 4 = tamelijk lelijk, 5 = lelijk
Kruis het hokje aan dat uw mening het beste weergeeft, maar maak alleen gebruik van hokje
3, wanneer u zich werkelijk geen beeld kunt vormen

Fragment nr
1 Probeer deze lezer aan de hand van de onderstaande begrippen te karakteriseren
intelligent
vol zelfvertrouwen
sympathiek
gevoel voor humor
ambitieus
betrouwbaar
vrolijk
beleefd
sociaal voelend
leidinggevende kwaliteiten

(1)(2)(3)(4)(5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1)(2)(3)(4)(5)
(1)(2)(3)(4)(5)
(1)(2)(3)(4)(5)
(1)(2)(3)(4)(5)
(1)(2)(3)(4)(5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1)(2)(3)(4)(5)
(1) (2) (3) (4) (5)

beschaafd

(1) (2) (3) (4) (5)

onintelligent
onzeker
onsympathiek
geen gevoel voor humor
niet ambitieus
onbetrouwbaar
bedroefd
onbeleefd
met sociaal voelend
geen leidinggevende kwaliteiten
onbeschaafd

2 Wat is volgens u de vorm van voortgezet onderwijs waarvoor deze lezer geschikt is LBO,
MAVO, HAVO, VWO (doorhalen wat niet van toepassing is )
3 Wat is uw oordeel over de onderstaande aspecten van de leesprestatie
tempo
vloeiendheid voordracht
intonatie
uitspraak

goed
goed
goed
goed

(1)(2)(3)(4)(5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)

4 Welk totaalcijfer zou u voor deze leesprestatie geven '
cijfer
( U kunt cijferen van 1 t/m 10 )

slecht
slecht
slecht
slecht
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Bijlage 3 : Kennistoets.
Omcirkel bij de eerste 8 vragen het antwoord dat naar uw mening het beste is Bij de vragen 9
t/m 13 moet u aangeven of de stelling naar uw mening juist of onjuist is Het antwoord op
opdracht 14 kan op het aangehechte blanco papier worden geschreven
1 Het Nederlands is een
a dialect van het Noordgermaans
b taal van het Westgermaans
с dialect van het Westgermaans
d taal van het Noordgermaans
2 Het verschil tussen een dialect en een accent is
a dat accent wordt gebruikt wanneer iemand slechts licht dialectisch spreekt
b dat de term accent wordt gebruikt voor iemand die het Nederlands als tweede taal
leert
с dat accent alleen op de uitspraak slaat, terwijl dialect ook betrekking heeft op
zinsbouw en woordenschat
d dat accent alleen betrekking heeft op de uitspraak, terwijl het bij dialect ook gaat
om verschillen op het gebied van vervoeging en verbuiging, woordenschat en
zinsbouw
3 De dialecten in het oosten van ons land verschillen sterk van het Α Β N
a doordat het Hollands de basis was voor onze standaardtaal
b door de invloed van Duitse dialecten
с door de sociaal-economische achterstand van deze gebieden
d door de invloed van de Duitse standaardtaal
4 Het Standaard-Nederlands ontstond in
a de 2e helft van de 18e eeuw
b de Ie helft van de 19e eeuw
с de 2e helft van de 17e eeuw
d de 2e helft van de 16e eeuw
5 Taalverandering wordt veroorzaakt door
a ontlening, tweetaligheid, taalinteme factoren
b sociale veranderingen, taalverwerving, taalinteme factoren
с taalinteme factoren, ontlening, taalfouten
d maatschappelijke veranderingen, politieke veranderingen, taalinteme factoren
6 De verschillen in functie tussen de standaardtaal en het dialect zijn
a dialecten zijn sociaal en geografisch beperkt, alleen informeel, vooral gesproken
b dialecten zijn geografisch beperkt, alleen gesproken, informeel
с dialecten zijn sociaal en geografisch beperkt, meestal informeel, alleen gesproken
d dialecten zijn geografische beperkt, vooral informeel, vooral gesproken
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7 De volgende factoren spelen een rol bij taaivariatie
a seksuele geaardheid, regio, sociale klasse, etnische afkomst, leeftijd, situatie
b erfelijkheid, sociale klasse, leeftijd, situatie, regio, sekse
с wonen in een dorpsgemeenschap, sekse, situatie, leftijd, etnische afkomst, sociale
klasse
d sekse, leeftijd, sociale klasse, situatie, regio, etnische afkomst
8 Naar schatting spreekt het volgende percentage van de Nederlandse bevolking van huis uit
dialect
a meer dan 15 %
b meer dan 50 %
с meer dan 70 %
d meer dan 30 %
9 Als thuis geen dialect gesproken wordt, leren kinderen ook geen dialect spreken
0 juist
0 onjuist
10 Kinderen die van huis uit Standaardnederlands spreken zijn vaak intelligenter dan
dialectsprekende kinderen
0 juist
0 onjuist
11 Een dialectspreker geniet over het algemeen minder sociaal aanzien dan iemand die
Standaardnederlands spreekt
0 juist
0 onjuist
12 Dialectsprekende kinderen hebben op school meer moeite met het Standaard-Nederlands
dan kinderen die thuis Standaardnederlands spreken
0 juist
0 onjuist
13 Dialectsprekende kinderen hebben op school ook vaak meer moeite met andere vakken dan
kinderen die van huis uit Standaardnederlands spreken
0 juist
0 onjuist
14 In het Hogelandster Gronings zijn de onderstaande zinnen correct
Marie zet de tulp ten voas
Marie zet tulp ten voas
Dit is (de) tulp dei Marie ten voas zet
Piet brengt 't peerd noarveemaat
Piet brengt peerd noar veemaat
Dit is ('t) peerd dat Piet noar veemaat brengt
Dit is ('t) peerd dei Piet noar veemaat brengt
Marie hangt 't hemd aanwaslien
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Marie hangt hemd aan washen
Dit is ('t) hemd dat Marie aan waslien hangt
a. Geef aan welke verschillen er zijn in het gebruik van de lidwoorden en de
betrekkelijke voornaamwoorden tussen het Hogelandster Gronings en het Standaardnederlands.
b. Verklaar met behulp van deze regels de volgende voorbeelden van interferentie.
( i ) Dat is het veulen die pas geboren is
( ii ) Dat is het hemd die nog gestreken moet worden.
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Bijlage 4 : Zinnentoets.
Verbeter indien nodig de onderstaande zinnen
NB - Niet in alle zinnen staan fouten
- In een zin kan meer dan één fout staan
1 Ik ben ermee aan
2 Wij zagen hen niet
3 Het berust op een vergissing te menen, dat alleen hoge cijfers en diploma's van belang zijn
4 Je moet er maar omtoe lopen
5 Hij woont op Erica
6 Na drie uur gewacht te hebben, zagen we de koningin
7 Die hoge snelheid verneem je niet in zo'n dikken BMW
8 Het wordt al slimmer met hem
9 Wij gaven het geld aan hun toen ze op de verjaardag kwamen
10 Ik kan het me begrijpen dat je graag wilt gaan
11 Hij behoort tot één van de beste schrijvers van zijn tijd
12 Is dat joun nets die daar tegen de muur staat ?
13 Ik kan er maar niet over, dat hij maar niet op mijn verjaardag wil komen
14 "Wie wil nog welke f", vroeg de jongen terwijl hij rondkeek
15 Van 't zomer gingen we vaak zwemmen in de grote netplas
16 Karel is even groot dan Piet
17 Geef mij nog maar een plakje van dat lekkere brood
18 "Is je vader in huis ?" vroeg de man aan de deur
19 Er keken een bult mensen naar de topwedstrijd
20 Wij laten ons niet paaien met mooie beloften
21 Onze poes haart de laatste tijd zo vreselijk uit
22 Hij heeft bijna altijd een strik voor
23 Hoewel het al half elf is, ligt hij nog steeds op bed
24 Is er nog iets voor de t ν vanavond ?
25 Hij heeft echt en bred voor de kop, er valt met hem echt niet te praten
26 Die entreekaart kost me echt veel te duur
27 De heb zo langzamerhand wel trek aan een kop soep
28 Hij is wars van alles wat met rassenscheiding te maken heeft
29 Wij huren een huisje in Dieren of wij zoeken iets in Dwingeloo
30 Hij sprong opzij om niet geraakt te worden
31 Zij kan toch zo lekker slikken, zij loopt nooit een snoepwinkel voorbij
32 Gisteren heb ik geroeid en vandaag ga ik tennissen
33 Ik voel me een beunhaas op elk gebied van handvaardigheid
34 De leraar vroeg of de leerling het raam even los wilde doen, zodat er wat frisse lucht in het
lokaal kwam
35 Mijn moeder heeft de laatste tijd zo'n kopzeer
36 Weet jij misschien waar hij weg komt ?
37 Zefietsenop de speelplaats, wat niet mag
38 Die arme mensen zijn het geld van de overheid hard nodig
39 Heb jij wel knikkers bij ?
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41 Hij kreeg een klap voor de kop, toen hij stond te schelden
42 Ik heb een vriendin wiens ouders in Suriname wonen
43 Deze vissen zijn soortgenoten van elkaar
44 Doet u er maar iets meer bij in
45 De reizigers worden verzocht in te stappen, want het is de hoogste tijd
46 Deze mensen zitten iedere avond aan de beeldbuis gekluisterd
47 Is dat alles watje te zeggen hebt ">
48 Ik weet wel dat sigaretten ongezond zijn, maar ik kan er niet zonder
49 Zij waren wat aan de late kant, want zij moesten van over ver komen
50 Na driejaar heeft hij de verkering uit
51 De secretaresse kon feilloos typen
52 De regering is ondanks het verzet van de vakbonden niet op zijn besluit terug gekomen
53 Je moet de moed niet laten zakken, maar de kop ervoor houden
54 Zij kunnen zo goed met elkaar geworden
55 De jongens hielpen de auto even aandrukken
56 Het mooie wekkertje wat ik voor mijn verjaardag gekregen heb, doet het niet meer
57 Die hond uit het asiel ziet er goed uit, hij heft het blijkbaar naar zijn zin
58 Hij heeft gen begrip van meetkunde
59 Hij kwam te laat, want hij had de band lek
60 Ik zou wel willen komen, maar ik kan het echt niet wachten
61 Weetje niet wat ?
62 Ik zet die bloemen maar eerst even op een vaas
63 Ik ben vergeten wat de hoofdstad van Cuba is
64 Ik zag wel dat hij moe was en graag naar bed wou
65 Hij gaat zich even deftig omtrekken
66 U woont hier nog maar pas, mag u hier wel wezen ?
67 Het huis uitkomend, merkte hij dat het regende
68 Altijd heeft hij het hoogste woord, hij is een echte snakkerd
69 Het water in de rivier steeg snel, doordat het zo geregend had
70 Zij schikt zich altijd naar zijn wensen
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Bijlage 5 : Opsteltoets.

