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6. OPZET EN UITVOERING VAN HET
SURVEY-ONDERZOEK

Na de verkenning op theoretisch gebied, gaat het nu om een beeld van de onderzoekssituatie. Deze
onderzoeksfase is erop gericht mogelijke statistische samenhangen vast te stellen met betrekking tot
de situatie van bicultureel-tweetalige socialisatie van de Griekse leerlingen.

In de volgende paragrafen wordt een beschrijving en verantwoording gegeven van de
onderzoeksopzet en de uitvoering van het uitgevoerde survey-onderzoek. Eerst zal de probleem- en
doelstelling worden uiteengezet (6.1). In paragraaf 6.2 leggen we de overwegingen uit die ten grondslag
liggen aan het gekozen type en de grondvorm van het onderzoek. Tevens behandelen we relevante
literatuur over zogenoemde interviewer-effecten, namelijk de invloed van de etnische afkomst van de
interviewer in survey-onderzoek in het bijzonder. Het gebruikte onderzoeksinstrumentarium wordt
beschreven en verantwoord, in dit geval de vragenlijsten die de leidraad vormen van het empirische
gedeelte van deze studie (6.3). Een onderwerp dat in dit deel van het rapport thuishoort is de
beschrijving van de onderzoekspopulaties (6.4). In paragraaf 6.5 wordt ingegaan op de opzet en
inhoudelijke constructie van het onderzoeksinstrumentarium in de vorm van vragenlijsten. Daarna
volgt een schets van de verschillende activiteiten die nodig waren om de onderzoeksgegevens te
verzamelen (6.6). De (non)-respons komt in paragraaf 6.7 aan de orde. Vervolgens wordt een
verantwoording gegeven van de bewerkingsmethoden die voor de analyse en presentatie van het
verzamelde onderzoeksmateriaal zijn toegepast. Hiertoe behoort het gebruik van statistische technieken
(6.8).

6.1 Probleem- en doelstellingen

De doelstellingen van de onderhavige studie kunnen als volgt worden omschreven:
- ontwikkelen van instrumenten voor het onderzoeken van de bicultureel-tweetalige

socialisatie van Griekse leerlingen;
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- analyse van de relaties tussen enerzijds veronderstelde determinanten van socialisatie-
handelen (leerlingkenmerken, ouderkenmerken, schoolkenmerken) en anderzijds aspecten
van de bicultureel-tweetalige socialisatie van de leerlingen.

Vanuit het vertrekpunt bezien ligt het in de rede om met betrekking tot drie omvangrijke variabelen-
clusters namelijk leerlingkenmerken,  ouderkenmerken, schoolkenmerken data te verzamelen en te
analyseren. Wat betreft de leerlingkenmerken zijn niet alleen de individuele kenmerken van de leerling
zelf als relevant object van onderzoek beschouwd, maar ook hun achtergrondkenmerken. Bij
ouderkenmerken zijn niet alleen individuele kenmerken, maar voornamelijk kenmerken met betrekking
tot de opvoeding van hun kinderen onder de loep genomen. Bij onderwijskenmerken (kenmerken van
de Nederlandse en de Griekse school) is gedacht aan kenmerken van de schoolorganisatie en kenmer-
ken van het onderwijsleerproces.
De probleemstelling die hieruit voorvloeit luidt:

- Wat is de situatie van bicultureel-tweetalige socialisatie van Griekse leerlingen in
Nederland.

Concentrerend op hun socialisatie op het individuele niveau.  Dit houdt in dat in dit onderzoek het
gedrag van individuen centraal staat.  De socialisatie wordt gezien tegen de achtergrond van de
migratie van de gezinnen en van hun sociaal-culturele en economische positie in Nederland.
Er zijn de volgende deelvragen afgeleid:

- Hoe kenmerkt zich de socialisatie van Griekse leerlingen in Nederland: wat zijn de individuele
kenmerken en de achtergrondkenmerken van de leerlingen in termen van sociaal-culturele
voorwaarden en taalattitudes?

- Wat is de relatie van de leerlingen met het Griekstalig onderwijs?

Het verzamelen en evalueren van deze gegevens heeft tot doel een bijdrage te leveren aan:
-     de uitwerking van voorstellen over de bicultureel-tweetalige socialisatie van de Griekse

leerlingen;
- de formulering van algemene principes en doelstellingen van het onderwijs Grieks in

Nederland;
- de ontwikkeling van (leer)materiaal voor intercultureel onderwijs.

Onderzoek naar de culturele voorwaarden van kinderen in beíde samenlevingen is niet alleen uit
pedagogisch en psychologisch maar ook uit onderwijskundig oogpunt noodzakelijk. Het onderzoek
is sociologisch van karakter, met een sterk taalonderwijskundige gerichtheid. De productie van
lesmateriaal in het kader van het nemen van maatregelen ter verkrijging van een biculturele identiteit
gaat uit van de kennis van de culturele voorwaarden van de ontvangers van het materiaal.
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6.2 Methodologische karakterisering van het onderzoek

Het onderzoek is gehouden onder Griekse leerlingen in Nederland die in de drie hoogste groepen van
het basisonderwijs (groepen 6-8) de Griekse lessen van de Secties Moedertaal en OALT-afdelingen
volgen .

