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Kenmerken van de onderzoekpopulaties

7. KENMERKEN VAN DE
ONDERZOEKPOPULATIES

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de uitkomsten van het onderzoek. Hierbij komen de
kenmerken van de onderzoekpopulaties aan de orde.  Het hoofdstuk opent met een bespreking van
de resultaten per niveau (macro, meso, micro, individueel) aan de hand van het structuur-analytisch
model van paragraaf 4.2. Vervolgens worden demografische en biografische gegevens van de
ondervraagden gepresenteerd. Daarna wordt de differentiatie van de leerlingen naar woonplaats en
etnische samenstelling van het gezin belicht. Tevens wordt nagegaan in hoeverre het opleidingsniveau
van de ouders de cultivering van de Griekse taal en cultuur in de gezinssfeer beïnvloeden.
Achtereenvolgens besteden we aandacht aan de sociaal-culturele oriëntaties van leerlingen en ouders
gemeten naar hun gerichtheid op de eigen taal en cultuur, de emotionele binding met het land van
herkomst, de etnische voorkeur betreffende vriendenkeuze en de houding ten aanzien van terugkeer.
Tenslotte belichten we het thema van de houding van ouders en leerkrachten ten aanzien van de
biculturele instelling van de leerlingen.

7.1 Bespreking van de resultaten per niveau

Op basis van de niveaus van tabel C (par. 4.2) en de eerder geformuleerde veronderstellingen zullen
we hierna trachten een globale presentatie te geven van de resultaten van het onderzoek1.

De algemene opzet van het rapport is dat de antwoorden op de vragen in tabellen worden
weergegeven, meestal voorzien van een kort commentaar. Het aantal respondenten is niet altijd gelijk
aan het aantal ondervraagden (75 leerlingen, 60 ouders, 50 Nederlandse leerkrachten, 7 Griekse
leerkrachten). Vaak hebben namelijk niet alle ondervraagden alle vragen beantwoord. In die gevallen
wordt het aantal deelnemers dat de vraag wel heeft beantwoord vermeld. Dikwijls is er echter ook
sprake van ‘ontbrekende gegevens’, doordat deze niet, onduidelijk of fout zijn ingevuld. In de titel
van een tabel staan, behalve de groep (ouders, leerlingen, leerkrachten), ook de kenmerken waarop
de tabel betrekking heeft. De resultaten worden zowel in aantallen als in percentages weergegeven.
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Soms worden in de tekst de resultaten van de categorieën ‘eens’ en ‘volkomen mee eens’
samengevoegd. Hetzelfde geldt voor de categorieën ‘oneens’ en ‘helemaal niet mee eens’. Na de
beschrijving van de antwoordpercentages worden soms aanvullende opmerkingen van de
respondenten vermeld.

7.1.1 Beleidskader voor de culturele en talige vorming op Europees en interstatelijk niveau
(macroniveau)

a)   Het moedertaalonderwijs

Zoals aangegeven in paragraaf 5.2 wordt begrepen, in het onderhavige geval, onder de term
‘moedertaalonderwijs’ het Griekstalige onderwijs dat gegeven wordt in de Moedertaalsecties en de
OALT-afdelingen, aan leerlingen van Griekse afkomst. Dit onderwijs is facultatief en omvat in de
Moedertaalsecties de vakken Taal, Geschiedenis, Godsdienst en Aardrijkskunde, terwijl de OALT-
afdelingen zich concentreren op de taal van het land van herkomst.

Het moedertaalonderwijs werd voor het eerst wettelijk geregeld in juli 1977, in het kader van de
Europese Economische Gemeenschappelijke Markt. De Raad van Europa (EG-RAT) bepaalde op 25
juli (EEG-richtlijn, 77/486/EEG, artikel  3): “De lidstaten nemen, in overeenstemming met hun nationale
recht en praktijk, en in samenwerking met de staten van herkomst, passende maatregelen om,
gecoördineerd met het reguliere onderwijs, het onderwijs in de taal en cultuur van het land van
herkomst aan de in artikel 1 bedoelde kinderen te bevorderen.”

Op interstatelijk niveau werd, in het kader van de afstemming van de onderwijsprogramma’s
tussen Griekenland en Nederland, in 1984 besloten tot de instelling van een gemengde Grieks-
Nederlandse commissie voor onderwijsaangelegenheden, die zich zou bezighouden met het
moedertaalonderwijs (zie par. 5.1). Vermeldenswaardige punten uit de besprekingen van genoemde
commissie zijn de moedertaalonderwijs, beschikbaarstelling voor het moedertaalonderwijs,
verstrekking van lesmateriaal en bijscholing van Griekse gedetacheerde leerkrachten.

-  Moedertaalonderwijs
“Financing (of mothertongue-education) is based on a minimum of 8 pupils; 2.5 hours of Greek
tuition are given within the school-curriculum and within schoolhours, and an added number of 2.5
hours can be given outside the normal schoolhours” (Agreed Matters of the Seventh Meeting of the
Mixed Greek-Netherlands Commission on educational matters, Zoetermeer 25-27 May, 1992, article
4.1.1).
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-  Beschikbaarstelling van lokalen voor het moedertaalonderwijs
“The two delegations agreed that necessary and suitable premises shall be provided, free of charge,
for courses in Greek language and culture, during the years of compulsory education” (Agreed
Matters of the First Meeting of the Mixed Greek-Netherlands Commission on educational matters,
Zoetermeer 11-12 December, 1984, article 3a).

-  Verstrekking van lesmateriaal
“... the Netherlands authorities shall make available teaching material and equipment for the teaching
of the Greek language and culture” (Agreed Matters of the First Meeting of the Mixed Greek-
Netherlands Commission on educational matters, Zoetermeer 11-12 December, 1984, article 3f).

-  Bijscholing van Griekse gedetacheerde leerkrachten
“The Dutch side proposed cooperation in the organisation of in-service training of Greek teachers on
their arrival in The Netherlands, at Dutch expense. The object of such a training should be: a) extra
teaching of Dutch, b) information about the Dutch educational system and its background” (Agreed
Matters of the Seventh Meeting of the Mixed Greek-Netherlands Commission on educational matters,
Zoetermeer 25-27 May, 1992, article 4.4).

Hoewel het besluit van de Raad van Europa van 25 juli 1977 een bindend karakter heeft voor de
lidstaten, lijkt Nederland niet volledig te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 3
van de Richtlijn. Evenmin worden de besluiten en wederzijdse verplichtingen die door de
delegatieleiders van de Gemengde Subcommissie zijn ondertekend in het protocol van de bilaterale
besprekingen volledig nagekomen door de Nederlandse overheid. Zo moeten bijvoorbeeld sommige
moedertaalsecties nog altijd huur betalen aan de Nederlandse autoriteiten voor het gebruik van
leslokalen2. De productie en verstrekking van lesmateriaal werd in het begin van de jaren ’90 ter hand
genomen. Korte tijd later kwam hier alweer een eind aan, als gevolg van problemen. De bijscholing
van Griekse leerkrachten is nooit goed van de grond gekomen.

Krachtens de Wet-OALT van 1998 werd het moedertaalonderwijs omgedoopt tot ‘Onderwijs in
Allochtone Levende Talen’. In deze wet is sprake van een vermenging van het cultuurpolitieke
beleidsspoor en het beleidsspoor ter bestrijding van onderwijsachterstanden3. Extra e.a. (2002:158)
schrijven: “De beleidsmatige ontwikkelingen rond onderwijs in eigen taal (OET) en zijn wettelijke
opvolger onderwijs in allochtone levende talen (OALT) moeten worden geplaatst tegen de achtergrond
van de wordingsgeschiedenis van het minderhedenbeleid in Nederland in termen van
achterstandsbeleid. Het beleid heeft zich in de afgelopen decennia zozeer op sociaal-economische
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achterstand gericht dat het zicht op etnisch-cultureel verschil is weggenomen. In het verlengde
daarvan is verschil vaak met achterstand gelijkgesteld. Het achterstandsperspectief heeft ook het
onderwijsbeleid inzake allochtone leerlingen sinds het begin van de jaren zeventig gedomineerd.”
OALT heeft de volgende functies gekregen:
-  Zelfstandige functie. Het OALT wordt gebruikt om de eigen taal te ontwikkelen en als mogelijkheid
   tot cultuureducatie.
-  Ondersteunende functie. OALT wordt gebruikt om de verwerving van de Nederlandse taal te
    stimuleren, met het accent op achterstandsbestrijding.
-  Gecombineerde functie. OALT wordt in groep 1-4 ondersteunend aangeboden en in groep 5-8
   zelfstandig. In de bovenbouw zal het OALT altijd buiten de reguliere schooltijd aangeboden moeten
   worden4.
In Nederland is regeling en uitvoering van het moedertaalonderwijs een taak van de diverse gemeenten,
die dan ook nieuwe voorwaarden kunnen stellen aan het functioneren van de OALT-afdelingen, met
als gevolg dat hun toekomst ongewis is. Zo maakt bijvoorbeeld de gemeente Groningen, in haar
beleidsvoornemens voor de periode 2000-2006, bekend dat zij van plan is de subsidie voor de Griekse
OALT-afdeling stop te zetten als het aantal leerlingen daalt tot 24, terwijl tot nog toe een minimumaantal
van 8 gold5. In het algemeen kunnen we stellen dat het belang van moedertaalonderwijs voor leerlingen
van buitenlandse origine in theorie wel wordt onderkend, maar dat er in de praktijk nog vele obstakels
zijn, doordat niet is voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden, zoals integratie van het
moedertaalonderwijs in het reguliere onderwijsprogramma, geschikte lesstof, bijscholing van de
leerkrachten, leermiddelen enz.