1 Vakantie
Van 't zomer zijn we naar Denemarken geweest Het was lang rijden Toen we
eindelijk in Denemarken waren moesten we nog een uur rijden We waren eindelijk
de tent aan het opzetten, toen iemand hallo tegen ons zei We draaien ons om en
daar staat Jan van Schelt Die woont bij ons op Erica Ik zei zullen we
naar het strand gaan Goed zei Jan, maar ik zeg het eerst even tegen mijn moeder
Ik ben er zo weer We gingen meteen naar het strand mensen bang maken We konden
goed met elkaar geworden We lagen boven op een heuvel met stijle wanden We
hadden een buis naar de stijle wand van de heuvel gelegd Daar lieten we water door
stromen De mensen bleven meestal verbaast staan kijken Andere liepen door
Er was zelfs iemand die naar boven klom en een tak gooide Die kwam boven op
Jan van Schelt zijn hoofd De man rende naar mij toe Ik was bang dat ik een klap
voor de kop zou krijgen en rende weg
2 Eiland
Het is Zaterdag Jan ligt om 9 uur nog op bed Hij kijkt uit het raam Hij
ziet niets anders dan bomen Nou ja dat lijkt me ook lochies als je aan de
rand van het bos woont Hij verveeld zich Hij weet niet wat Er is ook niets
voor de t ν Op eens heeft hij een idee Hij gaat een hut bouwen Hij loopt
naar beneden naar de huiskamer Moeder is bloemen op een vaas aan het zetten
Hij pakt de telefoon en belt Kees op Gelukkig neemt hij zelf op En hij heeft
er ook wel zin aan want hij verveelde zich ook dood Ze gaan samen naar het bos
en zoeken een goede plek op Op eens ziet Jan een meertje met een eiland
en hij zegt dat is een mooie plek voor onze hut Alleen hoe komen we er? Ik
weet het, zegt Jan Wij hebben thuis een bootje liggen, maar we hebben niet een
roeispan Die hebben wij wel zegt Kees Na 5 minuten zijn ze weer bij het meer
Jan duwt de boot in het water en ze roeien naar het eiland Het is een mooi
eiland met veel takken en bomen Een goede plek voor een hut Dit word ons
eiland zegt Kees
3 De Steppe, Baarle-Nassau
We zijn met vakantie naar Ulicoten geweest, vlak bij Baarle-Nassau Daar zijn
veel villawijken niet normaal meer' Die worden bewaakt met grote rotweilers
en schrikdraad waar een hele boel volt op zit Daar zijn overal heel grote
huizen En een ding hebben ze gemeen, het gras is overal even groen We hebben
in een huisje voor 12 personen gezeten, ruimte zat dus Ik mocht daar graag
wezen De camping waar wij zaten ( De Steppe) was heel leuk Ze hadden elke dag
wel iets in de kantine, heel gezellig dus Mijn broertje en ik hebben ook ieder
een eerste prijs gewonnen met een kleurwedstrijd Goed he We zijn ook nog met
de dikke BMW van onze buren naar Antwerpen geweest Geen bal an We moesten
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ons netjes omtrekken Mijn vader had zelfs een stropdas voor' We zijn naar de
Mier geweest, de duurste straat van Antwerpen Heb je allemaal ouwe gebouwen
en dan opeens een hypermodem gebouw Iemand vroeg ons nog waar we weg kwamen
Maar op de camping hebben we het hardstikke leuk gehad daar

