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Samenvatting 

Het categoriseren van mensen is iets wat iedereen doet. Dit heeft niets te maken met het 

feit dat iemand niet wil erkennen dat een ander uniek is, maar het heeft te maken met onze 

beperkte cognitieve capaciteit (Macrae & Bodenhausen, 2000). Dit wordt ook wel sociale 

categorisatie genoemd; andere mensen categoriseren aan de hand van de sociale groep tot 

wie iemand toebehoort (Yzerbyt, Rogier & Fiske, 1998). Sociale categorisatie wordt vaak 

gebaseerd op basis van geslacht, geloof, afkomst en ras. Het in hokjes plaatsen van mensen 

is dus een natuurlijk proces en hoeft niet negatief te zijn. Daar tegenover staat wel dat het 

kan leiden tot stereotyperingen, vooroordelen en uiteindelijk zelfs kan leiden tot 

discriminatie (Holliday, Hyde & Kullman, 2010). Als categorisaties of stereotypebeelden 

worden gevoed, door bijvoorbeeld de media of overheid, kan dit leiden tot een onjuiste 

beeldvorming van een persoon of groep. Het effect van de representatie van een groep of 

persoon op de werkelijkheid is een belangrijk gegeven wanneer er gekeken wordt naar het 

publieke debat rondom integratie van migranten. Een veel besproken onderwerp binnen dit 

debat is het onderwijs voor anderstalige leerlingen (Appel, 1996:3). De term ‘anderstalige 

leerlingen’ wordt in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: ‘’Kinderen van zes jaar en ouder 

die uit het buitenland naar Nederland komen, en een andere taal dan het Nederlands als 

moedertaal hebben, op een leeftijd waarop ze naar de Nederlandse maatstaven leerplichtig 

zijn’. Onderzoek laat zien dat een tekortkoming in de beeldvorming van de anderstalige 

leerling van invloed kan zijn op hun groep of etnische identiteit en de identificatie met de 

ontvangende cultuur (Jeffres, 2000; Trebbe & Schoenhagen, 2011). Doordat de 

representatie van deze kinderen veel effect heeft op de beeldvorming over deze groep en 

automatisch invloed kan hebben op de integratie van deze leerlingen in het Nederlandse 

schoolsysteem, is het belangrijk dat er in het onderwijs rekening wordt gehouden met hoe 

anderstalige leerlingen worden gerepresenteerd. De positieve presentatie van anderstalige 

leerlingen is essentieel om het ‘inclusief denken’ te bevorderen en uiteindelijk de integratie 

binnen zowel het schoolsysteem als binnen de lokale omgeving succesvol te laten zijn 

(Ghorashi, 2006:35).  

Dit onderzoek draagt eraan bij om de verschillen tussen reguliere leerlingen en 

anderstalige leerlingen te overbruggen en anderstalige leerlingen op een zo efficiënt 

mogelijke wijze te laten instromen in het regulier onderwijs. Dit onderzoek focust zich 

daarom op de representatie van anderstalige leerlingen binnen het discours op websites 

van vijf scholen die meedoen in dit onderzoek. Discours wordt in dit onderzoek als volgt 
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gedefinieerd: ’’anything from a historical monument, a lieu de mémoire, a policy, a 

political strategy, narratives in a restricted or broad sense of the term, text, talk, a 

speech, topic-related conversations, to language per se’’(Wodak & Meyer, 2009:2-3). Er 

is gekozen voor websites omdat dit tegenwoordig een veel gehanteerd 

communicatiemiddel is door de snelle opkomst van digitalisering. Hierdoor kunnen de 

websites van de scholen tevens worden gebruikt als informatievoorziening door de lokale 

omgeving (Rutten, 2007:6). De volgende onderzoeksvraag is onderzocht: 

 

Hoe presenteren scholen, die onderwijs bieden aan anderstalige leerlingen, anderstalige 

leerlingen op hun website? 

 

De onderzoeksvraag is door middel van een kwalitatieve en met een licht kwantitatieve 

analyse onderzocht. Dit is gedaan aan de hand van een discoursanalyse van alle 

beschikbare teksten op de websites van de scholen. Er is hierbij gekeken naar twee talige 

aspecten: alle persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden en de gehanteerde 

terminologie. Uit de analyse blijkt dat de scholen geen onderscheid maken in terminologie 

tussen reguliere leerlingen en anderstalige leerlingen. Vrijwel alle gehanteerde termen die 

refereren naar anderstalige leerlingen waren niet-essentialistische. Er werd met name 

gerefereerd naar anderstalige leerlingen met ‘kinderen’ en ‘leerlingen’. De scholen 

schrijven includerend waarbij de anderstalige leerlingen worden geïncludeerd in het ‘wij’ 

discours. Dit laat een stabiele, duurzame en zelfs ‘bezitterige’ relatie zien tussen de school 

en de anderstalige leerlingen. De goede representatie van anderstalige leerlingen op de 

websites van de scholen kan positief bijdragen aan de juiste beeldvorming van de lokale 

omgeving omtrent anderstalige leerlingen, wat uiteindelijk op de lange termijn kan 

bijdragen in de algehele integratie van anderstalige leerlingen in de Nederlandse 

maatschappij. 

Op het gebied van persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden zijn er 

inconsequenties gevonden, waarbij de ene keer een school includerend schrijft en 

vervolgens neutraal. Dit geldt tevens voor het direct aanspreken van de ouders van de 

kinderen. Dit zendt echter gemengde signalen uit naar de lezer. Er wordt daarom 

geadviseerd om het gebruik van persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden 

consequenter te hanteren.   
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1. Inleiding 

Iedere persoon is uniek. Tijdens iemands leven kunnen er eindeloze factoren zijn die van 

invloed zijn op hoe een persoon zich vormt tot wie hij of zij is. Het is dan ook vrijwel 

onmogelijk dat mensen identiek zijn aan elkaar, maar ondanks het feit dat iedereen zich 

hiervan bewust is, is men al snel geneigd om mensen in hokjes te plaatsen. Dit is echter 

niet vanwege luiheid of omdat iemand niet wil erkennen dat een ander uniek is, het heeft te 

maken met onze beperkte cognitieve capaciteit (Macrae & Bodenhausen, 2000). Onze 

hersenen kunnen de hoeveelheid sociale informatie niet verwerken en door het 

categoriseren van mensen geeft iemand structuur aan zijn of haar wereld. Dit wordt ook 

wel sociale categorisatie genoemd: anderen categoriseren aan de hand van een sociale 

groep tot wie iemand toebehoort (Yzerbyt, et al., 1998). Dit wordt vaak gebaseerd op basis 

van kernmerken zoals: geslacht, geloof, afkomst en ras.  

Het in hokjes plaatsen van mensen is een natuurlijk proces en hoeft niet negatief te 

zijn. Daar tegenover staat wel dat het kan leiden tot stereotyperingen (Holliday, Hyde & 

Kullman, 2010). Bij stereotyperingen worden, vaak negatieve, eigenschappen of 

kenmerken aan een groep toegekend (Oakes, Haslam & Turner, 1994). Mensen worden 

niet meer als individu gezien, maar als onderdeel van een groep. Een voorbeeld van een 

stereotypebeeld van Nederlanders is dat ze gierig zijn, maar dat betekent niet dat iedere 

Nederlander werkelijk gierig is. Een categorisatie of stereotypebeeld op zich hoeft dus 

nog geen probleem te zijn, maar kan wel leiden tot een vooroordeel (Holliday, et al., 

2010:25). Een vooroordeel gaat meestal gepaard met een negatief waardeoordeel naar een 

bepaald gegeven, groep of persoon (Brewer, 1999:430). Dit kan een probleem zijn 

wanneer mensen ook werkelijk gaan handelen naar een vooroordeel. Hierdoor kunnen 

misverstanden en conflicten ontstaan en dit handelen kan zelfs resulteren in discriminatie 

(Yzerbyt, et al., 1998). Hierdoor worden mensen gereduceerd tot minder dan dat ze 

werkelijk zijn.  

Als deze categorisaties of stereotypebeelden worden gevoed, door bijvoorbeeld de 

media, kan dit zorgen voor een onjuiste beeldvorming van een persoon of groep. Van 

Dale definieert beeldvorming als een geleidelijk ontstane opvatting met betrekking tot 

personen, feiten of zaken (Boon & Geeraerts, 2005). Forrester (2012) definieert 

beeldvorming als volgt: ‘’a mental representation of something (e.g. a visible object), not 

by direct perception but by memory or imagination; a mental picture or impression; and 

a concept or representation created in the mind of the public of a particular person, 
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institution or product — public-image’’ (Forrester, 2012:3). Het is dus een dynamisch en 

mentaal proces waarbij iemand zich iets voor de geest haalt (Smelik, Buikema & Meijer, 

1999:5). Smelik et al. (1999) stellen dat beeldvorming voornamelijk wordt gevormd door 

wat mensen lezen of zien in de media, het onderwijs, in reclame en beleid over een 

bepaalde groep of persoon. Dit proces vindt dus vrijwel altijd plaats in vormen van 

beelden en geschreven en gesproken teksten (Smelik, et al., 1999).  ’’Beeldvorming 

ontstaat door de wisselwerking tussen concrete teksten en beelden aan de ene kant en 

mentale denkbeelden, ideeën en gedachten aan de andere kant.’’ (Smelik, et al., 2009:7). 

Daarnaast heeft beeldvorming effect op de werkelijkheid en kan zij iemands gedrag 

beïnvloeden. 