OALT is een vakgebied dat voortdurend ter discussie staat en door velen als een
‘ondergeschoven kind’ of een overbodige luxe in het schoolcurriculum voor allochtone leerlingen
wordt gezien. De onderschatting door de Nederlandse overheid van het belang van de eigen taal en
cultuur voor de etnisch-culturele minderheidsgroepen kwam duidelijk tot uiting in de beleidsnota
‘Onderwijs in Eigen Taal’ (1990). Hierin werd volledig voorbijgegaan aan de zelfstandige
cultuurcomponent van het OET(C). Taal werd genoemd als een noodzakelijke voorwaarde om toegang
tot cultuur en cultureel erfgoed te verkrijgen. Onzes inziens is dit echter geen voldoende voorwaarde.
Als gevolg hiervan werd het moedertaalonderwijs gegeven als het onderwijs in een vreemde taal, dat
wil zeggen met nadruk op grammatica, idioom en taalvaardigheid. Dit is een bijzonder schrale invulling
van het recht op onderwijs in de eigen cultuur. Taalonderwijs dient sterk betrokken te zijn op de
leefwereld, waarden en verworvenheden van de eigen cultuur.

Het is een politieke discussie of de moedertaal van allochtonen een status dient te krijgen die
vergelijkbaar is met die van het Nederlands. Artikel 23 van de Grondwet heeft het effect van een
paraplu die het conservatieve Nederlandse onderwijs beschermt tegen vernieuwingen. Nieuwe
methoden zijn moeilijk te introduceren. Een vernieuwing van het onderwijs is nodig, voor zowel
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autochtone als allochtone leerlingen. De medewerkers van de Landelijke Onderzoeksschool
Taalwetenschap (2000:7) zeggen hierover: “De taalwetenschappers geloven in OALT, maar de meeste
anderen zien ieder uurtje als een blok aan het been van het allochtone kind. Dit is merkwaardig, gezien
vanuit de geschiedenis van Nederland. Nederland is een open land, behalve als het gaat om
meertaligheid. Dat is een armoede in het denken bij de politiek en de wetenschap.” Ook Extra e.a,
(2001a:iii) schrijven hierover: “Juist op het terrein van meertaligheid als intrinsieke eigenschap van
de multiculturele samenleving moet het als een noodzakelijke opgave van alle inwoners van Nederland
worden beschouwd om de begrippen sociale cohesie en culturele diversiteit met elkaar te verzoenen.
De bewijslast voor een democratische multiculturele samenleving ligt daarbij zowel bij autochtone
als allochtone inwoners.” “Culturele diversiteit vraagt om erkenning van het belang van andere talen
dan Nederlands en Engels als kernwaarde van culturele identiteit van allochtone groepen in een
multiculturele samenleving”, aldus Extra & De Ruiter (2001b:10) (zie ook Extra e.a, 2002:ix).

Er moet nog vermeld worden dat in september 2002 de regering heeft bekendgemaakt dat de
regeling Onderwijs in Allochtone Levende Talen per augustus 2004 wordt afgeschaft. In het
‘Strategisch Akkoord is het kabinetsvoornemen ten aanzien van het OALT-beleid als volgt verwoord:
“Prioriteit moet worden gegeven aan het leren van Nederlands, daarom wordt de regeling Onderwijs
in Allochtone Levende Talen afgeschaft.” Dit wetsvoorstel zal begin 2003 aan de Tweede Kamer
worden aangeboden. Op dit moment is nog niet bekend wat afschaffing van OALT precies betekent.

De marginale status die de Nederlandse overheid reserveert voor het moedertaalonderwijs
blijkt ook uit de getuigenissen van de leerkrachten die aan ons onderzoek hebben deelgenomen.
Slechts 10% (n=5) van de ondervraagde Nederlandse leerkrachten die leerlingen van Griekse afkomst
in de klas hebben, gaf aan contact te onderhouden met de ‘Griekse scholen’ of met de Griekse
leerkrachten. Verder gaven drie van de ondervraagde Griekse leerkrachten aan dat zij op de scholen
waar de moedertaalles gegeven werd niet of slechts in beperkte mate de beschikking kregen over
leermiddelen voor aanschouwelijk onderwijs. Voorts zij nog vermeld dat vijf van de Griekse leerkrachten
het verzuim bij de moedertaallessen wijten aan het feit dat deze in de vrije tijd van de leerlingen
gegeven worden.

Aan de andere kant heeft het Griekse ministerie van Onderwijs, in samenwerking met de
diplomatieke vertegenwoordigingen en het Bureau van de onderwijscoördinator voor de Benelux, de
mogelijkheid Moedertaalsecties op te richten. Dit houdt in dat het de financiering daarvan op zich
neemt, de randvoorwaarden voor het onderwijs Grieks bepaalt, evenals het aantaal gedetacheerde
leerkrachten, leermiddelen stuurt en aan de Nederlandse onderwijsinstellingen in bepaalde gemeenten
huur betaalt voor de benodigde leslokalen. We kunnen stellen dat de onderwijspolitiek van de
opeenvolgende Griekse regeringen, die gericht is op het behoud van de etnisch-culturele identiteit
van de Grieken in het buitenland, niet erg gelukkig uitpakt, gezien het feit dat de prijs die zij moeten
betalen voor het onderwijs Grieks buitengewoon hoog is. Volgens globale berekeningen kost een
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leerkracht die gedetacheerd is bij de moedertaalsecties in Nederland de Griekse staat 19.272 Euro per
jaar. Het aantal uren dat hij per week lesgeeft komt niet boven de 10, aangezien de moedertaallessen
gegeven worden in de vrije tijd van de leerlingen, d.w.z. op woensdagmiddag en op zaterdag.

Deze onorthodoxe verhouding tussen kosten en geleverde arbeid getuigt van “een verborgen,
maar daarom niet minder onverzoenlijk, cultureel antagonisme tussen Griekenland en de landen waar
Griekse migranten wonen” (Damanakis, 1997:111).

b)  Cultuurpolitiek van de Europese Unie

Onze opvattingen met betrekking tot de erkenning van de culturele identiteit van de allochtone
groepen in Nederland en het kader waarbinnen de vorming van een gemeenschappelijke Europese
identiteit zich beweegt zijn uiteengezet in de paragrafen 2.3.1 en 2.3.2.

Of de cultuurpolitiek van de Europese Unie gevolgen heeft voor de culturele identiteit van de
Griekse leerlingen is op dit moment moeilijk vast te stellen, aangezien de Europese Unie nog geen
duidelijk standpunt heeft bepaald ten aanzien van de culturele identiteit in Europees verband. Uit
diverse publicaties valt echter af te leiden dat het economisch verenigde Europa ook afstevent op
een open cultuurpolitiek, gebaseerd op het geloof in de onderlinge gelijkheid van de lidstaten,
waarbij de identiteit van elke lidstaat omvat en ondersteund wordt door de gemeenschappelijke
Europese culturele identiteit.

7.1.2 Kenmerken van de Griekse gezinnen in Nederland (microniveau)

De meeste ouders zijn in Griekenland geboren en wonen al geruime tijd in Nederland (zie 7.2 b). Wat
hun etnische afkomst en culturele bagage betreft zijn er verschillen aan te wijzen. In 43% (n=25) van
de gezinnen betreft het een gemengd huwelijk.

a)  Opleidingsniveau

Zowel de vaders als de moeders van de Griekse leerlingen zijn niet bijzonder hoog opgeleid (zie ook
7.2 b). Slechts 11% (n=6) van de vaders en 18% (n=10) van de moeders beschikt over een diploma van
een hogeschool of universiteit. Uit deze cijfers komt naar voren dat de Griekse ouders in Nederland
niet over een erg rijke intellectuele bagage beschikken. Er wordt verondersteld dat dit feit geen
gunstige invloed heeft op hun kinderen, want – zoals Pels (1994:60) schrijft: “De opleiding van
ouders heeft bovendien een grote invloed op patronen van informeel leren in het gezin en op de wijze
waarop zij hun kinderen voorbereiden op en ondersteunen in het onderwijs” (zie ook Leseman,
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1994:26 en Klatter-Folmer, 1996:31). Ouders uit hogere sociaal-economische milieus gedragen zich in
de interactie met hun kinderen vaak meer als een soort ‘professionele’ leraren (Leseman, 1989). Uit
onderzoek onder laag opgeleide allochtone ouders blijkt dat “sprake is van minder functionele
opvattingen en oriëntaties inzake het leren op school” (Pels, 1994:64).

b)  Beheersing van de Nederlandse taal en beleving van culturele elementen uit het systeem van
      het gastland

De meerderheid van de ouders heeft weliswaar de Griekse nationaliteit, maar dat betekent niet dat in
de communicatie binnen het gezin de Griekse taal en cultuur een overheersende rol spelen.

De ouders geven in 69% (n=77) van de gevallen aan dat hun beheersing van het Nederlands
goed of zeer goed is (73%, n=41 van de vrouwen en 63%, n=36 van de mannen). Slechts 25% (n=15)
van de Griekse ouders zegt in hun communicatie met de kinderen in de huiselijke kring uitsluitend het
Grieks te gebruiken. Ook de kinderen van hun kant geven in 7% (n=5) van de gevallen aan dat zij thuis
maar zelden Grieks spreken. Maar ook op het gebied van culturele activiteiten die thuis plaatsvinden
besteden de ouders meer aandacht aan Nederlandse dan aan Griekse activiteiten (tabel 6).

Tabel 6.  Culturele activiteiten die de ouders thuis ontplooien met hun kinderen

Activiteit    3 of meer keer p/week Activiteit      3 of meer keer p/w
% n % n

Griekse boeken lezen Ned. boeken lezen
(geen schoolboeken) 11 6 (geen schoolboeken) 30 17
Griekse verhalen Nederlandse verhalen
vertellen 17 10 vertellen 20 10
Griekse bordspelen - - Nederlandse bordspelen 14 8

Alleen de bezoeken die de ouders met hun kinderen brengen aan plaatsen waar de Griekse cultuur tot
uiting komt (75%, n=44) zijn iets talrijker dan die aan plaatsen waar de Nederlandse cultuur tot uiting
komt (54%, n=34). Tot slot blijkt dat ook in contacten met andere Griekse gezinnen de taal van het
gastland – uitsluitend of voor een deel – als communicatiemiddel fungeert (71%, n=39). Het feit dat
het gastland één gemeenschappelijke taal kent (het Nederlands) beperkt voor de leden van de Griekse
gemeenschap de noodzaak onderling in het Grieks te communiceren.

