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Leerplannen Turks en Arabisch 
Eerste stap naar aansluiting in de basisvorming 

Turks en Arabisch zijn nog bepaald geen talen die 

automatisch ter sprake komen wanneer er gesproken 

wordt over het onderwijs in de moderne vreemde 

talen, hoewel deze talen al sinds 1987 de officiële 

status hebben van moderne taal en daarmee gelijk

staan aan moderne vreemde talen als Duits, Frans en 

Engels. Een verklaring voor de onbekendheid met 

deze exotische loten aan de stam van de moderne 

talen is wellicht gelegen in het feit dat tot voor kort 

leermiddelen en leerplannen voor Turks en Arabisch 

ontbraken. Het recente verschijnen van de leerplan

nen Turks en Arabisch voor vbo/mavo brengt de ver

wachting met zich mee dat een verandering in de 

beeldvorming en een fundamentele erkenning van 

het belang van deze talen in het verschiet ligt. 

Aansluiting 

In beide leerplannen, die op verzoek van het ministe
rie van OCenW ontwikkeld werden door het Insti
tuut voor Leerplanontwikkeling (SLO), staan de aan
sluiting van het onderwijs in Turks en Arabisch bij 
de basisvorming en een gedifferentieerde doelgroep 
centraal. Kerndoelen van de basisvorming zoals die 
voor de moderne vreemde talen gelden, zijn voor 
Turks en Arabisch nooit geformuleerd. Dit is niet 
gebeurd om de doodeenvoudige reden dat Turks en 
Arabisch niet worden aangemerkt als verplichte vak
ken binnen de basisvorming. Bij de ontwikkeling van 
de leerplannen voor Turks en Arabisch is de bewuste 
keuze gemaakt om als uitgangspunten de kerndoe
len van de moderne vreemde talen te nemen, zodat 
de aansluiting van Turks en Arabisch bij de basisvor
ming mogelijk zou zijn. Het voordeel hiervan is dat 
zo een eerste stap gezet kan worden in de richting 
van aansluiting bij en samenwerking met de overige 
talensecties. Bovendien biedt deze aanpak voordelen 
voor de leerlingen. Is het niet logischer voor leerlin
gen om verschillende talen via een gelijksoortige 
didactische aanpak aangeleerd te krijgen? 
Kerndoelen hebben verder als voordeel dat ze zo 
ruim ingevuld kunnen worden als taaldocenten dat 
wensen. Dit zal vooral het geval zijn wanneer de taal
docent te maken heeft met leerlingen die beschikken 
over voorkennis van het Turks of Arabisch. 

Doelgroep 

Vooralsnog bestaat de doelgroep van Turks of Ara
bisch uit leerlingen met een Turkse of Arabische taal
achtergrond. De verwachting is echter dat deze doel
groep in de nabije toekomst een diversere 
samenstelling zal hebben. Ook leerlingen zonder een 
Turkse of Arabische taalachtergrond of leerlingen 
met minimale voorkennis - denk bijvoorbeeld aan 
kinderen uit gemengde huwelijken of kinderen die 
in het basisonderwijs geen Turks of Arabisch hebben 
gehad - zullen in toenemende mate deze vakken wil
len volgen. Met deze differentiatie in de samenstel
ling van de doelgroep is in het leerplan bewust reke
ning gehouden. Formeel heeft immers iedere 
leerling het recht om Turks en/of Arabisch te volgen. 
In de praktijk gebeurt dit echter nauwelijks vanwege 
het ontbreken van een examen en gedifferentieerde 
leermiddelen. Aan beide wordt momenteel gewerkt. 

