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9. BEOORDELING VAN HET
ONDERWIJS GRIEKS

In dit hoofdstuk gaan we in op een beoordeling van het onderwijs Grieks. De eerste paragraaf
behandelt de gegevens met betrekking tot de condities waaronder het onderwijs Grieks functioneert.
Over het algemeen wordt de organisatie van onderwijs Grieks gekenmerkt door het ontbreken van
homogeniteit en geschikt talig en cultureel materiaal. Voorts wordt de effectiviteit van de school
(nederlandse school en onderwijs Grieks) als medium voor de overdracht van culturele kennis en
vaardigheden onderzocht. Een derde thema vormt de houding van leerlingen en ouders ten aanzien
van het moedertaalles. De ongunstige omstandigheden waaronder de lessen worden gegeven
beïnvloeden de motivatie van de leerlingen om de Griekse school te bezoeken. De relaties tussen de
Nederlandse school en het onderwijs Grieks vormen het onderwerp van de laatste paragraaf. Deze
zijn van belang om de vorderingen van de leerlingen te verbeteren, hun integratie in de Nederlandse
samenleving te steunen en diverse onderwijsproblemen op te lossen.

9.1 Omstandigheden waaronder het onderwijs Grieks wordt gegeven

Zoals reeds vermeld, wordt het moedertaalonderwijs georganiseerd door het Griekse ministerie van
Onderwijs (Moedertaalsecties) en de diverse Nederlandse gemeenten (OALT-afdelingen). De
organisatie wordt gekenmerkt door het ontbreken van homogeniteit op de volgende punten: de vorm
(wel of niet geïntegreerd in het Nederlandse lesprogramma), het toezicht, het tijdstip (’s morgens of
’s middags) en het aantal lesuren per week.

Volgens de Griekse leerkrachten zijn de problemen die zij bij de uitvoering van hun onderwijstaak
tegenkomen voornamelijk te wijten aan:

a)  Heterogeniteit van de leerlingen voor wat betreft leeftijd en taalvaardigheid

Aangezien het volgen van de Griekse school facultatief is, kan het voorkomen dat kinderen worden
ingeschreven voor een klas die niet overeenkomt met hun leeftijd, met als gevolg dat er leerlingen
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van uiteenlopende leeftijd in een klas zitten. Helaas voorziet de Griekse onderwijswetgeving niet in
speciale regelgeving voor Griekse kinderen in het buitenland en is zij met betrekking tot
bovengenoemde gevallen vaag. Omdat het aantal leerlingen klein is, zijn de ‘Griekse scholen’ meestal
een- of tweemansscholen en wordt er aan twee of meer klassen tegelijk les gegeven, waardoor het
reeds bestaande probleem van leeftijdsverschillen binnen de leerlingenpopulatie nog vergroot wordt.

Vijf van de leerkrachten (twee hebben de vraag niet beantwoord) meldden dat aan een groot
deel van hun leerlingen op de Griekse school niet de stof wordt onderwezen van de klas die
overeenkomt met de klas waarin zij op de Nederlandse school zitten, maar de stof van lagere klassen.
Op grond van gebrekkige kennis van het Grieks worden sommige leerlingen één, twee of zelfs drie
klassen teruggezet. Deze ‘degradatie’ is een veel voorkomend fenomeen.

De taalvaardigheid van de leerlingen kan fluctueren tussen twee uitersten: aan de ene kant
zijn er leerlingen die het Grieks zeer goed tot voortreffelijk beheersen en aan de andere kant leerlingen
die zich slechts met moeite in het Grieks verstaanbaar kunnen maken. Vijf leerkrachten gaven aan dat
zij een aantal leerlingen hebben met wie zij moeilijk in het Grieks kunnen communiceren.

Onder deze omstandigheden is het gebruik van de Nederlandse taal door de Griekse leerkrachten
af en toe noodzakelijk. Vijf leerkrachten gaven aan dat zij in hun lessen vaak gebruik maken van het
Nederlands, één doet dit zelden en één nooit. Laatstgenoemde, omdat hij – zoals hij zelf aangaf – in
het geheel geen Nederlands spreekt.

b)  Verzuim door de leerlingen van de Griekse school

Bij die heterogeniteit komt nog eens het onregelmatig volgen van de lessen van de Moedertaalsecties
en de OALT-afdelingen, hetgeen op zijn beurt weer het onderwijs en het leerproces bemoeilijkt.
Woensdag en zaterdag zijn de enige dagen waarop de moedertaallessen gegeven kunnen worden,
aangezien zij plaatsvinden in de marge van het lesprogramma van de Nederlandse school (d.w.z. op
woensdag na afloop van de lessen van de Nederlandse school en op de vrije zaterdag.). Bovendien
kunnen de leerlingen zich niet ‘hechten’ aan de lesomgeving, doordat de lokalen gedurende de rest
van de week worden gebruikt door andere (Nederlandse) leerlingen, zodat de Griekse kinderen zich
slechts ‘op bezoek’ voelen in het betreffende lokaal.