Het onderzoek heeft een exploratief en beschrijvend karakter. De exploratieve kant heeft
betrekking op bepaalde samenhangen tussen kenmerken van de onderzoekseenheden. Verschillende
(mogelijke) verbanden worden opgespoord, ideeën gekristalliseerd, veronderstellingen worden
aangepast aan de tussentijdse resultaten, etc.

Aangezien we niet vooraf beschikken over een hypothese en een theorie, ligt ook een
beschrijvend onderzoek voor de hand. Kenmerkend voor een beschrijvend onderzoek is dat er een
systematische beschrijving en catalogisering van gevallen wordt gegeven. Er wordt gecategoriseerd
en geteld, er worden tabellen en grafieken gemaakt.

Het onderzoeksmodel is een survey. Bij een survey-onderzoek worden in de regel bij een
groot aantal onderzoekseenheden via systematische ondervraging gegevens over veel kenmerken
verzameld die meestal betrekking hebben op meningen, motieven, attituden, persoons- en
achtergrondgegevens. Survey-onderzoek is vooral geschikt bij beschrijvend onderzoek, dus als men
geen uitspraken wil doen over causale verbanden tussen kenmerken.

Een survey als onderzoeksmodel is minder geschikt als waarnemingsmethode wanneer helemaal
geen informatie beschikbaar is over een onderwerp. In een dergelijke situatie biedt een open aanpak
meer mogelijkheden om informatie te verzamelen. In ons geval was bij de start van het onderzoek over
de Griekse gemeenschap en het Griekse onderwijs in Nederland (zie 1.5) literatuur beschikbaar die
bruikbaar was bij het formuleren van ideeën over de inhoud van het vraaggesprek.

Deze ideeën dienden vervolgens door middel van een pilot-onderzoek gecontroleerd en
bijgesteld te worden. Gegeven de probleemstelling was het duidelijk dat er een relatief groot aantal
leerlingen zou worden gevraagd aan het onderzoek deel te nemen. We dienen over betrouwbare en
valide meetinstrumenten te beschikken. Onder deze voorwaarden bood een survey met gebruik van
voorgestructureerde vragenlijsten (schriftelijke enquête) goede mogelijkheden om gegevens te
verzamelen. Daarmee kan men een grote groep op een uniforme wijze bereiken. Voorts levert een
schriftelijke enquête eenvoudig opvraagbare gegevens op. Anoniem en strikt vertrouwelijk, dus
minder gevoelig voor het risico van sociaal wenselijke antwoorden.

In een survey is het onvermijdelijk dat interviewers, meestal onbedoeld, de antwoorden van
ondervraagden beïnvloeden en zelfs systematische vertekening kunnen veroorzaken. Mensen hebben
over het algemeen de neiging zich van hun goede kant te laten zien en geven een antwoord waarvan
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zij denken dat het een goede indruk zal maken (Baarda e.a, 1993 :135). Uit buitenlandse literatuur
(Schaeffer, 1980; Anderson e.a, 1988; Finkel e.a, 1991) over deze zogenoemde interviewer-effecten
wordt duidelijk dat ook de etnische achtergrond van de interviewer de antwoorden van ondervraagden
kan beïnvloeden en dat men vooral bij etnisch-relevante thema’s bedacht dient te zijn op deze
beïnvloeding. In de Angelsaksische literatuur wordt gesproken van ‘race-of-interviewer’ effect.

Meloen & Veenman (1990) hebben in Nederland onderzoek verricht naar response-effecten
bij survey-onderzoek onder minderheden. Zij signaleren weliswaar effecten van verschillen in afkomst
van interviewers, maar niet altijd is duidelijk in hoeverre deze zijn te generaliseren. Risvanoglu-Bilgin
e.a. (1986) concluderen naar aanleiding van een onderzoek onder Turken – waarin een Turkse en een
Nederlandse interviewster zijn ingezet en waarbij vragenlijsten met gesloten en open vragen
voorkomen – dat de Turkse onderzoekster bij open vragen uitbreider materiaal verzamelt dan de
Nederlandse onderzoekster. Hun bevindingen komen overeen met die van Baca Zinn (1979) die
Mexicanen heeft onderzocht en beargumenteerde dat een Mexicaanse interviewer meer inzicht heeft
in de motieven van Mexicaanse informanten, waardoor deze zich begrepen voelen en daarom meer
vertrouwelijke informatie verstrekken. Weeks & Moore (1981) kunnen geen invloed van de afkomst
van de interviewer vaststellen, terwijl Reese e.a. (1986) wel verschillen in antwoorden vinden wanneer
de interviewer uit de eigen dan wel een andere etnische groep komt.

Van Heelsum (1997) constateert dat, wanneer de interviewer van andere etnische afkomst is
dan de ondervraagde, de laatste probeert de overeenkomsten tussen hem of haar en de interviewer te
benadrukken, of in elk geval de verschillen niet te groot te doen lijken. Voor de onderzoeker ligt
daarmee ook voor de hand dat juist onderwerpen die iets te maken hebben met de ‘ethnic boundary’
tussen de dominante meerderheid en de betreffende allochtone groep een interviewer-effect teweeg
zullen brengen. Van Heelsum (1997:53) concludeert dat “bij etnisch-specifieke onderwerpen meer
interviewer-effect voorkomt dan bij niet-etnisch-specifieke onderwerpen, alsook dat bij onderwerpen
die betrekking hebben op persoonlijke relaties meer invloed waarneembaar is van de afkomst van de
interviewer dan bij onderwerpen die dat niet hebben.”