Uit het voorgaande blijkt dat de Griekse ouders geen bewuste taal- en cultuurpolitiek voeren
ten gunste van het gebruik van de Griekse taal en Griekse culturele modellen in de communicatie
binnen het gezin. Wij zien dus dat de communicatie binnen de Griekse gemeenschap en a fortiori
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binnen het gezin over het algemeen tweetalig en bicultureel is, hetgeen de eerder geformuleerde
hypothese op dat punt bevestigt.

Hieraan nog toevoegend dat taal en cultuur van het gastland dieper zijn doorgedrongen in de
gezinnen van de migranten dan in de georganiseerde Griekse gemeenschap. De omstandigheden
waaronder de Griekse taal als communicatiemiddel de voorkeur verdient en de Griekse cultuur beleefd
wordt, concentreren zich niet zozeer rond het particuliere gezinsleven, maar hebben veeleer betrekking
op het onderhouden van banden en het ontplooien van activiteiten binnen de minderheidsgroep als
georganiseerde gemeenschap. Hierbij moet beklemtoond worden dat het oorspronkelijke doel van de
georganiseerde gemeenschap bestaat in het bewaren en cultiveren van de Griekse taal en culturele
traditie en dat de activiteiten van de gemeenschap zich op dat doel concentreren.

Tot dezelfde resultaten hebben ook de onderzoeken van Damanakis in Duitsland (1988) en
België-Frankrijk (1997) geleid. Door deze onderzoeken wordt bevestigd dat de instellingen die de
Griekse taal en cultuur in het buitenland kunnen behouden voornamelijk het onderwijs Grieks en de
georganiseerde Griekse gemeenschap zijn.

7.1.3 Gebruik en functioneren van de Griekse taal en cultuur (micro- en mesoniveau)

De tweetaligheid en biculturaliteit van de leden van etnisch-culturele minderheden – in het bijzonder
van de tweede en derde generatie – die leven in een multiculturele samenleving is een natuurlijke
proces. Dit betekent dat tweetaligheid en biculturaliteit niet negatief gewaardeerd mogen worden.
Als ze positief gewaardeerd worden, moeten ook de juiste voorwaarden geschapen worden om hen
in stand te houden. Het geval wil echter dat de talen en culturen van allochtonen, geconfronteerd met
de dominantie van de sociaal-culturele omgeving van het gastland, hun functioneren beperken tot
maatschappelijke sectoren die de grenzen van het gezin, de moedertaalles en de gemeenschap – voor
zover laatstgenoemde tenminste in voldoende mate georganiseerd is – niet overstijgen.

Hoe meer gelegenheid de etnisch-culturele gemeenschap haar leden verschaft om bijeen te
komen in het kader van culturele manifestaties en in hun moedertaal te communiceren en hoe
systematischer de Griekse school functioneert, des te groter wordt ook de kans dat moedertaal en
eigen cultuur - en dientengevolge tweetaligheid en biculturaliteit - behouden blijven.

Hoewel het Verdrag van Maastricht, dat door de lidstaten van de Europese Unie is ondertekend,
het behoud van multiculturalisme en meertaligheid in Europa tot doel heeft, wekken de lidstaten niet
de indruk genoemde doelen actief na te streven, met als gevolg dat het organiseren van etnisch-
culturele gemeenschappen geen eenvoudige aangelegenheid is. De Griekse kinderen worden
onderwezen in hun moedertaal en eigen cultuur in het kader van de instelling van Moedertaalsecties
en OALT-afdelingen, gewoonlijk buiten het reguliere lesrooster om, hetgeen bijdraagt aan een zekere
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marginalisering van de Griekse taal en cultuur. Het feit dat de Griekse school in de vrije tijd van de
leerlingen wordt gehouden beïnvloedt niet alleen het leerproces, maar heeft ook een negatieve invloed
op hun houding jegens het onderwijs Grieks (Dialektopoulos, 1998:94).

Ofschoon de leerlingen over het algemeen een positieve houding ten aanzien van de Griekse
taal en cultuur hebben, zegt toch 43% (n=32) ‘af en toe’ te overwegen met de Griekse school te
stoppen en 29% (n=22) ‘heel vaak’. De ouders van hun kant dringen erop aan dat hun kinderen de
Griekse school bezoeken. Slechts 18% (n=11) van de ouders overweegt soms hun kinderen niet
langer onderwijs Grieks te laten volgen (zie  9.3).

Uit het bovenstaande komt naar voren dat de dominante sociaal-culturele groep de functie
van de moedertaal en het deelhebben aan de cultuur van het land van herkomst beperkt tot bepaalde
domeinen (gezin, moedertaallessen, etnisch-culturele verenigingen) en op die manier de allochtone
talen en -culturen – waaronder de Griekse taal en cultuur – een speciale, marginale status bezorgt.

7.1.4 Culturele en talige voorwaarden bij de leerlingen (individueel niveau)

Gevraagd naar hun algemene kennis van beide talen en culturen geeft de grootste groep (49%, n=37)
van de leerlingen te kennen dat zij over beide landen evenveel weten. 39% (n=29) weet het meeste
over Nederland en 12% (n=9) over Griekenland. Op de vraag welke taal zij het nuttigst vinden (voor
zichzelf) antwoordt 58% (n=43) beide talen even nuttig te vinden. 31% (n=23) acht het Nederlands het
nuttigst en 11% (n=8) het Grieks.

Gevraagd naar hun gevoelsmatige beleving geven de leerlingen in meerderheid (57%, n=43)
aan dat zij geen van beide talen als vreemde taal ervaren. Toch ervaart 23% (n=17) het Nederlands als
vreemde taal en slechts 13% (n=10) het Grieks. Tot slot ervaart 5% (n=4) beide talen als vreemd.

De leerlingen ervaren in meerderheid (56%, n=42) Griekenland als hun vaderland. 27% (n=20)
ervaart beide landen als vaderland, 15% (n=11) Nederland en 1% (n=1) geen van beide landen.

In geval van een voetbalwedstrijd tussen de nationale teams van Griekenland en Nederland
zou een overweldigende meerderheid van 67% (n=50) hopen op een overwinning voor Griekenland.
21% (n=16) zou graag een gelijkspel zien en 12% (n=9) een overwinning voor Nederland.

Uit bovenstaande gegevens, alsook uit de alledaagse ervaring, komt de indruk naar voren dat de
Griekse leerlingen in Nederland tegenover de op assimilatie gerichte sociaal-culturele omgeving en
onderwijspolitiek van het gastland een sterke gevoelsmatige verbondenheid met Griekenland stellen.

Tot slot kunnen we uit deze vaststellingen concluderen dat de Griekse taal en cultuur, gemeten
naar rationele (financiële en politieke) maatstaven, achterblijven bij hun Nederlandse tegenhangers.
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Naar emotionele criteria, echter, bezetten de Griekse taal en cultuur in hart en ziel van de Griekse
kinderen de eerste plaats.

7.1.5 Constateringen

Op grond van de voorafgaande analyses kunnen wij het volgende vaststellen.
Het gastland (Nederland) houdt voor de Griekse taal en cultuur – d.w.z. de taal en cultuur van een
mede-lidstaat van de Europese Unie – een marginale status in stand. De Griekse taal en cultuur
hebben geen plaats in het officiële Nederlandse onderwijssysteem en hun functioneren is beperkt tot
de sferen van gezin en etnisch-culturele gemeenschap – uiteraard voorzover laatstgenoemde zichzelf
heeft georganiseerd en als vereniging functioneert –, met als gevolg dat de Griekse taal en cultuur het
individu niet tot nut kunnen zijn bij zijn maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkeling, noch in het
gastland, noch in het land van herkomst.

Tegenover deze cultuur- en onderwijspolitiek van de Nederlandse overheid – die
gekarakteriseerd wordt door etnocentrisme voor zover zij ingaat tegen de richtlijnen van de Europese
Unie – stellen de Griekse staat en de georganiseerde Griekse gemeenschappen hun eigen beleid
m.b.t. de Griekse migranten. Zo draagt het Griekse ministerie van Onderwijs, ten koste van enorme
bedragen, zorg voor de instelling van Moedertaalsecties en het uitzenden van onderwijzend personeel
vanuit Griekenland. Voorts zetten de diverse gemeenschappen allerlei organisaties op die gericht zijn
op behoud en cultivering van de Griekse taal en cultuur, bijvoorbeeld jongerenclubs,
vrouwenorganisaties, sportverenigingen enz.

Op haar beurt tracht de Griekse migrantengemeenschap de kinderen emotioneel aan Griekenland
gebonden te houden, waarbij zij haar inspanningen richt op de emotionele dimensie van hun
socialisatie. Het resultaat van deze inspanningen van ouders en migrantenorganisaties is dat de
kinderen een positieve houding hebben ten aanzien van de Griekse taal en cultuur.

Op individueel niveau vindt de socialisatie van de Griekse kinderen plaats onder biculturele
en tweetalige omstandigheden die vaak niet vrij zijn van tegenstrijdigheden. In grote lijnen, echter,
lijkt hun verhouding tot de beide talen en culturen evenwichtig te zijn. Weliswaar overwegen de
culturele stimuli die zij ontvangen van de maatschappij van het gastland, evenals het gebruik van de
Nederlandse taal, maar in meerderheid ervaren zij het Grieks niet als een vreemde taal en zij voelen
nog altijd een emotionele band met Griekenland. Voor wat betreft het gebruik van twee talen en het
beleven van culturele elementen van beide landen, beschouwen zij deze tweetaligheid en biculturaliteit
als iets vanzelfsprekends.