Volgens de leerkrachten volgt een aanzienlijk deel van de leerlingen de moedertaalles maar
eenmaal per week. Zij wijten dit verzuim aan factoren als: de Griekse school functioneert in de vrije tijd
van de leerlingen (n=5), de leerlingen zijn niet tevreden over de wijze waarop de lessen gegeven
worden (n=4), de Griekse leerboeken sluiten niet aan bij de belevingswereld van de leerlingen in
Nederland (n=3).
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c)  Het ontbreken van geschikt talig en cultureel lesmateriaal

Zoals reeds vermeld in paragraaf 5.2.3, wordt in de Moedertaalsecties en de OALT-afdelingen
overvloedig gebruik gemaakt van dezelfde boeken (voor de vakken Taal, Geschiedenis,
Wereldoriëntatie/Aardrijkskunde en Godsdienst) die in Griekenland gebruikt worden. Aangezien de
leercondities van leerlingen in Griekenland niet dezelfde zijn als die van Griekse kinderen die in
Nederland wonen en de boeken zich richten op eerstgenoemden, is het vanzelfsprekend dat de
boeken niet beantwoorden aan de socialisatie-omstandigheden van laatstgenoemden en dat
dientengevolge de Griekse kinderen in het buitenland moeilijkheden ondervinden bij het gebruik
ervan. Met andere woorden: deze boeken zijn niet geschikt voor het betreffende leerlingenpubliek.

In de vragenlijsten werd de leerlingen gevraagd hun boeken te beoordelen in vergelijking met
de boeken die zij op de Nederlandse school gebruiken. Ook werd de ouders en de leerkrachten
gevraagd aan te geven of zij – voor wat betreft de geschiktheid als lesmateriaal - tevreden zijn over de
boeken ‘met culturele inhoud’ die de leerlingen gebruiken. De resultaten van de vergelijkende
beoordeling door de leerlingen zijn weergegeven in tabel 56.

Tabel 56.  Vergelijking van de Griekse en Nederlandse boeken door de leerlingen

Vergelijkingscriterium Beoordeling
de Griekse de Nederlandse geen verschil
% n % n % n

Welke begrijpen de leerlingen het best 3 2 73 55 23 17
Welke sluiten het best aan bij hun
belevingswereld 39 29 29 22 31 23
Welke lezen de leerlingen
het liefst 9 7 72 54 17 13
Welke bevatten de meeste humor 27 20 35 26 38 29

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Griekse boeken minder graag gelezen en minder goed begrepen
worden dan de Nederlandse. Op het punt van humor doen zij echter niet veel onder voor de
Nederlandse. In strijd met onze verwachtingen antwoordde het grootste percentage van de leerlingen
dat de Griekse boeken het best aansluiten bij hun belevingswereld.

Vastgesteld uit deze (vergelijkende) beoordeling van de Griekse en Nederlandse boeken door
de leerlingen werd dat de stof van de Griekse boeken niet volledig beantwoordt aan hun
leervoorwaarden. Uiteraard staan de problemen die de leerlingen hebben met de Griekse boeken in
direct verband met hun taalvaardigheidsniveau: de leerlingen die aangeven dat zij de Griekse boeken
niet goed begrijpen en niet graag lezen zijn degenen die problemen hebben met de Griekse taal.
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Hoe dat ook zij, door het simpele feit dat de Griekse boeken niet geschreven zijn voor Griekse
leerlingen in het buitenland, maar voor hun leeftijdgenoten in Griekenland (wier leercondities volstrekt
anders zijn), kunnen zij onmogelijk geschikt zijn voor gebruik in de Moedertaalsecties en de OALT-
afdelingen in Nederland.

De ongeschiktheid van de Griekse boeken met culturele inhoud wordt ook door de Griekse
leerkrachten bevestigd: vier van hen zijn niet tevreden over de boeken en drie zijn matig tevreden.
Enkele uitspraken van leerkrachten zijn de volgende:

“Ik hoop voor de Griekse kinderen in Nederland dat er snel boeken geschreven worden die
zijn aangepast aan hun niveau van taalbeheersing en die ook rekening houden met het land
waar zij leven en zich ontwikkelen. De geschiedenisboeken moeten veel beknopter en rijker
geïllustreerd.”