4 Een onbewoond eiland
Ik herinnerde me niks meer behalve dat we op zee vaarden en er een storm
opstak Het schip verging met man en muis, behalve mij Ik schopte een lege ton
in het water en sprong de ton na en toen en toen . verder weet ik het echt
niet meer Maar ik heb geluk gehad dat ik aan wal ben gekomen, maar wat
voor een wal een onbewoond eiland I Er is eten in overvloed gelukkig maar Ik
moet wel uitkijken hier, het stikt hier van de roofdieren o a panters,
krokodillen, grote vleesetende spinnen en bloemen ( planten die vlees eten),
slangen enz Je hebt hier zoveel dieren te veel om op te noemen En genoeg
drinkwater alleen nu moet ik nog zorgen voor een plek om te slapen Ha, ha,
hier ga ik slapen, hier ligt een hele bult mos Hij nam zoveel mogelijk hout
mee om een hut te bouwen HIJ ropte ook nog een paar takken van een boom Toen
hij klaar was ging hij slapen en nog eens slapen Toen hij wakker werd
was het al nacht en had hij vreselijk kopzeer Hij was wat te eten nodig Hij
vond een geweer wat ook aangespoelt was en ook kogels daarvoor in een doos
Gelukkig zaten er nog welke in Hij schoot een patrijs dood en ging een vuurtje
maken Smakelijk eten dus
5 De vliegramp in de Bijlmer
Dit is echt gebeurt De Bijlmer is een wijk in Amsterdam zuid oost met
veel flatwonings Vel mensen in de Bijlmer komen van over ver Op zondag
4-10-1992 om 18 45 gebeurde er een vliegramp Een toestel van de
vliegtuigmaatschappij El Al die uit Israel weg kwam, verloor na een brand
de twee motoren van de rechtervleugel Ze vielen beiden in het Gooimeer
De boeing kon niet meer naar links draaien en werd gedwongen over
de Bijlmer terug naar Schiphol te vliegen Maar boven de Bijlmer stortte
het vrachttoestel neer Het boorde zich op de punt waar de flats Groeneveen
en Kruitberg tegen elkaar zijn aangebouwd er dwars doorheen Veel mensen
waren in huis om naar de sport te kijken Er waren 61 doden Veel mensen
die er wonen, kunnen maar niet over wat er gebeurt is
6 Opereren en dagverpleging
Ik werd geopereert in de kerstvakantie Ik moest er 's ochtends om 10 15 wezen
We moesten 5 minuten wachten in de wachtkamer Later moest ik naar kamer 12
op de kinderafdeling Ik heb zamen met mijn moeder zitten lezen, toen kwam de
zuster met een bed Ik moest me uittrekken Ze nam de temperatuur op We
hebben toen een spelletje gedaan ( mens erger je niet) ι We hebben een paar
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foto's bekeken over de dagverpleging. Toen kwam de narcotiseur. Ik kreeg
een prik in de onderarm. Toen heeft er zalf opgedaan met een doorzichtige
pleister, Een uur later werd ik naar de operatiekamer gebracht. Toen ik
onder narcose werd gebracht, zei de dokter Dan moetje diep ademhalen. En
toen kwam de dokter die me moest opereren. Ik zag zes klokken en viel in slaap.
Ik werd in de uitslaapkamer wakker. Toen werd mijn moeder gebelt. Ik was er
dus dezelfde dag weer. Om S uur was ik weer thuis en had trek aan iets hartigs.
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HET LEERLINGENONDERZOEK.
Bijlage б : woordenschattoets.

school:
Maak het zinnetje compleet, zodat het klopt toet de tekening:

.-Ж
ft ¿V-S/

""""Ί! 1

"" " n '*ml·

s t a a t vastgebonden

De slapende van wordt gestoken door
een

HIJη aoeder gebruikt vaak «en

Hoeder snijdt

5"

De

¿S

v l i e g e n naar de
korf
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LS.

Hoeder schept

оер op met etn

hange «an de waslijn

17.

Er ile een viese» zwarte
fruit

18.

Deze B«n heeft zijn hand In

op het
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De

hangt aan de waslijn

Als het vriest, haal Ik. mijn

Patat zit In een

De te man Ie gewond geraakt, hij heeft een.

4

In zijn gezicht

te voorschlj

Bijlage 7 : VM 1 ( Vermijdingsstrategie-toets ) .
Omcirkel bij ieder nummer díe zin die naar jouw mening het beste is
1

a ' s Avonds heeft mijn vader vaak zin aan iets hartigs
b 's Avonds heeft mijn vader vaak zin in iets hartigs

2

a Mijn familie moet altijd van ver komen
b Mijn familie moet altijd van over ver komen

3

a De koffer zat vol, er kon niets meer bij
b De koffer zat vol, er kon niets meer bij in

4

a Weet jij waar Henks familie vandaan komt ?
b Weet jij waar Henks familie weg komt ?

5

a Na eenjaar had zij de verkering met Piet uit
b Na eenjaar was haar verkering met Piet uit

6

a Zij kan er niet over dat die hond mishandeld wordt
b Zij kan er niet tegen dat die hond mishandeld wordt

7

a Je kunt niet door het hek, je moet er omheen lopen
b Je kunt met door het hek , je moet er omtoe lopen

8

a Is je vader de hele dag thuis ?
b Is je vader de hele dag in huis ?

9

a Ze had het zo druk, dat ze niet kon wachten
b Ze had het zo druk, dat ze het niet kon wachten

10

a De jongen vroeg of het raam los mocht
b De jongen vroeg of het raam open mocht

11

a Mijn oma woont op Klazienaveen
b Mijn oma woont in Klazienaveen
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Bijlage 8 : VM 2 ( vermijdingsstrategie-toets ) .
In het verhaal dat hieronder staat afgedrukt, zijn een aantal stukjes open gelaten. Op de open
plaats staat een nummer. Kies telkens uit de nummers op het bijgevoegde papier de
mogelijkheid a, b of с die naar jouw mening het best op de opengelaten plek past :
De verjaardag.
Bas wordt vandaag twaalf jaar. Hij heeft acht kinderen uit zijn klas op zijn feestje gevraagd.
Hij heeft ook Marieke gevraagd. Bas
1
, dat zij niet op zijn feestje wil komen. Ze had
wel een smoes : Ze zei, dat
2
, omdat ze ook naar volleybal moest. Maar Marieke woont ook
3 , dus als ze
echt zou willen
Bas had gedacht, dat hij nu wel een kans zou maken, omdat
4
die slome Freddy. Omdat Bas jarig was,
5
. Om vier uur kwamen alle
kinderen. Kees had zo'n groot cadeau meegenomen, daar kon je wel
6
. Het
werd zo warm binnen, dat we
7
. Henk kwam wat later, maar die moest
8
. Die kwam helemaal uit Zwartemeer
9
. Tegen een uur of vijf hadden we wel
10
. We kregen allemaal een bakje patat en mochten er zelf mayonaise
11
doen.
1.

a. kan er niet tegen
b. kan er niet over
с vindt het begrotelijk

2.

a. ermee aan was
b. ze het niet kon wachten
с ze te lang op haar zouden moeten wachten

3.

a. niet over ver
b. in Erica
с op Erica

4.

a. haar verkering uit was met
b. flauw was van
с de verkering uit had met

5.

a. bleef zijn vader in huis
b. had zijn vader zich een dag vrij genomen
с bleef zijn vader thuis

6.

a. onheen lopen
b. omtoe lopen
с nauwelijks bij langs lopen
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7.

a er kopzeer van kregen
b het raam los deden
с het raam open deden

8

a van ver komen
b een slim eind rijden
с van over ver komen

9

a
b
с
a
b
с

10

11

weg
vandaan
met de band lek
trek aan iets hartigs
belang bij iets te slikken
trek in iets hartigs

a bij
b bij in
с anders wat zoals ketch-up bij in
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Bijlage 9 : De Meervoudstoets.

Je moet bij de onderstaande woorden de огш van het meervoud of het verklein
woord op de stippellijn schrijven. Om duidelijk, te maken wat de bedoeling Is,
worden er eerst 2 voorbeelden gegeven.Veel plaatjes en woorden zullen Je
onbekend voorkomen, maar dat geeft niet.

Voorbeeld 1:
Dit Is een tafel.

ГЯ

Deze Is kleiner.Die Is een
1...1 1.1.1»

"feitje

Voorbeeld 2:
Dlc Is een stok.

Dtt rijn er 2.
Dlc zijn 2 ..'
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Dit Is een roen.

Deze Is kleiner.
Dit le een heel klein

Dit Is een koes.

*\
/

Hier sljn er twee.
Dit zijn twee
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ы

Dit Is een c u l .

vi

Dece Is k l e i n e r .
Die l i een heel

klein

Dit le сел a m .

-^N
llltr zijn er twee.
Dit ï l j n twee . . . .
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,. JL -J
УГ

Dit Is een s t o e l .