Discrepantie 

In het derde hoofdstuk van beide leerplannen staat 
de voorbereiding op het examenjaar centraal. De uit
werking van dit stuk is gebaseerd op de examenrege
ling zoals die door het ministerie is vastgesteld. In 
bepaalde opzichten kan men een discrepantie waar
nemen tussen het startniveau van leerlingen zonder 
voorkennis en het niveau dat in het examenjaar ver
eist wordt. In de praktijk blijkt dat voor een aantal 
starters de exameneisen te hoog liggen. Dit kan in de 
toekomst anders gaan uitpakken als er aan betere 
randvoorwaarden gewerkt wordt. Op dit moment 
valt er met name voor het vak Arabisch nog veel te 
verbeteren. Dit vak maakt een moeizame ontwikke
ling door, mede doordat de voorhanden zijnde leer
middelen verre van toereikend zijn. 

Vrijheid 

Hoewel voor de uitgangspunten van de leerplannen 
Turks en Arabisch de moderne vreemde talen als 
basis dienden, is er wel ruimte gecreëerd voor de cul
tuurgebonden elementen van deze talen. Dit is het 
duidelijkst te merken in het domein socio-culturele 
competentie. De taaldocent krijgt door deze aanpak 
alle vrijheid om een eigen invulling te geven aan dit 
domein. 
Ook bij het trainen van de verschillende vaardighe
den krijgt de taaldocent de ruimte om te differentië
ren al naar gelang de mate van voorkennis van de 
leerlingen. Zo zal de spreek- en luistervaardigheid 
van Turkse leerlingen vaak al ontwikkeld zijn. Bij 
deze leerlingen zal de taaldocent meer aandacht 
kunnen besteden aan lees- en schrijfvaardigheid. 
Deze differentiatie ligt bij het Arabisch iets anders. 
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Voor dit vak moeten de leerlingen die op nulniveau 
starten eerst het zogheten aanloopprogramma door
lopen, dat een halfjaar in beslag neemt. Daarin leren 
de leerlingen onder andere het schrift onder de knie 
te krijgen. 

Extra's 

Vergeleken met de leerplannen van de moderne 
vreemde talen voor de basisvorming bieden de leer
plannen Turks en Arabisch de gebruikers een aantal 
extra's. Ten eerste zijn voor het gemak in beide leer
plannen integrale vertalingen opgenomen (Neder
lands-Turks en Nederlands-Arabisch). Ten tweede is er 
een apart hoofdstuk gewijd aan het examenjaar van 
de mavo (dat buiten de basisvorming valt), dat is 
voorzien van voorbeeldmateriaal. Tot slot zijn in de 
leerplannen voorbeelden opgenomen bij de verschil
lende vaardigheden. Hieronder volgen enkele van 
dergelijke voorbeelden uit de leerplannen Turks en 
Arabisch. 
De voorbeelden uit het leerplan Turks betreffen lees-
opdrachten die aansluiten bij de basisvorming. De 
voorbeelden uit het leerplan Arabisch betreffen een 
voorbeeld uit het aanloopprogramma en een voor
beeld van een schrijfopdracht. 

• Voorbeeld van een leesopdracht uit het leerplan 
Turks 
Onderstaande leesopdracht is bij uitstek geschikt 
voor leerlingen zonder voorkennis van het Turks. Het 
gaat er bij deze tekst om dat de leerlingen leesvaardi
ger worden en niet zozeer dat ze juist deze tekst tot 
in de details begrijpen. Aan de opdrachten is ook te 
zien dat het een leesoefening is die gebaseerd is op 
leesstrategieën. 
Voordat de tekst in de klas wordt gelezen kan de 
docent aan de hand van het plaatje aan leerlingen 
vragen waar ze denken dat de tekst over gaat om zo 
hun voorkennis te activeren en hen ook voorspellin
gen te laten doen. 

de. De opdracht is veranderd in een oefening waarbij 
de leerlingen aan de hand van de zogenaamde ELZA-
methode een tekst onder handen nemen. Leerlingen 
moeten hierbij in tweetallen werken en steeds met 
elkaar overleggen om tot een gemeenschappelijke 
oplossing te komen. In deze opdracht moeten ze 
onder andere het begin en einde van alinea's raden 
en/of voorspellen, waarbij van hen een actieve lees
houding wordt vereist. 
De rol van de docent bij deze opdracht is die van 
begeleider; hij hoeft in principe alleen maar de 
instructies bij de opdracht toe te lichten. Veel wordt 
van de leerlingen zelf verwacht. 