Een tweede leerkracht zei:
“Er moet geschikt lesmateriaal ontwikkeld worden waarmee de leerlingen culturele zaken on-
derwezen kunnen worden in het kader van een programma voor intercultureel onderwijs. Dat
lesmateriaal moet de culturele elementen op aanschouwelijke wijze presenteren, om te voor-
komen dat de kinderen stereotypen voorgeschoteld krijgen die ver van hun eigen belevings-
wereld afstaan.”

Een derde leerkracht zei:
“De ontwikkeling en beschikbaarstelling van geschikt lesmateriaal voor de scholen is onont-
beerlijk... Bij het ontwikkelen van lesmateriaal zal men ernstig rekening moeten houden met de
mening van collega-leerkrachten die al langer dan vijf jaar in dienst zijn en wier ervaring zoda-
nig is dat zij een beslissende rol kan spelen bij de ontwikkeling van het materiaal.”

Ook de ouders spreken hun ontevredenheid over de Griekse boeken uit: 55% (n=32) van hen is niet
tevreden.
Een ouder zei:

“Het boek ‘Mijn taal’ is niet geschikt.”
Een ander zei:

“Het taalniveau is te hoog. De begrippen en de voorbeelden variëren van onnozel tot stupide.”
Een volgende zei:

“De bestaande boeken zijn niet ontwikkeld voor kinderen die in het buitenland Grieks leren.
              Dat is een dringende noodzaak.”

De redenen voor de ongeschiktheid van de boeken worden door leerkrachten en ouders gezocht in
de volgende punten (tabel 57). Op de vraag mochten meerdere antwoorden gegeven worden.



229

Beoordeling van het onderwijs Grieks

Tabel 58.  Mate waarin de leerlingen zich culturele elementen hebben eigen gemaakt, naar het oordeel
                  van de Griekse en Nederlandse leerkrachten

Culturele elementen               Beoordeling door de leerkrachten
    voldoende   redelijk                onvoldoende

           Gr. cult.      Ned. cult.          Gr. cult.      Ned. cult.          Gr. cult.      Ned. cult.
            %     n %      n              %       n        %      n              %      n       %      n

Historisch -       46      23            4     24      12 3         6        3
Volkskundig -       16      8            -     50      25 7       18      9
Archeologisch -       14       7            2     26      13 5       42      21
Godsdienstig 1      44      22            2     34      17 4       16      8
Maatschappelijk -      58       29            3     32      16 4       4      2
Wereldoriëntatie -      62       31            -     26      13 7       4      2
Kunsthistorisch -      24       12             -     44      22                 7       20      10

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk de ongelijke verhouding tussen de kennisverwerving op de
Griekse, respectievelijk de Nederlandse school, voor wat betreft de culturele elementen van de beide
landen – naar het oordeel van de leerkrachten. Tegelijk blijkt ook de ongelijke socialiserende rol van
de beide schooltypen.

Afgezien van het incidentele karakter van het onderwijs in de culturele vakken aan de Griekse
school en de gebrekkige kennisverwerving op cultureel gebied door de leerlingen, geven ook alle
Griekse leerkrachten, onafhankelijk van elkaar, aan dat de leerlingen moeite hebben met de betreffende
Griekse boeken (Geschiedenis, Wereldoriëntatie/Aardrijkskunde, Godsdienst). Dientengevolge zijn
de Griekse leerkrachten het in meerderheid (n=6) ook niet eens met de stelling dat - onder de speciale
omstandigheden waaronder de Griekse scholen in Nederland functioneren (beperkt aantal lesuren,
verschillend taalniveau van de leerlingen, andere culturele omgeving enz.) – de leerboeken voor de
‘culturele vakken’ van de (Griekse) Organisatie voor de Uitgifte van Leerboeken (O.E.D.V) de leerlingen
een goed beeld geven van de cultuur van Griekenland.

De leerkrachten zouden maatregelen gericht op een effectiever functioneren van de Griekse
school toejuichen. De meerderheid (n=5) is het er ‘absoluut mee eens’ dat het onderwijsprogramma
moet worden herzien, met inachtneming van de afzonderlijke maatschappelijke en (bi)culturele
eigenschappen van de Griekse minderheid in Nederland. Deze mening wordt onderschreven door het
grootste deel van de ouders (77%, n=46), die inzien dat de maatschappelijke en culturele
omstandigheden waaronder de socialisatie van hun kinderen in Nederland plaatsvindt verschillen
van die in het land van herkomst, en daarom een herziening van het onderwijsprogramma bepleiten.

