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A
ls de – van oorsprong Por-
tugese – Joana Duarte op
sommige scholen komt,
schrikt ze zich een hoedje.

Zó normatief, kinderen mogen al-
leen nog Nederlands praten en klap-
pen dicht, zegt ze. „Ik ontmoette
eens een meisje dat tegen mij einde-
lijk weer Spaans kon praten. Ze zat
drie maanden in de klas, maar had
nog nooit echt met iemand gecom-
municeerd. Ik vroeg of ze ook een
glas water wilde. Ze zei dat ze pro-
beerde zo min mogelijk te drinken.
Anders moest ze vragen of ze naar
de wc mocht, en dat durfde ze niet.
Dat is ongezond.”

Als deskundige voor meertalig
onderwijs, staat haar telefoon deze
dagen roodgloeiend. „Schoolbestu-
ren vragen ons te hulp bij de opvang
van Oekraïense kinderen. Gisteren
belde er nog een school in Limburg”,
vertelt Duarte.

Dat kan ze, want ze heeft ervaring
te over. Zelf woonde ze jaren in Por-
tugal, Griekenland en Duitsland. Ze
spreekt allerlei talen en doceert
meertaligheid op de pabo, waaron-
der bij de internationale pabo in
Meppel, en bij de tweedegraads lera-
renopleidingen. Haar colleges geeft
ze op alle locaties van NHL Stenden,
als universitair hoofddocent op de
Rijksuniversiteit in Groningen en op
andere onderwijsinstellingen in den
lande. Woensdag hield ze een oratie

op de Universiteit van Amsterdam,
vanwege haar recente aanstelling als
bijzonder hoogleraar Wereldburger-
schap en tweetalig onderwijs.

De crux van haar betoog is deze:
niet zíj moeten louter aanpassen.
Wíj ook. Scholen moeten omden-
ken: niet alleen Nederlandse taal
aan Oekraïense kinderen, laat de
kaaskoppen ook maar iets horen
over dit Oost-Europese land. „Als juf
probeert zich in de andere taal te
verdiepen, geeft dat bij het kind een
gevoel van veiligheid. Kinderen
kunnen beter leren en zijn minder
bezorgd dat ze dingen slecht uitspre-
ken of begrijpen.”

Schoolkinderen met verschillen-
de talige achtergronden die Duarte
begeleidt, werken bijvoorbeeld met
een taal van de week. Kinderen se-
lecteren woorden in Dari, Turks, En-

gels of Spaans die medeleerlingen,
ouders en juffen die week moeten le-
ren. „Dat geeft ze het gevoel: jouw
taal mag hier zijn. We leren van el-
kaar.”

Kinderen met verschillende cul-
tureele achtergronden verrijken el-
kaar. Om die reden vindt Duarte de
nieuwe scholen die zich uitsluitend
op Oekraïense kinderen richten,
niet opportuun. „Dat is niet inclu-
sief. Het zijn gewoon kinderen, laat
ze alsjeblieft zo snel mogelijk in het

reguliere onderwijs meedoen.”
In de praktijk ziet Duarte nog al-

tijd vaak dat docenten – met de beste
intenties – voortdurend zeggen:
„Praat ‘gewoon’ Nederlands”. Het
idee is dan: hoe meer tijd je in een
opdracht steekt, hoe beter je wordt.
Dat klinkt logisch, maar taalkennis
in het brein werkt ingewikkelder. Er
is sprake van een ‘cross-linguistic
transfer’. Dat betekent: veel input
voor Oekraïens, verbetert ook je En-
gels of Nederlands. Hersenen heb-
ben linken tussen talen.

Opvallend is bovendien dat aanle-
ren van een tweede taal het best lukt
als je júíst investeert in de moeder-
taal. Meerdere studies toonden dat
al aan, bijvoorbeeld onderzoek uit
2018 van Turkse kinderen die op-
groeien in Duitsland.

Cijfers van de Organisatie voor

Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OECD) laten zien dat
kinderen die extra onderwijs krijgen
in de eigen taal, beter begrip van een
nieuwe taal ontwikkelen, dan kinde-
ren die vooral extra lessen krijgen in
die andere taal. Bovendien is het be-
ter voor het welbevinden van kinde-
ren en pubers. Duarte: „Want als je
keer op keer hoort: ‘Je moet extra les
want je bent niet goed genoeg’, dan
denk je: laat maar, ik kan het sowie-
so niet.”

Zaken als de Nederlandse inbur-
geringscursus bezorgen Duarte
trouwens sowieso koude rillingen
„De toon is: jullie moeten van óns le-
ren hoe je je moet gedragen in onze
beschaafde wereld. Door die doel-
stelling krijg je polarisatie.”

Maar hoe kunnen scholen in de
praktijk dan goed lesgeven aan de
Oekraïense instroom? „Maak de
meertaligheid zichtbaar in de klas.
Vraag bijvoorbeeld steeds aan de
kinderen: hoe zeg je dit, hoe zeg je
dat.” Daarmee kun je ook ouders, of
oudere broers en zussen betrekken.
Zij kunnen de anderstaligen soms
een beetje helpen.