I. Alleen hel begin 

Werli in tweetallen 

1 - Uit de tekst die je zo krijgt zijn stukken weggelai 
en heT einde van zinnen of alinea's li jn blijven staan. 

Kijk de leksi even heel kori m en stel jezelf daarbij de volgende 

A. Waar gaai de tekst over en waar kan ik dat aan zien7 
6. Wat weet ik al van het onderwerp? 
C. Op welke vragen lOü de tekst antwoord geven? (En welke 

antwoorden weet ik ai7) 
Schrijf wat je weet in enkele trefwoorden op. Je hebt maar kort de 
tijd, dus let op die kenmerken van de tekst en van de bladzijde die 
het meeste zeggen over de inhoud! Ibijv, wat voo< een soort tekst is 
het eigentijk?] 

2. Overleg met je partner over wat er in de weggelaten gedeeltes van 
de tekst gestaan zou kunnen hebben. Het is de bedoeling dat jullie 
het eens worden over één oplossing, en over de argumenten 
daarvoor. Dat noteer je dan als volgt in een schema : 

Voorbeeld 

Tekstdeelnr. 

1, 

2, 

3. 

5, 

6. 

7. 

8. 

9. 

Vefmoedetij ke inhoud Aanwtji.noen uit de tekst 

3. Vergelijk jullie oplossing rr»et die van een ander tweetal, ftobeer met 
z'n vieren te komen tot één gemeenschappelijke Oplossing, op grond 
van argumenten waar jullie het alle viei over eens zijn. 

4 Lees de volledige tekst. Ga ra met het groene van vier: 
wat klopt wel/met van wat juilte dachten? 
had je het bij nader inzien ook kunnen weten? 

Voorbeeld van voorkennis activeren, voorspellingen doen, verififiren en 
gericht informatie zoeken. 
leerjaar 2, leerlingen met weinig voorkennis 
leerjaar 1, leertingen met voorkennis 
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görev üstlenmt^ Onlar al&n kalpli daz- ye yakalanmasindan sonra katilanni kazil-

mtjlar. Kane'in kemole-
rapi tedavisinden b a ^ 
^nsi olmadigini ve er 
geg saglannin dökülerek, 
bajintn kelleiecegini bi-
\en Tylef Kittock (soWa) 
ve Mitchell Anlauf (saj-

. da) Jie diger taktm aika-
' dajjari, ona destek ve 
1 rTKjral vermek, bef 

zaman yaninda yer al-
diklarini belinnwk i^in 
sa<;lanni kaziCirdiklatint 
soytuyoriar. 

Tekstvoorbeefd uit: Hörriyet, 17-1-1996 

Nog een voorbeeld van een leesopdracht uit het 
leerplan Turks 
Hieronder volgt een voorbeeld van een leesopdracht 
met meerkeuzevragen uit een veelgebruikte metho-
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Turks CommurtKatJef. Onderbouw 2 
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Voorbeeld van een leesopdracht uit het leerplan 
Arabisch 
Onderstaande tekst met vragen is door de examen
commissie gemaakt in de tijd dat er nog geen cen
traal examen werd afgenomen. Het gaat hier om toet
sing van de (intensieve) leesvaardigheid. 
De tekst kan met een kleine aanpassing relevant wor
den gemaakt voor leesvaardigheidsoefening. In het 
leerplan zijn tips te vinden hoe je dat kunt doen. 
De onderhavige tekst valt onder de functionele tekst
soorten; het gaat om een zakelijk schrijven van een 
bank met belangrijke informatie. 
De tekst zou als volgt aangepakt kunnen worden. 
Stap 1. Leerlingen voeren vóór het lezen opdrachten 
uit als: 
• aangeven om wat voor soort tekst het gaat; 
• voorspellingen doen over de mogelijke inhoud 

van de tekst, waarbij zij gebruik moeten maken 
van titel, kopjes, vetgedrukte woorden. 