Aan de andere kant geven de Nederlandse leerkrachten aan dat zij aan het eind van het
schooljaar ‘tevreden’ (40%, n=20) of ‘redelijk tevreden’ (52%, n=26) zijn over de mate waarin hun
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Tabel 57.  Redenen voor de ongeschiktheid van de Griekse boeken, volgens leerkrachten en ouders

Redenen ongeschiktheid Leerkrachten (n=7) Ouders (n=32)
n    %    n

Het taalniveau is te hoog 7    53    17
De illustraties zijn niet functioneel 2    7    4
De oefeningen zijn te moeilijk 3    40    13
Er bestaat geen verband met de Nederlandse
omgeving waarin het kind leeft 5    50    16
De tekst is erg theoretisch en de inhoud
lijkt voor het kind ver weg 5    47    15

Het hoge taalniveau en het gebrek aan verband met de omgeving waarin het kind leeft zijn, volgens
leerkrachten en ouders, de belangrijkste redenen voor de ongeschiktheid van de boeken.

Van de leerlingen gaf 47% (n=35) aan in de vrije tijd Griekstalige boeken met een culturele
inhoud (geen schoolboeken) te lezen. 94% (n=33) betrekt die boeken uit Griekenland. Minder dan
39% (n=14) leent ze van de school, de Griekse Gemeenschap, vrienden enz. Op de vraag waarom zij in
hun vrije tijd dergelijke boeken lezen geven zij de volgende antwoorden: omdat ze meer over de
Griekse cultuur willen weten (61%, n=22), omdat die boeken humoristischer zijn (36%, n=13), omdat
de inhoud interessanter is dan die van schoolboeken (25%, n=9), omdat ze beter geïllustreerd zijn
(19%, n=7). Een paar leerlingen geven aan dat zij andere dan schoolboeken lezen wegens de rijke
historische en mythologische inhoud.

d)  Gebrek aan materiaal voor aanschouwelijk onderwijs

Drie van de zeven leerkrachten vermeldden dat de Nederlandse school (of stichting) waar het onderwijs
Grieks gegeven wordt hun slechts in beperkte mate materiaal voor aanschouwelijk onderwijs ter
beschikking stelt, of in het geheel niet. De ongeschiktheid van de boeken en het gebrek aan materiaal
voor aanschouwelijk onderwijs bemoeilijken in hoge mate de onderwijstaak van de Griekse
leerkrachten, ten overstaan van een dikwijls onverschillig of vermoeid leerlingenpubliek.

Eveneens drie van de zeven leerkrachten vermeldden dat hun school niet beschikt over een Griekstalige
uitleenbibliotheek. Waar wel een uitleenbibliotheek is maken de leerlingen – volgens de leerkrachten
– maar zelden van die mogelijkheid gebruik.
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9.2 Effectiviteit van de Nederlandse school en van het onderwijs Grieks

De socialiserende rol van de school is uitvoerig geschetst in paragraaf 4.2. Hoe beter de doelstellingen
van het onderwijs verwezenlijkt worden, des te beter slaagt het in zijn socialiserende taak. In deze
paragraaf zal – aan de hand van uitspraken van Griekse en Nederlandse leerkrachten - de effectiviteit
van de school als medium voor de overdracht van culturele kennis en vaardigheden onderzocht
worden.

In het kader van de biculturele socialisatie van de Griekse leerlingen in Nederland hebben de
Griekse school en de Nederlandse school als taak de overdracht van talige en culturele kennis en
vaardigheden behorende bij beide landen. In feite is hierbij sprake van ongelijke krachtsverhoudingen,
aangezien de Griekse school slechts in de marge functioneert, een- of tweemaal per week, en een zeer
beperkt lesrooster heeft. Het spreekt vanzelf dat de diverse culturele vakken niet op een stabiele
basis gedoceerd kunnen worden, met als gevolg dat de stof van de leerboeken niet volledig behandeld
kan worden en de leerlingen slechts gebrekkige culturele kennis verwerven. In dit verband melden de
Griekse leerkrachten de volgende feiten: op vier scholen worden de vakken Geschiedenis, Godsdienst
en Wereldoriëntatie/Aardrijkskunde slechts in een beperkt aantal lesuren gedurende het schooljaar
gegeven. Op één school wordt nooit Godsdienst of  Wereldoriëntatie/Aardrijkskunde gegeven.
Slechts op drie scholen wordt vrijwel altijd Geschiedenis gegeven; op twee scholen geldt dit voor
Godsdienst en Wereldoriëntatie/Aardrijkskunde. Er moet hieraan toegevoegd worden dat het
godsdienstonderwijs van bijzondere betekenis is voor de leerling, aangezien dit vak verbonden is de
Grieks-orthodoxe traditie: een wezenlijk onderdeel van de culturele identiteit van de Griekse leerling.
Kenmerkend zijn de uitspraken van enkele ouders m.b.t. het niet gegeven worden van de culturele
vakken:

