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5. ONDERWIJS GRIEKS IN
NEDERLAND

Dit hoofdstuk omvat een beschrijving van wettelijk kader, organisatie, functioneren en doel-stellingen
van het Griekstalig onderwijs in Nederland. In paragraaf 5.1 wordt toegelicht hoe door middel van
culturele programma’s en bilaterale onderwijsovereenkomsten de beide landen streven naar een
beter en effectiever onderwijs in eigen taal en cultuur. Het Griekse onderwijsbeleid t.a.v de immigranten
en het doel van dit onderwijs in het buitenland - zoals het in wet 2413/96 naar voren komt -, wordt
vervolgens uitgelegd. De  faciliteiten en organisatievormen van het Griekstalig onderwijs met
uitgebreide informatie over het onderwijsgevend personeel, de schoolwerkplannen en de leermiddelen
worden daarna besproken. De instanties die het onderwijs Grieks ondersteunen, toezicht uitoefenen
en beleid bepalen worden in paragrafen 5.3 en 5.4 beschreven. Er volgen de doelstellingen en aspiraties
die gesteld worden in het kader van een verenigd Europa (5.5), en tot besluit van dit hoofdstuk wordt
de socialiserende functie van het moedertaalonderwijs besproken (5.6).

5.1 Onderwijs in Griekse taal en cultuur volgens bilaterale overeenkomsten tussen
Griekenland en Nederland

Door de regering van het toenmalige koninkrijk Griekenland en de regering van het koninkrijk der Nederlanden
werd op 21 april 1953 te Den Haag een Cultureel Verdrag ondertekend, waarin zij de wens uitdrukken “de
vriendschapsbanden die de beide landen op zo gelukkige wijze verbinden nog nauwer aan te halen en de
diverse culturele betrekkingen verder te ontwikkelen” (Wettelijke Verordening 2617/19-9-1953). Ten behoeve
van de implementatie van dit verdrag werden er vanaf 1979 door de beide landen culturele
samenwerkingsprogramma’s ontwikkeld op de terreinen van onderwijs, cultuur, maatschappelijk werk en
gezondheid.

Tijdens de derde ontmoeting van de vertegenwoordigers van de twee landen voor het opstellen
van een Cultureel Programma (25-28 september 1984) werd in artikel 10 besloten tot het instellen van een
Gemengde Grieks-Nederlandse Subcommissie Onderwijs, verantwoordelijk voor onderwijsvraagstukken.



131

Onderwijs Grieks in Nederland

Tijdens de tweede (21-23 augustus 1985), de derde (14-16 september 1987) en de vierde (19-22 september
1988) zitting van de subcommissie zijn - na een kort overzicht van de tot nu toe bereikte resultaten en nadat
er aandacht was besteed aan de vorderingen en de verdere planning van de samenwerking, maar ook aan
de problemen die zich in het algemeen voordeden - in het bijzonder de volgende onderwerpen aan de orde
geweest:

- OET(C) in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland
- speciaal onderwijs
- de procedures t.a.v. de benoeming van Griekse leerkrachten in Nederland
- vereisten t.a.v. leerkrachten ET(C)
- inspecties van ET(C)-Onderwijs Grieks in Nederland
- onderwijs Nederlands in Griekenland
- scholing en bijscholing van Griekse leerkrachten
- ontwikkeling van curricula en van onderwijsmateriaal
- Grieks onderwijssysteem met referentie naar het onderwijs Grieks in het buitenland
- duur verblijf Griekse leerkrachten
- leslokaalfaciliteiten voor het lesgeven in de Griekse taal en cultuur
- coöperatie in het veld van beroepsonderwijs.

Tijdens de vijfde (4-6 december 1989) en de zesde (17-19 oktober 1990) vergadering van de subcommissie
zijn de volgende nieuwe onderwerpen besproken:

- godsdienstonderwijs aan Griekse kinderen in het buitenland
- Nederlands in Griekenland / Leerstoel Nederlands
- statistische gegevens
- overzicht nieuwe onderwijsmaatregelen BO en VO in Griekenland en Nederland
- OET(C) in BO, VO en SO in Nederland: huidig en toekomstig
a. uitvoeringsmaatregelen
b. relatie Griekse leerkrachten met Nederlandse scholen
c. bijscholing
d. ZEG-project.

De laatste (tot nu toe, naar wij hopen!) bijeenkomst (25-27 mei 1992) was rijk aan gespreksstof, waarschijnlijk
als gevolg van de diverse veranderingen op onderwijsgebied in het kader van de Europese eenwording.
De agenda bevatte de volgende nieuwe onderwerpen:

- recente ontwikkelingen in het Griekse en het Nederlandse onderwijsbeleid
- Griekse en Nederlandse betrekkingen met Oost-Europese staten
- de EU-programma’s TEMPUS, ERASMUS, COMETT en PETRA
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- cursussen moedertaalonderwijs in basis- en voortgezet onderwijs; Grieks in Nederland en
Nederlands in Griekenland

- taalonderwijs in het voortgezet onderwijs, inclusief het EU-programma LINGUA
- taalonderwijs in het hoger (universitair) onderwijs:
a. leerstoelen en lectoraten Grieks in Nederland
b. leerstoel Nederlands in Griekenland (voorstel: universiteit van Thessaloniki)

- samenwerking op het terrein van het voortgezet onderwijs: uitwisselingsprojecten:
a. EU-projecten
b. maatregelen ten behoeve van implementatie en coördinatie
c. (Nederlandse) Europese platformprojecten: IKO, SESAM en PLATO.

5.1.1 Het Griekse onderwijsbeleid t.a.v. de immigranten

Het Griekse overheidsbeleid is erop gericht de belangen van de immigranten in de landen waar zij wonen
en werken te ondersteunen en tegelijkertijd een goede basis te leggen voor hun geleidelijke repatriëring en
hun herintegratie in de Griekse samenleving.

De onderwijsbehoeften van de immigranten zijn groot. De Griekse regering probeert door de
diverse maatregelen die zij neemt aan die behoeften tegemoet te komen, aangezien het gevaar van
‘ontgrieksing’ van de jongere generaties Griekse immigranten toeneemt. De Griekse vorming en opvoeding
van de migrantenkinderen is een eerste voorwaarde voor het behoud van hun nationale en culturele
identiteit, voor het behoud of het verwerven van kennis van hun moedertaal, het behoud van de banden
met het moederland en van een levendig contact met het Griekse volk.

Directe zorg van de Griekse staat is het ontwikkelen en implementeren van een geschikt
onderwijsprogramma dat de onderwijsproblematiek van de immigranten radicaal kan oplossen. Om de
kinderen van de Grieken die in het buitenland wonen doeltreffend te kunnen helpen, streeft het
onderwijsprogramma twee doelen na:

a) Voor Griekse kinderen die naar Griekenland terugkeren zijn, om hun integratie in de Griekse
samenleving te bevorderen, speciale klassen voor eerste opvang in het leven geroepen. Op die manier
krijgen kinderen wier kennis van het Grieks ernstige lacunes vertoont de gelegenheid een tijdlang speciale
lessen te volgen, aangepast aan hun vaardig-heden, totdat hun niveau voldoende wordt bevonden voor
hun invoeging in het reguliere onderwijssysteem van Griekenland.

b) In het geval van kinderen die in het gastland zullen blijven zorgt het programma voor de
noodzakelijke geestelijke bagage die hen kan helpen om, zoals reeds vermeld, hun nationale en culturele
identiteit te behouden en hun kansen op een succesvolle professione-le loopbaan te vergroten. Daarom
zendt de Griekse overheid leerkrachten voor het basis- en voortgezet onderwijs uit, huurt lokalen waar de
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lessen kunnen worden gegeven, stuurt gratis boeken en andere leermiddelen om het onderwijs te vervol-
maken, enz. De laatste jaren zijn de uitgaven voor het functioneren van de scholen en voor het uitzenden
van leerkrachten naar alle delen van de wereld aanzienlijk gestegen. Het bedrag dat jaarlijks voor deze
doelen naar het buitenland wordt gestuurd wordt geraamd op miljoenen EURO. De Griekse overheid
beschouwt deze uitgaven als een morele plicht tegenover de kinderen van de immigranten.

5.1.2 Het doel van het onderwijs Grieks in het buitenland

Het Griekse onderwijsbeleid is erop gericht in het buitenland Griekse scholen, zowel voor basis- als voor
voortgezet onderwijs, te organiseren en te doen functioneren en zodoende onderwijs Grieks te verschaffen.