In het onderhavige onderzoek zijn de interviews zowel door Nederlanders als door Grieken
afgenomen.

6.3 Beschrijving en verantwoording van het onderzoeksinstrument

Het onderzoek naar de bicultureel-tweetalige socialisatie van de Griekse leerlingen is verricht vanuit
vier invalshoeken: vanuit die van de leerlingen, van hun ouders, van hun Griekse en van hun
Nederlandse leerkrachten.
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Gezien het doel en het karakter van het onderzoek en om redenen van praktische aard
(beoogde omvang van de onderzoeksgroep) lag het voor de hand als onderzoeksinstrument de post-
enquête te kiezen. Het is een relatief voordelige manier om informatie te verkrijgen van vier doelgroepen.
Afgezien van het empirische materiaal dat met de vragenlijsten werd verzameld, is ook gebruik gemaakt
van statistische gegevens afkomstig van het bureau van de Griekse onderwijsattaché voor de Benelux
te Brussel en van de archieven van de scholen. Tevens is getracht onderzoek naar het Griekstalig
onderwijs in Nederland en Griekenland te doen door middel van een documentenanalyse (wetten,
presidentiële verordeningen, ministeriële besluiten, interstatelijke overeenkomsten etc.), alsook door
middel van een analyse van de desbetreffende onderwijspolitiek van Griekenland en Nederland
(Dialektopoulos, 1998).

Met het oog op de verwerking van de gegevens is  gebruik gemaakt van gestructureerde
vragenlijsten. Gestructureerd wil zeggen dat van tevoren bekend is wat voor informatie nodig is en
wat voor antwoorden kunnen worden verwacht. Een gestructureerde informatieverzameling is pas
mogelijk wanneer men al veel kennis heeft van het onderzoeksveld en/of het onderzoeksobject
duidelijk omlijnd is (Baarda e.a, 1993:128). Bovendien wordt er een directe dataverzameling uitgevoerd.

Concreet zijn de volgende vragenlijsten gebruikt:
1. voor leerlingen die onderwijs volgden aan de Secties Moedertaal en de OALT-afdelingen

in de bovenbouwgroepen 6-8;
2. voor ouders van bovenstaande leerlingen;
3. voor leerkrachten die les gaven aan de Secties Moedertaal en de OALT-afdelingen;
4. voor Nederlandse leerkrachten die Griekse leerlingen in hun klas hadden.

Er is een vooronderzoek gedaan waarin een concept-vragenlijst is voorgelegd aan tien leerlingen,
tien ouders, vijf Nederlandse leerkrachten en drie Griekse leerkrachten uit de onderzoekspopulaties.
We bouwden het pilot-onderzoek zo op dat naast het beantwoorden van de vragen over de bicultureel-
tweetalige socialisatie veel ruimte was voor commentaar en gesprek. We kregen door de gesprekken
meer inzicht in de leef- en gedachtenwereld van de ondervraagde leerlingen, ouders en leerkrachten.
Bovendien kregen zij de kans op- en aanmerkingen bij de vragen te maken, onderwerpen toe te
voegen en nuanceringen aan te brengen. Zodoende werd inzicht verkregen in de mate waarin de tot
dusver gekozen onderwerpen aansloten bij de belevingswereld van de respondenten. Op grond van
deze proefenquêtes werden enkele items uit de enquêtes geschrapt. Andere kwamen in aanmerking
voor herformulering. Sommige items die als stellingen waren geformuleerd, werden afgezwakt, andere
aangescherpt. Bovendien werd een aantal mogelijkheden en onmogelijkheden duidelijk. Het
commentaar dat naar voren kwam is verwerkt in de uiteindelijke vragenlijsten. We namen in deze
vragenlijsten ook stellingen op die als spontane uitingen van de kinderen, de ouders en de leerkrachten
in het vooronderzoek waren opgetekend.
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6.4 Onderzoekspopulaties

Het survey-onderzoek is gericht op vier doelgroepen:

a. Leerlingen
Leerlingen die tenminste één Griekse ouder hebben en die in een van de drie hoogste groepen van het
basisonderwijs de Griekse lessen volgen. Het overgrote deel van deze kinderen is in Nederland
geboren en heeft uitsluitend of voornamelijk in Nederland gewoond. Een klein gedeelte is voor of
tijdens de leerplichtige leeftijd naar Nederland geëmigreerd1.

Omdat de omvang van de populatie niet onoverzienbaar groot is, is de gehele onderzoeks-
populatie van de groepen 6, 7 en 8 in het onderzoek betrokken. Wij richten ons op de leerlingen van
de drie hoogste groepen van het basisonderwijs, omdat zij over een hoger cognitief niveau beschikken
dan de leerlingen van de lagere groepen en zich een duidelijker beeld en enigszins gestabiliseerde
ideeën hebben gevormd van de beide landen en culturen, op grond van hun ervaringen met hun
directe en indirecte omgeving. Deze leerlingen zijn inmiddels op een leeftijd gekomen waarop ze
ideeën (gaan) ontwikkelen over hun toekomstperspectief en over de vraag of dit perspectief in
Nederland of in Griekenland gelegen is.