“Eigenlijk heb ik nooit een van die boeken gezien. Er worden maar heel weinig culturele onder-
werpen behandeld, en altijd naar aanleiding van een nationale of religieuze feest- of gedenkdag.”

Een ander gaf aan:
“Onze kinderen krijgen alleen dictee en overschrijven.”

Gevraagd naar hun relatieve voorkeur voor genoemde culturele vakken, blijken de leerlingen
Geschiedenis op de eerste plaats te zetten (39%, n=29), gevolgd door Godsdienst (24%, n=18),
Aardrijkskunde (18% , n=14) en tot slot Wereldoriëntatie (13%, n=10).

De beoordeling door de (Griekse en Nederlandse) leerkrachten van de mate waarin de leerlingen
zich de diverse culturele elementen uit beide systemen hebben eigen gemaakt wordt weergegeven in
tabel 58.
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leerlingen zich kennis van de Nederlandse culturele traditie hebben eigen gemaakt. Slechts 6% (n=3)
zegt niet tevreden te zijn.

Hoeveel belang de beide categorieën leerkrachten (Grieken en Nederlanders) eraan hechten
dat de leerlingen iets over de culturele traditie van de respectieve landen leren aan de hand van
historische monumenten, wordt duidelijk uit onderstaande tabel 59.

Tabel 59. Hoe belangrijk is het dat de leerlingen iets weten van de historische monumenten van
beide landen, naar het oordeel van de leerkrachten

      Griekse leerkrachten   Nederlandse leerkrachten
% n % n

Niet belangrijk - - 28 14
Belangrijk 50 4 36 18

Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat de Griekse leerkrachten er meer belang aan hechten dan
hun Nederlandse collega’s dat de leerlingen iets weten over de historische monumenten van hun
land. Dit wordt beschouwd als een laatste poging van de kant van de Griekse leerkrachten om nog
enige compensatie te bieden voor het ‘cultureel tekort’ van de leerlingen m.b.t. het land van herkomst.
In dit kader trachten de Griekse leerkrachten buiten de lesuren om omstandigheden te creëren
waaronder de leerlingen de gelegenheid hebben de Griekse cultuur te beleven. In samenwerking met
de lokale Griekse gemeenschappen organiseren zij diverse, op de leerling gerichte, manifestaties
(schoolfeesten, nationale gedenkdagen, godsdienstige plechtigheden enz.). De viering van het ‘Ochi’1,
het Kerstfeest en de 25ste maart2 vindt meestal plaats in samenwerking met de Griekse Gemeenschappen.
Bijzonder interessant zijn de opvattingen van een leerkracht over dit onderwerp. Hij zei:

“Ik acht het bijzonder belangrijk dat de leerlingen niet alleen deelnemen aan schoolactiviteiten,
maar ook aan bijv. theatervoorstellingen, kunstmanifestaties en dansuitvoeringen; en dan
niet alleen passief, maar ook actief. Actieve deelname brengt de leerling in nauwer contact
met de Griekse cultuur, de Griekse taal en de Griekse gemeenschap.”

Tot slot kan er gesteld worden dat al het voorgaande (zie ook par. 9.1) een bevestiging vormt van een
eerder geformuleerde hypothese, dat het gebruik en de cultivering van de Griekse taal en cultuur
afhankelijk zijn van de effectiviteit van de Griekse school.
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9.3 Houding van leerlingen en ouders ten aanzien van het onderwijs Grieks

De fundamentele bestaansreden van de Griekse school in het gastland is dat de nieuwe generaties in
staat moeten worden gesteld hun culturele kapitaal te verrijken met Griekse elementen en zo hun
culturele fundament te activeren, en in het algemeen hun etnisch-culturele identiteit te ontwikkelen.
Een van de ouders antwoordt in dit verband:

“De lessen op de Griekse school vormen voor de kinderen een zeer belangrijk element in de
ontwikkeling en versterking van hun identiteit. De Griekse school is ‘een stukje Griekenland’
in Nederland.”