In artikel 1 van wet 2413/96 wordt het doel van het onderwijs Grieks in het buitenland als volgt
geformuleerd:

“1) Het onderwijs Grieks in het buitenland heeft als doel:
a. het cultiveren en onderwijzen van de Griekse taal,
b. het zichtbaar maken van de Griekse culturele identiteit,
c. het ontwikkelen van de persoonlijkheid van de Griekse kinderen, om hun zelfkennis en

zelfvertrouwen te versterken,
d. het promoten en doorgeven van de Griekse taal, de Griekse en Grieks-orthodoxe traditie en de

Griekse cultuur in het buitenland,
e. het zichtbaar maken van de bijzondere culturele elementen, de tradities en de geschiedenis

van het Griekse volk dat verspreid over verschillende landen en regio’s op de wereld leeft,
evenals  de promotie en ontwikkeling van die elementen in Griekenland (met name middels het
onderwijs-systeem) en in het buitenland,

f. het benutten van de kennis en ervaring van de Grieken in de diaspora voor de ontwikkeling
van wetenschap, cultuur en onderwijs in Griekenland,

g. het bevorderen van wederzijds begrip, vreedzame samenleving en samenwerking van   personen
van verschillende herkomst en culturele traditie die in de moderne multicul-turele -samenlevingen
leven.

2) Het onderwijs Grieks in het buitenland is gericht op het bevorderen van programma’s en
vormen  van onderwijs Grieks die zijn toegesneden op de omstandigheden die in de respectieve
landen heersen, terwijl zij onverbrekelijk verbonden zijn met de psychische en  culturele
behoeften van de Griekse kinderen en van de Grieken in de diaspora in het algemeen. Met
dezelfde benadering  zullen programma’s en organisatie-vormen van onderwijs Grieks bevorderd
worden die gericht zijn op inwoners van andere landen.”
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5.2 Vormen en uitvoering van het onderwijs Grieks

Het initiatief tot het organiseren van Griekstalig onderwijs kwam aanvankelijk van de Griekse ouders in de
jaren ’60. Ze wilden dat hun kinderen bij terugkeer naar Griekenland geen grote taalachterstand zouden
hebben en bij eventueel permanent verblijf in Nederland niet zouden vervreemden van henzelf en andere
familieleden. Vervolgens is de organisatie van Griekstalig onderwijs overgenomen door de Griekse en de
Nederlandse overheid en onstonden er twee soorten onderwijs in Griekse taal en cultuur:

a) Onderwijs Grieks in de Secties Moedertaalonderwijs waarbij de leerkrachten door de  Griekse
overheid worden uitgezonden en betaald1;

b) Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) - inmiddels ‘Onderwijs Allochtone Levende Talen’
(OALT) -, waarbij de leerkrachten door de Nederlandse overheid  worden aangesteld en betaald.

In de loop van de tijd onstond er een andere werkelijkheid dan de Nederlandse overheid en de meeste
allochtonen verwacht en gehoopt hebben. Terwijl een aantal Griekse migranten naar het land van herkomst
terugkeerde bleef het overgrote deel in Nederland.

De tweede generatie groeide in de Nederlandse samenleving op. Het beleid omtrent het onderwijs
in eigen taal en cultuur (OETC) moest in de loop van de jaren aangepast worden. Het was van cruciaal
belang dat allochtone kinderen de Nederlandse taal op voldoende niveau leerden beheersen om zich te
kunnen integreren en participeren in de Nederlandse maatschappij. Niemand twijfelde eraan dat de
Nederlandse taal en cultuur de centrale plaats in het onderwijs aan de allochtone kinderen zouden moeten
innemen. Ongeacht de culturele achtergrond van de allochtone kinderen moest er aan het Nederlands
gewerkt worden.

Toen bleek dat er geen sprake van remigratie was, kreeg het OETC een andere functie. De
cultuurcomponent was weggevallen en de talige component was overgebleven (OET). Het belang van
onderwijs in eigen taal was niet zo zeer een beter leren kennen en consolideren van de eigen
minderheidscultuur, maar via een goede taalbeheersing komen tot een goede beheersing van het Nederlands
als tweede taal (Meijer e.a, 1992).

De verschuiving van de essentie van de Nederlandse taal voor allochtone kinderen heeft geleid tot
een marginale positie van het onderwijs in eigen taal in het onderwijscurriculum. Het beleid omtrent het
onderwijs in eigen taal en cultuur veranderde. De nieuwe wet die in maart 1998 door de Eerste Kamer
aangenomen is, pleit voor een andere benadering van het onderwijs in de thuistaal van de allochtone
kinderen. De nieuwe naam is Onderwijs in Allochtone Levende Talen. De doelstellingen m.b.t. het eigen-
taalonderwijs anno 2000 zijn totaal verschillend van die in de jaren zeventig2.
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De eerste zitting van die subcommissie vond hetzelfde jaar plaats in Zoetermeer en werd tot 1992
jaarlijks herhaald, beurtelings in Zoetermeer en in Athene. Tijdens al deze bijeenkomsten werd bijzondere
aandacht en zorg besteed aan kwesties die betrekking hebben op de persoonlijkheidsontwikkeling van de
Griekse kinderen in Nederland, hun participatie in het maatschappelijk leven en hun aanpassing aan de
Nederlandse cultuur (acculturatie).
In de wederzijds goedgekeurde notulen van de eerste bijeenkomst (11-12 december 1984) worden de
volgende gespreksonderwerpen vermeld:

- het onderwijs in eigen taal en cultuur in Nederland
- het beleid t.a.v. allochtone leerkrachten
- de positie van het bevoegd gezag in het Nederlandse onderwijsbestel
- consequenties van het bevoegd gezag in het Nederlandse onderwijsbestel
- mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst.

De delegaties bereikten overeenstemming over de volgende punten, wat betreft het onderwijs in de
Griekse taal en cultuur in Nederland:

- het belang van het onderwijs aan de Griekse kinderen in hun eigen taal en cultuur, binnen het
kader van het Nederlandse onderwijssysteem

- de noodzaak van samenwerking tussen de beide landen bij het oplossen van de speciale
problemen die verbonden zijn met het onderwijs aan Griekse kinderen in Nederland,
alsmede de noodzaak het voor de Griekse kinderen in Nederland gemakkelijker te maken een
goede scholing te ontvangen op beroeps- of wetenschappelijk gebied

- het oprichten van een gemengde werkgroep die geschikte lesprogramma’s moet samenstellen
- het belang van onderwijs in de Griekse taal, ten minste gedurende de leerplichtige leeftijd
- het beschikbaar stellen door de Nederlandse autoriteiten van ten hoogste vijf uren voor het

onderwijs in de Griekse taal en cultuur, die geïntegreerd worden in het reguliere
lesprogramma van de Nederlandse scholen. Bovendien zal aanvullend onderwijs in de
Griekse taal en cultuur mogelijk gemaakt worden; de daaraan verbonden kosten zal de
Griekse overheid voor haar rekening nemen

- het beschikbaar stellen door de Nederlandse autoriteiten van leerboeken en ander
lesmateriaal voor het onderwijs in de Griekse taal en cultuur

- de overtuiging dat het onderwijs in de Griekse taal en cultuur vruchtbaar kan zijn, mits er
samenwerking bestaat tussen de Nederlandse en de Griekse leerkrachten en de ouders van de
leerlingen.
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Er zijn drie belangrijke verschillen tussen OALT en OETC, te weten:
- OALT mag uitsluitend buiten de schooltijden verzorgd worden. De Wet OALT plaatst het onderwijs in

levende allochtone talen n.l. in het kader van cultuurbeleid. Daardoor wordt  de zelfstandige functie
van OALT benadrukt en wordt het losgekoppeld van het reguliere onderwijsprogramma;

- OALT is mogelijk voor alle taalgroepen (OETC was mogelijk voor een beperkt aantal  taalgroepen);
- OALT mag verzorgd worden door rechtspersonen die niet een school instandhouden (OETC kon

alleen door schoolbesturen worden verzorgd).

Beide soorten Griekstalig onderwijs worden zowel in de gewone schooltijd, op een Nederlandse school,
als buiten schooltijd georganiseerd. Zo spreken we over respectievelijk geïntegreerd (in het reguliere
lesprogramma) en parallel onderwijs. De geringe concentratie van Griekse leerlingen in grote delen van
Nederland heeft het altijd moeilijk gemaakt om het Griekstalig onderwijs binnen schooltijd te organiseren.
Tegenwoordig heeft, volgens de Wet Onderwijs Allochtone Levende Talen (1998), OALT een ondersteunde
functie voor groep 1-4 binnen schooltijd en een zelfstandige functie voor groep 1-8 buiten schooltijd.

In de Secties Moedertaalonderwijs wordt het Griekstalig onderwijs buiten de reguliere schooltijd
gegeven door onderwijzers die door de Griekse overheid zijn uitgezonden. Deze vorm van onderwijs wordt
op zaterdag of op woensdagmiddag gegeven, dat wil zeggen in de vrije tijd van de leerlingen. Zodoende
hoeven de kinderen niets van het Nederlandse onderwijs te missen.