Hoe een groep of persoon in de media of in teksten wordt gerepresenteerd heeft dus 

veel invloed op de beeldvorming van mensen over deze groep of persoon en automatisch 

op iemands gedrag rondom deze groep of persoon. Het effect van de representatie van een 

groep op de werkelijkheid is een belangrijk gegeven wanneer er gekeken wordt naar het 

publieke debat rondom integratie van migranten. In het integratiejaarrapport van het CBS 

(2014) wordt integratie gezien als een proces waarbij twee verschillende groepen naar 

elkaar toegroeien en beide volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen (CBS, 

2014:20). Er is bij integratie dus sprake van culturele en talige verschillen tussen twee of 

meerdere groepen. Spencer-Oatey & Franklin (2009) noemen dit interculturele 

communicatie. Alle interactie tussen mensen met twee verschillende culturele 

achtergronden hiertoe wordt gerekend.  

Een veel besproken onderwerp binnen het publieke debat rondom integratie is het 

onderwijs voor anderstalige leerlingen (Appel, 1996:3). De term ‘anderstalige leerling’ 

wordt in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: kinderen van zes jaar en ouder die uit het 

buitenland naar Nederland komen, en een andere taal dan het Nederlands machtig zijn, op 

een leeftijd waarop ze naar de Nederlandse maatstaven leerplichtig zijn. Als de prioriteit 

ligt bij het integreren van deze groepen anderstalige leerlingen is het belangrijk, met de 

nadruk op integratie op school, dat ze ook worden geaccepteerd en beschouwd als 

volwaardige Nederlanders en Nederlands sprekende. Integreren vereist een sociale 

acceptatie vanuit beide kanten, van zowel de school als vanuit leerlingen. Maar volgens 

Ghorashi (2006) is dit vrijwel niet mogelijk als deze kinderen van jongs af aan constant in 

bepaalde discours of media als ‘anders’ worden neergezet. Hoe kan men verwachten dat 

de kloof kleiner wordt tussen deze twee groepen als er constant wordt benadrukt dat er 

een kloof is? (Ghorashi, 2006; Nordquist, 2001). Discours wordt in dit onderzoek als 
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volgt gedefinieerd: ’’anything from a historical monument, a lieu de mémoire, a policy, a 

political strategy, narratives in a restricted or broad sense of the term, text, talk, a 

speech, topic-related conversations, to language per se’’(Wodak & Meyer, 2009:2-3). 

Bij mijn weten zijn er vanuit de overheid geen landelijke afspraken gemaakt over het 

discours rondom anderstalige leerlingen, terwijl de communicatie gevoelig ligt en invloed 

kan hebben op het imago van deze kinderen. Wel heeft de overheid aangegeven bepaalde 

terminologie niet meer te willen hanteren zoals: ‘allochtonen’, ‘vreemdelingen’ en 

‘etnische minderheden’, omdat deze begrippen de samenleving op een onjuiste wijze 

indelen in twee groepen. (Tweede kamer, 2007:10; Groenendijk, 2007). Dat wil echter 

niet zeggen dat scholen die les geven aan deze kinderen deze afspraken hoeven na te 

leven. De scholen hebben namelijk de vrijheid om zelf te bepalen hoe het onderwijs, en 

dus ook de communicatie, wordt ingedeeld voor hun leerlingen.  

Integratie voor anderstalige leerlingen begint met het integreren met reguliere 

leerlingen binnen de schoolcultuur. In dit onderzoek wordt er gekeken of scholen die 

educatie bieden aan anderstalige leerlingen op een juiste wijze op hun website 

communiceren over en naar de anderstalige leerlingen. Er is gekozen voor websites omdat 

dit tegenwoordig een veel gehanteerd communicatiemiddel is door de snelle opkomst van 

digitalisering. Digitalisering is een technologische ontwikkeling waarbij informatie op 

nieuwe manieren wordt verwerkt en wordt verspreid (Rutten, 2007:6). Hierdoor kunnen 

de websites van de scholen tevens worden gebruikt als informatievoorziening door de 

lokale omgeving. De volgende hoofdvraag is hierdoor geformuleerd: 

 

Hoe presenteren scholen, die onderwijs bieden aan anderstalige leerlingen, anderstalige 

leerlingen op hun website? 

 

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de theoretische achtergrond besproken. Vervolgens wordt 

er in hoofdstuk 3 uiteengezet hoe de onderzoeksvraag is onderzocht en op welke wijze en 

met welke instrumenten de websites zijn geanalyseerd. Hoofdstuk 4 toont een bespreking 

van de resultaten. In hoofdstuk 5 worden deze resultaten geïnterpreteerd en verklaard in 

de discussie. Daaruit volgt de conclusie per deelvraag in hoofdstuk 6, waarbij uiteindelijk 

antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag: Hoe presenteren scholen, die onderwijs 

bieden aan anderstalige leerlingen, anderstalige leerlingen op hun website? 
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2. Theoretisch kader 

2.1 Nederland en anderstalige leerlingen 

2.1.1 Taalbeleid in Nederland 

Rond de jaren zestig en zeventig werd er vanuit de overheid extra aandacht besteed aan de 

invloed van ongelijkheden in kansen van kinderen op het academisch presteren. De 

aandacht voor deze ongelijkheden is voortgekomen uit onderzoek waaruit bleek dat 

Nederlandse kinderen van laagopgeleide ouders minder goed presteerden op school dan 

kinderen van hoogopgeleide ouders (Ledoux & Veen, 2009:11). Dit leidde tot het 

onderwijsachterstandenbeleid. De overheid wilde dat niet afkomst, maar individuele 

prestaties een rol speelden in de kansen in de maatschappij (Ledoux & Veen, 2009:12). 

Ongunstige omgevingsfactoren, zoals armoede en laagopgeleide ouders, mochten geen 

negatief effect hebben op de ontwikkelingskansen van kinderen (Driessen & Dekkers, 

2008). Door middel van speciale onderwijsprogramma's, docenttrainingen en een grotere 

betrokkenheid van de ouders moest het onderwijs deze ongelijkheden wegnemen 

(Driessen & Dekkers, 2008:450).  

 In de jaren tachtig steeg het aantal migrantenkinderen in het Nederlands onderwijs 

fors. De eerste stromingen van migrantenkinderen waren voornamelijk afkomstig uit 

gastarbeiderslanden zoals Turkije en Marokko, maar ook uit voormalige koloniën, zoals  

Suriname en de Nederlandse Antillen. Deze eerste stromingen van migranten waren al 

enigszins vertrouwd met de Nederlandse taal en cultuur (Driessen & Dekkers, 2008:450). 

De volgende stromingen aan migranten, voornamelijk asielzoekers en vluchtelingen, 

hadden echter minder kennis van de Nederlandse cultuur en taal. Deze 

migrantenstromingen kwamen met verschillende doelen naar Nederland: de gastarbeiders 

moesten na een tijd weer terug keren naar hun land van herkomst, maar vluchtelingen 

wilden zich permanent vestigen (Driessen & Dekkers, 2008:450). In vergelijking met 

kinderen uit het reguliere onderwijs moesten migrantenkinderen, ook wel anderstalige 

leerlingen, meer tijd besteden aan het leren van de Nederlandse taal. Om het verschil in 

kennis van de Nederlandse taal van deze groepen anderstalige leerlingen in vergelijking 

met reguliere leerlingen te verkleinen, werd scholen financiële steun geboden om extra 

hulpmiddelen te verschaffen (Ledeux & Veen, 2009:23). Waar in het begin van de jaren 

zestig de focus van de overheid lag op de kinderen uit de arbeidersmarkt, werd deze in de 

jaren negentig algeheel verschoven naar de educatie van anderstalige leerlingen 
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2.1.2 Integratiebeleid 

De stijging van migranten door de jaren heen in Nederland ging gepaard met een 

verschuiving in het integratiebeleid in Nederland. In 1983 ontstond het 

minderhedenbeleid. Integratie was in die tijd nog enkel formele participatie: werk, 

huisvestiging en onderwijs. Iedereen had recht op zijn eigen cultuur en uit respect werden 

vanuit Nederland veel subsidies geboden aan migranten. Het bleek al snel aan het eind 

van de jaren ‘80 dat dit niet werkte en de formele aanpak werd gehinderd door het gebrek 

aan Nederlandse culturele kennis van de migranten (Fermin, 1999).  

Het minderhedenbeleid werd vervolgens omgedoopt tot het integratiebeleid, 

waarbij een verschuiving plaatsvond van zelfredzaamheid naar participatie in de 

Nederlandse maatschappij. Niet alleen moesten de migranten zich kunnen redden in 

Nederland, maar ze moesten tevens integreren in de Nederlandse samenleving. Integratie 

wordt gezien als een proces waarbij twee verschillende groepen naar elkaar toegroeien en 

beide volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen (CBS, 2014:20). Uiteindelijk 

ontstond in 1998 de Wet inburgering Nieuwkomers (WIN) (Fermin, 1999). Migranten 

werden verplicht de Nederlandse taal te leren en inburgeringcursussen te volgen. Omdat 

de Nederlandse taal als voorwaarde werd gezien van een succesvolle integratie, werden 

migranten verplicht deze zo snel mogelijk te leren. Het zou de kloof tussen de 

schoolprestaties van de kinderen van migranten, anderstalige leerlingen, en reguliere 

leerlingen verkleinen (Turkenburg, 2001:3). Anderstalige leerlingen moesten direct het 

Nederlands leren op het regulier onderwijs, maar doordat deze kinderen de Nederlandse 

taal nog niet beheersten zorgde dit tevens voor een algehele onderwijsachterstand bij 

anderstalige leerlingen (Turkenburg, 2001:3). In de volgende paragraaf wordt er gekeken 

naar de groep anderstalige leerlingen. 
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2.1.3 Anderstalige leerlingen  

Dit onderzoek is gericht op anderstalige leerlingen. In de jaren zeventig werden deze 

leerlingen ook wel 'neveninstromers' of 'zij-instromers' genoemd (Driessen, 2013:22). 