Ook al onderhouden de kinderen emotionele banden met Griekenland, dat wil nog niet zeggen dat
hun houding ten aanzien van de moedertaallessen onvoorwaardelijk positief is. 43% (n=32) van de
leerlingen overweegt ‘af en toe’ en 29% (n=22) ‘heel vaak’ niet langer naar de Griekse school te gaan,
om uiteenlopende redenen (zie diagram 3 van Bijlage VI).

Opgesplitst naar sekse blijkt de neiging om met de Griekse school te stoppen bij de meisjes
sterker te zijn dan bij de jongens: 77% (n=31) van de meisjes en 66% (n=23) van de jongens overweegt
van tijd tot tijd of dikwijls te stoppen.

De overweging van de leerlingen om niet langer de moedertaallessen te volgen wordt gedeeld
door veel ouders: 18% (n=11) geeft aan overwogen te hebben hun kinderen van de Griekse school te
halen. Hun redenen concentreren zich rond de belasting van de kinderen. De moedertaallessen, die
gegeven worden in de vrije tijd van de leerlingen, vormen voor hen en hun ouders een ‘extra belasting’
en wordt daardoor minder aantrekkelijk. Twee leerlingen melden hierover:

“Ik vind de Griekse school erg vervelend” en “Ik heb vaak totaal geen zin.”
Typerend zijn ook de opvattingen van twee ouders die hebben overwogen hun kinderen van de
Griekse school te halen: De een ouder zei:

“De onderwijzers nemen vaak als vanzelfsprekend aan dat de kinderen bepaalde dingen van
huis uit al weten, en geven geen antwoord als de kinderen iets vragen.”

De tweede gaf het volgende aan:
“Twee jaar achtereen was er een onderwijzeres die haar werk zo slecht deed, dat de kinderen
in die periode niets leerden, absoluut niets. Daarna was er een tijdlang helemaal geen leerkracht.
Een heleboel ouders zijn er toen mee opgehouden. Er is geen enkel toezicht op wat er gebeurt,
op het lesprogramma of de vorderingen van de leerlingen.”

Het zal duidelijk zijn dat de ambivalente houding van de ouders ten aanzien van het onderwijs Grieks
de participatie van de kinderen niet bevordert.
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De motieven die de leerlingen ertoe bewegen naar de Griekse school te gaan – volgens hun
eigen opgave en die van de ouders en de leerkrachten – zijn in tabel 60 weergegeven.

Tabel 60.  Motieven om de Griekse school te bezoeken

Motieven* Volgens opgave van de
leerlingen   ouders leerkrachten
% n % n % n

1. Grieks leren lezen en schrijven 87 65 92 55 86 6
2. Kennis verwerven van Griekenland
    en de Griekse cultuur 56 42 87 52 86 6
3. Onder dwang van de ouders 41 31 - - - -
4. Contact met andere Griekse kinderen 13 10 53 32 43 3
5. Ontwikkeling biculturele identiteit 21 16 38 23 28 2
6. Opleiding voortzetten in Griekenland 17 13 37 22 43 3
7. Beroepsuitoefening in Griekenland 23 17 35 21 14 1
8. Interesse van de kant van de kinderen - - 17 10 14 1

(*) Er konden meerdere antwoorden gegeven worden.

De belangrijkste reden om naar de Griekse school te gaan is – volgens alle categorieën ondervraagden:
Grieks leren lezen en schrijven. Op de tweede plaats staat het verwerven van kennis over Griekenland
en de Griekse cultuur. De ouders vinden het ook belangrijk dat hun kinderen in contact komen met
Griekse leeftijdgenoten. Andere motieven om hun kinderen naar de Griekse school te sturen zijn
volgens de ouders de volgende3:

“Tijdens de vakanties en in geval van een langer verblijf in Griekenland is het een voordeel als
ze (de kinderen) met hun leeftijdgenoten kunnen communiceren.”
“Ik wil dat ze Grieks leren, omdat ik – hun moeder – Griekse ben, en ze moeten zich met hun
familie verstaanbaar kunnen maken.”
“Ze moeten met hun opa en oma kunnen praten.”
“Ze moeten goed Grieks leren om met hun familie en vrienden hier en in Griekenland te kunnen
communiceren.”