Concluderend zouden wij kunnen stellen dat, te midden van de alles overheersende sociaal-
culturele omgeving van het gastland, de ‘zwakke’ Griekse taal en cultuur in de belevingswereld van
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de Griekse leerlingen tot op tamelijk grote hoogte een evenwicht weten te vinden met de ‘sterke’ taal
en cultuur van Nederland.

7.2 Demografische en biografische gegevens van de ondervraagden

a)  Leerlingen

De leerlingen van de Moedertaalsecties (onder toezicht van het Griekse ministerie van Onderwijs) en
de leerlingen van de OALT-afdelingen (onder toezicht van de Nederlandse gemeenten) worden als
één homogene groep beschouwd. De leeftijden van de leerlingen die deelnamen aan het onderzoek
worden in diagram 2 van Bijlage V weergegeven. De meerderheid van de leerlingen is 10 jaar oud.
Verder zijn er leerlingen van 11 en 12 jaar.

Wat betreft de verdeling van de leerlingen over de diverse klassen van de Griekse school, zijn
de leerlingen van de vierde klas met 44% (n=33) sterker vertegenwoordigd dan die van de overige
klassen (tabel 7).

Tabel 7.  Verdeling van de leerlingen over de klassen

Klas
Vierde klas Vijfde klas Zesde klas   Totaal
 % n  % n  % n  % n

 44 33  29 22  27 20 100 75

De verdeling over de geslachten is vrijwel gelijk: 35 jongens (47%) en 40 meisjes (53%). De meerderheid
van de leerlingen (67%, n=50) is in Nederland geboren. De rest is in Griekenland (31%, n=23) of elders
(2%, n=2) geboren en op jonge of zeer jonge leeftijd naar Nederland verhuisd. Voorts zijn een aantal
leerlingen meer dan eenmaal tussen beide landen gemigreerd: zij zijn in Nederland geboren, vervolgens
voor een bepaalde periode naar Griekenland verhuisd en daarna weer naar Nederland teruggekeerd.
We kunnen dus de volgende ‘migratie-biografische’ typen onderscheiden:
Type 1: Leerlingen die in het immigratieland (Nederland) zijn geboren en opgegroeid of op zeer jonge
                leeftijd (0-2 jaar) naar Nederland zijn gekomen.
Type 2: Leerlingen die in de leeftijd van 2 tot 6 jaar naar Nederland zijn gekomen.
Type 3: Leerlingen die op leerplichtige leeftijd (6 jaar of ouder) naar Nederland zijn gekomen.
Type 4: Leerlingen die afwisselend in beide landen hebben gewoond6.
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Type 1 komt het meest voor, hetgeen betekent dat wij tegenwoordig, in tegenstelling tot de jaren ’60
en ’70, te maken hebben met een generatie leerlingen die in het gastland geboren en opgegroeid zijn
en wier sociaal-culturele condities slechts indirect gerelateerd zijn aan het land van herkomst van
hun ouders (in dit geval Griekenland).

Met betrekking tot de ‘onderwijsbiografie’ van de leerlingen moeten wij opmerken dat 11%
(n=8) één of meerdere schoolklassen in Griekenland heeft doorlopen (vier leerlingen de eerste klas,
één de tweede, één de derde en twee de vierde). Naast het volgen van de moedertaalles zat de
meerderheid van de leerlingen ook in een Nederlandse klas/groep7: 79% (n=23) van de leerlingen van
de vierde klas van de Griekse school zat tegelijkertijd in groep 6, 73% (n=16) van de leerlingen van de
vijfde klas zat tegelijkertijd in groep 7 en 65% (n=13) van de zesde klas zat in groep 8 van de Nederlandse
basisschool.

b)  Ouders

Uit de gegevens die de ouders verstrekten kwam het volgende beeld naar voren, uitgesplitst naar 4
variabelen:

b1)  Duur van het verblijf in Nederland
De meeste ouders zijn in Griekenland geboren, maar wonen al geruime tijd als immigranten (van de
eerste generatie) in Nederland. Meer bepaald: van 46 kinderen (61%) zijn beide ouders in Griekenland
geboren, van 25 kinderen (33%) is één ouder in Griekenland geboren, terwijl van 4 kinderen beide
ouders buiten Griekenland (in Nederland of elders) zijn geboren. Gemiddeld wonen de moeders
langer in Nederland dan de vaders. 35% van de vaders en 39% van de moeders woont langer dan 20
jaar in Nederland. 28% van de vaders en 28% van de moeders woont 10 jaar of minder in Nederland.
De meeste ouders hebben ook de Griekse nationaliteit (90%, n=54 van de vaders en 65%, n=38 van de
moeders).

b2)  Opleidingsniveau
Opleidingsniveau en beroepsbezigheden zijn variabelen die van belang zijn voor het bepalen van de
maatschappelijke positie.

73% van de vaders en 61% van de moeders heeft maximaal het derde jaar van het voortgezet
onderwijs gevolgd. Het percentage afgestudeerden aan hoger of universitair onderwijs blijft steken
op 14% (vaders 11%, moeders 18%). Wat betreft de kennis van het Nederlands, spreekt 62% van de
ouders – volgens hun eigen opgave – redelijk tot goed Nederlands, 33% zeer goed en ongeveer 4%
gebrekkig. Hierbij treedt een verschil tussen mannen en vrouwen aan het licht: de moeders beheersen
het Nederlands beter dan de vaders.
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b3)  Beroepsuitoefening
De beroepen die de ouders uitoefenen weerspiegelen hun opleidingsniveau. 58% van de vaders is
werkzaam als geschoold of ongeschoold arbeider, 32% van de moeders gaf als beroep ‘huisvrouw’
op. Het percentage zelfstandigen bedraagt 40 bij de vaders en 23 bij de moeders. Van deze zelfstandigen
zijn de meesten werkzaam in de horecabranche (restaurants). Tot slot moet vermeld worden dat 2%
van de vaders en 2% van de moeders meldde werkloos te zijn. Over het algemeen betreft het hier dus
migrantengezinnen met een gemiddelde of beperkte intellectuele bagage en beroepen die geen hoge
status genieten.

b4)  Etnische samenstelling van het gezin
In de gezinnen van de leerlingen heeft 10% van de vaders en 35% van de moeders de Nederlandse
nationaliteit. Deze gezinnen wonen al geruime tijd in Nederland en vertonen de neiging gemengde
huwelijken te sluiten. Dit laatste gegeven vormt een aanwijzing voor hun mate van integratie in de
multiculturele samenleving van Nederland. Die hoge integratiegraad blijkt ook duidelijk uit hun
oriëntatie op de toekomst: Slechts 31% (n=18) gaf aan van plan te zijn definitief naar Griekenland
terug te keren.

c)  Griekse leerkrachten

De Griekse leerkrachten zijn ambtenaren die ofwel door Griekenland gedetacheerd zijn bij de
Moedertaalsecties, ofwel als (soms permanent in Nederland gevestigde) migranten werkzaam zijn bij
de OALT-afdelingen.

Van hen geven er drie 1-3 jaar les in Nederland, drie 5-8 jaar en één 14 jaar. Bij de uitoefening
van hun taak worden zij met diverse problemen geconfronteerd en allen beschouwen een speciale
voorbereidende bijscholing als absoluut noodzakelijk. Hun kennis van het Nederlands beoordelen zij
zelf als volgt: Vijf leerkrachten noemen hun kennis van het Nederlands goed, één matig, en één
leerkracht gaf aan de Nederlandse taal in het geheel niet te beheersen.

De bovengenoemde leerkrachten gaven aan 7 Moedertaalsecties en 3 OALT-afdelingen les
aan 75 leerlingen van Griekse afkomst uit de drie hoogste groepen van de basisschool. Uit deze
gegevens blijkt dat de verhouding leraar-leerling ongeveer 1:11 was.

d)  Nederlandse leerkrachten

De Nederlandse leerkrachten gaven les aan verschillende typen basisscholen. Uit de gegevens die zij
verstrekten blijkt dat 46% (n=23) verbonden was aan een openbare school, 26% (n=13) aan een
katholieke school, 16% (n=8) aan een protestantse school, 8% (n=4) aan een school voor bijzonder
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onderwijs en 2% (n=1) aan de Europese school. Volgens hun opgave zaten van de leerlingen van
Griekse origine aan wie zij lesgaven de meeste in groep 7 (34%, n=17), gevolgd door de groepen 6
(30%, n=15) en 8 (24%, n=12). 12% (n=6) ten slotte zat in groep 5.

Van de Nederlandse leerkrachten is 58% (n=29) van mening dat een speciale bijscholing
noodzakelijk is om hun onderwijstaak goed te kunnen uitvoeren, aangezien zij kinderen uit
verschillende etnisch-culturele minderheidsgroepen in de klas hebben. 42% (n=21) echter acht een
dergelijke bijscholing niet nodig.

7.3 Differentiatie van de leerlingen naar woonplaats

Wanneer wij de geografische spreiding van de leerlingen als criterium nemen, zien wij het volgende:

a) Leerlingen die in een stedelijk-industrieel centrum wonen waar een aanzienlijk aantal (meer
dan 600) Grieken woont, en waar de Griekse minderheid tamelijk goed is georganiseerd (in
Gorinchem circa 600 Grieken, in Utrecht circa 1500).

b) Leerlingen die in een stedelijk-industrieel centrum wonen waar weinig (minder dan 400)
Grieken wonen, (bv. Maastricht: circa 150).