Ook kun je volgens Duarte goed
werken met taalbuddy’s. Kinderen
van dezelfde taal moet je samen la-
ten werken, dan versterken ze el-
kaar. Dat zag Duarte bijvoorbeeld in
een klas in Joure met Koerdische
jongens, die elkaar steeds uitlegden
wat de bedoeling was.

Ook kunnen scholen hun biblio-
theek aanpassen. „Want soms heb-
ben kinderen gewoon even zin om
iets in de eigen taal te lezen.”

Duarte wil nog graag één ding
kwijt. Ze is eigenlijk verbaasd dat in-
stanties en scholen zich nú pas ver-
diepen in het zogeheten NT2-taalon-
derwijs (les met Nederlands als
tweede taal). „Deze situatie met in-
stroom van vluchtelingen uit Oekra-
ine lijkt nieuw, maar dat is het niet.
Al sinds 2015 krijgt Nederland gol-
ven vluchtelingen uit uit Syrië en
vorig jaar weer uit Afghanistan. Men
reageert nu paniekerig, maar we
hadden tóén al een goed systeem
kunnen ontwikkelen om nu elk kind
goed op te vangen.” De sectorvereni-
ging voor het primair onderwijs, PO-
Raad, gaf toen al het advies: benut de
thuistalen van kinderen.

Daarbij hekelt Duarte de selectie-
ve houding. Vluchtelingkinderen in
voorgaande jaren, waren evengoed
getraumatiseerde kinderen. „Maar
nu willen wij blonde, blauwogige
kinderen welkom heten. De rest is
niet of minder welkom. Ik vind dat
beschamend.”

Koude rillingen van verplicht inburgeren
Leg bij Oekraïense
kinderen niet al-
leen maar nadruk
op het leren van
Nederlandse taal.
Heb oog voor hun
cultuur en taal.
Dat betoogt Joana
da Silveira Duarte
(45), lector meer-
taligheid en gelet-
terdheid van NHL
Stenden.
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Joana da Silveira Duarte: ,,Soms hebben kinderen gewoon even zin om iets in de eigen taal te lezen.’’ FOTO ARCHIEF DVHN

Joana da Silveira
Duarte: heb oog
voor cultuur en
taal vluchtelingen

Dat schrijft staatssecretaris Hans
Vijlbrief (Mijnbouw) in een brief aan
de Tweede Kamer. Hij reageert daar-
mee op een motie die de Kamerle-
den Pieter Grinwis (CU) en Henri

Bontenbal (CDA) vorige week in-
dienden tijdens een debat met mi-
nister Rob Jetten (Klimaat en Ener-
gie) en gisteren steun kreeg van een
ruime Kamermeerderheid.

De motie verzoekt het kabinet ‘te
bezien of GasTerra een doorstart
kans maken als nationaal of Euro-
pees handelshuis voor gas’. Ook de
Mijnraad heeft geadviseerd de gas-
handelsonderneming voort te zet-
ten vanwege zijn kennis van de in-
en verkoop van gas.

Het kabinet voelt daar niet voor,
schrijft Vijlbrief, maar wil de gedach-

te achter de motie onderzoeken ‘om
een coördinerende partij aan te wij-
zen om publieke taken op het gebied
van voorzieningszekerheid uit te
voeren’.

De staatssecretaris spreekt daarbij
van ‘een grote speler zoals GasTerra
met internationale ervaring, die niet
alleen commerciële belangen na-
streeft maar die ook maatschappe-
lijk belangen zoals leveringszeker-
heid behartigt’.

Een doorstart van GasTerra zit er
volgens Vijlbrief niet in omdat de
oorspronkelijke taak van het bedrijf,

de verkoop van gas uit Groningen,
wegvalt nu de winning uit het Sloch-
terenveld stopt.

Bovendien heeft de Staat, die voor
50 procent eigenaar is van GasTerra,
te maken met de twee andere aan-

deelhouders Shell en Esso (elk 25
procent van de aandelen). Die beide
concerns hebben in 2019 besloten de
gashandelsonderneming af te bou-
wen. Eind 2024 met de sluiting van
het bedrijf een feit zijn.

De staatssecretaris schrijft de Ka-
mer dat in Europees verband wordt
bekeken hoe afhankelijkheid van
Russisch gas kan worden beperkt en
tegelijkertijd de leveringszekerheid
veilig kan worden gesteld. Als dat is
gebeurd, kan worden bekeken of er
plaats is voor een opvolger van Gas-
Terra.

Doorstart GasTerra van de baan
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DEN HAAG/GRONINGEN Het kabinet
wil geen doorstart van de Gronin-
ger gashandelsonderneming Gas-
Terra, maar bekijkt of er een verge-
lijkbaar bedrijf moet komen dat
zorgdraagt voor de leveringszeker-
heid van gas.

Kabinet kijkt of
vergelijkbaar
bedrijf levering gas
kan garanderen