Om in aanmerking te komen voor de toekenning van formatieplaatsen door het ministerie van
Onderwijs was het noodzakelijk de veelal verspreid wonende leerlingen te concentreren op zogenaamde
lespuntscholen. Deze lespuntscholen worden, rekening houdende met de concentraties van Griekse
leerlingen, onderwijskundig, schoolorganisatorisch en verkeerstechnisch gezien zo strategisch mogelijk
over de steden verdeeld. In de gemeente Utrecht fungeert de Pijlstaartschool (voor de fusie
Bonifaciusschool) aan de Amsterdamsestraatweg als zo’n lespuntschool, omdat daar de grootste
concentratie Grieken in de buurt woont. Maar in gemeenten waar de Griekse bevolking niet zo duidelijk in
één buurt geconcentreerd is, komen de leerlingen uit alle delen van de stad naar deze lespuntscholen voor
versterking en verbreding van hun eigen taal en cultuur.

De lessen in de Secties Moedertaalonderwijs (buiten de reguliere schooltijd) worden gegeven in
schoollokalen of in gebouwen van maatschappelijke en culturele stichtingen, die gratis ter beschikking
worden gesteld of van de Nederlandse autoriteiten worden gehuurd. Het onderwijs Grieks neemt over het
algemeen de vakanties en vrije dagen van de Nederlandse scholen in acht, waaraan dan nog eens de lange
Griekse schoolvakanties worden toegevoegd. De zomervakantie duurt twee maanden (juli en augustus).
Dit alles resulteert in een lesjaar van 70 à 75 werkdagen. In deze vorm van parallel Grieks onderwijs, die
zowel kleuter-, basis- als middelbaar onderwijs omvat, is het merendeel van de uitgezonden leerkrachten
werkzaam. De Griekse overheid bepaalt het lesprogramma en verstrekt de leermiddelen.
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Alleen op de Pijlstaartbasisschool in Utrecht en de Baanbrekerbasisschool in Gorinchem
bevonden zich voldoende Griekse leerlingen om OET(C) geïntegreerd in het reguliere onderwijs te
rechtvaardigen. Echter, vanaf de uitvoering van de Wet OALT is dit bij de Baanbrekerbasisschool niet
meer het geval. De lessen vinden, sinds augustus 1999, buiten schooltijd plaats. Op de Pijlstaartbasisschool
worden de klassen in de onderbouw opgesplitst in deelklassen, waarin les wordt gegeven in de taal van
het land van herkomst. De autochtone leerlingen krijgen tijdens die uren aanvullend onderwijs of volgen
lessen in vakken waarin geen examen hoeft te worden gedaan (handenarbeid, gymnastiek). Theoretisch
maakt de aanwezigheid van Griekse leerkrachten op deze school deel uit van een filosofie van interculturele
samenwerking met hun Nederlandse collega’s.

Leerkrachten van beide soorten Griekstalig onderwijs kunnen bij het consulaat terecht voor het
aanvragen van boeken en ander lesmateriaal dat op het Ministerie van Onderwijs in Athene wordt gemaakt.

Naast het Griekstalig basisonderwijs is er in de grote lokale gemeenschappen ook voortgezet
Grieks onderwijs, de zogenaamde Griekse ‘Gymnasia’ (Secties Voorgezet Moedertaalonderwijs). Ook dit
onderwijs staat onder toezicht van en wordt gefinancierd door de Griekse overheid en ook hier wordt
gebruik gemaakt van door haar verstrekt lesmateriaal.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel, functioneerden er gedurende het schooljaar 2001 - 2002 in
Nederland:

a) 8 Secties Moedertaalonderwijs buiten reguliere schooltijd;
b) 1 Sectie Moedertaalonderwijs, deels (de onderbouw) binnen schooltijd, deels buiten schooltijd;
c) 3 OALT-afdelingen buiten reguliere schooltijd;
d) 3 ‘Gymnasia’ (Secties Voortgezet Moedertaalonderwijs) buiten reguliere schooltijd.

De OALT-afdeling in de Montessorischool ‘De Scholekster’ in Amsterdam werd in 1974 opgericht met
behulp van de Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers en met een subsidie van het ministerie van
CRM. Niet lang daarna kwam het OETC onder de hoede van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
en werd het gemeentebestuur van Amsterdam schoolbestuur van de Griekse school. Het onderwijs wordt
buiten schooltijd gegeven en dit is een keuze van de ouders, die het bezwaarlijk vonden als hun kinderen
regulier onderwijs moeten missen om onderwijs in de eigen taal en cultuur te krijgen. Overigens zou, gezien
de spreiding van de leerlingen over Amsterdam en omstreken, een integratie van het Griekstalig onderwijs
in de Nederlandse school organisatorisch moeilijk te verwezenlijken zijn. De lessen worden gegeven door
twee leerkrachten in dienst van de gemeente Amsterdam, onder verantwoordelijkheid van een door de
gemeente aangestelde bijzondere inspecteur voor het basisonderwijs (Vegt-Vrana van der, 1986:76-77).

De Odysseus-school in Utrecht is op vergelijkbare wijze georganiseerd. Bij de oprichting van deze
school heeft ook de politiek een rol gespeeld. In de junta-periode (1967-1974) was er een ware schoolstrijd.
Veel Griekse ouders verzetten zich in die tijd tegen de pogingen van de junta om haar ideologie via de
school te verspreiden en weigerden hun kinderen het door Griekse overheid georganiseerde Griekstalig
onderwijs te laten volgen. De bezwaren tegen dit onderwijs verdwenen niet direct met de val van junta. De
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oprichters van Odysseusschool in Utrecht kwamen met name uit de kringen van degenen die zich hadden
verzet tegen het Griekse onderwijs op de Concentratieschool (Vermeulen e.a, 1985:72).

‘Odysseus’ is in 1977 gestart door een groep ouders, die zelf verantwoordelijk waren voor de gang
van zaken en de bekostiging. In het voorjaar van 1979 is de verantwoordelijkheid overgenomen door de
gemeente Utrecht; sindsdien wordt het onderwijs bekostigd met rijkssubsidies en bijdragen van de
gemeente. Tegenwoordig functioneert ‘Odysseus’ als OALT-afdeling.

Tenslotte is vermeldenswaard dat er binnen de Griekse gemeenschap in Nederland verschillend
gedacht wordt over welke vorm (Secties Moedertaalonderwijs of OALT-afdelingen; ‘Nederlandse’ Griek
als onderwijzer of door Griekenland uitgezonden) de voorkeur verdient. Uit het onderzoek van Vermeulen
e.a. (1985:72-73) bleek dat men het in een Griekse plaatselijke gemeenschap met een vrij sterke etnische
cohesie (Gorinchem) op een conflict liet aankomen, toen de positie van een door de Griekse overheid
aangestelde onderwijzer bedreigd werd. Het merendeel van de ouders gaf hier de voorkeur aan een door
de Griekse overheid aangestelde onderwijzer uit Griekenland boven een Griek met een diploma van de
Nederlandse pedagogische academie. Men streefde destijds in deze gemeenschap naar aansluiting bij het
onderwijs in Griekenland, aangezien men van plan was terug te keren, en hechtte grote waarde aan de
officiële overgangsrapporten en diploma’s van de Griekse onderwijsattaché in Brussel.

5.2.1 Onderwijsgevend personeel

De pioniers van het Griekse OET(C) in de jaren zestig en begin jaren zeventig waren migranten
(‘gastarbeiders’) met een onderwijsbevoegdheid. Ze hadden een onduidelijke positie op de scholen en
een onduidelijke rechtspositie als leerkrachten. Tot hun taken behoorde ook het verrichten van tolkwerk.
Ze werden ‘buitenlandse onderwijsassistenten’ genoemd en naar die functie (onder)betaald. In het
Ministeriële beleidsplan Culturele Minderheden in het Onderwijs werd het recht op OET(C) min of meer
erkend (1981). De discriminerende term ‘buitenlandse onderwijsassistent’ werd vervangen door
‘buitenlandse leerkracht’. Inmiddels was informeel met de Griekse autoriteiten overeengekomen dat Griekse
onderwijskrachten in het algemeen voor een bepaalde periode konden worden aangesteld (zie Beleidsplan
Culturele Minderheden in het Onderwijs, 1981:bijlage 3-7).
Tegenwoordig bestaat het onderwijzend personeel van de onderwijsinstellingen voor Grieks onderwijs in
Nederland uit:

a) door de Griekse autoriteiten uitgezonden leerkrachten voor het basisonderwijs
b) door de Griekse autoriteiten uitgezonden leerkrachten voor het voortgezet onderwijs met de

vereiste specialismen (filologen, theologen)
c) Griekse leerkrachten voor het basisonderwijs met een diploma van de pedagogische  academie

in Griekenland of in Nederland.
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Het onderwijzend personeel in kwestie bestond in het schooljaar 2001-2002 uit 12 onderwijzers en 4
docenten. Van hen vallen er 9 in de eerste categorie, 4 in de tweede en 3 in de derde.