Het gaat hier om 120 leerlingen die in 9 Secties Moedertaal en 3 OALT-afdelingen de Griekse
lessen volgden in het schooljaar 1997-1998. Deze Secties Moedertaal en OALT-afdelingen zijn
verspreid over de steden waar zich een  concentratie Grieken bevindt.

74 leerlingen volgde de Griekse lessen bij Secties Moedertaalonderwijs die onder de verant-
woordelijkheid vallen van Griekse instanties. 46 leerlingen volgden de Griekse lessen bij OALT-
afdelingen onder verantwoordelijkheid van Nederlandse instanties.
De onderzoekspopulatie is als volgt onderverdeeld naar schooltype in Tabel 2a/b2.

b. Ouders
De doelgroep bestaat uit die ouderparen van wie tenminste één partner van Griekse afkomst is en die
hun kind(eren) naar de Griekse lessen sturen in de hoogste drie groepen van het basis-onderwijs.

De ouders als informanten zijn geringer in aantal dan de leerlingen, doordat van sommige
ouders meer dan één kind de Griekse lessen volgt. Ouders die in deze categorie vallen is gevraagd
slechts één enquêteformulier in te vullen. Het totaal aantal bevraagde ouders bedraagt daardoor 109.
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Tabel 2a.  Secties Moedertaalonderwijs (onder verantwoordelijkheid van Griekse instanties)

Scholen                 Groepen

     6de                7de    8ste

jongens  meisjes totaal    jongens meisjes   totaal jongens       meisjes       totaal

1. Den Haag      2       1     3   -     2 2      -      1     1
2. Eindhoven      1 -     1   -     2 2      - -     -
3. Geleen      1 2     3   -     1 1      1 -     1
4. Groningen      3 1     4   1     4 5      - 1     1
5. Maastricht      1 -     1   1     - 1      - 2     2
6. Nijmegen      - 1     1   -     1 1      2 1     3
7. Rotterdam      3 2     5   2     2 4      3 2     5
8. Tilburg      - 1     1   -     1 1      2 1     3
9. Utrecht      4 4     8   3     2 5      4 5     9

Totaal     15     12   27   7   15     22    12     13   25

Tabel 2b.  OALT-afdelingen (onder verantwoordelijkheid van Nederlandse instanties)

Scholen                                                                             Groepen

                                    6de                                         7de                                        8ste

       jongens   meisjes totaal    jongens meisjes    totaal  jongens meisjes      totaal

1. ‘De scholekster’
te Amsterdam*      3 2     5         2     2 4 1      2    3

2. ‘De Baanbreker’
te Gorinchem            3 3     6         2     1       3       4      -          4

3. ‘Odysseus’ te
Utrecht      7 3   10   1     4 5 3      3    6

Totaal                13 8   21         5     7     12       8      5  13

* Op deze school wordt echter de indeling onder-, middel- en bovenbouw gehanteerd i.p.v groepen

c. Griekse leerkrachten
De doelgroep betreft naar Nederland uitgezonden of reeds in Nederland gevestigde Grieken die
werkzaam zijn in de Secties Moedertaalonderwijs en in de OALT-afdelingen in de drie hoogste groe-
pen van de basisschool. In de praktijk zijn de meeste Griekse scholen eenmansscholen, met
uitzondering van de Moedertaalsecties te Utrecht en Rotterdam en de OALT-afdeling ‘Odysseus’
waar twee leerkrachten de lessen voor onder- en bovenbouw verzorgen. De doelgroep bestaat uit 3
onderwijzers aangesteld door de Nederlandse Gemeenten in de OALT-afdelingen en 7 die door het
Griekse Ministerie van Onderwijs zijn uitgezonden voor de Secties Moedertaalonderwijs, in totaal
dus 10 leerkrachten.
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d. Nederlandse leerkrachten. Nederandse leerkrachten
Deze doelgroep betreft Nederlandse leerkrachten - van alle typen basisscholen - die les geven in een
van de drie hoogste groepen en in hun klas leerlingen van Griekse afkomst hebben die Grieks volgen.

Als de Nederlandse leerkrachten in hun klas meer dan één leerling hadden die binnen deze
categorie valt, hoeven ze slechts één vragenlijst in te vullen. In totaal zijn 94 Nederlandse leerkrachten
bevraagd.

Tabel 3.  Totaal aantal aangeschreven informanten per doelgroep

Doelgroepen Aantal

Leerlingen 120
Ouders 109
Griekse leerkrachten 10
Nederlandse leerkrachten 94

6.5 Opzet en inhoudelijke constructie van de enquêtes

Onderdeel van het onderzoek is de constructie van de vragenlijsten waarin de variabelen uit de
probleemstelling geoperationaliseerd worden. De vragenlijsten hadden ten doel informatie te
verzamelen die betrekking heeft op:

- de gezins- en schoolbiografie van de leerlingen, op hun houding ten aanzien van het
onderwijs Grieks, op de omstandigheden waarin het onderwijs Grieks gegeven wordt, op
de sociaal-culturele en leervoorwaarden van de leerlingen (cognitieve en affectieve
dimensie) en op hun interculturele oriëntaties;

- de houding van het gezin ten aanzien van het onderwijs Grieks, op zijn opvattingen over
de omstandigheden waarin dat onderwijs gegeven wordt, op het functioneren van het
gezin als socialisatie-instelling en op zijn bi- en interculturele oriëntaties;

- de opvattingen van de Griekse leerkrachten over de relatie van de leerlingen met het
onderwijs Grieks, op de omstandigheden waarin dat onderwijs gegeven wordt en de
effectiviteit ervan, op de opvattingen van de leerkrachten over de biculturele relatie van
de leerlingen en op de interculturele oriëntaties van de school;
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- de opvattingen van de Nederlandse leerkrachten over de biculturele relatie van de Griekse
leerlingen, op de relaties van de Nederlandse school met het onderwijs Grieks, op de
effectiviteit van de Nederlandse school als instelling die socialiserende elementen en
kennis overdraagt en op hun interculturele oriëntaties.