Deze beide geografische categorieën zijn als volgt vertegenwoordigd: 64% (n=48) van de leerlingen
die deelnamen aan het onderzoek woont in de regio’s Utrecht en Gorinchem, en 36% (n=27) elders.
Uitgaande van de aanname dat de Griekse gemeenschappen van Utrecht en Gorinchem beter
georganiseerd zijn en dat het gebruik van de Griekse taal en de cultivering van de Griekse cultuur een
samenhang vertonen met de organisatiegraad en de omvang van de minderheidsgroep, zullen wij
trachten te onderzoeken of en in welke mate de Griekse leerlingen uit Utrecht en Gorinchem zich
onderscheiden van hen die in (door Grieken) dunner bevolkte gebieden wonen.

Tussen de leerlingen van de beide categorieën kunnen verschillen worden opgemerkt met
betrekking tot:

-  Hun talige en culturele attitude en gedrag
De kinderen die in de regio’s Utrecht en Gorinchem wonen geven aan dat zij meer weten over
Griekenland, dat voor hen de nuttigste taal het Grieks is, dat ze liever naar Griekse feesten gaan en dat
ze iets meer Griekse boeken die betrekking hebben op de Griekse cultuur (geen schoolboeken) lezen
in hun vrije tijd.
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-  Hun houding ten aanzien van de moedertaallessen
In de beide regio’s met de grootste concentratie Grieken (Utrecht en Gorinchem) overwegen de
leerlingen minder vaak met de Griekse school te stoppen. Ook meldden zij minder vaak dat zij naar de
Griekse school gaan omdat dat van hun ouders moet. Verder geven zij aan dat zij minder problemen
hebben met de geschiedenisles op de Griekse school.

-  Hun sociale contacten en sociaal-culturele oriëntatie
De leerlingen uit de twee grootste Griekse gemeenschappen geven in grotere aantallen aan dat zij de
Griekse school bezoeken om Grieks te leren en later in Griekenland een beroep te kunnen uitoefenen.
Ook geven zij – veel vaker dan de leerlingen uit andere stedelijk-industriële centra – te kennen
definitief naar Griekenland te willen terugkeren. Hieruit blijkt dat deze groep een sterkere oriëntatie op
Griekenland heeft.

-  Hun emotionele band met Griekenland
De leerlingen uit de twee grootste stedelijk-industriële centra antwoorden in veel grotere aantallen
dat zij het Nederlands als vreemde taal ervaren (1/3 van de kinderen in Utrecht en Gorinchem ervaart
het Nederlands als vreemde taal, terwijl dit in de overige plaatsen slechts 7% is), dat zij in het geval
van een voetbalwedstrijd tegen Nederland het Griekse nationale elftal zouden willen zien winnen
(85% van de kinderen uit Utrecht en Gorinchem, tegen 33% van de kinderen uit de overige plaatsen)
en dat zij Griekenland als hun vaderland ervaren (3/4 van de kinderen uit Utrecht en Gorinchem, tegen
1/4 van de kinderen uit de overige plaatsen).

Al het voorgaande bevestigt onze veronderstelling dat de mate van cultivering van de Griekse taal en
cultuur afhankelijk is van de organisatiegraad en –vorm van de betreffende Griekse gemeenschap. In
steden waar een betrekkelijk hoge concentratie Grieken woont en de gemeenschap goed georganiseerd
is hebben de leerlingen meer mogelijkheden om de Griekse taal te cultiveren en Griekse culturele
elementen te beleven dankzij door de gemeenschap georganiseerde activiteiten. Hun attitude,
oriëntatie en gedrag zijn meer hellenocentrisch dan die van leerlingen in regio’s waar minder Grieken
wonen. De grootste verschillen tussen beide geografische categorieën leerlingen zijn gelegen in hun
emotionele relatie tot Griekenland. Leerlingen die in gebieden met minder Grieken wonen zijn in
hogere mate geassimileerd aan het Nederlandse systeem. Dit blijkt ook uit de emotionele relatie die zij
hebben tot de Nederlandse taal. Over het algemeen kunnen wij concluderen dat de woonplaats een
belangrijke rol speelt in het socialisatieproces van de leerlingen8.
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7.4 Differentiatie van de leerlingen naar etnische samenstelling van het gezin

Zoals reeds in paragraaf 4.2 vermeld, kunnen de gezinnen van de Griekse immigranten behalve in
gezinnen uit een zuiver Grieks huwelijk (beide ouders zijn in Griekenland geboren) ook onderscheiden
worden in gezinnen uit gemengde huwelijken en gezinnen van de tweede generatie in het buitenland.
De gezinnen uit gemengde huwelijken worden gevormd door migranten of hun kinderen wanneer zij
trouwen met personen met de Nederlandse of een andere (niet-Griekse) nationaliteit. Het is de vraag
in hoeverre de Griekse ouders hun kinderen op dezelfde wijze willen/kunnen opvoeden als zij zelf in
Griekenland zijn opgevoed. Het spreekt vanzelf dat in de zuiver Griekse gezinnen (waar beide ouders
in Griekenland zijn geboren) de banden met het land van herkomst (economische, sociale, emotionele
of verwantschapsbanden) sterker zijn dan in de etnisch gemengde gezinnen of de gezinnen die als
tweede generatie in het buitenland verblijven.

Door de verschillen van de percentages te vergelijken is onderzocht in welke mate de etnische
samenstelling van het gezin invloed heeft op:

-  Talige en culturele attitude en gedrag van de leerlingen
In de gemengde gezinnen vindt de communicatie tussen ouders en kinderen plaats in beide talen
(84%, n=21). 16% (n=4) geeft aan alleen Nederlands te spreken. In zuiver Griekse gezinnen wordt in
55% (18 van de 33 gezinnen) de Nederlandse taal gebruikt bij de communicatie binnen het gezin.

Kinderen van wie beide ouders in Griekenland zijn geboren melden in groteren getale dan
kinderen van wie minstens één ouder in Nederland (of elders buiten Griekenland) is geboren – bij
uitbreiding kunnen laatstgenoemde ouders niet alleen Nederlanders (of andere niet-Grieken) zijn,
maar ook Grieken van de tweede generatie die in het buitenland zijn geboren – dat voor hen de
nuttigste taal het Grieks is, dat zij het liefst naar Griekse feesten gaan en dat zij in hun vrije tijd minder
boeken lezen die betrekking hebben op de Griekse cultuur (afgezien van de schoolboeken).

-  De attitude van de leerlingen ten aanzien van het onderwijs Grieks
Leerlingen van wie beide ouders in Griekenland geboren zijn overwegen minder vaak met de Griekse
school te stoppen dan leerlingen van wie ten minste één ouder buiten Griekenland geboren is. Ook
lezen zij met meer plezier en begrip de Griekse boeken en hebben minder problemen met het vak
Geschiedenis op de Griekse school. Opmerkelijk is echter dat de kinderen van twee Griekse ouders
vaker antwoorden dat zij de Griekse school bezoeken omdat zij door hun ouders worden gestuurd.
Wellicht is dit verschijnsel toe te schrijven aan de toekomstverwachtingen van de ouders (terugkeer)
of aan de bovenmatig sterke emotionele band met het land van herkomst die zij (trachten te)
onderhouden. In dit kader valt te verwachten dat de ouders enige druk uitoefenen op hun kinderen
om de Griekse school te bezoeken.
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-  Sociale contacten en sociaal-culturele oriëntatie van de leerlingen
De kinderen van in Griekenland geboren ouders zeggen in grotere aantallen dat zij de Griekse school
bezoeken om Grieks te leren en later in Griekenland een beroep te kunnen uitoefenen. Ook geven zij
vaker aan definitief naar Griekenland te willen terugkeren. Hieruit blijkt dat deze categorie een sterkere
oriëntatie op Griekenland hebben dan de categorie kinderen van wie ten minste één ouder buiten
Griekenland is geboren.

-  Emotionele band van de leerlingen met Griekenland
De leerlingen van wie de ouders in Griekenland zijn geboren geven in groteren getale aan dat zij het
Nederlands als vreemde taal ervaren, dat zij in geval van een voetbalwedstrijd zouden willen dat het
Griekse nationale elftal won en dat zij Griekenland als hun vaderland ervaren dan de leerlingen van
wie ten minste één ouder buiten Griekenland is geboren.

Het bovenstaande bevestigt onze hypothese dat in gezinnen waar beide ouders in Griekenland zijn
geboren de Griekse taal en cultuur in sterkere mate gecultiveerd worden dan in gezinnen waar ten
minste één ouder buiten Griekenland is geboren en ofwel niet-Grieks is ofwel een Griek van de tweede
generatie in het buitenland. Hieruit vloeit weer voort dat de leerlingen van laatstgenoemde categorie
in hogere mate zijn geassimileerd aan het Nederlandse systeem.

In het onderhavige onderzoek komt voorts naar voren dat de etnische afkomst van de moeder een
belangrijke socialisatiefactor is9. Tussen de leerlingen wier moeder in Griekenland is geboren en de
leerlingen wier moeder in Nederland is geboren bestaat een statistisch significant verschil10. De
belangrijkste verschillen betreffen de volgende punten:
-  Talige en culturele attitude en gedrag van de leerlingen. Leerlingen van wie de moeder in Griekenland
is geboren geven in groteren getale aan dat voor hen de nuttigste taal het Grieks is, dat zij het liefst
naar Griekse feesten gaan en dat zij in hun vrije tijd meer boeken lezen die betrekking hebben op de
Griekse cultuur (afgezien van de schoolboeken).
-  Attitude van de leerlingen ten aanzien van het onderwijs Grieks. Leerlingen wier moeder in Nederland
is geboren overwegen in grotere getale te stoppen met de Griekse school dan leerlingen wier moeder
in Griekenland is geboren. (Het gaat hier om 18 van de 22 leerlingen wier moeder in Nederland is
geboren.) Ook gaven kinderen wier moeder in Nederland is geboren meermalen aan dat zij de Griekse
school bezoeken omdat ze gestuurd worden door hun ouders, dat zij liever en met meer begrip
Nederlandse boeken lezen en meer problemen hebben met het vak Geschiedenis op de Griekse school
dan de kinderen wier moeder in Griekenland is geboren.
-  De leerlingen wier moeder in Nederland is geboren antwoorden in grotere aantallen dat zij de
Griekse school bezoeken omdat ze Grieks willen leren lezen en schrijven, een motief dat hen
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onderscheidt van de leerlingen wier moeder in Griekenland is geboren. Laatstgenoemden zeggen in
statistisch hogere aantallen dat zij de Griekse school bezoeken om later hun studie aan een school in
Griekenland te kunnen voortzetten en/of in Griekenland een beroep te kunnen uitoefenen.