Appel, van Kuiken en van Langen (1996) definiëren deze groep kinderen als volgt: 

‘‘Kinderen van zes jaar en ouder die uit het buitenland naar Nederland komen op een 

leeftijd waarop ze naar Nederlandse maatstaven leerplichtig zijn’’(Appel, van Kuiken & 

van Langen, 1996:145). In dit onderzoek worden anderstalige leerlingen als volgt 

gedefinieerd: kinderen van zes jaar en ouder die uit het buitenland naar Nederland komen, 

en een andere taal dan het Nederlands machtig zijn, op een leeftijd waarop ze naar de 

Nederlandse maatstaven leerplichtig zijn.  

  Anderstalige leerlingen betreft een zeer brede groep kinderen, waarbij de reden om 

zich in Nederland te vestigen kan variëren (Oomens, Aarsen & Kooij, 2012:13). Dit 

betekent dat deze groep leerlingen zeer heterogeen is en er verschillende termen kunnen 

worden gehanteerd voor deze groep in de literatuur, politiek en wetenschap, onder andere: 

migrantenkinderen, nieuwkomers, anderstalige nieuwkomers, allochtonen kinderen, 

asielzoekers, vluchtelingen, vreemdelingen en etnische minderheden. In dit onderzoek is 

ervoor gekozen om de term anderstalige leerlingen te hanteren. Deze kinderen, met een 

andere moedertaal dan het Nederlands, verwerven het Nederlands dus als tweede taal 

(NT2). Dit betekent dat de te leren taal tevens de omgangstaal is in het gebied waar het 

kind zich bevindt (Kroon & Vallen, 1989:15; van Kalsbeek, 2001:25).  

In Amerika is er een longitudinaal onderzoek uitgevoerd van 1985 tot 2001 naar de 

educatie voor anderstalige leerlingen op openbare scholen. Er is hierbij gekeken naar wat 

voor invloed de verschillen in educatie hadden op de lange termijn academische prestaties 

van de anderstalige leerlingen (Thomas & Collier, 2002:15). Uit dit onderzoek bleek dat 

het aantal jaren van educatie in de moedertaal een zeer grote invloed had op de 

uiteindelijk academische prestaties op latere leeftijd van de anderstalige leerling. Dit feit 

wordt ook bevestigd door Het FORUM, het instituut voor multiculturele ontwikkeling, dat 

stelt dat de beheersing van de eigen moedertaal cruciaal is voor het leren van een tweede 

taal (FORUM, 1996). 

Door zowel talige als culturele achtergrondverschillen met de reguliere leerlingen 

stellen Oomens et al. (2012) dat een anderstalige leerling, in het eerste jaar van zijn 

verblijf in Nederland, een intensief en aansluitend onderwijstraject nodig heeft. Het doel 

van dit intensief onderwijs is aansluiting te krijgen met de reguliere groep 
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leeftijdsgenoten, waardoor de anderstalige kinderen op een zo snel mogelijke wijze in het 

regulier onderwijs kan instromen (Oomens et al, 2012).  

 

2.1.4 Schakelklas  

In 2005 werd de eerste schakelklas geïntroduceerd. Het was een nieuw instrument binnen 

het onderwijsachterstandenbeleid om het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal van 

leerlingen in het primair onderwijs te verhelpen. In deze klassen kregen 

basisschoolleerlingen, van 4 tot 13 jaar, een jaar lang intensief taal- en cultuuronderwijs in 

een aparte klas om uiteindelijk weer te kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. 

(Ledoux & Veen, 2009:51). Vrijwel elke leerling met een taalachterstand kon behoren tot 

de doelgroep van de schakelklas. Dit betekende dat zowel leerlingen die Nederlands als 

moedertaal hadden, als anderstalige leerlingen die Nederlands als tweede taal kregen, zich 

in deze klassen bevonden.  

In 2009 is er speciaal nieuwkomersonderwijs geïntroduceerd waarbij het onderwijs 

volledig is gericht op anderstalige leerlingen. Dit speciale onderwijs is opgezet  omdat het 

onderwijs voor anderstalige leerlingen enigszins zou moeten verschillen van het reguliere 

onderwijs in Nederland, aangezien deze anderstalige leerlingen het Nederlands als tweede 

taal verwerven (van Kalsbeek, 2003:96; Inspectie van het Onderwijs, 2013). Er is een 

aantal varianten in het onderwijs aan anderstalige leerlingen: 

 Variant 1: een school die verbonden is aan asielzoekerscentra. 

 Variant 2: een school die enkel gericht is op het onderwijs van anderstalige 

leerlingen.  

 Variant 3: een reguliere school met aparte klassen die gericht zijn op het onderwijs 

van anderstalige leerlingen. In deze klassen bevinden zich enkel anderstalige 

leerlingen.  

 Variant 4: een school waarbij de anderstalige leerlingen geïntegreerd zijn in de 

reguliere klassen samen met reguliere leerlingen. Er zijn mogelijk enkele dagdelen 

waarin de anderstalige leerlingen in een aparte klas onderwijs krijgen.  

Daarnaast is er voor de uitvoerders, de gemeenten en scholen, een budget beschikbaar 

vanuit de overheid en zij mogen zelf bepalen wie er in deze groepen komen en hoe deze 

klassen worden ingedeeld (Ledoux & Veen, 2009). Zo kan er een keuze worden gemaakt 

tussen: 

 Voltijd schakelklas: leerlingen volgen het onderwijs in een aparte groep. 
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 Deeltijd schakelklas: leerlingen volgen een deel van het onderwijs in een aparte 

groep, minstens 8 uur per week. 

 Verlengde schooldag: leerlingen volgen naast het regulier onderwijs een aantal uur 

na schooltijd onderwijs, minimaal 2,5 uur per week.   

 
2.2 Integratie, beeldvorming & discours  

2.2.1 Integratie & Identiteit 

Het doel van de overheid is om anderstalige leerlingen zo snel mogelijk de Nederlandse 

taal te leren (Ledoux & Veen, 2009). Dit komt doordat de Nederlandse taal als 

voorwaarde wordt gezien voor een succesvolle integratie. Het zou de kloof tussen de 

schoolprestaties van anderstalige leerlingen en reguliere leerlingen verkleinen 

(Turkenburg, 2001:3). Nortier (2009) stelt dat integratie een proces is waarbij beide 

groepen een aandeel in moeten leveren. De ontvangende samenleving moet bereid zijn de 

anderstalige leerlingen op te nemen en deze moeten ook zelf deel uit willen maken van de 

ontvangende samenleving. Als het doel vanuit de school is om anderstalige leerlingen zo 

snel mogelijk te laten integreren, houdt dit in dat deze leerlingen zich moeten gaan 

identificeren met de Nederlandse schoolcultuur.  

Vanaf ongeveer tien jaar wordt de identiteitsontwikkeling van kinderen steeds 

belangrijker. De gesproken taal van het kind dient onder andere als fundament van hun 

identiteit en met welke sociale groep deze kinderen zich identificeren (Kalverboer & 

Zijlstra, 2006:11). Er kan gesteld worden dat, doordat deze leerlingen nog jong zijn en 

nog weinig levenservaring hebben, deze leerlingen zich nog niet sterk identificeren met 

een bepaalde groep en dit dus nog te regisseren valt. Integreren heeft dus ook te maken 

met iemands identiteit en met welke kenmerken, groep, personen of gewoontes iemand 

zich identificeert. Identiteit wordt gezien als een dynamische en voortdurende 

ontwikkeling in iemands leven. Iemands identiteit wordt gevormd door constante sociale 

interactie (Holliday et al., 2010).  

Daarnaast is ook ‘het contrast met de ander’ een belangrijk aspect bij de 

identiteitsvorming. Iemand weet pas bij welke groep hij of zij behoort, door te weten bij 

welke hij of zij niet hoort. Als iedereen in de wereld hetzelfde zou zijn, wat maakt een 

Nederlander dan een Nederlander? Men voelt zich pas een Nederlander, als iemand 

anders dat niet is (Holliday, et al., 2010). Iemands identiteit ontstaat dus door zowel 

interactie als contrast met anderen. Als het doel het integreren is van twee verschillende 

groepen, is het belangrijk dat niet de verschillen benadrukt worden, maar juist de 
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overeenkomsten. Als deze anderstalige leerlingen constant als ‘anders’ worden neergezet 

dan de reguliere leerlingen of in discours niet betrokken worden bij de reguliere 

leerlingen, kan dit het integratieproces belemmeren. Het contrast benadrukken zorgt er 

alleen voor dat de kloof groter wordt en de verschillende leerlingen zich juist niet 

identificeren met elkaar (Ghorashi, 2009). De ontvangende school kan hierin net zo actief 

een rol inspelen als de anderstalige leerlingen (Nortier, 2009:106). De school zou dus een 

positieve invloed kunnen hebben op de integratie en het verschil kunnen maken in 

acceptatie of afstoting. Als het overgrote deel van de school, reguliere leerlingen, maar 

ook ouders een positieve beeldvorming hebben van de anderstalige leerlingen, kan dit van 

invloed zijn op de algehele integratie. Een belangrijk onderdeel hiervan is dus de 

representatie van deze kinderen in de lokale omgeving en de school kan hierin bijdragen 

om zo uiteindelijk de identificatie en integratie te stimuleren. 

 

 2.2.2 Beeldvorming  

Beeldvorming is een proces waarbij iemand een mentaal beeld vormt van de 

werkelijkheid. Het bepaalt hoe iemand naar de wereld kijkt en hoe diegene handelt 

(Smelik, et al., 1999). Forrester (2012) definieert beeldvorming als volgt: ‘’a mental 

representation of something (e.g. a visible object), not by direct perception but by memory 

or imagination; a mental picture or impression; and a concept or representation created 

in the mind of the public of a particular person, institution or product — public-image’’ 

(Forrester, 2012:3). In die zin zou beeldvorming vergeleken kunnen worden met 

perspectief. Hoe je bepaalde zaken interpreteert of ziet heeft alles te maken met vanuit 

welk oogpunt je ze bekijkt (Ten Thije, 2006). Gedurende iemands leven wordt een 

bepaald perspectief of een beeld van een aspect gevormd door middel van ervaringen, 

contact en wat je leest en ziet (Smelik, et al., 1999). Er kan gesteld worden dat 

beeldvorming een voortdurend en veranderlijk proces is dat ontstaat door de blootstelling 

aan geschreven en gesproken teksten en beelden. ‘’In ons hoofd is beeldvorming 

werkzaam in vorm van ideeën, gedachten, overtuigingen, associaties en denkbeelden [..] 

het resulteert ook in gedrag’’ (Smelik, et al., 1999:7).  