Ten behoeve van de samenstelling van zowel de vragenlijsten voor leerlingen als die voor ouders en
Griekse leraren is gebruik gemaakt van (onderdelen van) de itemlijsten van Damanakis (1988). De
vragenlijsten voor leerlingen en ouders zijn aangeboden in zowel het Grieks als het Nederlands. Dit
is gedaan om te voorkomen dat leerlingen en ouders die een van beide talen slecht beheersen buiten
het onderzoek zouden vallen.

De opzet en inhoudelijke constructie van de enquêtes voor de vier verschillende doelgroepen
vertoont veel overeenkomsten; veel vragen zijn identiek. Het doel hiervan is te onderzoeken hoe elke
doelgroep vanuit zijn eigen gezichtspunt tegen bepaalde onderwerpen aankijkt, met als centraal
thema de vraag naar de bicultureel-tweetalige socialisatie van de leerlingen. Bijna alle vragen in de
vragenlijsten zijn gesloten: de mogelijke antwoorden zijn daarbij van te voren gegeven of de
vragenlijsten bevatten een set van uitspraken (items) waarop naar de mate van instemming wordt
gevraagd. Alleen de laatste vraag in de vragenlijst voor de ouders en Griekse leerkrachten is een
open vraag. De bedoeling hiervan is ruimte te geven voor aanvullende opmerkingen en suggesties.

Hieronder volgt een korte toelichting op de enquêtes per doelgroep. De structuur van de enquêtes
wordt besproken en de categorieën met de daarbij behorende vragen worden globaal weergegeven.

a. Leerlingen
De belangrijkste informatie moest verkregen worden van de leerlingen. De leerlingen konden hun
antwoorden geven in de taal van hun voorkeur. De vragenlijst bestond uit 38 vragen, alle gesloten
(zie Bijlage I). De beantwoording vergde ongeveer 30 minuten.
De vragenlijst is opgebouwd uit 5 categorieën.
De categorieën zijn:
-    Vragen van algemene aard (gezins- en schoolbiografie) (vr. 1 t/m 11)
Deze vragen dienen als achtergrondinformatie; ze hebben betrekking op gegevens als leeftijd, sekse,
geboorteland, waar het kind opgegroeid is enz.
-  Attitude van de leerlingen ten opzichte van de lessen Grieks (vr. 12, 13)
Er worden redenen aangegeven waarom het kind de lessen Grieks volgt, resp. er mee op zou willen
houden.
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- Omstandigheden waarin het onderwijs Grieks gegeven wordt (vr. 15 t/m 19)
Er wordt zowel gevraagd naar een oordeel over de Griekse lesstof op zich als naar een oordeel in
vergelijking met de stof van de Nederlandse school. Ook kan de leerling aangeven in hoeverre hij/zij
(on)tevreden is over de wijze waarop culturele onderwerpen in de les behandeld worden (geschiedenis,
godsdienst, wereldoriëntatie, aardrijkskunde). Verder wordt de leerling gevraagd aan te geven of  hij
bij een van de vakken leermoeilijkheden heeft en aan welke factoren hij die toeschrijft.
-    De sociaal-culturele en cognitieve voorwaarden van de leerling (vr. 14, 20 t/m 30 en 34 t/m 38)
Hier komen vragen aan de orde die als doel hebben gegevens te verzamelen over het culturele en
talige kapitaal van de leerling. De leerling kan – direct of indirect – aangeven in welke mate hij/zij
culturele stimuli ondervindt van het Nederlandse en het Griekse culturele systeem, en welke attitude
hij ten opzichte van de beide talen heeft. Meer in het bijzonder concentreert de studie van de culturele
en talige socialisatie van kinderen op individueel niveau zich op de cognitieve en affectieve dimensie,
maar ook op de belevingservaring.
- De interculturele oriëntatie van de leerling (vr. 31 t/m 33)
Hoe ‘open’ staan de leerlingen tegenover andere allochtone groepen in Nederland en in hoeverre zijn
zij bereid tot culturele toenadering?