-  De emotionele relatie tot beide talen van leerlingen wier moeder is geboren in Nederland of
in Griekenland wordt weergegeven in onderstaande tabel 8. De leerlingen wier moeder in Griekenland
is geboren zeggen in grotere aantallen dat zij het Nederlands als vreemde taal ervaren.

Tabel 8. Samenhang tussen de nationaliteit van de moeder en de emotionele relatie van de kinderen
tot de beide talen

Origine moeder           Ervaart als vreemde taal
         het Grieks het Nederlands           beide             geen van beide
          %     n(=10)     %     n(=17)  %     n(=4)   %     n(=39)

Geboren in
Griekenland (n=48)            6       3                35    17               8      4               50     24
Geboren in
Nederland (n=22)            32     7                 -    -                -     -               68     15

x²=17,4 df=3 p=0,001

Verder blijkt uit de tabellen 9 en 10 dat de leerlingen wier moeder in Griekenland is geboren in grotere
aantallen aangeven dat zij Griekenland als hun vaderland ervaren en dat zij voorgoed naar dat land
zouden willen terugkeren.

Tabel 9. Samenhang tussen de nationaliteit van de moeder en de emotionele relatie van het kind tot
de beide landen

Origine moeder       Ervaart als vaderland
Griekenland       Nederland               beide            geen van beide
%     n(=41)        %     n(=10) %     n(=18)   %     n(=1)

Geboren in
Griekenland (n=48) 71    34                    6      3             23     11              -      -
Geboren in
Nederland (n=22) 32    7                   32     7             32     7                5     1

x²=13,4 df=3 p=0,004
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Tabel 10. Samenhang tussen nationaliteit van de moeder en wens van het kind om definitief naar
Griekenland terug te keren

Origine moeder Wens om voorgoed naar Griekenland terug te keren
       ja nee       weet niet
% n(=34)        %        n(=15)     %     n(=22)

Geboren in Griekenland (n=49) 67 33        16        8      16        8
Geboren in Nederland (n=22) 4 1        32        7      64    14

x²=25,2 df=2 p=0,000

Wij kunnen stellen dat bovenstaande resultaten in hoge mate overeenstemmen met wat te verwachten
was. Extra aandacht verdient het feit dat de etnische origine van de vader niet dezelfde rol in het
socialisatieproces speelt als de etnische origine van de moeder. De vader houdt zich in principe bezig
met de grote lijnen van de opvoeding, terwijl de moeder dagelijks de feitelijke, praktische opvoeding
voor haar rekening neemt. Dus komt de ‘Griekse’ moeder naar voren als dragende en continuerende
factor van het Griekse bewustzijn.

7.5 Differentiatie van de ouders naar opleidingsniveau

Uit sociaal-cultureel gezichtspunt kunnen wij onder de Grieken in Nederland globaal twee typen
gezinnen onderscheiden:

a) Gezinnen van middelbaar of hoger opleidingsniveau. Hiertoe behoren de gezinnen van
ambtenaren, wetenschappers en in het algemeen iedereen die een universitaire studie heeft
gedaan.

b) Gezinnen van lager opleidingsniveau. Hiertoe behoren de gezinnen van handelaren,
restauranteigenaren, arbeiders en ambachtslieden.

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre het opleidingsniveau en, bij uitbreiding, het beroep
van de ouders de cultivering van de Griekse taal en cultuur in de gezinssfeer beïnvloeden.

Uit de analyses kwam naar voren dat er geen statistisch significant verschil bestaat bij de
samenhang tussen het type gezin (hoger of lager opleidingsniveau) en de vraag of de ouders
overwegen hun kinderen van de Griekse school te halen of de vraag of ze thuis meer Grieks spreken.
Toch overwegen ouders met een middelbaar of hoger opleidingsniveau, waarbij de moeder de
Nederlandse nationaliteit heeft, vaker hun kinderen van de Griekse school te halen. En wanneer in
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deze gezinnen het opleidingsniveau van de moeder hoger is dan dat van de vader (vier gezinnen),
spreekt men thuis uitsluitend Nederlands.

Statistisch significante verschillen doen zich ook niet voor m.b.t. de vraag of ouders in gezinnen
waar de moeder een hoger opleidingsniveau heeft hun kinderen meer uit Griekse boeken (geen
schoolboeken) voorlezen. Het is echter een feit dat zij hun kinderen vaker Nederlandse boeken
voorlezen (60%, tegenover een algemeen gemiddelde van 40%). Wij weten dat dit voortkomt uit het
feit dat de meeste moeders met een middelbaar of hoger opleidingsniveau de Nederlandse nationaliteit
hebben (7 van de 10 moeders met middelbaar of hoger opleidingsniveau hebben de Nederlandse
nationaliteit).

Significante verschillen zijn ook niet gebleken bij de samenhang tussen het opleidingsniveau
van de vader of de moeder en de contacten met andere Griekse gezinnen. Wanneer echter het
opleidingsniveau van (één van) de ouders hoger is, bezoeken zij met hun kinderen vaker musea of
historische plaatsen (zowel in Nederland als in Griekenland) dan ouders uit gezinnen met een lager
opleidingsniveau. Ook vinden ouders met een hoger opleidingsniveau het even belangrijk dat hun
kinderen iets weten van het Griekse als van het Nederlandse historische erfgoed. Tot slot: er is geen
significant verschil aan de dag getreden tussen de ouders van beide categorieën m.b.t. de wens dat
hun kinderen een biculturele identiteit verwerven. Beide categorieën ouders achten de ontwikkeling
van een biculturele identiteit belangrijk.

7.6 Sociaal-culturele oriëntaties van leerlingen en ouders

De emotionele banden die de leerlingen met Griekenland onderhouden hebben een weerslag op hun
sociaal-culturele oriëntaties. Dergelijke oriëntaties zijn nooit absoluut, maar altijd relatief en prioriterend.
Oriëntaties uiten zich in diverse attitudes, vormen van gedrag en processen, maar ook in het verlangen
naar het land van herkomst terug te keren dan wel in het gastland te blijven. Dergelijke vormen van
gedrag zijn bijv. het lezen (van Griekse boeken) in de vrije tijd (zie par. 9.1c), het gebruik van de Griekse
taal en het deelnemen aan Griekse culturele activiteiten (zie par. 8.1). Bot e.a. (1985:34) definiëren
sociaal-culturele oriëntatie als: “de attitudes die tweetaligen hebben ontwikkeld tegenover hun eigen
taal/cultuur en hun tweede taal/cultuur... (Attitudes zijn) evaluatieve reacties, gevoelens en emoties
tegenover een bepaald attitude-object die het gedrag tegenover dit attitude-object ook zullen
beïnvloeden.” Deze attitudes zouden dan ‘de mate van identificatie met de twee culturen bepalen’
(Verhoeven, 1989).

Sociaal-culturele oriëntatie komt niet alleen tot uitdrukking in verschillende aspecten van het
dagelijkse leven van de leerlingen, maar ook in meer formele beslissingen. De ouders zullen in de
opvoeding van hun kinderen hun eigen sociaal-culturele achtergrond in sterke of minder sterke mate
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overdragen. Het voorbeeld dat de leerlingen in dit opzicht van hun ouders krijgen, zal van geval tot
geval verschillen. Ouders kunnen zich sterk richten op Griekenland en bijvoorbeeld actief zijn in
Griekse verenigingen. Misschien vinden deze ouders het van belang of vanzelfsprekend dat hun
kinderen tot dezelfde gemeenschap behoren. Andere ouders zouden meer belang kunnen hechten
aan contacten met Nederlanders. Sociaal-culturele keuzes vinden we ook ten aanzien van bijvoorbeeld
het vieren van Griekse feesten en het al dan niet meedoen aan Nederlandse feesten, alsmede in
mediagebruik in termen van lezen, televisie-kijken enz. Uiteraard hebben toekomstplannen ten aanzien
van bijvoorbeeld remigratie te maken met sociaal-culturele oriëntatie. De ouders kunnen ook sturend
optreden, bijvoorbeeld bij de keuze van vrienden en bij het meedoen aan buitenschoolse activiteiten,
maar ook bij deelname aan onderwijs in de Griekse taal en cultuur. Uit analyses van grote databestanden
door Roelandt & Veenman (1990) blijkt dat de culturele oriëntatie van de ouders op Nederland een rol
speelt bij succes op school. De leerlingen zullen waarschijnlijk ook een mening hebben over het
belang om Grieks en Nederlands te leren, en kennen het standpunt van hun ouders daarover.

Beklemtoond moet worden dat de sociaal-culturele oriëntatie van het individu op zijn
minderheidsgroep en het land van herkomst dan wel op het gastland, zijn vereenzelviging met een
van beide systemen of met allebei, niet vanzelf gaat, maar het resultaat is van de sociale, economische,
culturele, gezins-, onderwijs- en andere omstandigheden waaronder zijn socialisatie plaatsvindt.