¡I

Ρ

;i

ñ

Deze is kleiner.
Dit Is een heel klein

Dit ie een wug.

Hier zijn et twee.
Dit rijn twee

Dit Ie een bal.

Deze Is kleiner.
Dit Is een heel klein
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Dit I s een balk.

Hier l i j n er twee.
DlC z i j n twee

Dit I s een r e s .

Hier rijo er twee.

Dit rijn twee
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l&
10.

oí

Dit Is een loking.

Deze Is kleiner.

Dít Is een heel klein

11.

Dit Is een oeren.

Hier zijn er twee.

Dit zijn twee
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Dit Ie een etes.

Deze IG kleiner.
Dit is een heel klein ..

Dit is een vis.

Hier zijn er twee.
Dit tijη tvee

Die ie een koning.

Dezt Is kleiner.
Dit la een heel klein
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Dit l» «en steng.

Dele Is kleiner.
Die Is een heel klein

h M j 11 ti

ÏJ
!
Dit Is een r*an.

ΓΙ

• ~

ψ

"~ "

4

1

Ì)
•=3*

=&=>

\ =Ξ

Hier rijn er twee.

Dit zijn twee

Dit Is een oler.

Hier rijn er twee.
Dit zijn twee
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Dit Is een huis.
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Dit

'tf

Is een deest.

Deze Is kleiner.
Dit

Is een heel klein

Dit

i s een spin.

Deze Is kleiner.
Dit Is een heel klein .

Dit Is een toren.

пгілп [уііпл
ОΓ 1 Û Γ

α. La

Hier zijn er twee.
Dit zijn twee
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M

хч M

Dit

l e een

gulk.

Hier zijn er twee.
Dit zíjn twee

Die Is een kal.

Deze Is kleiner.
Dlc Is een heel klein

Dit is een pudding.

Hier zijn er twee.

Dit zijn twee

Dit ie een zos.
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Hier

rijn er twee.

Die zijn cuce

2Θ.

Deze Is kleiner.

Dit Is een zon.

Dit Ie een heel klein

Dit Ie een boom.

®
>

<ftó*
:W
ι •

1І

Dit ts een kind.

Deze Is kleiner.
Dit is een heel klein
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і£ДЦ_А

Π
π
ü¡

i-}

Hier iljn er tvee.

° U Il¡"

tu

"

\'Ь'

АД
Dit Is een tent.

^
Hier z i j n er twe«.

i ¿ ¿ ^ Z 3 .«.«.
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Dit Is een kalf.

Hier zijn er twee.
Ole zijn twee

Dit Is een plocht.

Deze Is kleiner.
Dit Is een heel klein.
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Dit

Is een

СГССІ.

Deze Is kleiner.

Dit Is een heel klein

Dit Is een noel.

35.

Dece le kleiner.
Dit is een heel klein
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Die Is een praan.

Hier zijn er twee.
Dit zijn tvee

Dit Is een zellng.

Hier zijn er twee.

Dit z i j n twee

дйЫ

W^JÛSMLAJ,

Dit ís een lam.

«^ЧДІДІЖЛ^
Dit z i j n twee
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Dit ie een kast.

]

[

Deze la kleiner.

ι

1

Ott

I s een heel klein

Olt

i s een dar«.

Hier zijn er twee
Dit zijn tvee

Dit 1· een tl.

Hier z i j n er twee.

Dit

z i j n twee
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Dit i e een t a a f .

206

Die Is een vosea.

Lc^—^rJ

L-C^^r-1

oit zijn twee

Dit Is een don.

Deze Is k l e i n e r .
Dit Is een heel klein

Dit Is een MJken.

Hier zijn er tuee.

Dit zijn twee
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SL
Dit ie «en deullng.

Hier zijn er twee.

Dit zijn twee

Dit Ie een lepel.

Hier zijn er twee.

Dit zijn twee

Dit Ie een poden.

Hier zijn er twee.
Dit zijn twee ....
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Bijlage 10: De Werkwoordentoets.
Vul de juiste vorm van het werkwoord in
Voorbeeld Jan is helemaal hierheen komen lopen
Gisteren liep hij ook al hierheen
Maar vorige week heeft hij wel 20 km

gelopen

1 Mijn oom is als jongen al gaan varen
Vorig jaar
hij zelfs naar China
Hij heeft al meer dan twintig jaar
2 Onze kat kan goed muizen vangen
Gisteren
onze kat er nog een
In twee weken heeft hij wel 5 muizen
3 Als het zo lang licht is, kan ik niet goed slapen
Gisteren
ik om elf uur nog niet
Ik heb nog nooit zo slecht
als de laatste tijd
4 Die oude man is al jaren aan het zwerven
Vorig jaar
hij door Frankrijk
Hij heeft zijn hele leven al
5 Als je iets wilt, moet je het vragen
Jan
gisteren om hulp
Dat heeft hij mij nog nooit
6 Kinderen kunnen van hun ouders erven
Vorig jaar
mijn oom een schitterend horloge
De heb echter nog nooit iets
7 Onze voorraad snoep begint al aardig te slinken
In onze vorige vakantie
de voorraad niet zo snel
De voorraad snoep is nog nooit zo snel
8 Mijn moeder gaat de was aan de waslijn hangen
Gisteren
er ook al een was aan de waslijn
Er heeft nog nooit zoveel was aan de waslijn
9 Vader wilde moeder met een bloemetje verrassen
Vorige week
hij haar ook al met een cadeautje
Hij heeft haar al vaak
10 De boer moet de koeien melken
Vanmorgen om vijf uur
hij de eerste koe
Het duurt wel twee uur voordat hij alle koeien heeft
11 Een generaal vindt het gewoon om te bevelen
Vorige week
de generaal de soldaten aan te vallen
Dat had hij nog nooit eerder
12 Kan de timmerman deze stoel nog maken ?
Vorig jaar
de timmerman deze prachtige kast
Hij heeft al heel wat meubels voor ons

13 Onze buurman wil altijd helpen
Hij
vorig jaar ook bij de verhuizing
Hij heeft ons al zo vaak
14 Het valt niet mee om zo'n gewicht te heffen
Vonge week
mijn vader nog een zware zak cement
Hij heeft al heel wat zakken cement
15 Zo'n tere vaas kan makkelijk breken
Gisteren
ik nog een bordje
Er zijn bij ons al heel wat kopjes
16 Het is akelig als je een dier ziet sterven
Vorig jaar
onze hond
Dat is al het tweede huisdier dat is
17 Heb jij ook zo'n hekel aan stofzuigen ?
Gisteren
moeder de kamer nog
Ze heeft de kamer deze week al 4 keer
18 Als je een man bent, moet je je iedere dag scheren
Vroeger
vader zich in de vakantie nooit
Maar nu voelt hij zich niet prettig als hij zich met heeft
19 Roken is slecht voor je gezondheid
Moeder
vroeger wel een pakje per dag
Maar mijn vader heeft nog nooit
20 De officieren moeten een eed van trouw zweren
Vroeger
men een eed met de hand op de bijbel
Alle oudere officieren hebben zo de eed
21 Het is best leuk om bellen te blazen
Mijn broer
vroeger hele grote
Hij heeft de grootste zeepbellen van ons allemaal
22 Ik vind het leuk om naar oma te gaan
Vroeger
we iedere week naar haar toe
Toen we nog dichterbij woonden, zijn we wel vaker
23 Je mag niets van een ander stelen
Vroeger
men bijna nooit iets uit een winkel
Tegenwoordig wordt 4 % van de omzet uit winkels
24 Mijn oom wil niet uit het bestuur treden
Vorig jaar
het hele bestuur nog af
Was mijn oom ook maar uit het bestuur
25 Onze hond kan heel goed graven
Laatst
hij een heel groot gat
Zo'n gat had hij nog nooit
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Bijlagell
Zinnentoets.
Omcirkel bij iedere zin díe mogelijkheid (A, B, C, D enz ) waardoor de zin naar jouw mening
het beste wordt
1 Kareltje loopt net als vader
a met zijn handen op de rug
b met de handen op de rug
с met zijn handen op zijn rug
d met de handen op zijn rug
2 Alsje het zinnetje hebt
"Jan heeft de voorruit verbrijzeld" wat betekent dat dan volgens jou? Hieronder staan drie
betekenismogelijkheden Kruiser één of twee aan of kruis ze alle drie aan Het zinnetje
betekent
a Jan heeft door een ongeluk een verbrijzelde voorruit gekregen
b Jan heeft zelf per ongeluk gemaakt dat de voorruit verbrijzeld werd
с Jan heeft er met opzet voor gezorgd dat de voorruit verbrijzeld werd
3
a
b
с
d

