
Opdracht NT-2 

Voor deze opdracht heb ik de medewerking gehad van Sjoera. Sjoera is 

afkomstig uit Sri Lanka. Op haar twaalfde kwam Sjoera met haar familie naar 

Nederland. Ze geldt dus als ‘neveninstromer.’ In Nederland volgde ze twee jaar 

ISK, om daarna vwo te gaan doen op het Beekdal Lyceum in Arnhem.  

Hoewel het Beekdal Lyceum deels is voortgekomen uit een ‘zwarte school,’ heeft 

het geen gericht NT-2 onderwijs. Het aantal NT-2 leerlingen is daar overigens 

ook niet naar. Wel kunnen leerlingen op het Beekdal wekelijks één ‘steunles’ 

volgen. Sjoera, tot het uiterste gedreven om het Nederlands te leren, volgt de 

steunlessen Nederlands.  

Tekstbegrip is het onderdeel waar Sjoera meest moeite mee zegt te hebben. 

Haar woordenschat is nog relatief beperkt en Sjoera zegt daarom soms te 

moeten ‘gokken’ wat een woord betekent. Voor deze gelegenheid heeft ze een 

tekst uitgekozen uit haar methode, Nieuw Nederlands, ster editie VWO 3. De 

tekst - Brainpower – is een interview met de artiest uit 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eerste lezing 

Sjoera leest de tekst voor. Hoe wel ze goed verstaanbaar Nederlands spreekt, 

zijn in uitspraak de sporen het Tamil, haar moedertaal te horen: ze spreekt 

melodieus, verlegt soms klemtonen en wijkt af met haar articulatie. Sommige 

fonemen, afwezig in haar het Tamil, verdraait ze, zoals de /e/, de /I/ en de /γ/ 

(de harde ‘g’): ‘geene boodshappen doen ope koopavond […] ja, ieke mies het 

wel.’1[1] Merkbaar is hoe ze vaak een stomme ‘e’ toevoegt aan woorden.  

Sjoera leest redelijk vloeiend. Een aantal keer hapert haar lezing. Soms is dat bij 

een gecompliceerde zinsconstructie, wat mij een eerste indicatie verschaft van 

Sjoera’s tekstproblemen. Sommige zinnen zijn merkbaar te lang of 

gecompliceerd.  

Maar nog vaker hapert ze bij het lezen van een moeilijk woord. Bij de volgende 

woorden treedt een hapering op: 

• Merg en Brain;  

• Amsterdammer; 

• Candy Dulfer; 

• Krewcial; 

• Een partijtje meeblazen; 

• Rappen; 

• Pias; 

• Artistiek; 

• Plaatenmaatschappij; 

• LL Cool J; 

• Noemenswaardig;  

• Keerzijde;   

• Geïnspireerd;  

• Tournee; 

• Extince; 

• Moeder; 

• Perceptie; 

• Bentley;  

                                                            
1[1]

 Dit is een gechargeerde weergave van haar afwijkingen. In werkelijkheid maakt ze hier maar 3 van de 5 

weergegeven afwijkingen van het standaard Nederlands. 



• Toyota; 

• Freek de Jonge; 

• Omhelsde;  

• Met een korrel zout nemen; 

• Huurwagen; 

• Diks (?). 

Opvallend is dat het vooral laagfrequente woorden betreft: laagfrequente 

alledaagse woorden (‘platenmaatschappij’), specifieke algemene woorden 

(‘huurwagen’) en figuurlijk taalgebruik (‘met een korrel zout nemen’). Een 

schoolse tekst als deze kent een hoge dichtheid van laagfrequente woorden en 

uitdrukkingen. Voor een autochtone leerling is dit cognitief uitdagend; Voor een 

neveninstromer als Sjoera kan zo’n tekst problematisch worden. Of dat zo is, 

weet ik op dit moment niet zeker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herlezing van een alinea  

Over het algemeen zegt Sjoera de tekst redelijk te begrijpen. Gevraagd naar 

welk tekstdeel ze moeilijk vond, wijst ze op alinea 4. Deze bevat veel van de 

bovengenoemde, laagfrequente woorden. We herlezen de alinea. Een woord dat 

Sjoera niet kent, is bijvoorbeeld ‘roem.’ Haar grootste problemen lijken zich op 

het lexicale niveau af te spelen. 