Leerkrachten die een verzoek indienen om in Nederland gedetacheerd te worden moeten ten
minste drie jaar aan een Griekse school verbonden zijn geweest. Ook zijn zij verplicht examens af te leggen
waarbij hun kennis van de Nederlandse of Engelse taal wordt getoetst. Voorts moeten zij met goed gevolg
een speciaal trainingsprogramma volgen, alvorens zij hun nieuwe taak kunnen aanvatten. De leerkrachten
van de derde categorie worden benoemd door de Nederlandse onderwijsinspecties en zijn inhoudelijk
verantwoording schuldig aan de Nederlandse inspectie. Een condicio sine qua non voor de aanstelling is
het bezit van het diploma van de applicatiecursus OALT.

Over de motieven om zich door het Griekse ministerie van Onderwijs te laten uitzenden zegt de
leerkracht van de Griekse school te Rotterdam: “Het opdoen van ervaring, de vernieuwing en verrijking
van onze bestaande kennis met nieuwe gegevens en methodologieën, de uitdaging van andere vormen
van onderwijs en het absorberen van alle mogelijke vormen van kennis in een voor ons nieuwe omgeving;
dat alles is het doel van onze vrijwillige uitzending naar het buitenland.”

Plaatsing en overplaatsing van de gedetacheerde leerkrachten aan de Griekse scholen in Nederland
geschiedt krachtens een besluit van de onderwijscoördinator te Brussel. De taken van de directeuren
komen overeen met die welke zijn vastgelegd in de geldende verordeningen voor vergelijkbare scholen in
het land van herkomst.

De uitzending van de leerkrachten naar Nederland geschiedt voor een periode van drie tot vijf
aaneengesloten jaren, tegen betaling van een salaris in Griekenland en een speciale toelage in Nederland.
De duur van de detachering wordt berekend vanaf het moment dat de leerkracht in dienst treedt. Een
detachering die in de loop van een schooljaar eindigt wordt rechtens verlengd tot het eind van het
schooljaar. Verlenging van de detachering van de Griekse leerkrachten tot meer dan vijf jaar is toegestaan
“mits de leerkrachten vóór het van kracht worden van de onderhavige wet (16-6-1996) in het huwelijk zijn
getreden met in het buitenland gevestigde Grieken of met buitenlanders.” Verlenging van de detachering
vindt plaats zonder betaling van de toelage voor verblijf in het buitenland “en kan vernieuwd worden
totdat het minimum aantal dienstjaren vervuld is dat is vereist om in aanmerking te komen voor een
pensioen van staatswege” (wet 2413/1996, artikel 23, paragraaf 13).

Krachtens een besluit van de minister van Onderwijs & Religieuze Zaken (wet 2413/1996, artikel 23,
paragraaf 11) “kunnen ook geestelijken die onderwijs geven aan instellingen voor Griekstalig onderwijs
(zowel voor basis- als voor voortgezet onderwijs) en tegelijkertijd hun religieuze taken vervullen voor
langer dan vijf jaar uitgezonden worden.”

De detachering van een leerkracht kan voor het vervullen van het vijfjarig dienstverband worden
beëindigd in de volgende gevallen (wet 2413/1996, artikel 23, paragraaf 6):

a) indien de leerkracht zijn plichten verzaakt dan wel gebrekkig vervult, of niet is
opgewassen tegen zijn specifieke taken,
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b) indien de leerkracht herhaaldelijk en langdurig absent is,
c) indien de leerkracht een verzoek daartoe indient, op voorwaarde dat er sprake is van

ernstige redenen en het harmonisch functioneren van de onderwijsinstelling niet wordt
verstoord.

De taken van de Griekse leerkrachten kunnen variëren, al naar gelang de instelling onder wier
verantwoordelijkheid zij vallen. De leerkrachten die vanuit Griekenland benoemd worden hebben geen
duidelijk omschreven taakstelling. Hun taken worden beschreven in de diverse circulaires van de
onderwijsattachés, die een veeleer adviserend karakter hebben, aangezien de taken geformuleerd worden
in termen van doelstellingen. Deze leerkrachten zijn niet helemaal ingesteld op de multiculturele Nederlandse
samenleving en vertegenwoordigen in wezen het onderwijs in het land van herkomst. Ze werken d.m.v.
onderwijs in eigen taal en cultuur mee aan:

- kennis en behoud van eigen taal,
- kennis en behoud van eigen cultuur,
- kennis van eigen geschiedenis,
- kennis en behoud van eigen (Grieks-Orthodoxe) godsdienst,
- de liefde voor het land van herkomst van de ouders,
- een gezonde persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling,
- ondersteuning van de cognitieve ontwikkeling.

Omdat de school in het buitenland fungeert als navelstreng met het vaderland, “hebben de leerkrachten
niet alleen de professionele, maar ook de nationale plicht de hoop en verwachtingen van de ouders waar
te maken, door de leerlingen een Grieks-Orthodoxe en Europese vorming mee te geven, opdat zij in staat
zullen zijn als gelijkwaardige burgers in een verenigd Europa te leven, met behoud van hun nationale
identiteit” (circulaire van de onderwijsattaché te Brussel, reg. nr. 1477/9-9-1991).

5.2.2 Schoolwerkplannen

Meestal hebben de Griekse leerkrachten in Nederland te maken met kleine groepen leerlingen die uit
verschillende schoolklassen afkomstig zijn. Daardoor zijn deze groepen buitengewoon heterogeen. Het
komt voor dat kinderen ouder dan tien jaar de meest elementaire beginselen van de Griekse taal nog
moeten leren, doordat zij daar - om diverse redenen - niet eerder de gelegenheid voor hebben gehad.

In die gevallen splitsen de leerkrachten gewoonlijk de groep in twee subgroepen (beginners en
min of meer gevorderden), ongeacht de klas waar de leerlingen officieel in zitten, en gaan te werk als in
eenmansschooltjes. In de beginnersgroep kunnen uiteraard ook leerlingen uit de hogere klassen zitten die
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nog geen Grieks kunnen lezen. Als de beginnersgroep oudere kinderen bevat (11, 12 jaar of nog ouder),
kan de leerkracht een speciale groep voor intensief onderwijs creëren, met gebruikmaking van goedgekeurde
hulpmiddelen, of de betreffende leerlingen extra taken opleggen. Het spreekt vanzelf dat de leerlingen uit
de beginnersgroep of uit de groep voor intensief onderwijs ook in de loop van een schooljaar kunnen
overstappen naar de groep voor (min of meer) gevorderden.

Bij het Griekstalige onderwijs in Nederland worden in hoofdlijnen dezelfde leergang en hetzelfde
curriculum gevolgd als in Griekenland. Het is echter bekend dat de lesprogramma’s en leerboeken die men
bij het onderwijs in Griekenland gebruikt niet zonder de nodige aanpassingen gebruikt kunnen worden op
de Griekse scholen in het buitenland. Om die reden zijn en worden er intensieve pogingen in het werk
gesteld om nieuwe lesprogramma’s, leerboeken, pedagogische technieken e.d. te ontwikkelen. Deze
aanpassing gaat, in overeenstemming met de huidige inzichten, uit van de betrekkelijk geringe - of zeer
geringe - kennis die de Griekse kinderen in het buitenland van hun moedertaal hebben, van de bekende
beperkingen die het geringe aantal lesuren met zich meebrengt en in het algemeen van de bijzondere
omstandigheden waarmee het onderwijs in de Griekse taal aan deze kinderen zich geconfronteerd ziet.

Dit alles maakt een methodische organisatie en keuze van de stof noodzakelijk, alsook het opstellen
van een lesprogramma, teneinde positievere resultaten te behalen. De onderwijscoördinatoren en -attachés
benadrukken herhaaldelijk het belang van een juiste programmering van de inspanningen van de
leerkrachten en van de te onderwijzen stof:

“De programmering van de inspanningen van de leerkrachten moet zich niet beperken tot het
formeel bijhouden van een boekhouding van behandelde en te behandelen stof, noch tot het nauwkeurig
bijhouden van de formele stadia van het onderwijscurriculum. Integendeel, in het belang van heldere
didactische doelstellingen moeten alle details duidelijk geprogrammeerd worden. Het wat en hoe van het
lesgeven moet zodanig geschetst worden dat de leerkrachten inzicht hebben in:

1) de ontwikkeling van het onderwijsproces, de wijze van evaluatie daarvan en de resultaten
ervan,

2) opbouw en samenhang van de onderwijsdoelen, zodat zij kunnen inspelen op de stadia
van de geestelijke ontwikkeling van de leerlingen en de beginselen van individueel onderwijs
kunnen toepassen,

3) de sociaal-pedagogische dimensie van de onderwijsdoelen, waarbij zij rekening moeten
houden met de sociaal-culturele positie waarin Griekse leerlingen in een West-Europees
land verkeren” (circulaire van de onderwijscoördinator te Bonn, dossier 26/3621/8-10
1990).
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Programmering is ook het middel waarmee de organisatie van de lessen voor de duur van het hele
schooljaar verwezenlijkt kan worden. Dat veronderstelt, volgens de onderwijsattaché te Brussel (circulaire
reg. nr. 3346/31-8-1988):

“a) het bestaan van een jaarprogramma dat ofwel deel uitmaakt van de ‘officiële programma’s’,
ofwel wordt overgelaten aan het initiatief van de leerkracht. (Het behoort tot de didactische
ervaring en vaardigheid van de leerkracht te beoordelen of een bepaalde stof al dan niet
onderwezen moet worden aan migrantenkinderen van de tweede en derde generatie of dat in
de plaats van een bepaald onderdeel iets anders onderwezen moet worden.)

b) het vaststellen van de tijdsduur. (De tijd die de leerkracht nodig oordeelt om de gekozen
activiteiten uit te voeren.)

d) de keuze van het geschikte tijdstip gedurende het schooljaar (ingegeven door de omgeving,
door de omstandigheden of door het belang van de leerlingen).”