Stap 2. Leerlingen gaan de tekst in verschillende ron
des lezen. Ze lezen bijvoorbeeld eerst de laatste ali
nea, waarna hun gevraagd wordt of ze meer te weten 
zijn gekomen over de inhoud van de tekst. 
stap 3. De docent stelt bepaalde vragen vooraf, zodat 
de leerlingen gerichter gaan lezen. In dit verband 
zouden de volgende vragen gesteld kunnen worden: 
• Ga in de tekst na waarom de klanten van de bank 

zich moeten identificeren. 
• Noem drie identiteitsdocumenten die in de tekst 

worden vermeld. 
Het zoeken naar het antwoord op dit soort vragen 
helpt de leerlingen de tekst beter te begrijpen en ze 
kunnen daarmee de belangrijkste punten uit de tekst 
halen. Dit is een geschikte vooroefening voor het 
maken van een samenvatting. 
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Voorbeeld van een gespreksoefening uit het leer
plan Arabisch 
Hierna is een voorbeeld opgenomen voor het oefenen 
van de gespreksvaardigheid. De bedoehng is dat de 
leerhngen een monologisch gesprek oefenen. Het 
gaat hierbij om een situatie waarin een persoon van 
plan is andere mensen uit te nodigen op zijn/haar 
feest te komen. De opdracht bevat instructie die 
stapsgewijs gevolgd moet worden. 
Eerst moeten de leerlingen een soortgelijke tekst 
lezen of beluisteren. Vervolgens gaan ze de opdracht 
voorbereiden. Dit houdt in dat ze voor zichzelf aante
keningen maken als ondersteuning bij de presenta
tie. Verschillende lees- en schrijfactiviteiten onder
steunen dus de gespreksoefening. Deze werkwijze is 
specifiek voor het Arabisch omdat voor het Stan
daard Arabisch zich weinig gelegenheden voordoen 
waarin deze taal wordt gesproken. 
Deze oefening kan ook als schrijfopdracht worden 
uitgevoerd. De leerlingen wordt dan gevraagd een 
uitnodigingsbrief te schrijven. 
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Tot slot 

De leerplannen Turks en Arabisch zullen de docen
ten goede handvatten kunnen bieden bij het vormge
ven van de basisvorming voor hun taal, alhoewel dit 
van docenten nog wel het een en ander zal vergen. 
Het zou goed zijn als docenten met het oog op de 
steeds veranderende en heterogene populatie in de 
klassen verschillende of andere methoden dan zij 
gewend zijn zouden 'uitproberen'. Dit zou eventueel 
ook kunnen door bij docenten van andere moderne 
vreemde talen te kijken hoe die de basisvorming pro
beren te realiseren. Zo zou ook meer samenwerking 
tussen alle talen tot stand kunnen komen en een 
poging gedaan kunnen worden om talen meer op 
elkaar af te stemmen. Ik hoop dat de leerplannen 
hier een kleine bijdrage aan kunnen leveren. Tenslot
te hoop ik dat, behalve docenten, ook ontwikkelaars 
van leermiddelen de leerplannen als leidraad zullen 
kunnen gebruiken. 

Noot 

De leerplannen Turks en Arabisch kun
nen besteld worden bij Wolters-Noord-
hoff te Groningen (050-5226922), De 
bibliografische gegevens van de leer
plannen luiden als volgt: 

• Fatma Kaya, Een leerplan Turks, Groningen: 
Wolters-Noordhoff, 1996; ISBN 90 01 
79421 1. 

• Brahim Aboulhorma en AU Liazid. Een ]eer-
plan Arabisch, Groningen: Wolters-Noord
hoff, 1996: ISBN 90 01 79422 X. 
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