Beeldvorming gebeurt vaak onbewust. Smelik en zijn collega’s  (1999) noemen 

een voorbeeld waarbij een voormalige hoge ambtenaar van het vroegere Ministerie van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een Surinaamse Nederlandse is. In deze 

situatie gaat het om de beeldvorming van een Nederlandse man die in zijn onbewuste 

beeldvorming niet automatisch aanneemt dat de vrouw in kwestie in feite een hoge 
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ambtenaar is, maar wellicht de garderobejuffrouw is. Deze onbewuste beeldvorming is 

dan ook gebaseerd op het feit dat deze man zelden een Surinaamse Nederlandse in hoge 

functies heeft gezien in de media. Maar hoe kan dit beeld veranderen als kranten, internet 

en televisie de bekende stereotypebeelden van Surinaamse vrouwen bevestigen? 

Uitgaande van het bovenstaande voorbeeld van Smelik et al. (1999) rijst de vraag hoe de 

beeldvorming van anderstalige leerlingen beïnvloed kan worden door de communicatie 

van scholen. 

 

2.2.3 Integratie, Beeldvorming & Media 

Het imago, of de perceptie van de ander is een belangrijk aspect van integratie. Dit heeft 

ook betrekking op de perceptie van iemands eigen groep en het gevoel van 

verbondenheid, ofwel de groepsidentiteit (Nordquist, 2001; Pinto, 2004). De 

beeldvorming of perceptie van de ander is niet alleen gebaseerd op interactie met de ander 

en persoonlijk contact, maar vooral hoe de ander wordt gerepresenteerd in de media 

(Friedland & Mcleod, 1999). Dus de vertegenwoordiging van bepaalde bevolkingsroepen, 

zoals anderstalige leerlingen, in de media en de erkenning daarvan spelen een 

fundamentele rol bij het vormen van iemands groepsidentiteit. Daarnaast is de 

representatie in de media van vitaal belang voor de sociale integratie van deze leerlingen 

in het schoolsysteem. Vertegenwoordigd worden in de media en het hebben van de 

mogelijkheid om zich uit te drukken in een publieke setting, die tegenwoordig 

voornamelijk wordt gecreëerd door de media, is een fundamentele basis voor de integratie 

van alle groepen in de samenleving (Trebbe & Schoenhagen, 2011). Tekortkomingen in 

de representatie kan de sociale integratie hinderen en op een negatieve manier 

beïnvloeden (McQuail, 1994) 

 Van Dijk (2006) stelt dat de media bijdragen aan het negatieve beeld over 

migranten en ‘allochtonen’ en dat dit uiteindelijk zelfs bijdraagt aan de discriminatie van 

mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Dit komt mede doordat grote 

nieuwsbedrijven weinig tot geen mensen met een andere culturele of talige achtergrond 

aannemen als journalisten (Van Dijk, 2006:2). Doordat er geen diversiteit aan culturen is 

binnen deze grote nieuwsbedrijven is er ook een duidelijk ‘wit’, ’Europees’ perspectief op 

zaken rond migranten. De bronnen die geraadpleegd worden, bestaan vaak uit blanke 

elite: politici, lokale politie, geleerden en advocaten (Van Dijk, 2006:3). Een 

‘multiculturele samenleving’ vereist ook een multiculturele professionele educatie van 

journalisten. Als de termen: allochtoon, immigrant, asielzoeker of buitenlander 
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voorkomen in nieuwsberichten, gaan deze vaak gepaard met negatieve berichten en 

nieuws (Van Dijk, 2006:4). Het is onvermijdelijk dat deze berichtgeving bijdraagt aan de 

negatieve houding van de samenleving naar niet-Nederlanders toe en daardoor tevens naar 

anderstalige leerlingen. Het leidt tot stereotyperingen, vooroordelen en zelfs tot racisme. 

Van der Haar & Yanow (2011) stellen dat juist dat deze uitsluitende werking van 

essentialistische categorieën haaks staat op het doel van ‘integratie’ (Van der Haar & 

Yanow, 2011). De positieve representatie vanuit de scholen van anderstalige leerlingen is 

essentieel om het ‘inclusief denken’ te bevorderen en uiteindelijk de integratie in het 

schoolsysteem succesvol te laten zijn (Ghorashi, 2006:35).  

 

2.2.4 Essentialistische discours & beeldvorming 

Het categoriseren van groepen is iets menselijks, dit doen we om structuur in onze wereld 

aan te brengen, stelt de wetenschapper Gordon Allport (1954). Deze categorisering wordt 

echter vaak gebaseerd op generalisaties. Deze classificaties zijn niet meer dan 

karaktertrekken van een cultuur die snel zichtbaar zijn voor een ander. Dit kan leiden tot 

stereotyperingen, vooroordelen en zelfs racisme. Dit is een vorm van essentialistisch 

denken. Bij essentialisme gaat men uit van een universele essentie: homogeniteit en een 

eenheid binnen cultuur. Hierdoor wordt een cultuur als een statisch gegeven neergezet 

(Holliday, et al., 2010). Door een essentialistische blik komt het vaak voor dat mensen 

gereduceerd worden tot minder dan wat ze zijn. Doordat mensen worden gecategoriseerd, 

is het makkelijk om een groep mensen of individu als ‘de ander’ te zien. Holliday et al. 

(2010) noemen dit fenomeen Othering. Dit betekent dat iemand als ‘anders’ wordt gezien 

dan ‘wij’, zodat deze andere persoon of groep buitengesloten wordt van ‘onze normale en 

betere wereld’ (Holliday et al., 2010:2).  

Toch zien we nog steeds essentialistische communicatie terug in de media rond 

groepen of personen afkomstig uit een bepaalde cultuur of groep. Hierbij worden groepen 

gecategoriseerd of wordt er terminologie gehanteerd die achterhaald is of een negatief 

beeld neerzet. Ghorashi (2006) stelt dat het categoraal denken en statisch contrasteren van 

culturele groepen of minderheden problematisch is. Door deze benadering worden 

culturen als uitsluitende entiteiten beschouwd, waarbij de een de ander uitsluit. Ghorashi 

(2006) heeft kritiek op de wijze waarop de dominante discours hedendaags loopt, waarbij 

cultuur als een statisch gegeven wordt neergezet. Ook zij benoemt de foute 

essentialistische benadering van cultuur (Ghorashi, 2006:6). Niet-Nederlanders worden in 

het politiek debat als ‘de ander’ neergezet: ’zij’ versus ‘wij’. Waarbij ‘wij’ als superieure 
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cultuur wordt neergezet en de cultuur van de niet-Nederlander als minder wordt 

beschouwd dan de Nederlandse cultuur. Dit zorgt voor negatieve gevoelens in de 

samenleving jegens niet-Nederlanders (Ghorashi, 2006:18). Met deze opvatting zou een 

persoon met een andere culturele achtergrond nooit een ‘Nederlander’ kunnen worden. 

Juist door het constant te benadrukken van deze grenzen, zal de kloof tussen groepen 

enkel groter worden. Antropologen en politicologen stellen dat begrippen zoals 

‘allochtoon’, ‘Marokkaan’ of ‘Turk’ mensen onherroepelijk categoriseren en negatieve 

connotaties met zich meebrengen. Dit komt vooral door de koppelingen van deze termen 

aan negatieve berichten in de media (Ham, van der Meer & Beer, 2012:35). Een 

‘allochtoon’ kan nooit een ‘autochtoon’ worden, deze begrippen sluiten elkaar uit en dit 

werkt stigmatiserend. Deze categorisatie, die vanuit de politiek en media vaak wordt 

aangewakkerd, staat haaks op het integratiebeleid. In de volgende paragrafen wordt het 

hedendaagse debat en het discours rondom integratie uiteengezet.  

 

2.3 Discours binnen de politiek en overheid omtrent integratie 

2.3.1 Maatschappelijk debat 

In de vorige paragraaf is uiteengezet hoe essentialistische discours invloed kan hebben op 

iemands beeldvorming. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe het discours door de 

jaren heen is gelopen binnen het publieke debat.  

Als reactie op de grote migrantenstromingen rondom de 20
e
 eeuw ontstond een 

grote opkomst van rechts-populistische bewegingen. Een van deze nieuwe politieke 

stromingen rondom de 20
e
 eeuw was: het nieuw nationalisme (Pels, 2007). Pim Fortuyn 

was de aanzetter tot deze nieuwe beweging en hij was voor de hervestiging van de 

Nederlandse identiteit, maar deed dit vooral door de Islam als 'de ander' neer te zetten 

(Pels, 2007). Hiermee insinueert hij dat cultuur een statisch en homogeen begrip is, 

waarbij iemand of tot de Islam of tot de Nederlandse cultuur behoort. Deze manier van 

denken wordt ook wel het cultuurfundamentalisme genoemd: het ‘wij’ versus ‘zij’ 

(Ghorashi, 2007). Deze opkomst van rechts-populistische bewegingen zorgde voor een 

omslag in het politieke discours rondom integratie: er mocht gezegd worden waar het op 

stond. Het discours rondom integratie nam nu, meer dan voorheen, een belangrijke plaats 

in op de politieke agenda. Vanuit de politiek kwam er een grote druk op de integratie van 

de niet-westerse en westerse migranten binnen Nederland.  

Scheffers (2000), publicist en politicus, is van mening dat Nederland te laat is 

begonnen met een goed integratiebeleid. Vanuit het 'cultuur relativisme'-principe is elke 
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cultuur gelijk en hij stelt dat Nederland te lang aan dit principe heeft vastgehouden. 