De vrouw was zeer getroffen door het bericht
de tranen stonden bij haar in de/haar ogen
ze had de tranen in de/haar ogen staan
de tranen stonden haar in de/haar ogen
de tranen stonden in haar ogen

4
a
b
с

Jan heeft door de plassen gelopen
moeder wrijft hem nu de voeten droog
moeder wnjft nu zijn voeten droog
moeder wnjft hem nu zijn voeten droog

5
a
b
с
d

Jan is een slordige jongen,
hij loopt altijd met het hemd uit de broek
hij loopt altijd met zijn hemd uit de broek
hij loopt altijd met zijn hemd uit de broek
hij loopt altijd met zijn hemd uit zijn broek

6
a
b
с

Toen we moesten verhuizen
hebben we ons dit huis laten bouwen
hebben we dit huis laten bouwen
hebben we dit huis voor ons laten bouwen

7
a
b
с

Je kunt hun zolder niet meer gebruiken,
want hun kinderen slapen tegenwoordig boven
want ze hebben tegenwoordig de kinderen boven slapen
want ze hebben tegenwoordig hun kinderen boven slapen

211

a want ze heeft het haar in de war
b want haar haar is/zit in de war
с want het haar is/zit haar in de war
9
a
b
с

Moeder zegt je kunt niet naar buiten,
want je hebt de broek kapot
want je broek is kapot
want je hebt een kapotte broek

10 Vader is er bij dat auto-ongeluk goed afgekomen,
a hij had alleen de voorruit kapot
b hij had alleen een kapotte voorruit
с alleen zijn voorruit was kapot
d alleen de voorrmit was hem kapot
e hij had alleen zijn voorruit kapot
f alleen zijn voorruit was hem kapot
11 Die arbeider mag wel oorkleppen opzetten,
a zijn oren bevriezen nog van de kou
b de oren bevriezen hem nog van de kou
с hij krijgt nog bevriezende oren van de kou
d zijn oren bevriezen hem nog van de kou
12 Wat is er toch met jou, Jan ? Jan antwoordt
a mijn broek zakt af
b de broek zakt me af
с de broek zakt af
13 Wij hoeven nooit appels te kopen
a we hebben een grote appelboom achter het/ons huis staan
b er staat een grote appelboom achter het/ons huis
с we hebben een grote appelboom achter het/ons huis
14 Moeder zegt tegen Joke Regent het nog''
a je hebt een natte jas
b jejas is je nat
с je hebt dejas nat
d jejas is nat
e dejas is je nat
f je hebt je jas nat
15 Piet is al tien,
a maar hij steekt nog dikwijls zijn duim in de mond
b maar hij steekt nog dikwijls zijn duim in zijn mond
с maar hij steekt nog dikwijls de duim in de mond
d maar hij steekt nog dikwijls de duim in zijn mond
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16 Hij komt vanavond niet op mijn verjaardag,
a want hij heeft een zieke vrouw
b want hij heeft de vrouw ziek
с want hij heeft zijn vrouw ziek
d want zijn (de) vrouw is ziek
17 Truus is gevallen,
a en nu heeft ze een kapotte knie
b en nu is haar haar knie kapot
с en nu heeft ze haar knie kapot
d en nu is haar de knie kapot
e en nu heeft ze de knie kapot
f en nu is haar knie kapot
18 Opa heeft het zeker warm,
a hij loopt met zijn jas over zijn arm
b hij loopt met dejas over zijn arm
с hij loopt met zijn jas over de arm
d hij loopt met dejas over de arm
19 Mijn broer moest naar een bruiloft
a daarom kocht hij een nieuw pak/kostuum
b daarom kocht hij zich/hem een nieuw pak/kostuum
с daarom kocht hij een nieuw pak/kostuum voor zich/hem
20 Jan is in het prikkeldraad gekomen
a en nu heeft hij een kapotte broek
b en nu is zijn broek kapot
с en nu heeft hij de broek kapot
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HET LESPROGRAMMA ( instructiegroep ).
Bijlage 12
Instructie voor de leerkrachten:
Graag aandacht voor de volgende punten :
- Wilt u de leerlingen op ieder papier hun volledige naam en de datum laten zetten ?
- Is het mogelijk een leerlingenlijst te maken waarop ook vermeld wordt of de leerling naar uw
mening dialect spreekt of niet ? Kunt u het resultaat van de CITO-toets en het schooladvies
vermelden ? De verstrekte gegevens zullen uiteraard strikt vetrouwelijk en anoniem worden
verwerkt.
- De oefenopgaven respectievelijk 11 t/m 5 en С 1 t/m 5 moeten op 3 momenten worden
aangeboden:
- video-band en kringgesprek, gevolgd door oef. Il of Cl;
- oef. 12 / C2 +13 / C3
- oef. 14 / C4 + 15 / C5.
- Het is de bedoeling dat u de oefenopgaven bespreekt en vervolgens het werk inneemt.
- Het is niet de bedoeling dat u de toetsopgaven bespreekt! Hierdoor zouden de
onderzoeksresultaten onbruikbaar worden.
- Bij het kringgesprek n.a.v. de video-band zouden de volgende aandachtspunten een rol
moeten spelen:
- Het dialect is geen verbasterd Nederlands, het Nederlands is juist in oorsprong ook een
dialect geweest;
- De gebruiksmogelijkheden van het dialect zijn beperkt: In een aantal situaties wordt het
dialect niet geaccepteerd, b.v. in sommige beroepen ( ziefílm), in de gemeenteraad enz.
Bovendien vindt het schriftelijk taalgebruik vrijwel uitsluitend in de standaardtaal plaats;
- Dialecten zijn niet objectief mooi of lelijk ( zgn. knauwen van de veenkolonialen );
- Dialecten zijn tot een streek beperkt : hoe groter de afstand tussen de dialecten, hoe
moeiüjker men elkaar kan begrijpen;
- De normen voor de standaardtaal zijn vastgelegd in woordenboeken, grammatica's e.d. ;
-Mening van de leerlingen over dialectgebruik op school, binnen en buiten de lessituatie.
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Bijlage 13
Probeer het ontbrekende woord of de ontbrekende woorden in te vullen :
Nederlands