41% (n=31) van de leerlingen geeft aan dat zij de Griekse school bezoeken omdat hun ouders hen
daartoe verplichten. Typerend is de uitspraak van een leerling: “Ik heb een hekel aan Grieks.” De
ouders van hun kant, maar ook de leerkrachten, geven aan (resp. 17%, n=10 en 14%, n=1) dat de
kinderen gaan omdat ze dat zelf willen. Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de bereidheid
(eigen wil) van de kinderen om de Griekse school te bezoeken niet bijzonder groot is (zoals ook naar
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voren komt uit de mededelingen van hun ouders en onderwijzers). Het feit dat de Griekse leerlingen
verplicht zijn hun vrije tijd op te offeren voor het onderwijs Grieks heeft een ongunstige invloed op
hun houding ten aanzien van dat onderwijs.

Wanneer wij de motieven om de Griekse school te bezoeken nader beschouwen, blijkt dat
zowel leerlingen als ouders als leerkrachten geloven in de noodzaak van onderwijs in de Griekse taal
en cultuur en in het onderhouden van betrekkingen met Griekenland. Een andere belangrijke reden
waarom de ouders hun kinderen naar de Griekse school sturen is de versterking van de etnische en
culturele identiteit van de kinderen. Verder vormen de toekomstplannen van hun ouders (eventuele
terugkeer naar Griekenland) en hun verwachtingen op onderwijsgebied (beroepsuitoefening in
Griekenland) redenen om de Griekse school te volgen.

Aan de andere kant willen wij er met nadruk op wijzen dat ongeveer eenderde van de leerlingen
van Griekse afkomst in Nederland de Griekse school niet bezoekt (Dialektopoulos, 1998:99). De
redenen voor het niet volgen van het onderwijs Grieks zijn gelegen in de onverschilligheid van de
leerlingen zelf en hun ouders, maar ook in praktische problemen, zoals de afstand huis-school4,
drukke bezigheden van de ouders, de huiswerkbelasting door de Nederlandse school enz.
(Dialektopoulos, 1998:101 e.v.). Wellicht is de onverschilligheid van een belangrijk deel van de
leerlingen en de ouders ook een product van de ongunstige omstandigheden waaronder de lessen
gegeven worden. Hier aan toevoegend dat slechts een zeer gering aantal van de ouders die hun
kinderen naar de Griekse school sturen (4%, n=2) gelooft dat de deelname van hun kinderen aan het
onderwijs Grieks een belemmering vormt voor hun prestaties op de Nederlandse school. Indien de
school als bedreigend gezien wordt voor de eigen identiteit of cultuur, kan dit ertoe leiden dat
prestatiedoelen niet worden omgezet in effectief socialiserend gedrag (Ogbu, 1992:9). Interessant is,
tot slot, de vaststelling dat ouders die besloten hebben permanent in Nederland te blijven in het
geheel niet overwegen hun kinderen van de Griekse school te halen (tabel 61). Het verstoken zijn van
onderwijs in de Griekse taal en cultuur kan leiden tot vervreemding van de minderheidsgroep en van
het land van herkomst.

Tabel 61. Samenhang tussen voorgenomen terugkeer en bezoek van de kinderen aan de Griekse
school, volgens opgave van de ouders

Bent u van plan definitief naar         Hebt u wel eens overwogen uw kinderen van
Griekenland terug te keren?         de Griekse school te halen?

        Ja       Nee
% n % n

Nee (n=7) - - 100 7
Ja (n=18) 11 2 89 16
Weet niet (n=33) 24 8                 76 25
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De ouders hadden de mogelijkheid als antwoord op een open vraag hun voorstellen te formuleren
m.b.t. de culturele vorming van hun kind op de Griekse school. Om een indruk te geven van de
opvattingen die er bij de ouders leven, vermelden wij hier een aantal van hun uitspraken. Een ouder
zei:

“Het zou een goede zaak zijn als de leerboeken werden aangepast aan de omstandigheden
waaronder de kinderen hier in het buitenland leven, en als er audio-visueel lesmateriaal
beschikbaar werd gesteld.”

Een andere zei ook:
“Ik denk dat er bijzondere aandacht geschonken zou moeten worden aan lezen en schrijven,
maar ook aan de communicatie tussen de kinderen onderling met als communicatiemiddel de
Griekse taal. Verder zouden er allerlei manifestaties georganiseerd moeten worden, bijv. met
traditionele dansen enz., zodat de kinderen met plezier naar de Griekse school gaan. Met een
goed lesprogramma, geschikt materiaal en enthousiaste leerkrachten zullen ook de kinderen
gemotiveerd zijn om de moedertaallessen te volgen.”

Tenslotte vindt een derde ouder dat:
“Er zou op landelijk niveau een jaarlijkse ontmoeting georganiseerd moeten worden voor de
leerlingen van alle ‘Griekse scholen’. Dat zou de contacten en vriendschappen tussen de
kinderen bevorderen.”