Migranten mochten in het begin van de jaren zeventig hun eigen taal en cultuur behouden, 

maar het gevolg was dat de integratie niet is verlopen zoals men voor ogen had (Scheffer, 

2000). Naar aanleiding van het artikel van Scheffers (2000) kwam er een groot debat op 

gang binnen de tweede kamer. Het CDA begon langzaam over te stappen naar 

essentialistische begrippen binnen het discours. Balkenende stelde dat de multiculturele 

samenleving geen goed streven was: “integratie van allochtonen alleen mogelijk was als 

nieuwkomers niet alleen de uitgangspunten van de Nederlandse rechtsstaat zouden 

aanvaarden, maar zich bovendien zouden aanpassen aan de Nederlandse cultuur.” 

(Wansink, 2004:129-130).  

 Vanaf 2003 lijkt het politieke debat zich niet enkel in de Tweede Kamer te 

bevinden, maar ook in de media. Partijen proberen met ‘harde uitspraken’ stemmen te 

winnen. Steeds vaker wordt er gesproken over de integratie van allochtonen die mislukt is 

(Kamerstuk 28 689, nr. 17, p. 5-6). Culturele aspecten en criminaliteit komen steeds 

sterker naar voren in het debat. Dit is echter altijd met de nadruk op de ‘allochtonen’, 

waarbij er van de ‘allochtonen’ meer wordt verwacht dan van de ‘autochtonen’ (van 

Meeteren, 2005). Er wordt vaak benadrukt dat ‘allochtonen’ slecht scoren op diverse 

vlakken zoals maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast wordt er benadrukt dat er een 

hoge werkloosheid heerst onder de ‘allochtonen’, ze vaak slechter scoren op school en dat 

ze meer betrokken zijn bij criminele activiteiten. Uit onderzoek van van Meeteren (2005) 

blijkt dat in de parlementaire debatten na 2003 er negentig keer wordt verwezen naar 

Marokkanen, zeventig keer naar Turken, zesenzeventig keer naar moslims, zelfs 

tweehonderd en dertien keer naar de Islam en enkel twee keer naar Chinezen (van 

Meeteren, 2005:39). Bij het benoemen van deze groepen wordt dit meestal in combinatie 

gedaan met negatieve berichten en problemen, waardoor deze groepen steeds vaker 

worden geassocieerd met criminaliteit. Er wordt wel door meerdere partijen erkend dat 

een van de oorzaken van de slechte integratie van ‘allochtonen’ de negatieve 

beeldvorming is binnen de samenleving (Kamerstuk 28689, nr. 17, p. 2). 

Binnen de sociologie wordt beweerd dat er een duidelijke verharding heeft 

plaatsvonden in het integratiedebat (Snel, 2003). Door deze verharding is er vanuit de 

politiek een steeds grotere druk komen te staan op migranten en tevens op anderstalige 

leerlingen om de Nederlandse taal te leren. Deze veranderingen in het discours zijn van 

groot belang voor de beeldvorming over anderstalige leerlingen. Door de jaren heen is 

door het discours rondom integratie tevens de terminologie veranderd. In de volgende 
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paragraaf wordt de gehanteerde terminologie besproken rondom integratie door de jaren 

heen. 

 

2.3.2 Terminologie rondom integratie door de jaren heen  

De gehanteerde terminologie rondom het discours van integratie is door de jaren heen 

veranderd, niet alleen qua bewoording, maar ook qua connotaties. Als termen voor een 

langere tijd geassocieerd worden met negatieve berichtgevingen, kan dit lijden tot 

negatieve connotaties (Ham, van der Meer & Beer, 2012:35). Als anderstalige leerlingen 

worden geassocieerd met termen met negatieve associaties kan dit invloed hebben op de 

beeldvorming rondom deze kinderen. Er wordt daarom gekeken welke terminologie er 

door de jaren heen is gehanteerd en waar anderstalige leerlingen toe kunnen behoren, 

allereerst in het algemeen rondom ‘migranten’ en vervolgens toegespitst op anderstalige 

leerlingen. 

Rond de jaren tachtig werden door de overheid vooral de termen ‘gastarbeider’ of 

‘buitenlandse werknemers’ gehanteerd. Deze werden langzaam vervangen door ‘etnische‘ 

of ‘culturele minderheden’ (Minderhedennota, 1983:175). In het politieke discours werd 

een breder en meer gevarieerde set aan termen gehanteerd: ‘buitenlanders’, vreemdeling’, 

‘ allochtoon’, ‘asielzoeker’ en ‘vluchteling’. Na de jaren negentig kwam de term 

‘buitenlander’ vrijwel niet meer voor, maar kwamen de woorden ‘minderheden’ of 

‘(im)migranten’ naar voren. Ook ‘allochtoon’ was nog een populaire term rond deze tijd 

(van Meeteren, 2005).  

De overheid heeft in een rapport in 2008 aangekondigd bepaalde terminologie niet 

meer te willen hanteren: ´´De rijksoverheid geeft er thans de voorkeur aan niet meer te 

spreken van ‘allochtonen’, ‘vreemdelingen’, of ‘etnische minderheden’ omdat deze 

terminologie niet aansluit bij de hedendaagse situatie waarbij deze groepen in grote mate 

Nederlander zijn geworden. De voorkeur heeft thans de aanduiding Turks Nederlandse, 

Marokkaanse Nederlander etcetera. Als verzamelnaam voor groepen die ooit om redenen 

van migratie naar Nederland zijn gekomen, wordt de aanduiding ‘migranten’ gebruikt, 

onderverdeeld in niet-westerse en westerse migranten. Gemeenten kunnen zelf bepalen 

welke terminologie dat zij hanteren´´(Tweede Kamer, 2007:10). Deze uitspraak is van 

groot belang voor anderstalige leerlingen, aangezien anderstalige leerlingen geassocieerd 

worden met deze groepen. 

In recente nota’s van de overheid wordt er rondom anderstalige leerlingen 

gesproken over het ‘onderwijsachterstandenbeleid’ en het ‘Leerplusarrangement’. Het is 
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echter opmerkelijk dat men spreekt van een achterstand, aangezien anderstalige leerlingen 

geen ‘achterstand’ hebben, maar enkel het Nederlands als tweede taal nog niet beheersen 

(Paus, Bacchini, Dekkers, Hofstede, Markestijn, Meijer & Pullens, 2010:432). In de 

nota’s van de overheid wordt er voornamelijk de term ‘nieuwkomer’ gehanteerd 

(Driessen, 2013). Doordat de politiek ook invloed heeft op het discours rondom 

anderstalige leerlingen kan deze groep tevens worden geassocieerd met de termen: 

‘(im)migranten’, ‘allochtonen’, ‘asielzoekers’, ‘vreemdelingen’, ‘etnische minderheden’, 

en ‘vluchtelingen’. Toch is het niet zo dat alle anderstalige leerlingen bijvoorbeeld 

asielzoekers of vluchtelingen zijn. Deze termen zijn niet per definitie ‘negatief’. Echter,  

als de kinderen worden bestempeld als asielzoeker, terwijl ze dit in werkelijkheid niet 

zijn, dan worden ze daardoor tot minder gereduceerd dan dat ze werkelijk zijn. Daarnaast 

zorgt het veelvuldig gebruik van deze termen ervoor dat deze anderstalige leerlingen 

makkelijker als ‘anders’ worden neergezet (Ghorashi, 2006). Hierdoor worden enkel de 

verschillen benadrukt in plaats van de overeenkomsten, wat juist cruciaal is voor de 

bevordering van de integratie van anderstalige leerlingen in het Nederlandse 

schoolsysteem. Het is van groot belang dat er bewust om wordt gegaan met het hanteren 

van essentialistische en stigmatiserende termen, omdat dit uiteindelijk een negatief effect 

kan hebben op de integratie van anderstalige leerlingen binnen het Nederlandse 

schoolsysteem. 

 

2.4 Representatie van sociale actoren in discours  

Schrijvers hebben een keuze in hoe een sociale actor gerepresenteerd wordt in het 

discours (van Leeuwen, 1996:3). Van Leeuwen (1996) en Fairlough (2003) hebben een 

aantal categorieën opgesteld met betrekking tot de representatie van sociale actoren: 

inclusion/exclusion, association and dissassociation en pronoun/noun. Er kan hierbij 

gekeken worden naar wie de persoonlijke voornaamwoorden verwijzen en of de sociale 

actor, de anderstalige leerlingen, hierin zijn geïncludeerd of niet. Bij de bezittelijke 

voornaamwoorden kan er gekeken worden of de sociale actor daarbij geïncludeerd of 

geëxcludeerd worden. Van Leeuwen (1996) stelt dat als de schrijver, in dit geval de 

school, de anderstalige leerlingen includeert in het discours, de school zich associeert met 

de anderstalige leerlingen en ze als een van ‘hun’ ziet (Van Leeuwen, 1996:51). Daarnaast 

kunnen de sociale actoren worden weggelaten of worden opgenomen in een tekst om 

eigen belangen en doelstellingen te realiseren met betrekking tot de lezer voor wie de 

tekst bestemd is (Van Leeuwen, 1996). Als er sprake is van exclusion laat dit geen 
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expliciete sporen achter in de tekst. Als een sociale actor wordt weg gelaten kan dit zowel 

positief als negatief worden ervaren, afhankelijk van de context. In dit onderzoek is het 

relevant of anderstalige leerlingen in het discours  wel of niet worden buitengesloten van 

het ‘wij’-discours. Dit kan door middel van:  

- wanneer ‘zij’, ‘ze’, ‘hen’, ‘hun’ refereert naar anderstalige leerlingen en; 

- ze tegelijkertijd niet behoren tot het persoonlijke voornaamwoord ‘wij’. 