Drents

1
2 ui

veger en motbhk

3
4 schaats
5
6 mug
7
8 zakje
9
10 bretels
11
12 laarzen
13
14 stropdas
15
16 geit
17
18 handschoen
19
20 vlieg

rekkie
kopstubber
buus
slief
glup
stoet
wicht
flint

pakkiesdroager

Bijlage 14
Kies telkens het juiste woord. Streep het verkeerde woord door.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mijn opa is altijd in huis / thuis
Ergens omheen / omtoe lopen
Hij woont op / in Klazienaveen
Het is hiet veel te warm, doe het raam een slos / open
Waar komt die rare snuiter vandaan / weg ?
Hij heeft altijd zin in / aan patat
Doe er nog maar een klontje bij in / bij
Ik kan niet tegen / over die heme in de disco
Mijn neven wonen in het westen Op verjaardagen moeten zij altijd van over ver/ ver komen
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Bijlage IS
Zet de onderstaande zinnen eerst in de verleden tijd en daarna in de voltooide tijd :
1 In de zeventiende eeuw varen Nederlandse schepen over alle wereldzeeën
2 De kat vangt muizen in de schuur
3 Hij slaapt gezellig bij zijn broer op de kamer
4 De zigeuners zwerven van het ene land naar het andere
5 Miep vraagt of zij nog een koekje mag
6 Mijn jas hangt altijd aan de kapstok
7 De officier beveelt de soldaten aan te vallen
8 Mijn opa maakt allerlei mooie dingen
9 De jongens helpen de gevallen oude dame met opstaan
10 Mijn moeder breekt nooit een kopje bijhet afwassen
11 Ersterven veel diersoorten uit
12 Zij gaat ieder jaar op wintersportvakantie
13 Die jongen steelt een с d uit de winkel
Bijlage 16
Omcirkel de juiste aanvulling van de zin :
1 Kareitje loopt net als vader
a met zijn handen op de rug
b met de handen op de rug
с met zijn handen op zijn rug
d met de handen op zijn rug
2 Als je een zinnetje hebt Jan heeft de voorruit verbrijzeld wat betekent dat dan volgens jou ?
Hieronder staan 3 betekenismogelijkheden Kruis er één of twee aan of kruis ze alle 3 aan Het
zinnetje betekent
a Jan heeft door een ongeluk een verbrijzelde voorruit gekregen
b Jan heeft per ongeluk gemaakt dat de voorruit verbrijzeld werd
с Jan heeft er met opzet voor gezorgd dat de voorruit verbrijzeld werd
3 Jan is een slordige jongen
a hij lopt altijd met het hemd uit de broek
b hij loopt altijd met zijn hemd uit de broek
с hij loopt altijd met het hemd uit zijn broek
d hij loopt altijd met zijn hemd uit zijn broek
4 Moeder zegt je kunt niet naar buiten,
a want je hebt de broek kapot
b want je broek is kapot
с want je hebt een kapotte broek
5 Die arbeider mag wel oorkleppen opzetten,
a zijn oren bevriezen nog van de kou
b de oren bevriezen hem nog van de kou
с hij krijgt nog bevriezende oren van de kou
d zijn oren bevriezen hem nog van de kou
6 Moeder zegt tegen Joke Regent het nog ?
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a Je hebt een natte jas
b Jejas is je nat
с Je hebt dejas nat
d Jejas is nat
e Dejas is je nat
f Je hebt je jas nat
7 Hij komt vanavond niet op mijn verjaardag,
a want hij heeft een zieke vrouw
b want hij heeft de vrouw ziek
с want hij heeft zijn vrouw ziek
d want zijn vrouw is ziek
8 Jan is in het prikkeldraad gekomen
a en nu heeft hij een kapotte broek
b en nu is zijn broek kapot
с en nu heeft hij de broek kapot
9 Wat is er toch met jou, Jan ? Jan antwoordt
a mijn broek zakt af
b de broek zakt me af
с de broek zakt af
10 Piet is al tien,
a maar hij steekt nog dikwijls zijn duim in de mond
b maar hij steekt nog dikwijls zijn duim in zijn mond
с maar hij steekt nog dikwijls de duim in de mond
d maar hij steekt nog dikwijls de duim in zijn mond
Bijlage 17
Het meervoud van zelfstandige naamwoorden :
De meervoudsuitgangen van de meeste ζ nw zijn -(e)n, -s, -eren of 's,
bijvoorbeeld fietsen, meisjes, kinderen, kano 's.
* Het meervoud op -en kan in een enkel geval moeilijkheden opleveren, omdat de laatste letter
verdubbeld moet worden om eem verkeerde uitspraak te voorkomen Dit komt vooral voor bij
woorden die eindigen op -ik, -es, -et of-U. Bijvoorbeeld snik - snikken ;fles -flessen ; pet petten ; pit - pitten.
* Als het woord uit mer lettergrepen bestaat en de klemtoon valt niet op het laatste gedeelte
van het woord, dan hoefje de laatste letter niet de verdubbelen De meest voorkomende
woorden waarbij de laatste letter niet verdubbeld wordt, zijn dommeriken, haviken,
leeuwenken, perziken, monniken, lomperiken, viezeriken, dreumesen, luiwammesen,
lemmeten, kieviten.
* Als zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud op -ее of op -ie eindigen en in het meervoud
op -en, krijgen ze in het meervoud een deelteken op de laatste -e Bijvoorbeeld zeeën,
gemeen.
Vergelijk melodie - melodieën
provincie -provinciën.
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Waarom schrijven we bij provinciën geen extra -e en bij melodieën wel ? Bij melodie valt de
klemtoon op de laatste lettergreep en bij provincie niet
* Bij zelfst nw die eindigen op en -s verandert die -s in het meervoud soms in een -z.
Bijvoorbeeld
hals - halzen; vlies - vliezen. Maar dans - dansen ; kous - kousen.
* Je schrijft alleen 's als anders een verkeerde uitspraak zou ontstaan Bijvoorbeeld mavos
spreek je anders uit dan mavo 's. Heel veel woorden die we uit het Engels overgenomen hebben
en die op een -y eindigen, krijgen in het meervoud 's Bijvoorbeeld baby 's, hobby 's, pony 's.
* Sommige vreemde woorden hebben een meervoud dat ontleend is aan de taal waaruit ze
afkomstig zijn Bijvoorbeeld aquarium - aquaria ; museum - musea ; datum - data. Bij veel
vreemde woorden raken de "vreemde " meervoudsvormen steeds meer in onbruik Men hoort
dan ook museums, datums enz
N В In het Drents krijgen zelfstandige naamwoorden op -ing een mervoud op -s woning wonings. In het Nederlands krijgen zelfstandige naamwoorden op -mg echter vrijwel altijd een
meervoud op -en
woning - woningen.

Zet de volgende zelfstandige naamwoorden in het meervoud :
vermomming
laars
hals
accu
douche
ski
leeuw
afrastering