b. Ouders

De vragenlijst voor de ouders was eveneens tweetalig (Grieks-Nederlands) opgesteld en omvatte 29
vragen (zie Bijlage II). De laatste vraag was een open vraag naar suggesties en wensen van de ouders
aangaande de culturele vorming van hun kinderen op de Griekse school. De beantwoording van de
vragen vergde ongeveer 20 minuten.
De vragenlijst is opgebouwd rond de thema’s:
- De attitude van ouders ten opzichte van het onderwijs Grieks (vr. 1, 2, 3)
De redenen waarom de ouders hun kind(eren) naar de Griekse school sturen, alsook eventuele
redenen om hun kind(eren) er niet langer heen te sturen.
-   Omstandigheden waarin het onderwijs Grieks gegeven wordt (vr. 6, 20)
Er wordt zowel gevraagd naar de (on)tevredenheid van de ouders over de Griekse lesstof van
‘culturele’ onderwerpen op zich als naar hun mening over het curriculum.
- De sociáliserende functie van de ouders (vr. 4, 5, 7-15, 18)
De houding van de ouders ten aanzien van de sociaal-culturele ontwikkeling van hun kinderen
binnen twee systemen (de Nederlandse en de Griekse) en de prikkels die zij hun in dit opzicht
verschaffen.
-   Interculturele oriëntatie van de ouders (vr. 19)
In hoeverre staan de ouders open voor andere allochtone groepen en in hoeverre vinden zij het
wenselijk dat hun kinderen een interculturele identiteit ontwikkelen?
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-   Visie op de biculturele houding van hun kinderen (vr. 16,17, 21)
Wat is de positie van ouders ten opzichte van de biculturele houding van hun kinderen die in
specifieke socialisatie-omstandigheden opgroeien in bicultureel-tweetalige omgevingen.
- Persoonlijke gegevens over de ouders (vr. 22 t/m 28)
In dit gedeelte worden vragen gesteld die erop gericht zijn gegevens te verzamelen omtrent nationaliteit,
opleiding, bezigheden, (Nederlandse) taalbeheersing e.d. van de ouders.

c. Griekse leerkrachten
De vragenlijst voor de Griekse leerkrachten die lesgeven in de hoogste drie groepen van de Secties
Moedertaalonderwijs en de OALT-afdelingen was opgesteld in het Grieks enc. Griekse leerkrachten
bestond uit 33 vragen (zie Bijlage III). De laatste vraag was een open vraag naar opmerkingen met
betrekking tot de culturele vorming van de leerlingen. De beantwoording van de vragenlijst vergde
ongeveer 20 minuten.
De enquête was opgebouwd uit 6 gedeelten, namelijk:
- Attitude van leerlingen ten opzichte van het onderwijs Grieks (vr. 3, 4)
De onderwijzers zetten de redenen uiteen waarom leerlingen naar de Griekse school komen, maar ook
de redenen waaraan wellicht hun onregelmatige opkomst bij de lessen te wijten is. Dezelfde vragen
zijn gesteld aan de ouders en de leerlingen zelf.
-   Omstandigheden waarin het onderwijs Grieks gegeven wordt (vr. 1, 2, 5, 10, 19)
Hiermee worden gegevens verzameld over de omstandigheden waarin het onderwijs Grieks gegeven
wordt in Nederland.
- De interculturele oriëntatie van de Griekse school (vr. 11 t/m 17 en 26)
Deze categorie vragen is opgenomen om te achterhalen wat de Griekse school al aan intercultureel
onderwijs doet en wat de leerling opsteekt van intercultureel onderwijs binnen en buiten school
(excursies e.d.).
-   De effectiviteit van het onderwijs Grieks (vr. 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28)
De kracht en de socialiserende rol van de Griekse school als overdrager van culturele elementen en
kennis aan Griekse leerlingen.
-   Visie op de biculturele relatie van de leerlingen (vr. 23, 24, 29)
De antwoorden op deze vragen geven een beeld van de positie van de leerkrachten ten opzichte van
de biculturele relatie van de Griekse leerlingen in bicultureel-tweetalige omgevingen in het gastland.
-   Persoonlijke gegevens van de leerkrachten (vr. 30, 31, 32)
Vragen omtrent het aantal dienstjaren van de leerkracht en de mate waarin hij/zij het Nederlands
beheerst.
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d. Nederlandse leerkrachten
De vragenlijst voor de Nederlandse leerkrachten die lesgeven in de drie hoogste groepen van het
basisonderwijs en leerlingen in de klas hebben die ook de Griekse lessen volgen was in het Nederlands
gesteld en bestond uit 17 vragen (zie Bijlage IV). Alle vragen waren gesloten en de beantwoording
vergde ongeveer 15 minuten.
De vragenlijst is onderverdeeld in 5 categorieën:
-   Algemene gegevens (vr. 1, 2)
Deze gegevens hebben betrekking op de (al dan niet godsdienstige) richting van de Nederlandse
school, de groepen waarin de Griekse leerlingen zitten en de contacten met de Griekse school.
-   Relaties tussen de Nederlandse school  en  het onderwijs Grieks (vr. 3, 4, 13, 14, 15, 17)
Deze vragen onderzoeken de relaties van de Nederlandse school met het onderwijs Grieks.
-   De interculturele oriëntatie van de Nederlandse school (vr. 5 t/m 9 en 14 t/m 17)
Door middel van deze vragen wordt achterhaald wat de Nederlandse school al aan intercultureel
onderwijs doet en wat de leerling opsteekt van intercultureel onderwijs binnen en buiten school. Hoe
vertrouwd is de Nederlandse leerkracht met de interculturele realiteit?
-   De effectiviteit van de Nederlandse school (vr. 10, 11, 12)
De kracht  en de socialiserende rol van de Nederlandse school als overdrager van socialiserende
elementen aan de Griekse leerlingen.
-   Visie op de biculturele houding van de leerlingen (vr. 16)
De visie van de Nederlandse leerkrachten ten opzichte van de biculturele relatie van Griekse leerlingen
die in bicultureel-tweetalige omstandigheden opgroeien. Dezelfde vraag is ook gesteld aan de ouders
van de leerlingen en aan de Griekse leerkrachten.