Daarnaast stelt van Leeuwen (1996) dat voor wie de tekst bedoeld is van invloed kan 

zijn op hoe de sociale actor wordt gerepresenteerd in de tekst. In dit geval kunnen dit de 

ouders, de gemeente, sociale medewerkers, de kinderen of andere derde partijen zijn. Er 

kan hierbij gekeken worden naar wie ‘u’ , ‘uw’ en ’je’ refereren. Dit zijn 

voornaamwoorden die direct verwijzen naar de lezer of de ontvanger. Brown en Gilman 

(1960) stellen dat het onderscheid tussen ‘u’ en ‘je’ het verschil in macht uitdrukt tussen 

de schrijver en de lezer. ‘U’ wordt vaak gehanteerd als beleefdheidsvorm, maar laat ook 

de afstand zien tussen de gesprekspartners (De Pater, 2007). De ‘je’ wordt vaak ingezet in 

een wat informelere setting. Daarnaast is er ook de onbeklemtoonde ‘je’. De 

onbeklemtoonde ‘je’  vervangt vaak ‘men’ in teksten, deze wordt ook wel de ‘allemans-

je’ genoemd en verwijst naar de algemene lezer (De Pater, 2007:8). Welke aanspraakvorm 

het meest gewaardeerd wordt kan van vele factoren afhankelijk zijn: het tekstgenre, 

leeftijd, onderwerp en het medium (Jansen & Janssen, 2005).  Dit zijn voornaamwoorden 

die direct verwijzen naar de lezer of de ontvanger. Deze pronomina reflecteren dus de 

relatie tussen de schrijver en de lezer.   

 

2.5 Deelvragen 

In de voorgaande paragrafen is uitgelegd wat voor effect essentialistische communicatie 

kan hebben op beeldvorming rondom anderstalige leerlingen. Instanties die geassocieerd 

worden met de overheid zoals scholen moeten bewust nadenken over de communicatie op 

hun website. Ouders van zowel reguliere studenten als ouders van anderstalige leerlingen 

kunnen de websites gebruiken als informatievoorziening. In dit onderzoek wordt 

onderzocht hoe scholen, die onderwijs bieden aan anderstalige leerlingen, deze leerlingen 

representeren in alle discours op hun websites. De volgende onderzoeksvraag is 

geformuleerd: 
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Hoe presenteren scholen, die onderwijs bieden aan anderstalige leerlingen, anderstalige 

leerlingen op hun website? 

 

De volgende deelvragen volgen hieruit: 

 

1. Welke persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden worden gehanteerd in het 

discours op de websites van de scholen? 

 

2. Naar wie refereren de verschillende persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden 

die worden gehanteerd in het discours op de websites van de scholen en wat voor 

invloed heeft dit op de representatie van anderstalige leerlingen? 

 

3. Welke terminologie wordt gehanteerd om te verwijzen naar anderstalige leerlingen 

en wat voor invloed heeft dit op de representatie van anderstalige leerlingen? 
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3. Methode 

3.1 Onderzoek aanpak en opzet 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om de data op kwalitatieve wijze te verzamelen en 

analyseren. De data bestaan uit verschillende teksten van de websites van vijf scholen. 

Deze data zijn geanalyseerd in het computerprogramma NVivo aan de hand van een 

content analyse (Krippendorff, 1989; Harwood & Garry, 2003). Dit wordt in de volgende 

paragrafen uiteengezet.  

 

3.2 Samenstelling corpus  

In dit onderzoek bestaat het corpus uit teksten van websites van vijf verschillende 

scholen. Er is gekozen om scholen te kiezen met verschillende aanpakken, zoals centrale 

opvang en voltijd of deeltijd schakelklassen. Omdat er is gestreefd naar een goede 

afspiegeling van de populatie om de validiteit van het onderzoek te waarborgen, zijn de 

scholen uit drie verschillende steden geselecteerd.  

In dit onderzoek zijn alle teksten geanalyseerd die zijn geschreven op de website 

door de scholen, dit is inclusief schoolgidsen op de website. Bij de schoolgids is enkel de 

tekst geselecteerd waarbij er gesproken wordt over anderstalige leerlingen. Bij de scholen 

met een centrale opvang geldt dus de gehele schoolgids. Bij elke school had de schoolgids 

het grootste aantal woorden. Elke website telde verschillende subpagina’s.  

 

Tabel 1. De scholen met vorm van educatie, aantal anderstalige leerlingen of schakelklassen, aantal woorden en stad. 

School Vorm van educatie  Aantal Aantal 

woorden 

School A  Voltijd schakelklassen 4 klassen 13189 

School B  Voltijd schakelklassen 1 klas 15726 

School C  Centrale opvang 191 leerlingen 22976 

School D  Voltijd schakelklas 6 klassen 16680 

School E  Centrale opvang  235 leerlingen 12364 
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3.3 NVivo 

De teksten van de websites zijn verzameld en geanalyseerd in het programma NVivo, een 

computerprogramma voor een kwalitatieve data analyse. Hierbij zijn de gehele 

webpagina’s en brochures geïmporteerd in het programma NVivo. Het programma is een 

toevoeging voor dit onderzoek aangezien NVivo webpagina’s kan importeren. Het 

vermogen van de computer voor het opnemen, het sorteren, coderen en koppelen helpt de 

onderzoeker op een zo efficiënt mogelijke wijze te analyseren en daardoor bij het 

beantwoorden van de onderzoeksvraag (Leech & Onwuegbuzie, 2007; Dörnyei, 2007). Er 

zijn zeven verschillende analysemogelijkheden binnen NVivo: constant comparison 

analysis, keywords-in-context, word count, classical content analysis, domain analysis, 

taxonomic analysis, en componential analysis.  Daarnaast geeft NVivo de mogelijkheid 

om het proces van analyseren bij te houden door middel van memo’s, waardoor het 

analyseproces wordt vergemakkelijkt.  

Een voorbeeld van de mogelijkheden binnen NVivo is dat de onderzoeker gebruik 

kan maken van nodes. Nodes kunnen worden gebruikt om aan stukken tekst of woorden 

waarden of categorieën te koppelen (Dörnyei, 2007). Het is een plaats in NVivo waar 

informatie geclusterd wordt. Tijdens het analyseren in NVivo zijn bijvoorbeeld aan 

verwijzingen naar anderstalige leerlingen categorieën gekoppeld. Als bijvoorbeeld het 

begrip ‘nieuwkomers’ wordt gehanteerd op de website, dan kan dit worden gekoppeld aan 

een waarde of categorie, in dit geval bijvoorbeeld ‘terminologie’. Vervolgens kunnen alle 

discoursgevallen die verwijzen naar anderstalige leerlingen worden gekoppeld aan 

dezelfde node ‘terminologie’. Hierdoor worden alle verwijzingen naar anderstalige 

leerlingen geclusterd. Vervolgens is het ook mogelijk om binnen de node ‘terminologie’ 

sub-nodes aan te maken. Deze nodes kunnen gedurende het onderzoek veranderen en zijn 

ontstaan gedurende de analyse, zie bijlage A,B en C. 
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3.4 Data analyse 

3.4.1 Content Analyse 

De content analyse is een methode om geschreven of gevisualiseerde communicatie te 

analyseren. Deze methode wordt al sinds de 19
e
 eeuw gehanteerd om kranten, reclame en 

politieke speeches te analyseren (Krippendorff, 1989; Harwood & Garry, 2003). ‘’ It 

seeks to analyze data within a specific context in view of the meanings someone – a group 

or a culture – attributes to them’’ (Krippendorff, 1989:403). In dit onderzoek is er 

gekeken naar de geschreven communicatie rondom anderstalige leerlingen. De content 

analyse kan zowel op kwantitatieve als op kwalitatieve wijze. Er is voor gekozen om de 

data hoofdzakelijk op kwalitatieve wijze te analyseren met een inductieve benadering. Bij 

een inductieve benadering wordt er open gecodeerd, waarbij de onderzoeker door het 

proces heen open staat voor nieuwe gegevens en veranderingen. Er worden conceptuele 

categorieën gevormd waarbij er wordt geprobeerd patronen bloot te leggen (Krippendorff, 

1989; Elo & Kyngäs, 2007:109-113). Om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de 

dataset is er tevens met cijfers gewerkt, dit is enkel om een indicatie te geven. Deze 

content analyse is gedaan aan de hand van een discoursanalyse die in de volgende 

paragraaf uiteen wordt gezet. 

 

3.4.2 Discoursanalyse 

In dit onderzoek zijn de teksten geanalyseerd aan de hand van de critical discourse 

analyse. Dit is een interdisciplinaire benadering van de studie van discours, waarbij 

discours wordt gezien als gesproken of geschreven taal die gebruikt wordt als sociale 

handeling. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat taal een onmisbaar deel is van het sociale 

leven (Fairlough, 2003:3). Een geschreven tekst is altijd deel van een bepaalde discours, 

Fairlough (2003) noemt dit ook wel interdiscursive. Deze teksten zijn onderdeel van 

sociale gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op het sociale leven. Ze brengen 

veranderingen in kennis, maar ook op onze overtuigingen, attitudes en normen en 

waarden.  

Dit onderzoek richt zich op de representatie van een sociale actor: de anderstalige 

leerlingen. Er is in dit onderzoek gekozen om het analysemodel te baseren op het model 

van Van Leeuwen (1996) en Fairlough (2003). Deze keuze is gemaakt omdat deze 

modellen discours bekijken vanuit een sociaal standpunt: schrijvers hebben een keuze in 

hoe een social actor gerepresenteerd wordt in het discours (Van Leeuwen, 1996:33). In 
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dit onderzoek is er open gecodeerd, waarbij is toegespitst op twee talige gegevens die 

bloot kunnen leggen hoe anderstalige leerlingen worden gerepresenteerd op de websites.   

1. De persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden 

2. De terminologie 

Daarnaast betekende het open coderen dat de onderzoeker door het proces heen ook open 

stond voor nieuwe gegevens en veranderingen. Dit houdt in dat alle discoursgevallen die 

opvallend of vreemd waren zijn meegenomen in de analyse. Hieronder wordt toegelicht 

hoe dit geoperationaliseerd is in dit onderzoek. 