barones
kievit
vlies
piano
paraplu
smid
hoofdknik
café

kind
perzik
datum
bloeding
handvat
schip
dommerik
hobby

ei
eikeblad
Engelsman
pols
biervat
stad
kalf
agenda

provincie
medicus
opmerking
slurf
spel
monnik
lied
aanbieding
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11. SUMMARY
EDUCATIONAL PROBLEMS OF DIALECT SPEAKERS
In the late 1960s and early 1970s when sociolinguistics developed into a discipline in its own
right, one of the research topics was the school problems of (regional) dialect speakers. The
research was carried out mainly in countries like Denmark, Germany and the Netherlands
where many people still speak a regional dialect which often differs significantly from the
national standard language. Studies in Germany and the Netherlands led to the conclusion that
dialectspeakers face educational problems; their dialect background has been found to have a
negative impact not only on their proficiency in the standard language, as might be aspected,
but also on their results in subjects like geography, history and arithmetics. Dialect speakers
also tend to participate less in verbal interaction in the classroom. Their language problems are
not restricted to oral language use. In dictations and written compositions dialect-induced
interference has been found to be responsible for 19 to 27% of errors in the Dutch city of
Kerkrade. This is comparable to Germanfindingspresenting rates between 20 and 35%. It
should be realised that writing has to conform to very strictly codified norms and that
consequently, the evaluation of errors in writing and the sanctions in school and society as a
whole are much more severe than for deviations in speech. This is reflected in teachers'
attitudes and behaviour: among the pupils who have to stay down a class the percentage of
dialect speakers is higher than that of speakers of the standard variety. Furthermore studies in
Reutlingen as well as in Kerkrade show that teachers' advice and prognoses for standard
language speaking pupils in primary education are more favourable (i.e. they are advised to go
on to higher types of secondary education) than for dialect speakers. The results for general
achievement confirm that the problems of dialect speaking pupils are not restricted to the
lower grades and do not decrease with age.
The great influx of immigrant children from Mediterranean countries into the
educational system of Western Europe during the late 1970s caused a change of focus in
sociolinguistic research due to the more evident educational problems of these children. Much
research and vast amounts of money were invested in order to improve the position of these
immigrant children. The problems of indigenous pupils belonging to disadvantaged groups
faded into the background. A recent survey (Van der Mee 1995) shows that in the Netherlands
during the last six years these efforts have led to better results for immigrant children while no
progress has been made with indigenous pupils belonging to disadvantaged groups. Stijnen &
Vallen (1989) emphasize that it should also be recognized that dialect speakers continue to
face educational problems at school, and that those problems will not decrease unless action is
taken.
DIALECT PROBLEMS IN EMMEN
During the many years in which I have worked as a teacher of Dutch language and
literature in secondary and middle and higher vocational education in Emmen (map 1, page 2),
a provincial town in the northeastern part of the Netherlands, I have been confronted daily with
the problems pupils and students with a regional-dialect background have in handling the
standard language. The problems, however, do not only arise from a lack of proficiency in the
standard language, but also from feelings of uncertainty and anxiety in situations requiring use
of the standard language. My experience with the educational system gave me the impression
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that dialect speaking pupils are judged less favourably by teachers than comparable standardlanguage speaking pupils Stating a problem is one thing, doing something about it is another.
My experience in the classroom situation gave me the idea that an approach based on
contrastive analysis would have a positive effect in helping children to avoid dialect based
interference phenomena in their use of the standard language
RESEARCH QUESTIONS
The aim of this study is to put these assumptions to an empirical test For that purpose
two research questions were formulated:
1 What influence does the dialect background of pupils have on the judgement of
teachers, especially with regard to their judgement of the pupils' proficiency in the
standard language?
2. Is a didactic approach based on Contrastive Analysis suitable to help pupils avoid
interference phenomena resulting from their dialect background, in their use of the
standard language?
The first question is answered in Het teerkrachtenondrzoek, i.e The Teacher Survey The
second question will be dealt with in Het Leerlmgenonderzoek, i e The Pupil Survey
OPERATIONALIZATION
To answer the first question we have to distinguish an attitudinal and a behavioural
component When studying the attitudinal component we are interested in what the overt and
covert attitudes towards dialect and dialect-speaking pupils are As in the eighth form in
primary education it is decided which type of secondary education pupils will attend, the
standard-language proficiency of this group of pupils was taken as a starting point The
teachers who participated in this study taught in the eighth form of primary education or in the
first grade of the different types of secondary education The schools represented in this study
were situated in Emmen The latter group was included because in the first grade the process
of selection pupilsfor the different types of secondary education continues A group of students
of a Teacher Training College for Primary Education (pabo) in Emmen took part as well, in
order to allow comparisons to be made between starting and experienced teachers Overt
attitudes were measured using a battery of Likert-type items (4 2 2, also appendix 1) Covert
attitudes were studied using a written composition-test (appendix 5) and a so-called matchedguise-experiment (appendix 2). The written composition-test (4 2 4) consisted of six
compositions. Each composition was presented in two versions one with five dialect
interference errors (the dialectversion) and one without such errors (the standard language
version) Apart from this the compositions were identical. To all testées, who were randomly
assigned to one of two groups, six compositions were presented three in the dialect version
and three in the standard language version using a counterbalanced design. The teachers were
asked to evaluate these compositions in the way they were used to and to give marks. In this
way differences in evaluation could only be ascribed to the influence of the dialect variable.
The matched-guise experiment (4 2.1, also appendix 2) consisted of an evaluation of
five subjects who read the same one- minute-fragment. The judges were not aware of the fact
that the first and the last reader were the same person who once read the fragment in a
standard-language version and once in a dialect version. All other variables being the same, any
differences in evaluation could only be ascribed to the dialect variable All readers were
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evaluated on eleven personality traits like self confidence, intelligence, humour, sociability,
reliability. The judges also gave a mark for each individual reader As the evaluation was also
expressed in a mark it was possible to form a notion of the behaviour towards dialect speakers
This because of the well-known fact in literature that there may be a mismatch between
attitudes and behaviour
As knowledge and behaviour can be interrelated, the test persons' knowledge on the
subject of dialect-standard language-relations (4 2 3, also appendix 3) was evaluated with the
help of a questionnaire comprising multiple-choice items
To test the ability to detect dialect interference errors a sentence-test (4 2 5, also
appendix 4) was administered which contained correct sentences, sentences with dialect
interference errors and standard language errors
RESULTS OF THE TEACHER SURVEY
The matched-guise-expenment
The matched-guise-experiment (5 1, also appendix 2) showed that the evaluation of the
dialect speaker in comparison with the standard language speaker was negative for all
personality traits with the exception of humour. The differences on the traits intelligence, self
confidence, sympathetic, reliability, politeness, sociability and civilization were significant
The biggest difference occurred with respect to intelligence. This result is remarkable the
results of the questionnaire showed that 97% of the test persons did not agree with the
statement that dialect speakers are less intelligent than standard-language speakers This result
is clearly in line with the observation that attitude and behaviour do not necessarily match The
underlying structure of the variables was tested by means of a factor analysis This resulted in
three factors which differed, however,fromthose obtained in Diederen et al (1980) Re
analyses by means of a bootstrap procedure revealed statistical [instability to such a degree as
to render these results unreliable Therefore, further use of factor analysis was abandoned In
order to express the global difference between the evaluation of the dialect speaker and that of
the standard-language speaker a so-called shift- яіие was defined and calculated per testée In
general, the student teachers showed the most negative attitudes towards the dialect speaker
The student teachers also evaluated the dialect speaker significantly more negatively on
personality traits than the primary and secondary schools teachers Further, the standardlanguage speaker is evaluated more favourably with respect to suitability for higher types of
secondary education none of the test persons judged the dialect speaker to be suitable for
grammar school The dialect speaker's reading was judged very unfavourably on the variable
pronunciation twelve times, whereas the standard-language speaker never recieved such an
unfavourable judgement On the variable marks the standard-language speaker recieved an
evaluation which was 0 S higher than that of the dialect speaker (In the Dutch educational
system marks between 1 (i e extremely bad) and 10 (i e excellent ) are given On the variables
pace, fluency and marks the dialect speaker recieved evaluations which were significantly more
negative than those given to the standard-language speaker
The attitude test
The attitude test (5 2, also appendix 1 ) in which the overt attitudes towards dialect and
dialect speaker were investigated generally revealed positive attitudes, but the use of dialect is
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not tolerated in the school domain, in spite of the fact that 57% of the test persons believe that
efforts to eradicate the dialect can cause psychological problems
It is believed that teachers should have knowledge of the local dialect and that they
should be able to correct interference errors from the dialect.
The test persons clearly do not believe that dialect has a negative impact on general
school achievement This is contradictory to thefindingsof Stijnen & Vallen (1981), who
reported that there is a negative influence on subjects like geography, history and arithmetics
Factor analysis of the results of the attitude test yielded a very unstable picture
Therefore, a dialectfriendlinessscore was computed, instead based on two conceptual
categories 1) attitudes towards dialect in the school situation, 2) attitudes towards dialect
outside the school situation The results show that, generally speaking, the test persons are less
favourably disposed towards dialect in the school situation than outside this domain
The student teachers have significantly more negative attitudes towards dialect and
dialect speakers outside the school domain than the other two groups As far as personal
characteristics are concerned, a difference in attitude, tending towards significance, towards
dialect in general can be noticed for the dialect speaking testées
Domain question
With regard to the so-called domain-question (5 2 1, also appendix 1 number 25) three
different categories could be distinguished With respect to dialect use the domains at home,
parents among themselves, and withfriendswere considered most favourable. The domains
between parents and children and at school outside the classroom held an intermediate
position Dialect use was rejected in the domains contacts with official people, at school in the
classroom and on radio and TV.