Ter afsluiting van deze paragraaf kunnen we het volgenden concluderen: ons realiserend dat enerzijds
eenderde van de leerlingen van Griekse origine in Nederland de moedertaallessen niet volgt en dat
anderzijds deze lessen voor degenen die ze wel volgen van ondergeschikt belang zijn, moeten wij
erkennen dat de relatie van de Griekse leerlingen tot de moedertaallessen als allesbehalve bevredigend
gekenschetst kan worden.

9.4 Relaties tussen de Nederlandse school en het onderwijs Grieks

Volgens de Richtlijn van de Raad van Europa van 25 juli 1977, de bilaterale overeenkomsten tussen
Griekenland en Nederland m.b.t. onderwijsaangelegenheden en de Nederlandse wetgeving behoren
er nauwe betrekkingen te bestaan tussen het reguliere onderwijs en het moedertaalonderwijs.
Eerstgenoemde moet de taak van laatstgenoemde ondersteunen.

Op de vraag of zij contact onderhouden met hun Griekse collega’s antwoordde 90% (n=45)
van de Nederlandse leerkrachten die leerlingen van Griekse afkomst in de klas hebben ontkennend.
Slechts 10% (n=5) onderhoud contact met Griekse leerkrachten. Die contacten zijn gericht op het
verbeteren van de vorderingen van de leerlingen, hun integratie in de Nederlandse samenleving en
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het oplossen van diverse onderwijsproblemen. Dezelfde vraag werd aan de Griekse leerkrachten
gesteld. Drie van hen onderhouden contact met Nederlandse collega’s, om exact dezelfde redenen.

Van de Nederlandse leerkrachten gelooft 30% (n=15) dat het onderwijs in de moedertaal
‘absoluut geen enkele belemmering vormt’ voor de integratie van de leerlingen in de Nederlandse
samenleving. 60% (n=30) zegt eenvoudigweg dat het ‘geen belemmering vormt’. Daarnaast is er nog
een zeer klein aantal leerkrachten (10%, n=5) dat instemt met de stelling dat het onderwijs in eigen taal
en cultuur de integratie van de leerling in de Nederlandse samenleving belemmert.

Kennis van het etnisch-culturele kapitaal van de leerlingen blijkt alle Nederlandse leerkrachten
te interesseren: 26% (n=13) zegt dat het ‘zeer belangrijk’ is dat zij het etnisch-culturele fundament van
hun leerlingen kennen, 56% (n=28) noemt dit ‘belangrijk’ en 18% (n=9) ‘tamelijk belangrijk’.

Een andere vraag had betrekking op de kwestie of er op de Nederlandse school aandacht
wordt besteed aan de Griekse cultuur. 20% (n=10) van de Nederlandse leerkrachten gaf aan dat zij
gedurende het lopende schooljaar een project over Griekenland organiseerden of dat van plan waren.
De onderwerpen waar aandacht aan werd besteed hadden betrekking op de Griekse geschiedenis /
mythologie, kunst en godsdienst.

Op de vraag of zij een speciale bijscholingscursus zouden moeten volgen om beter tegen hun
taak te zijn opgewassen, antwoordde 42% (n=21) dat dat niet nodig is. Degenen die een dergelijke
bijscholing wel nodig achten (58% (n=29) zouden graag zien dat de lesstof zou bestaan uit sociaal-
culturele, sociaal-economische en historisch-politieke onderwerpen.

Het bovenstaande, maar ook de dagelijkse ervaring, leert dat de relatie van de Nederlandse
leerkrachten met het onderwijs Grieks een kwestie is van persoonlijke opvattingen van de betreffende
leerkracht. Contact tussen Griekse en Nederlandse leerkrachten wordt alleen gerealiseerd wanneer
het onderwijs Grieks is geïntegreerd in het reguliere lesprogramma van de Nederlandse school, zoals
bijvoorbeeld in Utrecht en Gorinchem het geval is5.

In het geval van moedertaalsecties die buiten het reguliere lesprogramma om werken blijken
de Griekse en de Nederlandse leerkrachten elkaar helemaal niet te kennen.

Tot slot moet worden opgemerkt dat de algemene neiging de rol die de moedertaal speelt bij de
sociaal-culturele ontwikkeling van het kind te onderschatten soms – naar ons ter ore is gekomen -
kan leiden tot negatieve adviezen van de kant van de Nederlandse leerkrachten aan de Griekse
ouders wanneer het gaat om het volgen van de moedertaallessen.
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