 

Persoonlijke & bezittelijke voornaamwoorden 

In dit onderzoek is er gekeken naar alle persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden in 

de teksten. Die aanpak is gebaseerd op de theorie van van Leeuwen (1996) en Fairlough 

(2003). Er is gekeken naar wie de persoonlijke voornaamwoorden verwijzen en of de 

anderstalige leerlingen hierin zijn geïncludeerd of niet. Bij de bezittelijke 

voornaamwoorden is gekeken of de anderstalige leerlingen daarbij geïncludeerd of 

geëxcludeerd werden. In tabel 2 staan de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden 

weergegeven.  

 

Tabel 2. Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden 

persoon Onderwerps-

vorm 

   Niet-    

   onderwerpsvorm 

Bezittelijk 

voornaamwoord 

eerste enkelvoud ik  mij Mijn 

tweede enkelvoud jij, u  jou, u Jouw, uw 

derde enkelvoud hij, zij  hem, haar Zijn, haar 

eerste meervoud wij  ons onze 

tweede meervoud jullie, u  jullie, u Jullie, uw 

derde meervoud zij  hen, hun Hen, hun 

 

Er is gekozen om te kijken of anderstalige leerlingen in het discours buitengesloten zijn 

van het ‘wij’ discours. Dit kan door middel van:  

- wanneer ‘zij’, ‘ze’, ‘hen’, ‘hun’ refereert naar anderstalige leerlingen en; 

- ze tegelijkertijd niet behoren tot het persoonlijke voornaamwoord ‘wij’. 
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Daarnaast is er gekeken naar de doelgroep voor wie de teksten geschreven zijn. Dit 

kunnen de ouders, de gemeente, sociale medewerkers, de kinderen of andere derde 

partijen zijn. Er is hierbij gekeken naar wie de ‘u’ , ‘uw’ en ‘je’ refereren.  

 

Terminologie 

Dit onderzoek richt zich tevens op de wijze waarop er gerefereerd wordt naar anderstalige 

leerlingen. Elke term die refereert naar anderstalige leerlingen wordt meegenomen. Dit 

zijn ook termen die naar alle leerlingen refereren bij scholen die zowel lesgeven aan 

anderstalige leerlingen als reguliere leerlingen.  

 

3.4.3 Betrouwbaarheid en Validiteit 

Tijdens het interpreteren van bepaalde teksten in dit onderzoek kan de subjectiviteit van 

de onderzoeker een bedreiging vormen. Onderzoekers kunnen ieder een andere 

interpretatie hebben bij het categoriseren van bepaalde discours (Dörnyei, 2007). Om dit 

te voorkomen is er bij elk licht twijfelgeval een objectieve onderzoeker ingeschakeld om 

de betreffende gegevens te beoordelen, dit is 5 keer voorgekomen. Hierbij kan gedacht 

worden aan een bepaalde codering toe te kennen aan een item. De objectieve onderzoeker 

was tevens een onderzoeker op het gebied van discours. Beide onderzoekers analyseerden 

eerst afzonderlijk het betreffende discoursgeval en brachten vervolgens hun bevindingen 

samen. Door middel van een overleg is er consensus ontstaan over welke codering moest 

worden toegekend aan de desbetreffende item. Tijdens de analyse is geprobeerd het 

proces van analyseren goed te volgen door in het programma Nvivo constant gebruik te 

maken van memo’s. Bij een opvallend gegeven maakte de onderzoeker een memo aan 

waarbij zij alles opschreef wat opvallend of vreemd was.  
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4. Resultaten 

Allereerst worden de algehele resultaten besproken van alle websites waarbij er 

vervolgens wordt toegespitst op de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden en 

terminologie. Ten slotte wordt het discours besproken dat als opvallend of vreemd werd 

beschouwd. 

 

4.1 Algemene analyse websites 

Om een beeld te scheppen van het discours van alle scholen zijn in tabel 3 de 10 meest 

voorkomende woorden weergegeven van alle websites bij elkaar. Hierbij zijn enkel 

woorden meegenomen langer dan drie letters, omdat anders woorden zoals van, de en het, 

het meest naar voren zouden komen. 

Tabel 3. De 10 meest voorkomende woorden van alle scholen 

 

Het is opvallend dat uit geen enkel van de 

woorden van tabel 3, zoals school, kinderen 

en groep, is af te leiden dat er op deze 

scholen educatie wordt geboden aan 

anderstalige leerlingen. 

 

Uit tabel 4 is af te lezen dat de scholen met 

een centrale opvang meer verwijzen naar 

anderstalige leerlingen op hun website dan 

scholen met voltijd schakelklassen.  

 

 

Tabel 4. Voorkomende terminologie per manier van onderwijs 

Terminologie Totaal  

Voltijd Schakelklas 330 

Centrale opvang 532 

Totaal 862 

 

 

 

Nummer Woord Aantal 

1. school 1144 

2. kinderen 852 

3. groep 811 

4. kind 572 

5. leerlingen 507 

6. ouders 411 

7. onze 331 

8. hebben 319 

9. onderwijs 318 

10. jaar 244 
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4.2 Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden 

Tijdens de analyse zijn alle persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden geanalyseerd 

door te kijken naar wie deze refereren en of hierdoor de anderstalige leerlingen 

geïncludeerd of geëxcludeerd werden. Er hebben zich drie verschillende categorieën 

gevormd tijdens de analyse:  

1. ‘Wij’ versus ‘ Zij’  

2. ‘Wij’ noch includerend noch excluderend 

3. ‘Wij’ inclusief anderstalige leerlingen 

De resultaten staan weergegeven in tabel 5. 

 
4.2.1 ‘Wij’ versus ‘zij’  

Binnen deze categorie zijn alle persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden 

meegenomen waarbij de anderstalige leerlingen expliciet werden buitengesloten in het 

discours. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in bron 1. 

Bron 1: School C 

 

In dit voorbeeld worden anderstalige leerlingen als een zelfstandig voornaamwoord 

neergezet, maar ze worden niet geïncludeerd in het persoonlijke voornaamwoord ‘we’, 

waardoor ze als een ‘andere groep’ worden neergezet die niet behoort tot de ‘wij’-groep. 

In tabel 5 is af te lezen dat er tijdens de analyse twee persoonlijke of bezittelijke 

voornaamwoorden gevonden zijn die de anderstalige leerlingen expliciet buitensluiten. 

 

4.2.2 ‘Wij’ noch includerend noch excluderend 

Onder deze categorie vallen persoonlijke of bezittelijke voornaamwoorden waarbij het 

gebruik ervan niet direct anderstalige leerlingen binnen of buitensluit in het discours. Een 

voorbeeld hiervan is weergegeven in bron 2. 

Bron 2: School C  

De kinderen leren hoe we in Nederland met elkaar leven en wat we daarbij belangrijk 

vinden 

 

Onze leerlingen zijn afkomstig uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de 

Nederlandse taal en krijgen bij ons gedurende 1 á 2 jaar onder andere een intensief 

woordenschatprogramma aangeboden 
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In deze voorbeeldzin verwijst het persoonlijk voornaamwoord ‘ons’ naar de school in 

kwestie en excludeert hiermee in feite alle leerlingen waaronder ook anderstalige 

leerlingen. Omdat in de context niet kan worden opgemaakt dat deze buitensluiting 

expliciet anderstalige leerlingen bevat wordt zij als neutraal gezien. In deze categorie is 

ook het onbeklemtoonde ‘je’ meegenomen. Uit de tabel 5 is op te merken dat een hoog 

aantal van alle persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden de anderstalige leerlingen 

noch binnen- noch buitensluiten.  

 

4.2.3 ‘Wij’ inclusief anderstalige leerlingen 

Binnen deze categorie vallen alle persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden waarbij 

anderstalige leerlingen worden geïncludeerd in het discours. Een voorbeeld hiervan is 

weergegeven in bron 3. 

Bron 3: School C  

 

In deze zin vallen anderstalige leerlingen onder  ‘onze leerlingen’, omdat de anderstalige 

leerlingen niet expliciet ergens anders worden vernoemd en mede doordat de 

desbetreffende school speciaal voor anderstalige leerlingen is bedoeld. Er is een redelijk 

aantal includerende discours gevonden met betrekking tot persoonlijke en bezittelijke 

voornaamwoorden, dit staat weergegeven in tabel 5. De meest voorkomende waren 

bijvoorbeeld door ‘onze leerlingen’ of door de anderstalige leerlingen te includeren bij de 

‘wij’ vormen in het discours. Er is in dit onderzoek vanuit gegaan dat, als er op de website 

van scholen met aparte schakelklassen naar bijvoorbeeld ‘onze leerlingen’ wordt 

gerefereerd, en er vervolgens niet expliciet apart naar de anderstalige leerlingen wordt 

gerefereerd, de anderstalige leerlingen tot ‘onze kinderen’ behoren. Een voorbeeld hiervan 

is weergegeven in bron 4. 

 

Bron 4: School  

 

Onder begeleiding van juf of meester gaan onze leerlingen schilderen, kleien, 

tekenen, zingen enzovoorts 

Ook gezond eten krijgt extra aandacht: we doen mee met het EU-

schoolfruitprogramma, en onze leerlingen kunnen voedingsadvies van onze 

schooldiëtiste krijgen 
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Vrijwel alle teksten waar includerend werd geschreven, waren teksten die een dag met de 

kinderen omschreven. Er waren echter enkele scholen die niet consequent includerend 

schreven. In de ene alinea wordt er over ‘onze jongste leerlingen’ gepraat, waarbij er 

includerend wordt geschreven. Vervolgens wordt er in de volgende alinea verwezen naar 

‘de oudste leerlingen’, waarbij er dus noch includerend noch excluderend wordt 

geschreven. Een voorbeeld staat weergegeven in bron 5, 6, 7 en 8. 