Knowledge test
The aim of the knowledge test (5 3, also appendix 3) was not only to investigate the
knowledge teachers have of the subject dialect and standard language but also to see if there
is any connection between knowledge and behaviour concerning this issue Finally, this test
should yield an indication as to what extent teachers are capable of dealing with a case of
dialect-based interference
Although a dialect background was believed to have a negative influence on proficiency
in the standard language, a negative impact on general school achievement was rejected The
estimates of the number of dialect speakers throughout the country (question number 9) were
too low With a single exception, the testées did not believe that dialect speakers were less
intelligent than standard-language speakers Thisfindingcontradicts the results of the matchedguise-test On questions of a theoretical nature (the first seven) the scores were low i e the
knowledge of the testées was very restricted The questions of a didactic nature, with one
exception, showed more satisfactory results It should be noted, however, that the format of
these questions (yes/no) have to be corrected for guessing The case of dialect based
interference was solved by none of the testées The conclusion must be that the teacher's
theoretical and practical knowledge on the subject of dialect are mediocre
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Written composition test
The aim of the written composition test (5 4) was to investigate whether the dialect
version of written compositions were evaluated differently from the standard-language versions
of the same compositions The evaluation of the dialect versions was significantly more
negative than that of the standard language versions About 3 dialect errors (i e 60%) were
detected on average This means that a relatively small number of dialect features results in
statistically significant lower marks The fact that this was caused by the incorporation of five
dialect errors may seem trivial, but this does not alter the fact that dialect speakers cannot
avoid making dialect-based errors, so for them the dialect is an additional source of errors and
consequently they receive lower marks A regression analysis was used to find out if the effect
of dialect errors was different from that of standard-language errors No significant difference
was found in this respect The difference between the sexes on this test is significant women
give higher marks than men This could be related to the fact that women detect fewer errors
Testées bom outside the region give lower marks, detect more errors and show less tolerance
The differences between teachers at secondary schools and primary schools, and between
primary school teachers and student teachers turned out to be significant Concerning the
detection of standard-language errors, the detection of dialect errors and dialect tolerance only
the secondary school teachers and the student teachers differed significantly Nevertheless, the
tendency is always reflected in the order secondary school teachers > primary school teachers
> student teachers

Sentence test
The aim of the sentence test (5 5) was to investigate to what extent teachers are able to
detect and correct dialect errors The difference between the written composition test and the
sentence test is that in the latter the errors are presented in isolation It was expected that this
would facilitate detection This expectation was confirmed The mean scores per schooltype
were student teachers 57, teachers in primary schools 67, teachers in secondary schools 78
These differences were significant The variables of the various tests were intercorrelated Only
the relation between the variables mark, standard language error detection and dialect error
detection turned out to be significant
Primary and secondary dialect features
The results of the written composition test and the sentence test shed new light on the
well-known distinction between primary and secondary dialect features This distinction is
based on two criteria geographical distribution and saliency The results of my investigation
show that a number of dialect errors which must be considered as secondary because of their
geographical distribution were nevertheless detected quite often Therefore it is proposed to
replace the distinction between primary and secondary dialect features by the following dialect
features and primary and secondary regiolectisms

223

RESULTS OF THE PUPIL SURVEY
The second reseach question concerned the effect of a programme based on the
principles of Contrastive Analysis CA (Fries 1945, Lado 1957, Wardhaugh 1970, James 1980,
Besch & Löffler 1981, Poulisse 1990, Selinker 1992) This part of the investigation is called
Het Leerlingenonderzoek, i e The Pupil Survey (6). It was argued that the best way to deal
with the educational problems of pupils with a dialect background is a bi-dialectal approach A
programme based on CA would fit in with such an approach So far, teaching materials of this
kind have been almost non-existent In the language methods used in Dutch primary education,
little attention is paid to the problems of dialect-speaking pupils The main improvement in
comparison with methods of 15 years ago is that negative attitudes towards dialect and dialect
speakers have been replaced by more positive views But practical help is still absent
The programme consisted of two avoidance strategy tests (where the testées had to
choose between 3 alternatives, one of which offered a possibility to avoid a dialect caused
dilemma, see appendices 7 and 8), a sentence test (where the testées had to choose the
standard language alternative among cases of dialect interference, see appendix 11), a
vocabulary test (the testées had to name the standard language word for an object which has a
different dialect equivalent, see appendix 6), a plurals test test (for plurals which have different
forms in the standard language and dialect, see appendix 9) and a verbs test (for verbs which
have different forms in standard language and dialect, see appendix 10) Statistical analysis of
the results shows that the programme was only modestly succesfull and often in an unexpected
way In the analysis, a distinction was made between dialect errors (D-fouten), i e dialect
answers, and other errors (A-fouten) i e all other errors Significant results - frequently only
on specific items - were obtained for the avoidance strategy test 2, the sentence test, the
vocabulary test (only for the A-fouten, i e other errors), the plurals test (A-fouten, i e other
errors) and the verbs test (items of the teaching programme A-fouten, i e other errors of the
participium, other test items A-fouten, i e other errors) The difference in results between
dialect errors and other errors could be due to dialect errors being more resistent as a result of
fossilisation. This means that for better results to be obtained on dialect errors more excercise
is needed It should be kept in mind that the scope of the program (only two hours) was very
limited It is also striking that on many occasions a good response on the first administration
of the plurals and verbs test was replaced by a dialect error on the second administration of the
test This clearly points to insecurity on the part of the testées In addition the high error
percentages in the first administration of the tests are remarkable (the first figures are those of
the experimental group, the figures in brackets are those of the control group) vocabulary
18 5% (15 7), avoidance strategy 1 26 7 (24 2), avoidance strategy 2 36 4% (27 2), sentence
test 46 7% (44 3), plurals test 16 5% (21 7), verbs test 22 1% (22 5) A considerable part of
these errors has to be ascribed to the dialect background of the pupils in the vocabulary test
almost half of the total number of errors (8 8%), in the avoidance-strategy tests and the
sentence test all of the errors, due to the design of these tests in the plurals test between 33 3
and 42% of the errors in which an incorrect plural with -s was given, in the verbs test, the
dialect was responsible for between 8 6 and 13 6% of the errors On the basis of these figures
the conclusion is justified that at the end of primary education a dialect background is still a
source of many errors This calls for more attention to dialect as a source of errors during
teacher training programs Also ample consideration should be given to sociolinguistics and
dialectology In this respect is should be remembered that that the Teacher Survey shows that
dialectspeaking pupils are evaluated less favourably on personality traits and given lower
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grades than comparable standard language speaking pupils Moreover it would wise to include
these topics in the curriculum of secondary education
The plurals test and the verbs test both tested morphology For these tests only some
significant results could be obtained In both tests the results depend on insight into the rule
system The number of items in the verbs test outnumbered that of the plural test by far It is
likely that intensive training is necessary for mastery of morphological rules
It can be concluded that a CA-based training programme can be useful to help pupils
with a dialect background avoid dialect interferences in their use of the standard language It
must be emphasized that in this study only short-term effects were investigated Further
research on long-term effects is called for It is possible that another approach of CA of a
more intense and prolonged nature will lead to better results Furthermore, no comparison has
been made in this study between CA and other methods It is only claimed that CA can be be a
useful approach

EPILOGUE
The impetus to this study was a confrontation over many years with the problems of
dialect-speaking children in classroom situations I hope that this study may contribute to the
improvement of the educational achievement of these pupils
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