In de richtlijnen die de onderwijsadviseur geeft voor de aanpassing van het programma wordt met klem
gesteld:

“a)  Wij onderstrepen dat de programmering niets van doen heeft met de dagelijkse voorbereiding
van de lessen en het bijhouden van de lijsten, die de technische kant van de zaak vormen en
dientengevolge slechts een aanvulling zijn. (De vorm die een en ander aanneemt wordt
bepaald door de leerkracht in kwestie, afhankelijk van zijn persoonlijke denk- en werkwijze.)

b) Wij achten het vanzelfsprekend dat dat voor elke periode tussen twee vakanties een
programmering is vereist (drie trimesters: 1. oktober-november-december; 2. januari-
februari-maart; 3. april-mei-juni. Programmeringen: september, kerstvakantie en Pasen).

c) de programmering moet op de betreffende leerlingen zijn toegesneden. Deze opmerking
impliceert een onderzoek aan het begin van het schooljaar om vast te stellen op welk
niveau de activiteiten moeten beginnen.

d)   op het gebied van het leren van de moedertaal, waaraan op onze scholen de meeste tijd wordt
besteed, moet een harmonieus evenwicht bestaan tussen de diverse onderdelen (grammatica,
spelling, opstellen enz.).

Met betrekking tot het verwerven van kennis van de omgeving moeten wij zorg dragen voor een afgewogen
verdeling van de tijd die wordt besteed aan de volgende onderdelen:

- kennis van de bezielde natuur (leerlingen),
- kennis van de onbezielde natuur (bestudering van de stof),
- vertrouwdheid met het begrip plaats en geografische samenhang,
- vertrouwdheid met het begrip tijd en historische samenhang.”
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Ten slotte kunnen de verantwoordelijke leerkracht en het schoolbestuur besluiten, na tijdige verwittiging
van de onderwijscoördinator voor de Benelux, in de loop van het schooljaar excursies op het programma
te zetten naar plaatsen waar het Griekse element aanwezig is en in ere wordt gehouden (archeologische
musea, tentoonstellingen van schilderijen of iconen, enz.). Deze excursies hebben zowel een educatief als
een recreatief doel en worden op aanwijzing van de onderwijsattaché buiten het schoolprogramma om
gehouden, met het oog op het beperkte aantal lesuren. Hier kunnen wij ook nog de aandacht vestigen op
gezamenlijke kerkgang van de leerlingen in plaatsen waar een Orthodoxe kerk aanwezig is.

De doelstellingen die vermeld staan in het schoolwerkplan van de Griekse school te Amsterdam en
die men voor de respectieve doelgroepen tracht te verwezenlijken luiden als volgt (Vegt-Vrana van der,
1986:79-82):

Doelgroep 4-5 jaar, beginners
- het spontaan kunnen vertellen over belevenissen en ervaringen in Griekenland, over de

familie,  en dergelijke
- het kunnen begrijpen van verhalen en liedjes en het reproduceren ervan
- het vertrouwd raken met de letters in woord- en zinsverband: vormen herkennen en

verschillen zien door middel van tekenen, drukken, stempelen, krassen en kleuren van
letters

- kennismaken met het huidige en vroegere Griekenland, onder andere door middel van
mythologische verhalen voor kinderen

Doelgroep 6-7 en 8-10 jaar
- het lezen van eenvoudige zinnen in verhaalvorm
- het correct schrijven van circa 100 woorden
- het zelf kunnen maken en schrijven van eenvoudige zinnen
- het begrijpen en uitvoeren van eenvoudige opdrachten
- het spontaan kunnen vertellen van eenvoudige verhalen
- enige kennis hebben van het leven in klassiek, byzantijns en modern Griekenland

Doelgroep 8-10 jaar, gevorderden
- het zelfstandig kunnen lezen van eenvoudige boeken
- tekstverklaring en tekstverwerking
- het zelf maken van teksten
- het verkrijgen van inzicht in de structuur van de taal (sorteren, rubriceren van woorden en

teksten)
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- een meer uitgebreide kennis van de Griekse geschiedenis en van de aardrijkskunde van
Griekenland

Doelgroep meer gevorderden
- kennis hebben van alle grammaticale aspecten van de Griekse taal
- het vertalen van onder meer Griekse kinderboeken in het Nederlands
- het elkaar interviewen en gelezen teksten dramatiseren.

5.2.3 Leermiddelen

Het leeuwendeel van de leerboeken die bij het Griekstalig onderwijs worden gebruikt komt uit Griekenland.
Deze boeken richten zich op in Griekenland wonende kinderen en beschrijven Griekse situaties, die voor
in Nederland wonende kinderen niet altijd herkenbaar zijn. Ook is de methode die gehanteerd wordt om
kinderen in Griekenland moedertaalonderwijs te geven niet geschikt voor de Nederlandse situatie, waar de
leerlingen nu eenmaal een groot deel van de dag door een andere taal zijn omringd.

De Griekse leerkrachten in Nederland zijn dan ook niet erg te spreken over de kwaliteit van het
lesmateriaal waarmee zij moeten werken, en beoordelen de praktische bruikbaarheid ervan als uiterst
gering. De leermiddelen zijn vaak te moeilijk, niet alleen qua taalgebruik, maar bovendien omdat ze bestemd
zijn voor homogene groepen die dagelijks de betreffende lessen volgen. De taalontwikkeling van Griekse
kinderen in Nederland en de positie van hun moedertaal zijn tenslotte anders dan in het land van herkomst.
Tevens signaleert men een tekort aan andere leermiddelen (b.v. audio-visuele). Omdat het materiaal niet
adequaat is, is het moeilijk de verwerving van het Grieks in de lessen bij de Secties Moedertaalonderwijs
en OALT-afdelingen goed te stimuleren.

Daar komt nog bij dat de inhoud van het Griekstalig onderwijs zeer divers is: taallessen spelen
weliswaar meestal de hoofdrol, maar verder worden vakken gegeven als geschiedenis, aardrijkskunde
(van Griekenland) en godsdienst. De boeken voor deze vakken zijn ook uit het moederland afkomstig.

De meeste leerkrachten ontwikkelen daarom maar zelf aanvullend materiaal, een tijdrovende
aangelegenheid die ze niet ervaren als een aangename tijdspassering, maar als pure noodzaak om tegemoet
te kunnen komen aan de interessen, behoeften en niveaus van elke leerling afzonderlijk.

Wellicht zijn scholen die onder verantwoordelijkheid van Nederlandse instanties functioneren
uitgerust met meer leermiddelen en kan men daar beschikken over audio-visuele en andere hulpmiddelen
en zodoende betere resultaten bereiken (Vegt-Vrana van der, 1986:76).

Op de ‘Griekse scholen’ voor voortgezet onderwijs in Nederland worden dezelfde leermiddelen
gebruikt als in Griekenland, d.w.z. de leerboeken van de Organisatie voor het Uitgeven van Leerboeken.
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Deze boeken worden gebruikt voor de volgende vakken: Oudgriekse literatuur (in Nieuwgriekse vertaling),
Nieuwgriekse taal en literatuur, geschiedenis en godsdienst (waar dat mogelijk is).

