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In Nederland worden thuis ruim 96 talen gesproken. Veel van deze talen
worden door migranten gebruikt en overgedragen aan hun kinderen. Dat is
echter niet altijd gemakkelijk. Steeds meer tweede en derde generaties raken
hun meertaligheid kwijt. Daarom zijn zaterdagscholen in het leven geroepen
om ouders te helpen. Dit onderzoek belicht drie Servische zaterdagscholen.
Waarom kiezen ouders ervoor hun kinderen naar deze scholen te sturen? Zijn
ouders tevreden met de scholen? Waar moet op gelet worden?

“Ik wil dat mijn kind in staat is om
met familie te communiceren”
Van groot/gefinancierd tot klein en vrijwillig

Ouders en personeel aan het woord

Het onderzoek is een combinatie van een
literatuurstudie met veldwerk bij de
Servische zaterdagscholen in Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht. De studie belicht de
organisatie van deze scholen en
onderstreept hun belang in theorie en
praktijk. Hun voornaamste doel is het
overbrengen van de Servische taal.
Daarnaast leren de kinderen wat over de
geschiedenis van het land en de cultuur.
Daar hebben de leerkrachten zo’n drie uur
per zaterdag/zondag voor.

“Ik wil dat mijn kind
over Servische
tradities leert”
Voordelen behoud van
meertaligheid:
Economisch gebied
Cognitieve ontwikkeling
Ontwikkeling culturele
identiteit
Zelfvertrouwen
Familieverhoudingen

Vanaf 1972 werden er Joegoslavische scholen in
heel Nederland opgericht met steun van de
Stichting Buitenlandse Werknemers en de
Joegoslavische ambassade. Dankzij financiële
steun van beide overheden, konden de scholen
uitgroeien tot volwaardige Joegoslavische basis- en
middelbare scholen. Na het uiteenvallen van
Joegoslavië en het verdwijnen van Onderwijs in
Allochtone Levende Talen zijn er nog drie Servische
scholen overgebleven. Zij functioneren door het
wegvallen van verschillende middelen vooral op
vrijwillige basis en zijn kleinschalig. Om hun taken
voort te kunnen zetten is er helaas meer nodig dan
enthousiaste inzet van leerkrachten en ouders.
Ouders en leerkrachten zien de toekomst van de
scholen in nieuwe subsidies en contact met het
regulier onderwijs.

Identiteit en communicatie van groot belang

De ondervraagde ouders zijn blij met de Servische school, omdat er thuis
vaak geen momenten zijn om effectief stil te staan bij het leren van de taal.
De belangrijkste reden voor ouders om hun kinderen naar de scholen te
sturen, is dat ze helpen de kinderen bewust te worden van hun Servische
identiteit. Daarnaast vinden ouders het belangrijk dat de kinderen Servisch
leren om met familieleden in de thuistaal te communiceren. En daar hebben
ze groot gelijk in volgens de wetenschap.
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