We hebben gezien dat de bereidheid om deel te nemen aan Griekse feestelijke bijeenkomsten
een aanwijzing vormt voor de sociaal-culturele oriëntatie van de leerlingen. In ons onderzoek gaf
76% (n=57) van de leerlingen aan graag naar Griekse feesten te gaan, terwijl het aantal van degenen
die zeiden dat ze met plezier Nederlandse feestelijkheden bijwoonden beperkt bleef tot 25% (n=19).
Deze uitspraken kunnen worden teruggevoerd op de emotionele band die de leerlingen hebben met
de cultuur van de Griekse gemeenschap. Een andere aanwijzing voor de sociaal-culturele oriëntatie
van de leerlingen is hun houding ten aanzien van de beide talen. Een overweldigende meerderheid
van de leerlingen (58%, n=43) acht het persoonlijk nut van beide talen even groot. Opgesplitst naar
sekse blijken hier de meisjes (67%, n=27) sterker vertegenwoordigd dan de jongens (47%, n=16). Van
de jongens is 15% (n=5) van mening dat de Griekse taal nuttiger voor hen is dan de Nederlandse, en
van de meisjes 7% (n=3).

Als de sociale contacten (samenstelling van leeftijdsgroepen) beschouwd mogen worden als
een indicator voor de sociaal-culturele oriëntatie en de mate van integratie van de leerlingen, blijkt uit
hun antwoorden dat deze contacten zich uitstrekken tot zowel Grieken als Nederlanders en anderstalige
leeftijdgenoten. Veelvuldige contacten met Nederlanders en de Nederlandse taal hangen samen met
een sterkere oriëntatie op de Nederlandse samenleving. In principe gaf geen van de ondervraagde
leerlingen aan uitsluitend Griekse vrienden te hebben. 91% (n=64) van de leerlingen zei ook Griekse
vrienden te hebben. Vier leerlingen hebben alleen Nederlandse vrienden en twee uitsluitend vrienden
die noch Grieks, noch Nederlands zijn. De vriendschap tussen de leerlingen is interetnisch van aard.
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Reden voor intra-etnische vriendschap is de gemeenschappelijke achtergrond. Opgesplitst naar
sekse bleek het aantal meisjes dat vriend(inn)en heeft onder zowel Grieken als Nederlanders en
anderstaligen vrijwel gelijk aan dat van de jongens: respectievelijk 92% en 91%. Over het algemeen
kunnen we stellen dat de Griekse leerlingen in het kader van de Nederlandse school ruimschoots
gelegenheid hebben sociale contacten aan te knopen met niet-Griekse leeftijdgenoten, met wie zij
dagelijks in aanraking komen.

Niet alleen de contacten die men heeft, maar ook de taal die thuis gesproken wordt kan een
aanwijzing zijn of men georiënteerd is op de Nederlandse samenleving of meer op de eigen groep.
Bovendien wordt vaak aangenomen dat de taal die men thuis spreekt van invloed is op de prestaties
van de kinderen in het onderwijs. Het percentage ouders dat thuis zowel Grieks als Nederlands
spreekt bedraagt 68. Van hen spreekt 63% meer Grieks en 37% meer Nederlands. 25% van de ouders
spreekt uitsluitend Grieks en 7% uitsluitend Nederlands.

Wat betreft de keuze voor Nederlandstalige of Griekstalige massamedia als bron van informatie
en amusement – een andere indicator voor sociaal-culturele oriëntaties -, geven de ouders die thuis
satelliettelevisie hebben in meerderheid (62%) aan dat zij evenveel naar Nederlandse als naar Griekse
programma’s kijken. (23% (n=8) kijkt vaker naar Griekse programma’s).

Gevraagd welk land zij als hun vaderland ervaren neigt de meerderheid (56%, n=42) van de
leerlingen naar Griekenland. 27% (n=20) gaf aan zowel Nederland als Griekenland als vaderland te
ervaren, 15% (n=11) ervaart Nederland als zijn vaderland en 1% (n=1) geen van beide landen.

De emotionele binding van de leerlingen met Griekenland blijkt uit de antwoorden op de
vraag: ‘Wie zou jij willen dat er won bij een wedstrijd tussen de nationale voetbalelftallen van Nederland
en Griekenland?’ (tabel 11).

Tabel 11. Door de leerlingen gewenste uitslag van een voetbalwedstrijd tussen de nationale teams
van Nederland en Griekenland

Uitslag % n

Overwinning voor Nederland 12 9
Overwinning voor Griekenland 67 50
Gelijkspel 21 16

Op de vraag of ze voorgoed naar Griekenland zouden willen terugkeren antwoordde 45% (n=34) van
de leerlingen bevestigend, 24% (n=18) ontkennend en 31% (n=23) wist het niet. Het is van belang de
toekomstplannen van de leerlingen te vergelijken met die van hun ouders, omdat het toekomst-
perspectief van de ouders een rol speelt in de gedachten die de leerlingen over hun toekomst – in
Griekenland of in Nederland – ontwikkelen (zie ook Distelbrink e.a, 1996:110). Bij de ouders waren de
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cijfers als volgt: 31% (n=18), 12% (n=7) en 57% (n=33). Het blijkt dat de ouders de remigratievraag
voor zichzelf nog niet definitief hebben kunnen beantwoorden.

Over het geheel genomen zien wij dat de Griekse leerlingen in hoge mate bicultureel zijn
georiënteerd. Dit verklaart, onder andere, de samenstelling van de leeftijdgroepen en de keuze van
massamedia als bron van informatie en amusement. Zo wordt ook onze hypothese bevestigd dat de
samenstelling van leeftijdgroepen (mono-etnisch of gemengd) en de keuze voor Grieks- dan wel
Nederlandstalige media als bron van informatie en amusement in nauwe samenhang staan met de
bredere sociaal-culturele oriëntaties van het individu.

Op grond van het voorgaande kunnen wij voorts vaststellen dat de meeste leerlingen (bijna
de helft) een sterke emotionele band hebben met Griekenland en al wat Grieks is. Hierbij moet
beklemtoond worden dat dit geen negatieve houding ten aanzien van de Nederlandse samenleving
tot gevolg heeft. Zoals zal blijken in paragraaf 8.1, is hun relatie tot beide landen in harmonie. Deze
sociaal-culturele oriëntaties zijn het resultaat van de socialisatie van het individu tot op dit moment,
maar op hun beurt beïnvloeden zij het verdere socialisatieproces en de ontwikkeling van de culturele
identiteit van de leerling.

7.7 Interculturele oriëntaties van leerlingen, ouders en school

Het bestaan van verschillende culturen die samenleven op Nederlands grondgebied werpt de
monoculturele oriëntatie van de natie-staat omver en formuleert een nieuwe visie op de ontwik-
kelingsprocessen van een nieuw type burger, een burger die in staat is te functioneren en te com-
municeren in de nieuwe multiculturele werkelijkheid en effectief en vreedzaam te onderhandelen in
zijn nieuwe, gecompliceerde relaties. De interculturele opvatting die wordt beheerst door de notie
van toenadering tot het cultureel andere moet gemeengoed zijn zowel voor de autochtone meerderheid
als voor de leden van etnisch-culturele minderheden die in hetzelfde gebied leven.

De Griekse leerlingen in Nederland zijn – zoals wij in de voorafgaande paragraaf hebben
gezien – in hun sociale contacten open ten aanzien van hun Nederlandse en andere allochtone
leeftijdgenoten en gaan vriendschapsrelaties met hen aan. 57% (n=43) van de leerlingen stemt ermee
in dat tijdens de Griekse les ook gesproken wordt over de cultuur van kinderen die tot andere
etnische minderheden behoren (43%, n=32 is het er niet mee eens). De ouders zijn een geheel andere
mening toegedaan. Zij zijn het er voor 75% (n=44) niet mee eens. Slechts 15 van de ondervraagde
ouders (25%) wenst dat er op de Griekse school aandacht wordt besteed aan de cultuur van andere
minderheden. De Griekse leerkrachten van hun kant blijken meer intercultureel georiënteerd: zes van
hen zijn ervoor, en slechts één is tegen.
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De wens van de ouders dat er geen aandacht wordt besteed aan de cultuur van andere min-
derheden houdt verband met het feit dat de tijd die beschikbaar is voor onderwijs in eigen taal en
cultuur zo beperkt is. Daarbij komt dat het onderwijs op de Nederlandse school, althans in de meeste
gevallen, op interculturele leest is geschoeid. Op de vraag of kinderen van islamitische ouders naar
aparte Nederlandse scholen moeten antwoordt een grote meerderheid (73%, n=55) van de leerlingen
ontkennend.

Wat betreft de interculturele oriëntatie van de (Griekse en Nederlandse) scholen, zeggen drie
van de zeven Griekse leerkrachten en 88% (n=44) van de Nederlandse dat zij speciale aandacht
besteden aan intercultureel onderwijs. Met de term ‘intercultureel onderwijs’ bedoelen we – in de
definitie van Fase en Van den Berg (1985:89): “onderwijs dat aandacht schenkt aan de veranderingen
die in de Nederlandse samenleving optreden door de komst van verschillende etnische groepen. Dat
betekent onder meer onderwijs waarin alle leerlingen in aanraking komen met culturele achtergronden
van in Nederland wonende etnische groepen en met de culturele achtergronden van Nederlanders.”
De redenen waarom de Griekse leerkrachten geen aandacht besteden aan intercultureel onderwijs zijn
– naar eigen zeggen –  de volgende : ‘het lesprogramma van het Ministerie van Onderwijs voorziet er
niet in’, ‘het beperkte aantal lesuren verhindert het’, ‘het benodigde lesmateriaal is niet voorhanden’.
Benadrukt moet worden dat het intercultureel onderwijs niet gescheiden plaatsheeft, maar binnen
diverse andere vakken wordt toegepast.

Tabel 12 toont de vakken waarbij op de Nederlandse school intercultureel onderwijs wordt
toegepast.