Veelal wordt voor het taalonderwijs door Griekse leerkrachten voortgeborduurd op materiaal uit
Griekenland, aangevuld met diverse methoden die naast elkaar worden gebruikt. In het midden van de
jaren ’90 bestond een beperkte mogelijkheid het materiaal te bestellen en te gebruiken dat in Duitsland was
ontwikkeld voor het moedertaalonderwijs aan de Griekse kinderen aldaar (voor de zes klassen van het
basisonderwijs). Deze methode is tot stand gekomen dankzij subsidies van de Europese Gemeenschap, de
universiteit van Ioannina, de Instituten van Züst en Essen en het bureau van de onderwijscoördinator te
Bonn. Intussen heeft de Universiteit van Kreta de realisering van het project ‘Onderwijs aan etnische
Grieken’ op zich genomen, met als doel het instandhouden, cultiveren en stimuleren van de Griekse
taal en cultuur, zowel bij leerlingen van Griekse afkomst die in het buitenland wonen en daar lager en
secundair onderwijs volgen, als bij anderstalige leerlingen die deelgenoot van de Griekse cultuur
wensen te worden en de Griekse taal willen leren. Een van de belangrijkste activiteiten van het project
is de samenstelling van onderwijsprogramma’s en het produceren van lesmateriaal3.

De Nederlandse overheid zag vanaf het begin van de jaren tachtig de behoefte aan de ontwikkeling
van passende leermiddelen voor scholen met leerlingen afkomstig uit culturele minderheden. De conclusies
die men trok, zijn duidelijk verwoord in het Beleidsplan Culturele Minderheden in het Onderwijs (1981:70):

- “de behoefte is urgent. Zonder deze leermiddelen is het onderwijs aan leerlingen uit culturele
minderheidsgroeperingen niet in staat goed te functioneren;

- de behoefte is veelzijdig. Er zullen voorzieningen moeten worden getroffen om aan een
verscheidenheid van behoeften aan leermiddelen tegemoet te komen.”

Om de leermiddelenproblematiek op te lossen en aan de urgentie en de verscheidenheid tegemoet te
komen m.b.t. de opvang, de achterstandssituaties en het onderwijs in eigen taal en cultuur heeft de
overheid op verschillende instellingen teams gevormd van ervaren Nederlandse en allochtone leerkrachten,
zonodig aangevuld met gespecialiseerde deskundigen, om leermiddelen te ontwikkelen. In de midden van
de jaren tachtig zijn er wel enkele projecten gestart. Het ZEG (Zuid-Europese Gemeenschappen)-project is
een landelijk leermiddelenproject, waarin sinds 1986 leermiddelen en curricula ontwikkeld worden ten
behoeve van het Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur (OETC) van de Zuid-Europese gemeenschappen.
Binnen het ZEG-project is een methode ontwikkeld voor het Grieks leren lezen in de Nederlandse situatie.
Als materiaal zijn de fabels van Aesopus gekozen.

Uit het onderzoek van Driessen e.a. (1988:67) komt naar voren dat, alhoewel in de loop der jaren -
zowel op landelijk als op plaatselijk niveau - hard is gewerkt aan de verbetering van de situatie rond de
OET(C)-leermiddelen, de leerkrachten van allochtone groepen zelf daar nog onvoldoende van kunnen
profiteren en voortdurend zelf bezig zijn met het ontwikkelen of aanpassen van materiaal.
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Demirbaz e.a. (1993:47) constateren dat niet alleen het ontwikkelingsproces zeer traag verloopt
maar ook dat het geproduceerde materiaal onvoldoende aansluit bij de behoeften van de leerkrachten,
doordat er weinig deskundigheid beschikbaar is en de leerkrachten te weinig betrokken zijn bij de
ontwikkelingsactiviteiten.

In het onderzoek naar Eigen Taal en Cultuur door Driessen e.a. (Samenwijs, nr.7, 1988:257) blijft
onduidelijk in hoeverre de onvrede over de kwaliteit van de leermiddelen voortvloeit uit moeilijkheden die
inherent zijn aan het ET(C) Onderwijs Grieks. Het is nu eenmaal een bijna onmogelijke opgave onderwijs
te geven aan qua niveau, leeftijd en eigenlijke moedertaal soms uiterst heterogene groepen. Het is de vraag
of daarvoor ooit bevredigend lesmateriaal ontwikkeld kan worden.

5.3 Ondersteunende instellingen

De Nederlandse grondwet waarborgt de vrijheid onderwijsinstellingen in het leven te roepen en vorm te
geven voor het onderwijs aan allochtone groepen. Deze vrijheid heeft onder meer betrekking op de
productie van leermiddelen en -methoden, de benoeming van leerkrachten en de toelating van leerlingen.

Het onderwijs Grieks in Nederland wordt - evenals dat voor andere allochtone groepen -
ondersteund door de volgende instanties: het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (voorheen
C.R.M.), de diverse onderzoekscentra op het gebied van onderwijs aan minderheden, colleges van bestuur
van universiteiten, de Nederlandse gemeenten en de schoolbesturen. Griekse scholen die verbonden zijn
aan een Nederlandse instelling voor openbaar onderwijs vallen onder de verantwoordelijkheid van het
ministerie en de leerkrachten zijn in dienst van de gemeente waarin de betreffende school staat. In het
geval van bijzonder (in de praktijk christelijk) onderwijs berust de verantwoordelijkheid bij het schoolbestuur.

In juni 1995 verscheen de notitie Lokaal onderwijsbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap. De centrale stelling in deze notitie is dat lokaal onderwijsbeleid een wezenlijke bijdrage
kan leveren aan nog meer samenhang en samenwerking op lokaal niveau, en daarmee aan een succesvolle
sociale vernieuwing in het onderwijs. Op grond van deze decentralisatievoorstellen kunnen school- en
gemeentebesturen een samenwerkingsovereenkomst sluiten en bijvoorbeeld een lokaal fonds oprichten
ten behoeve van de sociale vernieuwing in het onderwijs.

Van Griekse zijde wordt het onderwijs Grieks in Nederland gesteund door het Griekse ministerie
van Onderwijs & Religieuze Zaken, het bureau van de onderwijscoördinator in Brussel, het Griekse
consulaat in Rotterdam, de federatie van Griekse gemeenschappen en de plaatselijke Griekse
gemeenschappen.
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De diverse instanties ondersteunen het onderwijs Grieks in Nederland met de volgende bijdragen:
              a) de ontwikkeling van lesprogramma’s die aan de Nederlandse situatie worden aangepast door

een commissie van gemengde samenstelling (Grieken en Nederlanders), in samenwer-king
met deskundigen uit beide landen,

b) de opleiding en beschikbaarstelling van leerkrachten uit Griekenland en het in dienst nemen
van in Nederland gevestigde Griekse leerkrachten,

c) de toezending van leerboeken en ander lesmateriaal uit Griekenland,
d) het schrijven en beschikbaar stellen van leerboeken op basis van diverse lesprogramma’s,
a) de financiering door Nederlandse overheidsinstanties van de oprichting en het functioneren

van OALT-afdelingen.
Op grond van een gezamenlijk besluit van de Griekse Ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs
& Religieuze Zaken kunnen instellingen voor Griekstalig onderwijs in Nederland aanspraak maken op
financiële ondersteuning ter bestrijding van alle mogelijke kosten die noodzakelijk zijn voor een goed
functioneren. Deze bijdragen worden in Nederlandse valuta aan de onderwijscommissies ter beschikking
gesteld, via het Griekse consulaat te Rotterdam.

In overeenstemming met de Nederlandse wetgeving is in het Formatiebesluit van 1992 bepaald dat
de overheid het onderwijs voor de Griekse leerlingen bekostigt. Er geldt een minimum aantal van acht
leerlingen per school alvorens extra formatie wordt toegekend. De omvang van de formatie heeft ook
consequenties voor de omvang van de huisvesting en de materiële vergoedingen. Voor de uitvoering van
haar beleid kan de Nederlandse overheid gebruikmaken van:

1)   faciliteiten en regelingen die rechtstreeks op de school zijn gericht,
2)   faciliteiten en regelingen die gericht zijn op de ondersteuning van de school en op de
       (na)scholing van de onderwijsgevenden.
Bij de onder 1) bedoelde maatregelen kan men denken aan:
- toekenning van extra leerkrachten
- ontwikkeling van extra leermiddelen
- aanpassing van schoolgebouwen aan de eisen van het ET(C)-onderwijs
- het treffen van bepaalde wettelijke regelingen met als doel de erkenning van de plaats van de

eigen taal en cultuur op de school en daarmee de regulering van de rechtspositie van de
allochtone leerkracht.

Ten behoeve van de onder 2) genoemde ondersteuning zijn maatregelen in voorbereiding op de
volgende gebieden:

- scholing en bijscholing van leerkrachten
- ontwikkeling van programma’s, toetsen en leermiddelen
- begeleiding van de school
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- informatie van het veld over ontwikkelde methoden, leermiddelen enz.
- onderzoek en evaluatie
- samenwerking met en ondersteuning vanuit andere sociaal-culturele voorzieningen

(Beleidsplan Culturele Minderheden in het Onderwijs, 1981:17-18).