Ik probeer het woord ‘roem’ uit te leggen, maar word gesteld voor de 

verraderlijke abstractiegraad waar we op verkeren. Ik vraag Sjoera de regels 

eromheen te herlezen, maar dit helpt haar niet verder. Ik geef vervolgens een 

omschrijving van het woord: ‘dat mensen je gaan aanbidden, de eer.’ Als ik de 

opname terugzie, valt het me op hoe ik me onbewust laat ondersteunen door 

woord en gebaar: ik maak een aanbiddende beweging. De omschrijving blijft, 

ondanks dat, wat abstract. In plaats van deze definitie, had ik misschien beter 

een concreet voorbeeld kunnen nemen, maar Sjoera begrijpt het woord. 

Nog een woord waar Sjoera op stuit, is ‘LL Cool J’. Ik vraag haar wat dit woord 

kan betekenen (socratische methode) en Sjoera komt aardig in de buurt: ‘een 

DJ?’  Haar eerder genoemde ‘gokstrategie’ blijkt hier te werken. Het toont nog 

een grote barrière waar Sjoera hier op stuit: haar kennis van de westerse 

context. Deze tekst veronderstelt grote kennis van westerse namen en 

fenomenen: ‘Freek de Jonge’, ‘Candy Dulfer’, ‘Bentley’. Sjoera heeft deze kennis 

niet of nauwelijks, wat de tekst voor haar moeilijk te lezen maakt. 

 

Het grootste deel van deze alinea is geciteerd. Ik stel daarom de vraag wie hier 

geciteerd wordt. Sjoera raadt verkeerd en ze noemt LL Cool J. Het laat zien hoe 

ze ook op andere niveaus van de tekst moeite kan hebben. Gevraagd naar het 

onderwerp van de tekst, komt Sjoera met veel details, maar ze kan het niet 

precies benoemen. Sjoera’s cognitieve vermogens lijken te zeer opgeslokt door 

het microniveau om grotere structuren – onderwerp, interviewstructuur enz. - te 

begrijpen.  

Pas bij deze herlezing merk ik voor welke problemen Sjoera zoal gesteld wordt 

en verwonder me daarover.  

We gaan de vragen maken.  



Beantwoording van de vragen 

De eerste vraag bij de tekst luidt: “Leg in je eigen woorden het woordgrapje uit 

de eerste zin uit.” Ook hier schiet Sjoera’s talige kennis tekort. Door merg en 

brain is de naam van het album van Brainpower. Het is een toespeling op de 

uitdrukking ‘door merg en been gaan’, maar Sjoera kan de naam slechts letterlijk 

uitleggen.  

De tweede vraag luidt: “Welk verband geeft het signaalwoord ‘bovendien’ aan?” 

Sjoera kan dit verband zo oplepelen: ‘opsommend verband.’ Algemene 

schoolwoorden zoals deze heeft ze voortreffelijk uit haar hoofd geleerd. Maar als 

ze de twee onderdelen van de opsomming moet geven (derde vraag), wordt het 

al lastiger. De zin luidt: “Na jarenlang […] zwoegen brak de Amsterdammer 

eindelijk door. Brainpower bracht met Door merg en Brain de Nederhop 

bovendien een paar flinke stappen verder in haar ontwikkeling en bekendheid.” 

Sjoera merkt als opgesomde delen op: ontwikkeling en bekendheid. Ze merkt 

niet op, dat het eerste deel van de opsomming teruggrijpt naar wat er voor 

‘bovendien’ stond: “de Amsterdammer [brak] eindelijk door.”  