Tabel 12.  Toepassing van intercultureel onderwijs in diverse lessen op de Nederlandse school

Vak         Frequentie
  af en toe    vaak
% n % n

Taal 40 20 14 7
Rekenen 24 12 - -
Wereldoriëntatie (of Geschiedenis,
Aardrijkskunde, Kennis der natuur) 54 27 26 13
Expressievakken (of Zingen,
Tekenen, Lichamelijke oefening) 44 22 8 4
Godsdienst / Levensbeschouwing 42 21 20 10

De percentages in deze tabel moeten niet zozeer in absolute als wel in relatieve zin geïnterpreteerd
worden: vooral de verschillen in percentages tussen de vakken zijn interessant, omdat deze aangeven
bij welke vakken er veel, respectievelijk weinig aandacht voor intercultureel onderwijs is. De
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leerkrachten konden aangeven of zij bij de verschillende vakken af en toe of vaak aan intercultureel
onderwijs deden. Er is vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van de antwoordcategorie ‘af en toe’. Dit
benadrukt het incidentele karakter van het huidige intercultureel onderwijs.

De drie Griekse leerkrachten die speciaal aandacht besteden aan intercultureel onderwijs
doen dit – af en toe of vaak – bij vrijwel alle vakken.

De werkvormen die de Nederlandse leerkrachten gebruiken wanneer zij intercultureel onderwijs
toepassen zijn weergegeven in onderstaande tabel 13.

Tabel 13.  Frequentie van de werkvormen die door de Nederlandse leerkrachten worden gebruikt bij
                  de toepassing van intercultureel onderwijs

Werkvormen Frequentie
    vaak           minder vaak   zelden
% n % n % n

Doceren 44 22 22 11 8 4
Kunstzinnige vorming 4 2 30 15 22 11
Kringgesprek 58 29 18 9 6 3
Individuele opdrachten 22 11 28 14 8 4
Groepswerk/groepsopdrachten 32 16 24 12 10 5
Dramatische expressie 14 7 26 13 22 11
Spontane vertelling 46 23 32 16 4 2

De onderwerpen die bij voorkeur worden behandeld zijn: discriminatie / racisme, normen en waarden,
godsdienst, aardrijkskunde. Het lesmateriaal dat wordt gebruikt bestaat voornamelijk uit: door de
school verstrekte lespakketten, audio-video, schooltelevisie, kaarten enz.

De lesmethoden die de drie Griekse onderwijzers gebruiken voor het intercultureel onderwijs
zijn: spontane vertelling, doceren, groepswerk/groepsopdrachten, dramatische expressie, individuele
opdrachten, kringgesprek en kunstzinnige vorming. Onderwerpen die hun voorkeur genieten zijn:
‘Godsdiensten van de etnische groepen in Nederland’, ‘Etnische discriminatie en racisme’, ‘Muziek
en andere expressiemiddelen van verschillende etnische groepen in Nederland’. Als lesmateriaal
gebruiken zij kaarten, foto’s, cassettes en krantenknipsels. Dit materiaal maken zij zelf – naar eigen
zeggen – of het wordt ter beschikking gesteld door uitgeverijen in Griekenland en in het buitenland.

36% (n=18) van de Nederlandse leerkrachten besteedt buiten het lesrooster aandacht aan
intercultureel onderwijs. Dit kan allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld toneelvoorstellingen,
dansgroepen, tentoonstellingen van tekeningen / schilderijen, museumbezoek. In totaal vinden we
dus meer intercultureel onderwijs binnen de traditionele vakken van het lesrooster dan als extra
activiteit.
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Twee van de drie Griekse onderwijzers die aandacht besteden aan intercultureel onderwijs
vermelden dat zij buiten het lesrooster om manifestaties organiseren die vallen onder de noemer
intercultureel onderwijs. Zulke manifestaties zijn dansgroepen en kinderkoren. Eén leerkracht
organiseert zelfs een Paasfeest samen met kinderen uit andere etnische groepen. Wanneer wij ook de
mening van de leerlingen willen weten met betrekking tot activiteiten die zij graag buiten schooltijd
zouden ondernemen, zien wij dat hun voorkeur uitgaat naar museumbezoek (60%, n=45), dansgroepen
(42%, n=31), tentoonstelling van tekeningen en schilderijen (32%, n=24), tentoonstelling van
handvaardigheidswerkstukken (28%, n=21) en jeugdtheater (27%, n=20).

Concluderend kunnen wij over de interculturele oriëntaties van de leerlingen, hun ouders en
de school het volgende zeggen: De leerlingen hebben tamelijk sterke interculturele oriëntaties binnen
de multiculturele samenleving van Nederland. De ouders van hun kant zijn van mening dat de kinderen
in de eerste plaats hun Griekse identiteit moeten behouden en daarna in contact moeten komen met
het cultureel andere. Op de Nederlandse school zien wij de neiging de toepassing van intercultureel
onderwijs als noodzakelijk te erkennen, waarbij het incidenteel het hele spectrum van onderwezen
vakken omvat. Op de Griekse school voorziet het lesprogramma niet in de implementatie van
intercultureel onderwijs en, gegeven het feit dat er voor het geven van onderwijs Grieks uiterst
weinig tijd beschikbaar wordt gesteld, heeft het intercultureel onderwijs er een rudimentair karakter.

7.8 Houding van ouders en leerkrachten ten aanzien van de biculturele instelling van de
             leerlingen

De biculturele instelling van de Griekse leerlingen in Nederland is iets wat zowel de ouders zelf als
ook de leerkrachten uit het land van herkomst en die uit het gastland moet bezighouden. De ouders
moeten de principes van de biculturaliteit aanvaarden en zich daarop richten. Afzondering in het
gezin en de Griekse gemeenschap cultiveert de monoculturaliteit, die op haar beurt weer etnocentrisme
bevordert en kan bijdragen tot het isolement van de minderheid. De beide culturen moeten door de
ouders benaderd worden op basis van gelijkwaardigheid en overeenkomstig gestimuleerd worden.
De door Griekenland uitgezonden leerkrachten op hun beurt, die zijn opgegroeid en gevormd ver van
de problemen en de realiteit van een biculturele/multiculturele omgeving, moeten kennis verwerven
van en een gevoeligheid ontwikkelen voor het samenleven van twee of meer etnisch-culturele
bevolkingsgroepen en hun samenwerking in een biculturele/multiculturele samenleving. De
Nederlandse leerkrachten moeten op de hoogte zijn van de verschillen in cultuurbepaalde
uitingsvormen tussen de eigen nationale cultuur en die van de allochtone groepen en de
interculturaliteit bevorderen. In deze paragraaf zullen wij de houding van de ouders en de Griekse en
Nederlandse leerkrachten ten aanzien van de biculturele instelling van de leerlingen onderzoeken.
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Kenmerken van de onderzoekpopulaties

De Griekse leerkrachten nemen een evenwichtige positie in ten aanzien van de biculturele
instelling van hun leerlingen. Over het algemeen achten zij het van even groot belang dat hun
leerlingen kennis hebben van het historische verleden van Griekenland als van dat van Nederland,
door middel van het historisch erfgoed van beide beschavingen (tabel 14).

Tabel 14.  De houding van de Griekse leerkrachten ten aanzien van de biculturele instelling van
                  de leerlingen ten opzichte van hun kennis van het historisch erfgoed van beide landen

Waardering Historisch erfgoed Historisch erfgoed
van Griekenland van Nederland

n(=7) n(=7)

Zeer belangrijk 6 3
Belangrijk 1 4
Niet erg belangrijk - -
Volstrekt onbelangrijk - -

De positie van de ouders ten aanzien van dezelfde vraag is meer hellenocentrisch (tabel 15).

Tabel 15. De houding van de ouders ten aanzien van de biculturele instelling van de leerlingen
ten opzichte van hun kennis van het historische erfgoed van beide landen

Waardering           Historisch erfgoed          Historisch erfgoed
van Griekenland van Nederland
% n(=60) % (n=60)

Zeer belangrijk 45 27 25 15
Belangrijk 48 29 50 30
Niet erg belangrijk 7 4 23 14
Volstrekt onbelangrijk - - 2 1

Een kwart van de ouders acht het niet belangrijk dat hun kinderen iets weten van het historisch
erfgoed van Nederland. Deze hellenocentrische positie van de ouders moet waarschijnlijk worden
toegeschreven aan emotionele oorzaken.

De ouders en de Griekse en Nederlandse leerkrachten werd ook gevraagd hoe wenselijk zij het
achten dat de leerlingen een biculturele identiteit verwerven, gezien de sociaal-culturele
omstandigheden waaronder hun socialisatie zich voltrekt. De antwoorden op deze vraag leverden
het volgende beeld op (tabel 16).
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Hoofdstuk 7

Tabel 16.  Mate van wenselijkheid van het verwerven van een biculturele identiteit door de leerlingen,
                 naar de mening van ouders en leerkrachten

Categorie De Griekse kinderen in Nederland moeten
     een biculturele identiteit verwerven

           Volstrekt niet          Niet    Mee eens     Volstrekt
mee eens      mee eens     mee eens
% n      %      n     %     n      %      n

Ouders (n=56) 4 2 14         8          41      23    41        23
Nederlandse
leerkrachten (n=47) - -     4      2     73    34      23     11
Griekse
leerkrachten (n=7) -      -    2     5

De Griekse leerkrachten zijn sterker georiënteerd op een biculturele identiteit voor de leerlingen van
Griekse origine dan hun Nederlandse collega’s. Onder laatstgenoemden zijn er zelfs een paar (n=2)
die het er niet mee eens zijn dat de Griekse leerlingen een biculturele identiteit moeten verwerven.
Deze oriëntatie van de Griekse leerkrachten is in overeenstemming met hun uitspraken dat het even
belangrijk is dat de leerlingen kennis hebben van de Griekse geschiedenis als van de Nederlandse. De
overgrote meerderheid van de ouders stemt in met de stelling dat hun kinderen een biculturele
identiteit moeten verwerven. Dit past wellicht in het bredere kader van de oriëntaties van het gezin
met het oog op de toekomst.