6.6 Dataverzameling

In mei 1998 zijn alle vragenlijsten toegezonden aan de Secties Moedertaal-onderwijs en de OALT-
afdelingen, per adres aan de verantwoordelijke leerkrachten van de scholen. Hierbij is gebruik gemaakt
van de adressenlijst die het bureau van de Griekse onderwijsattaché te Brussel bezat. De Griekse
leerkrachten werden  door de onderzoeker om hun medewerking gevraagd. Van tevoren waren ze
telefonisch op de hoogte gesteld van het doel van de enquête en was hun gevraagd het aantal
leerlingen in de hoogste drie groepen mee te delen. Ook werd hun verzocht het aantal ouders van die
leerlingen te vermelden (als de ouders meer dan één kind in de drie hoogste groepen hadden, hoefden
ze slechts één vragenlijst te beantwoorden), evenals het aantal Nederlandse leerkrachten dat dergelijke
leerlingen in de klas had (als een Nederlandse leerkracht meer dan één Griekse leerling in de klas had,
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hoefde hij slechts één vragenlijst te beantwoorden). Deze informatie was nodig om te kunnen berekenen
hoeveel vragenlijsten er moesten worden opgestuurd.

Het pakket dat de Griekse scholen toegestuurd kregen bestond uit vier afzonderlijke
vragenlijsten: één voor de leerkracht, één voor de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8, één voor hun
ouders en één voor de Nederlandse leerkrachten van wie de Griekse kinderen Nederlandse les krijgen.
Een introductiebrief begeleidde de vragenlijsten. Hierin werden het doel, het belang en de wijze van
invullen van de enquêtes toegelicht. De respondenten was te kennen gegeven dat de enquêtegegevens
anoniem verwerkt zouden worden.

De Griekse leerkrachten deelden de lijsten op school uit aan de leerlingen in de hoogste drie
groepen, waar zij gelegenheid kregen om ze in te vullen. Dat had het voordeel dat er meer lijsten zijn
teruggekomen dan wanneer ze aan de individuele leerlingen waren toegestuurd. Op deze manier
kwamen ze ook sneller terug en was er de mogelijkheid te controleren hoe volledig de lijst was
ingevuld. De leerlingen werden met nadruk gewezen op het anonieme karakter van de enquête en zij
werden aangespoord zo eerlijk mogelijk te antwoorden en de aanwijzingen van de toelichting op te
volgen.

De leerlingen werd op hun beurt gevraagd zouden een vragenlijst mee te nemen voor hun
ouders en één voor de onderwijzer van hun Nederlandse school. Vervolgens zouden de leerlingen de
ingevulde vragenlijsten van hun ouders en hun Nederlandse onderwijzers weer inleveren bij de
Griekse leerkracht. Ten slotte zouden de Griekse leerkrachten de ingevulde vragenlijsten van alle
doelgroepen (leerlingen, ouders, Nederlandse leerkrachten) verzamelen en die, samen met hun eigen
exemplaar, terugsturen aan de onderzoeker. Voor de terugzending konden de Griekse leerkrachten
gebruik maken van een gefrankeerde retourenvelop.

Na een herinnering aan de Griekse leerkrachten die in eerste instantie niet hadden gereageerd,
zijn de vragenlijsten eind juni ingevuld teruggestuurd. Tijdens de hele uitvoering van het onderzoek
hebben zich geen bijzondere problemen voorgedaan.

6.7 Respons- en non-responsonderzoek

Eind juni 1998 waren de vragenlijsten terug: 9 van de 10 Griekse leerkrachten hebben gerespondeerd,
waarvan twee de vragenlijsten onbeantwoord geretourneerd hebben; een andere leerkracht heeft
helemaal geen respons gegeven. De eerste twee weigerden aan de enquête deel te nemen. Ze gaven
als reden op dat zij het onderwerp niet erg belangrijk achtten. De derde beloofde medewerking. Toen
terugzending van de vragenlijsten uitbleef, werd hij twee maal telefonisch benaderd met een verzoek
om de beloofde medewerking. Uiteindelijk heeft hij niet meegedaan. De reden was tijdgebrek in
verband met een verhuizing naar Griekenland.
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Het nadeel van de hierboven beschreven wijze van dataverzameling is dat een Griekse
leerkracht die om de een of andere reden niet wil meewerken tevens de medewerking verhindert van
de overige doelgroepen, aan wie hij immers de vragenlijsten zou moeten doorgeven.

Er zijn 120 enquêtes naar alle leerlingen verstuurd, waarvan er 75 zijn geretourneerd; dit is
62,5%. De respons kan zeer behoorlijk genoemd worden.

60 van de 109 benaderde ouders hebben de vragenlijst ingevuld (55%). Dit responspercentage
is niet buitensporig laag voor een survey (Kalfs & Kool, 1994).

Van de 94 aan Nederlandse leerkrachten gerichte vragenlijsten zijn er 50 geheel of gedeeltelijk
ingevuld en teruggestuurd; dit is 53%. Volgens De Leeuw (1992:6) is een non-respons van 44% in een
survey gemiddeld, dus onze non-respons van 47% is een acceptabel percentage.