Sjoera’s beantwoording van de andere vragen, past helemaal in dit stramien. 

Sjoera heeft de tekstverbanden uit haar hoofd geleerd en weet daarom een 

aantal vragen goed te beantwoorden. Haar intuïtieve tekstbegrip laat het echter 

vaak afweten. Met gecompliceerde talige constructies heeft ze grote moeite. Veel 

vragen beantwoord ze daarom verkeerd. Soms moet ik doorvragen voordat 

Sjoera tot het goede antwoord komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusie 

Voorliggend practicum heeft eigenlijk de voornaamste bekende, theoretische 

inzichten uit het college bevestigd. Sjoera, vijftien jaar oud, is op haar twaalfde 

naar Nederland gekomen. Ze geldt dus als ‘neveninstromer’ en worstelt met alle 

talige problemen van dien.  

Het voornaamste daarvan is haar woordenschat. Hoewel Sjoera naar mijn 

inschatting erg intelligent is en met alle vakken goed meekan, is haar 

woordenschat nog niet voldoende als het gaat om schools tekstbegrip. De hier 

gebruikte teksten zijn (lexicaal) afgestemd op een gemiddelde (autochtone) 

vwo’er. Sjoera is echter geen gemiddelde vwo’er: ze is pas drie jaar in Nederland 

en haar woordenschat is, hoewel basaal, nog dagelijks bezig te groeien. Naar 

mijn inschatting kent ze ongeveer 95 % van de in de tekst gebruikte woorden.2[2] 

De tekst is daarmee nog net begrijpelijk voor haar. Het dekkingspercentage van 

gekende woorden blijft boven de 90 %. 

Een hieraan gerelateerd probleem ligt in haar kennis van de westerse context. 

Een schoolse tekst als gebruikt vraagt om een grote contextuele kennis. In 

voorgaande betreft het vooral de context van de hiphopscène. Sjoera heeft die 

kennis niet, en is er dus op aangewezen om te ‘gokken’ wat een woord of naam 

betekent. Soms lukt dat, soms niet. 

Sjoera werkt met grote inzet aan haar beheersing van het Nederlands. Op 

verschillende terreinen heeft ze deze bewonderenswaardig bijgewerkt. Ze heeft 

inmiddels een basale woordenschat en meer dan dat. Alle algemene 

schooltaalwoorden, die in de tekstvragen bekend werden verondersteld, kent 

Sjoera. Ook kent ze de signaalwoorden.  

Maar hoe deze signaalwoorden functioneren, voelt ze niet altijd aan en ook 

daarin ligt een moeilijkheid voor haar tekstbegrip. Met complexe zin- en 

alineaconstructies heeft ze nog veel moeite. Dit is het mesoniveau van de tekst. 

Tot slot is er dan nog het macroniveau van de tekst, waarin veel van de 

voornoemde problemen weer doorwerken. Met zaken als onderwerp, 

hoofdgedachte en tekststructuur heeft Sjoera grote moeite. Sjoera’s cognitieve 

vermogens lijken te zeer opgeslokt door lagere niveaus van de tekst, om deze op 

macroniveau goed te begrijpen. Tekstbegrip zal daarom misschien altijd wel een 

moeilijk onderdeel blijven, zelfs blijft Sjoera zich met grote vastberadenheid 

inzetten en stapje voor stapje groeien. Een echte sta-in-de-weg hoeft dat voor 

haar niet te zijn: het geraffineerde tekstbegrip dat bij Nederlands gevraagd 

wordt, is maar een deel van het vak. En Nederlands is maar een deel van haar 

eindexamen. 

 

                                                            
2[2]

 Wanneer er naast de 24 geciteerde woorden nog ongeveer 16 zijn die ze niet kent – en daar ga ik zeker van uit 
(vgl. ‘roem’) - dan is dat ongeveer 5 % van de hele tekst (+/- 800 woorden). 