5.4 Bestuur en toezicht

OALT maakt deel uit van het totale onderwijsbeleid m.b.t. culturele minderheden, waarbij de gemeenten op
lokaal niveau inhoud geven aan de door het rijk geformuleerde uitgangspunten, gebruikmakend van de
door het rijk toegekende faciliteiten. Onder gemeente wordt hier verstaan: het geheel van gemeentelijke
instanties die te maken hebben met het OALT. Dit zijn:

- de beleidsadviseur onderwijs anderstaligen, die de wethouder adviseert inzake het onderwijs
aan culturele minderheden, en

- het coördinatiebureau onderwijs anderstaligen, dat tot taak heeft het gemeentelijk beleid uit te
voeren.

Voor een effectief onderwijs aan anderstaligen, en om verspilling van de beschikbare middelen te voorkomen,
is coördinatie van onschatbaar belang, op landelijk niveau - tussen de diverse betrokken ministeries en de
onderwijssectoren - en op lokaal / regionaal niveau - tussen gemeenten, schoolbesturen, welzijnsorganisaties
enz.

De kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt door de Rijksinspectie. In het concept-beleidsplan
Culturele Minderheden in het Onderwijs (1980:20) wordt het volgende vermeld: “Bij de benoeming van
nieuwe inspecteurs zal rekening worden gehouden met eventuele deskundigheid op het terrein van de
culturele minderheden. Er zullen bij voorkeur enige inspecteurs worden benoemd afkomstig uit de
minderheidsgroepen.” En in het Beleidsplan (1981:17), één jaar later: “In het jaarwerkplan van de inspectie
neemt de aandacht voor de problematiek van de minderheden een centrale plaats in.”
In hetzelfde beleidsplan (1981:19) staat te lezen:

“De inspectie heb ik opdracht gegeven systematisch aandacht te schenken aan de organisatie en
vormgeving van het onderwijs aan minderheden op de scholen. Zij ontwikkelt plannen voor frequent
schoolbezoek, waarbij gerichte waarneming van dat onderwijs plaatsvindt. Op grond hiervan kan zij door
suggesties, raadgeving en informatie over onderwijskundige ontwikkeling in het algemeen, en over de
ervaringen met het minderhedenbeleid in het bijzonder, een grote steun voor de onderwijspraktijk zijn.

Het door de scholen in te dienen plan van aanpak kan een goed aangrijpingspunt zijn voor deze
communicatie. Mede op basis van knelpunten die daarbij worden geconstateerd, zullen door de inspectie
nadere adviezen ten behoeve van het onderwijsminderhedenbeleid aan mij worden uitgebracht.
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Binnen de inspectie zijn werkgroepen gevormd voor de uitwisseling van gegevens over de
bestudering van de minderhedenproblematiek in het onderwijs. Bij het benoemingsbeleid word rekening
gehouden met de eisen die deze problematiek aan het inspectie-apparaat stelt.”

Bij de Secties Moedertaalonderwijs in Nederland die worden ondersteund door de Griekse diplomatieke
vertegenwoordigingen is het bestuur en de inspectie in handen van het Griekse ministerie van Onderwijs
& Religieuze Zaken en de onderwijscoördinator voor de Benelux, die is verbonden aan de Griekse ambassade
te Brussel. Elke Sectie Moedertaalonderwijs heeft een schoolbestuur en een onderwijscommissie. De
onderwijscommissie, waar de verantwoordelijke leerkracht van de betreffende school en twee ouders deel
van uitmaken, wordt gevormd op instigatie van de onderwijscoördinator. Het schoolbestuur heeft tot taak
het functioneren van de onderwijsinstelling zo goed mogelijk te ondersteunen en contact te onderhouden
met de lokale autoriteiten. De taak van de onderwijscommissie is het beheren van de uitgaven en het
aanboren van aanvullende inkomstenbronnen (Wet 2413/1996, artikel 26).

De taak van de onderwijscoördinator, zoals beschreven in de wet 2413/17-6-1996, artikel 13, ‘Het
onderwijs Grieks in het buitenland, de interculturele scholing en andere verordeningen’, behelst:

a) bevordering van de Griekse taal, de Griekse cultuur en de Grieks-orthodoxe traditie, in
samenwerking met de bevoegde instanties van de gastlanden, de organisaties van de aldaar
gevestigde Grieken, de instellingen voor hoger onderwijs en de betreffende scholen,

b)  samenwerking met de Griekse diplomatieke vertegenwoordigingen en de coördinatoren
voor onderwijs in het buitenland, met als doel de implementatie van het Griekse
onderwijsbeleid,

c) bevordering en versteviging van de culturele betrekkingen tussen het gastland en Griekenland,
d) versterking van de bijdrage van de Griekse beschaving aan het culturele leven van het

gastland,
e) samenwerking met de Griekse gemeenschappen en hun overkoepelende organen, de Grieks-

orthodoxe kerken, de coördinatoren onderwijs in het buitenland, de ouderverenigingen, de
teams van leerkrachten en andere organisaties, teneinde procedures te ontwikkelen voor de
bevordering van het onderwijs Grieks in het buitenland en daarover te rapporteren aan het
ministerie van Onderwijs & Religieuze Zaken.

De inspectie van het onderwijs Grieks wordt ook uitgevoerd door de onderwijscoördinator voor de
Benelux, die adviserende en toezichthoudende taken heeft met betrekking tot het functioneren van het
Griekstalig onderwijs en het onderwijzend personeel in de regio waarvoor hij verantwoordelijk is.
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De taak van de onderwijscoördinator bestrijkt de volgende terreinen en behelst de uitoefening
van de bijbehorende bevoegdheden (Wet 2413/1996, artikel 14):

I. Adviserend - wetenschappelijk - didactisch terrein
Onderwijskundige en adviserende activiteiten ten behoeve van de leerkrachten die door het ministerie
van Onderwijs & Religieuze Zaken in het buitenland zijn gedetacheerd of van de leerkrachten die door de
lokale autoriteiten en instanties van het gastland in dienst zijn genomen om het onderwijs Grieks te
verzorgen.

II. Bestuurlijk - maatschappelijk - cultureel terrein
a) Het besturen van de diverse onderwijs- en vormingsinstellingen in het buitenland, in

overeenstemming met de geldende wetgeving in de betreffende gastlanden.
b) Samenwerking met de diplomatieke vertegenwoordigingen en de onderwijsattaché bij de

implementatie van het Griekse onderwijsbeleid.
c) Samenwerking met de Griekse gemeenschappen en hun overkoepelende organen, met de

Grieks-orthodoxe kerken, de ouderverenigingen, de teams van onderwijzend personeel en
de plaatselijke en andere verenigingen van Grieken in het buitenland, teneinde de activiteiten
die betrekking hebben op het functioneren van het Griekstalig onderwijs en de bevordering
van de Griekse taal en cultuur te versterken, coördineren en ondersteunen.

d) Vruchtbare communicatie en samenwerking met de buitenlandse autoriteiten op
onderwijskundig, bestuurlijk en maatschappelijk terrein, teneinde eventuele problemen bij
het functioneren van de onderwijsinstellingen op te lossen.

III. Toezichthoudend terrein
Toezichthoudende en richtinggevende taak, gericht op de uitvoering van de bestuurlijke, pedagogische
en andere richtlijnen en beslissingen van het ministerie van Onderwijs & Religieuze Zaken en het informeren
van de Griekse overheid door middel van relevante rapportage voor het uitstippelen van een nationaal
onderwijs- en cultuurbeleid in het buitenland.

De onderwijscoördinatoren hebben disciplinaire bevoegdheden ten aanzien van de in het buitenland
gedetacheerde leerkrachten die door de plaatselijke autoriteiten of instanties in dienst zijn genomen om
het onderwijs Grieks te verzorgen, en ten aanzien van de gedetacheerde bestuursfunctionarissen. Deze
bevoegdheden zijn gelijkwaardig aan die van de directeuren van besturen van onderwijsinstellingen in
Griekenland.

De staf van de bureaus van de onderwijscoördinatoren bestaat uit onderwijs- en bestuurs-
ambtenaren, aangesteld door het ministerie van Onderwijs & Religieuze Zaken.
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5.5 Doelstellingen en aspiraties in het kader van een verenigd Europa

Bij de opbouw en modernisering van het verenigde Europa is een belangrijke rol weggelegd voor het
onderwijs in de diverse lidstaten van de EU. In het aangezicht van een voortschrijdende Europese
eenwording wordt de behoefte aan een versterking van de Europese dimensie in het onderwijs steeds
urgenter. Welke veranderingen en herstructureringen zijn aangewezen om een zodanig antwoord te geven
op de Europese onderwijspolitiek en - in breder verband - op het competitieve sociaal-economische
systeem, dat Griekenland daadwerkelijk en met succes kan deelnemen in de nieuwe Europese verhoudingen?

De probleemstelling m.b.t. een hervorming van het Griekstalig onderwijs in West-Europa begint
met het vaststellen van de doelen die worden nagestreefd, in samenhang met de oorzaken die leiden tot
een behoefte aan veranderingen.

