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Les mémoires de nos lauréats 

Selon une tradition désormais établie, nous demandons aux diplômés ayant obtenu les 
meilleurs résultats dans chacune des langues germaniques de résumer les lignes de force de 
leur mémoire. Voici l’un des deux derniers textes que nous avons reçus de nos lauréates 
2002-2003. 
 
 

Catherine Lesire : De perceptie van het Nederlands in Luikse basis- en middelbare 
scholen 

Wat denken Luikse leerlingen op de lagere en de middelbare school van het Nederlands? 
Hoe zien ze hun Nederlandstalige buren? Waarom leren ze Nederlands? Zijn ze in hun keuze 
door hun ouders beïnvloed? Dat zijn voorbeelden van vragen die ik me stelde alvorens met 
mijn scriptie te beginnen. 

Mijn onderzoek had een dubbele doelstelling. Ten eerste wilde ik nagaan welke attitudes 12- 
en 18- jarige Luikse leerlingen hebben tegenover het Nederlands en de Nederlandstaligen en 
wat hun motivatie is om die taal te leren.  

Verder wilde ik onderzoeken wat de ouders van deze leerlingen denken van het Nederlands, 
of zij die vreemde taal voor hun kind(eren) belangrijk vinden. Uit heel wat onderzoek blijkt 
immers dat ouders een grote invloed uitoefenen op de attitudes die hun kind(eren) zal/zullen 
hebben. 

Ik heb dan ook in verschillende Luikse scholen een enquête gehouden. De vragenlijst die ik 
voor mijn enquête gebruikt heb bestond uit een aantal beweringen. De respondenten 
moesten zeggen of ze het er al dan niet eens mee waren. Ze hadden de keuze tussen 5 
mogelijke antwoorden: 

- Ik ben het helemaal eens met die stelling 
- Ik ben het eens met die stelling 
- Ik ben het noch eens noch oneens met die stelling 
- Ik ben het oneens met die stelling 
- Ik ben het helemaal oneens met die stelling 

De leerlingen zijn tijdens de les ondervraagd, terwijl de ouders de vragenlijst thuis hebben 
ingevuld. 

Wat de leerlingen betreft blijkt o.m. uit de onderzoeksresultaten dat de meesten het 
Nederlands niet leren om louter instrumentele redenen – bij de instrumentele motivatie 
wordt de taal als een instrument gebruikt om een doel te bereiken, b.v. om een baan te 
krijgen. Vervolgens denken ze niet dat ze hun tijd verliezen als ze voor Nederlands moeten 
werken. Er kan eveneens worden geconstateerd dat ze over het algemeen het nut van de 
school beseffen, dat ze graag leren en graag verschillende talen zouden willen spreken, al is 
het enthousiasme om Nederlands te leren vrij gematigd. Engels daarentegen is voor de 
meesten een belangrijke taal. Verder vinden ze dat ze voldoende gelegenheid krijgen om 
tijdens de les Nederlands die taal te kunnen spreken. Uit de resultaten blijkt ten slotte dat ze 
maar weinig contact hebben (gehad) met Nederlandstaligen en dat het interesse voor de 
geschiedenis, de cultuur en de levensstijl van de doelgroep onbeduidend is.  

Er kan dus worden gezegd dat ondanks de geografische nabijheid van Vlaanderen en 
Nederland, de motivatie om Nederlands te leren en de attitudes tegenover het Nederlands 
en de Nederlandstaligen in Luik al met al niet zeer positief zijn, ook al zijn de resultaten van 
de oudere leerlingen doorgaans positiever. Een mogelijke verklaring voor deze niet zeer 
positieve motivatie en attitudes is het onvoldoende aantal lessen Nederlands dat aangeboden 
wordt in het basis- en het middelbaar onderwijs. De miskenning van de doelgroep speelt 
waarschijnlijk ook een rol. 
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Uit de resultaten van de ouders kan o.a. afgeleid worden dat ze doorgaans van mening zijn 
dat de kennis van vreemde talen – vooral Engels en Nederlands – belangrijk is voor hun 
kind(eren). Met het Nederlands in je bagage kom je immers over het algemeen sneller aan 
een baan, zeker in België. Frans alleen volstaat tegenwoordig niet meer. Verder kan worden 
vastgesteld dat de ouders over het algemeen niet tevreden zijn over het huidige 
onderwijssysteem: in het lesrooster zou er meer tijd besteed moeten worden aan taallessen 
(dus ook aan lessen Nederlands). Volgens de meeste ouders wordt het taalonderwijs in 
Wallonië niet voldoende bevorderd. De ouders zijn ten slotte de mening toegedaan dat 
tweetaligheid een troef is om – althans in België – een goede baan te vinden, het is ook 
voordelig voor het onderlinge respect en voor goede onderlinge relaties tussen 
Nederlandstaligen en Franstaligen.  

In het laatste deel van mijn scriptie heb ik verschillende mogelijke oplossingen/middelen 
voorgesteld om de perceptie van het Nederlands te verbeteren en om de motivatie om 
Nederlands te leren positief te beïnvloeden (naar volledigheid is niet gestreefd). Zulke doelen 
kun je eventueel bereiken door b.v. vroege tweetaligheid te bevorderen, stereotypen over 
Nederlanders en Vlamingen te deconstrueren, leerlingen ertoe aan te sporen zo vaak 
mogelijk naar het buitenland te gaan, immersieprogramma’s of een tweetalig onderwijs 
vanaf het basisonderwijs op touw te zetten of door Nederlands al in het basisonderwijs aan 
te bieden. 

Het is maar te hopen dat er iets aan het taalonderwijs in België zal worden gedaan om de 
huidige situatie te verbeteren. 