Het is helaas niet mogelijk de redenen te achterhalen voor de non-respons binnen de drie
laatstgenoemde doelgroepen.

Om een notie te krijgen van de representativiteit van de respons van het gehele projecten-
bestand is nagegaan of de non-respons tot een systematische vertekening van onderzoeksresultaten
kan leiden. Een indeling van de respons en non-respons naar doelgroep levert het volgende beeld
op:

Tabel 4.  Respons en non-respons

Doelgroepen Verstuurd Respons    Non-respons
n n % n %

Leerlingen     120 75 62,5 45 37,5
Ouders     109 60 55 49 45
Gr. Leerkrachten 10   7 70   3 30
Ned. Leerkrachten 94 50 53 44 47

Op basis van onderstaande gegevens kunnen we een beeld krijgen van de geografische spreiding
van de respons per schooltype.
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6.8 Verwerking en analyse van de gegevens

De via de gesloten vragen verkregen gegevens zijn in het statistisch softwarepakket SPSS/PC+ - 8.0
ingevoerd en met behulp van hetzelfde softwarepakket geanalyseerd. De  antwoorden op de open
vragen zijn door middel van inhoudsanalyse verwerkt.

Voor iedere categorie vragenlijsten (d.w.z. die voor de ouders, de kinderen en de Griekse en
Nederlandse leerkrachten) zijn de gegevens ingevoerd in een bestand, waarop vervolgens bewerkingen
zijn uitgevoerd. De enquêtes zijn gecodeerd en volgens deze codering verwerkt. Wanneer de
respondent uit meerdere antwoorden kon kiezen, is elk antwoord als een afzonderlijke vraag
beschouwd.

Tijdens het invoeren van de gegevens bleek dat sommige respondenten bepaalde vragen niet
hadden beantwoord of, bij vragen waar slechts één antwoord mogelijk was, meerdere antwoorden
hadden aangekruist. Deze vragen zijn niet bruikbaar voor het onderzoek en zijn in de verwerking
aangemerkt als ‘niet beantwoord’.

Nadat de gegevens waren ingevoerd, is voor alle vragen een overzicht gemaakt van de
frequenties, om een overzicht te krijgen van het percentage respondenten dat een bepaald antwoord
heeft aangekruist. Wanneer een vraag slechts beantwoord mocht worden indien ook de vorige vraag
was beantwoord, zijn alleen de gegevens verwerkt van respondenten die zich aan de voorschriften
hebben gehouden. Dit om een vertekening van de resultaten te voorkomen.

Van alle ingevoerde gegevens is vervolgens een uitdraai gemaakt die het gemiddelde en de
standaarddeviatie van de antwoorden weergaf. Hierbij is weer rekening gehouden met de vraag of
het antwoord op een vraag afhankelijk was van het beantwoorden van een voorgaande vraag, zoals
hierboven beschreven.

Tenslotte zijn, met inachtneming van het bovenstaande, kruistabellen gemaakt voor enkele op
relevantie en bruikbaarheid geselecteerde vragen. Hierbij worden twee variabelen tegenover elkaar in
een tabel gezet, waarbij in de cellen van de tabel het aantal waarnemingen wordt gezet met de
betreffende combinatie van waarden. (Absoluut en relatief ten opzichte van het totaal).

Verder is voor het analyseren gebruik gemaakt van de inhoudsanalyse methode. Hierbij worden
de antwoorden op de open vragen geanalyseerd, met als doel op een systematische manier de
inhoudelijke betekenis van die uitingen vast te leggen.
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Tabel 5a.  Geografische spreiding van de respons in de Secties Moedertaalonderwijs

Scholen Groepen

  6de        7de           8ste

jongens     meisjes totaal jongens     meisjes  totaal       jongens      meisjes     totaal

1. Den Haag 1    1     2 -   -      -      -      1   1
2. Eindhoven 1    -     1 -   2      2      -      -   -
3. Geleen 1    2     3 -   1      1      1      -   1
4. Groningen 3    1     4 1   4      5      -      1   1
5. Maastricht 1    -     1 1   -      1      -      -   -
6. Nijmegen -    -     - -   -      -      -      -   -
7. Rotterdam -    -     - -   -      -      -      -   -
8. Tilburg -    1     1 -   -      -      2      1   3
9. Utrecht 3    4     7 3   2      5      4      5   9

Totaal     10    9   19       5   9    14      7      8 15

Vooral uit Groningen en Utrecht is veel respons gekomen. Gegevens uit Nijmegen en Rotterdam
ontbreken.

Tabel 5b.  Representativiteit van de respons in de OALT-afdelingen

Scholen Groepen

  6de 7de    8ste

                                  jongens    meisjes  totaal       jongens   meisjes   totaal      jongens     meisjes     totaal

1.‘De scholekster’
te Amsterdam* -    -     - -   -      -      -      -   -

2. ‘De Baanbreker’
te Gorinchem 2    3     5       2   1      3      4      -   4

3. ‘Odysseus’ te
Utrecht 7    2     9 1   4      5      -      1   1

Totaal 9    5   14 3   5      8      4      1   5

* Op deze school wordt echter de indeling onder-, middel- en bovenbouw gehanteerd i.p.v groepen

Vooral uit Utrecht en Gorinchem is veel respons gekomen. Gegevens uit Amsterdam ontbreken.