Volgens de historicus R. Hubert (Parijs, 1948) ‘is een levensvatbare onderwijshervorming niet
denkbaar zonder kennis van de theorieën en feiten van het verleden’. Tot de historische feiten wendend
om - door middel van een creatieve beschouwing van de geschiedenis en na een evaluatie van de huidige
situatie - onze doelen en aspiraties helder te kunnen formuleren.

Geheel in overeenstemming met bovenstaande gedachtegang is het feit dat het onderwijs een levend
organisme is met een verborgen dynamiek die de maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen
volgt. Dit maakt de behoefte aan nieuwe onderzoeken en probleemstellingen en aan nieuwe didactische en
pedagogische doelstellingen des te dringender. Wanneer wij bovendien bedenken dat de kinderen die op
dit moment onderwijs ontvangen leven en handelen in een verenigd Europa, kunnen wij concluderen dat
de doelen en aspiraties van het onderwijs Grieks in het buitenland van bepalende betekenis zullen zijn
voor de toekomst van deze kinderen.

De doelen en aspiraties zullen in hoge mate afhangen van het antwoord dat wij geven op de vraag:
‘Wat voor Europa willen wij?’ Het antwoord van, naar ik meen, allen moet zijn: een Europa van de burgers,
d.w.z. van gelukkige burgers, die vrij zullen leven, scheppen en zich bewegen in elk land van de EU en de
cultuur en de beschaving van het land van herkomst met zich mee zullen dragen. De synthese van de
culturen van de lidstaten zal het nieuwe Europa vormen.

Binnen dit kader “zullen er doelstellingen geformuleerd moeten worden die zowel eurocentrisch als
multicentrisch zijn, zowel intercultureel als multicultureel. Doelstellingen die concreet, begrijpelijk, haalbaar
en zo objectief mogelijk zijn, niet alleen op macroniveau, maar ook - en wellicht nog belangrijker - op het
microniveau van de school” (Kazamias, 1996:52-54).
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Dergelijke doelstellingen kunnen gebaseerd worden op:
- het versterken bij de kinderen van het gevoel dat zij bij de EU horen, door de ontwikkeling van

de Europese dimensie in hun opleiding en die van de leerkrachten,
- de voortdurende verbetering van de kwaliteit van het moedertaalonderwijs aan minderheden.
De doelen en aspiraties van het Griekstalig onderwijs in de landen van West-Europa (waarbij het

belang van de kinderen het enige criterium is) worden als volgt onder woorden gebracht door de
onderwijscoördinator voor West-Europa, Theofanis Chatzistefanidis (circulaire reg. nr. 26/3358/18-9-1991):

a) Oriëntatie op een tweetalig en multicultureel onderwijs aan de kinderen in het kader van een
zich verenigend Europa, met dien verstande dat altijd de wensen van de ouders gerespecteerd
worden. Geconfronteerd met de realiteit van de Europese eenwording vormt tweetalig onderwijs
wellicht de enige garantie voor het behoud van de Griekse identiteit naast het verwerven van
de Europese identiteit.

b) Het aanbieden van tweetalig onderwijs op de reguliere scholen van de gastlanden, waarbij
bepaalde lessen in het Grieks worden gegeven, zodat de kinderen hun moedertaal kunnen
cultiveren en hun bijzondere identiteit behouden.

c) Dit soort onderwijs beginnen op de basisschool en voortzetten op de middelbare school.
d) Financiële middelen, beschikbaar gesteld door de gastlanden, om de salarissen van de

leerkrachten en het functioneren van het onderwijs te bekostigen.
e) Dialoog en samenwerking met alle instanties die betrokken zijn bij de kwestie van het Griekstalig

onderwijs in Europa.

De nieuwe vorm van onderwijs is erop gericht de Griekse jongeren een krachtige aanwezigheid en
ontwikkeling te verschaffen in Europa. Deze oriëntatie van de Griekse staat op de introductie van tweetalig
en multicultureel onderwijs heeft reeds wortel geschoten in het denken van de Griekse immigranten in
Duitsland.

Het streven van alle instanties die het Griekstalig onderwijs in West-Europa ondersteunen moet
gericht zijn op een juiste informatie en voorlichting van de Griekse ouders over de voordelen van dit soort
onderwijs en op de geleidelijke implementatie ervan. Dit is niet alleen de taak van de leerkrachten, maar ook
van de politieke, maatschappelijke, godsdienstige en vakbondsorganisaties in Griekenland, alsmede van
de diplomatieke vertegenwoordigers in de gastlanden.

Een democratische, maatschappelijk geïntegreerde en op overleg gebaseerde vorm van onderwijs
kan de opgroeiende mens tot emancipatie en integratie brengen en tegelijkertijd het creatief en kritisch
denken van de jongere ontwikkelen, evenals zijn vermogen initiatieven te nemen. Zo slagen wij erin hem
uit te rusten met de vaardigheden en de flexibiliteit die hij nodig heeft om zich aan te passen aan de
veranderende maatschappelijke, economische, politieke en culturele omstandigheden van het eenwordende
Europa. Juist die perspectieven worden benadrukt en uitgewerkt in de teksten van het verdrag van
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Maastricht. In de artikelen 126-128 van dat verdrag wordt bijzondere aandacht geschonken aan het belang
van samenwerking in Europees verband, gericht op het creëren van kwaliteitsonderwijs dat hoge eisen
stelt, en van de culturele samenwerking van de lidstaten en de onderwijsinstellingen, idealen die slechts
verwezenlijkt kunnen worden als de taalbarrière wordt geslecht.

Het bestuderen van de onderlinge verschillen en van de gecompliceerde onderwijskundige en
maatschappelijke problemen die zich in het buitenland voordoen en een permanente, openhartige en
creatieve samenwerking zijn de basisvoorwaarden voor het bereiken van dat felbegeerde doel: de
verbetering van het onderwijs Grieks, en de schepping van een Europese Griek.

5.6 Socialiserende functie van moedertaalonderwijs

De Griekse kinderen in Nederland worden bicultureel-tweetalig gesocialiseerd, ten gevolge van het
feit dat zij in de Nederlandse samenleving wonen maar tegelijk lid zijn van hun etnisch-culturele
minderheid, waar in grote lijnen de sociale normen en waarden van het land van herkomst gelden. De
moedertaal is voor de allochtone kinderen socialisatietaal naast de taal van hun maatschappelijke
omgeving. Het aantonen van de noodzaak van bicultureel-tweetalige socialisatie vooronderstelt een
bespreking van de noodzaak van moedertaalonderwijs.

De verwaarlozing van het moedertaalonderwijs - en bijgevolg van de moedertaal van de
kinderen - kan negatieve gevolgen hebben voor de algehele ontwikkeling van hun persoonlijkheid.
Concreter gezegd: omdat de twee talen en culturen onlosmakelijke delen vormen van het zelf en de
identiteit van de kinderen, kan het afbreken van het moedertaalonderwijs ongunstige consequenties
hebben voor de ontwikkeling van hun ego-synthese. Ook als het individu de taal van zijn verblijfsland
beheerst, werkt de marginalisering van de moedertaal remmend op de leerprocessen die met de
moedertaal en de gezinsbiografie in verband staan. Zo zouden we kunnen zeggen dat het verdringen
van de moedertaal neerkomt op het verwaarlozen of niet ontwikkelen van een deel van de persoon-
lijkheid.

De negatieve gevolgen van bet verdringen van de moedertaal kunnen zijn (Damanakis, 1989:143):
- marginalisering van bepaalde persoonlijke ervaringen en voorstellingen die direct met de

moedertaal in verband staan;
- remming van een reeks leer- en ontwikkelingsprocessen van begrippen binnen bet domein

van de moedertaal;
- beroving van de kans tot het leren van andere talen door de verdringing van de moedertaal;
- beroving van een middel dat het kind kan helpen bepaalde problemen als lid van een

minderheid het hoofd te bieden en een persoonlijke en sociale identiteit te verwerven;
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- niet-benutting van de mogelijkheid tot verbreding van de geestelijke horizon van het kind
dankzij de tweetaligheid;

- verbreding van de kloof tussen het kind en zijn ouders;
- problemen in de communicatie met andere leden van zijn etnische gemeenschap;
- problemen met de (re-)integratie in de samenleving van bet land van herkomst in geval van

remigratie;
- beperking in de mogelijkheden van toegang tot informatiebronnen in verband met bet

land van herkomst;
- vermindering van de mogelijkheden van vergelijkende evaluatie van de twee culturele

systemen en bij uitbreiding van de mogelijkheden van een bicultureel leerproces;
- vermindering van de mogelijkheden tot een beroepsmatige ontwikkeling op basis van

tweetaligheid.
Om bovenstaande negatieve gevolgen van de verdringing van de moedertaal te voorkomen is een
systematische cultivering daarvan noodzakelijk, vooral in de omgeving van gezin en Griekse school
alsook in het kader van de eigen etnisch-culturele gemeenschap.
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