Bron 5: school C  

 

Bron 6: school C  

 

Nog een voorbeeld:  

Bron 7: school D  

Bron 8: School D  

 

In het bovenstaande voorbeeld wisselt de school van perspectief, eerst wordt er vanuit de 

leerkracht geschreven en vervolgens vanuit het perspectief van de kinderen. Het tweede 

citaat is vanuit kinderen uit groep vier.  

 

Tabel 5. Het aantal persoonlijke & bezittelijke voornaamwoorden per categorie per school 

Pers. & bez. vnw. ‘Wij’ versus 

‘zij’ 

‘Wij’ includerend 

anderstalige leerlingen 

‘Wij’ noch 

includerend/excluderend 

Totaal 

School A 0 (0%)  0 (0%) 24 (100%) 24  

School B 0 (0%)  4 (4%) 107 (96%) 111  

School C 2 (1%) 63 (20%) 242 (79%) 306  

School D 0 (0%) 41 (19%) 177 (81%) 218  

School E 0 (0%) 16 (11%) 128 (89%) 144  

Totaal 2 (0.2%) 125 (15.5%) 680 (84.3%) 806  

Onze jongste leerlingen gaan hier minimaal twee keer per week naar toe. 

De oudste leerlingen gaan hier één uur per week naar toe.  

 

 

Dit vinden wij erg leuk. We zijn een leuke, gezellige groep. Wij horen bij elkaar!  

 

 

 

We hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt aan de cito’s. Wat hebben de kinderen 

hun best gedaan.  
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In tabel 5 zijn de aantal gevonden persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden per 

categorie per school weergegeven. Uit de analyse bleek dat de scholen twee keer 

anderstalige leerlingen expliciet buitensloten in het discours. De scholen schreven het 

meest noch exluderend noch includerend. Daarnaast kwam naar voren dat de scholen 

anderstalige leerlingen relatief vaak includeerden in het discours, maar ze deden dit niet 

consequent. In de volgende paragraaf worden de resultaten besproken met betrekking tot 

het direct verwijzen naar de lezer of ontvanger.  

 

4.2.4 ‘U’ & ‘uw’  

Uit de analyse kwam naar voren dat er vaak ‘u’ en ‘uw’ werd gehanteerd. Dit zijn 

voornaamwoorden die direct verwijzen naar de lezer of de ontvanger. Deze pronomina 

reflecteren de relatie tussen de schrijver en de lezer. Er hebben zich twee categorieën 

gevormd tijdens het analyseren: 

1. Ouders 

2. Algemene lezer 

In tabel 6 zijn de resultaten weergegeven van het aantal ‘u’ en ‘uw’ per categorie per 

school. 

 

Ouders 

Binnen deze categorie werden de ‘u’ en ‘uw’ meegerekend die expliciet verwezen naar de 

ouders van de kinderen. Een voorbeeld:  

Bron 9: school C  

  

Uit tabel 6 is op te merken dat het aantal keer dat de ouders direct worden aangesproken 

hoger ligt dan het aantal naar de algemene lezer. Daarnaast kwam uit de analyse naar 

voren dat dit het meest werd gedaan in de schoolgids.  

 

De algemene lezer 

In deze categorie refereerde de ‘u’ en de ‘uw’ niet direct naar een persoon, maar naar de 

algemene lezer. Een voorbeeld hiervan: 

 

Wilt u uw kind elke dag voldoende brood, drinken en fruit meegeven? (Geen priklimonades 

en snoep!)  
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Bron 10 : School E 

 

In deze zin refereert de ‘u’ niet specifiek naar de ouders van de kinderen. Als uit de 

context niet expliciet duidelijk werd dat de ‘u’ of ‘uw’ direct naar de ouders verwezen, is 

deze geplaatst onder de categorie algemene lezer. Uit tabel 6 is af te lezen dat er ook 

scholen zijn die geen gebruik maken van het direct aanspreken van ouders. Uit de analyse 

viel tevens op dat er niet altijd consequent gebruik is gemaakt van het direct aanspreken 

van de ouders of niet. Bij enkele scholen wordt er op de ene pagina de ouder direct 

aangesproken en op de volgende pagina worden de ouders als derde persoon 

aangesproken, dit zendt tegenstrijdige signalen naar de lezer.  

Direct: 

Bron 11: school D  

 

Derde persoon: 

Bron 12: school D  

 

Hierbij rijst de vraag voor wie het laatste stuk is geschreven. Nog een voorbeeld waarbij 

er niet consequent gebruik is gemaakt van het direct aanspreken van de ouders is 

weergegeven in bron 13 en 14. In dit geval wordt op dezelfde pagina de ouder eerst direct 

aangesproken in de ‘u’-vorm en vervolgens in de informele ‘je’-vorm.  

 

Bron 13: school D  

 

 

 

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld oefeningen met de toestellen of balspelen. 

 

Wij spreken u aan op uw verantwoordelijkheid als opvoeder, en betrekken u als 

bondgenoot bij het onderwijs van uw kinderen. 

Met het programma Lekker Fit! wil (…) een gezonde leefstijl stimuleren – bij kinderen 

én hun ouders. 

Ouder(s)/verzorger(s) zijn natuurlijk altijd vrij om hun kind bij een andere school aan te 

melden, als ze niet tevreden zijn over de eerste school. 
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Bron 14: School D  

 

 

Tabel 6. Aantal ‘u’ en ‘uw’ per school per categorie  

‘U’ & ‘ Uw’  Ouders Algemene lezer Totaal 

School A 0 (0%) 6 (100%) 6 

School B 15 (60%) 10 (40%) 25 

School C 63 (93%) 5 (7%) 68 

School D 81 (95%) 4 (5%) 85 

School E 11 (79%) 3 (21%) 14 

Totaal 170 (86%) 28 (14%) 198  

 

Uit tabel 6 is af te lezen dat het aantal keer dat de ouders direct worden aangesproken 

hoger ligt dan het aantal naar de algemene lezer. In de volgende paragraaf worden de 

resultaten uiteengezet met betrekking tot de gehanteerde termen op de websites voor 

anderstalige kinderen. 

 

4.3 Terminologie 

Er is in dit onderzoek gekeken hoe er wordt gerefereerd naar anderstalige leerlingen op de 

websites van scholen. Tijdens de analyse hebben zich drie categorieën gevormd: 

1. Essentialistisch categoriseren 

2. Grijs gebied 

3. Niet-essentialistische terminologieën 

Het aantal voorkomende termen per categorie per school is weergegeven in tabel 7. 

 

4.3.1 Essentialistisch categoriseren 

De categorie essentialistisch categoriseren is gebaseerd op het hedendaags discours en de 

discussie over het essentialistisch categoriseren van anderstalige leerlingen. Dit zijn 

tevens de termen die de overheid niet meer acht te hanteren. Daarnaast zijn er termen in 

meegenomen die kunnen leiden tot categorisatie en negatieve connotaties. In tabel 7 is af 

te lezen dat er drie maal termen zijn gevonden die zijn geplaatst onder deze categorie. Dit 

waren de volgende termen: 

Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school?  
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 Allochtone nieuwkomers  

 Asielzoekers 

 Allochtone kinderen 

Voorbeeld:  

Bron 15: School B  

 

In dit voorbeeld worden anderstalige leerlingen als (vaak) kinderen van asielzoekers 

bestempeld. Er is gekozen om dit onder de categorie ‘essentialistische categorisatie’ te 

plaatsen, omdat een dergelijk voorbeeld een stigmatiserende werking kan hebben. Dit 

werkt generaliserend en hierdoor kunnen kenmerken van de groep asielzoekers onterecht 

toegekend aan andere anderstalige leerlingen die geen kinderen van asielzoekers zijn. 

Hierdoor worden ze gereduceerd tot minder dan dat ze werkelijk zijn.  

 Het volgende voorbeeld is tevens geplaatst bij de categorie ‘essentialistisch 

categoriseren’ : 

Bron 16 :School B  

 

 

 

In deze beschrijving wordt het woord ’allochtone’ gehanteerd. Dit heeft een 

categoriserende werking en kan stigmatiserend werken. Daarnaast kan de term 

‘allochtoon’ negatieve connotaties met zich mee brengen. 

 

4.3.2 Grijs gebied 

Binnen de categorie ‘grijs gebied’ vallen gekozen termen die binnen het discours 

bepaalde connotaties met zich meebrengen die zowel neutraal als negatief kunnen worden 

ervaren en tot categorisering, stereotyperingen en/of vooroordelen kunnen leiden. Het zijn 

termen die een stigmatiserende werking kunnen hebben. Uit tabel 7 is op te maken dat 

relatief weinig termen zijn gehanteerd die zijn geplaatst in de categorie ‘grijs gebied’. Dit 

waren met name: 

 Nieuwkomers 

Daarmee is onze school (..) die helpt om kinderen van ver (vaak kinderen van asielzoekers) 

Nederlands te leren en te laten wennen aan het Nederlandse onderwijs 

 

‘Leerplichtige Allochtone Nieuwkomers’, daar staat LAN voor. 
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 Neveninstromende kinderen 

Voorbeeld: 

Bron 17: School E  

 

In het voorbeeld dat hierboven staat weergegeven is ‘neveninstromende leerlingen’  

geplaatst in de categorie ‘grijs gebied’. Dit is gedaan omdat ‘neveninstromer’ een 

achterhaalde term is. In dit onderzoek is er tevens voor gekozen om de term nieuwkomer 

als grijs te classificeren omdat met ‘nieuwkomer’ de kinderen nog steeds een stempel 

krijgen. Het is een term die geen negatieve connotaties met zich mee hoeft te brengen, 

maar wel een waardoor de kinderen niet als individuen worden gezien, maar als statische 

groep worden neergezet.  

  

4.3.3 Niet-essentialistische terminologie 

Hieronder vallen termen die weinig tot geen negatieve connotaties oproepen en daardoor 

ook niet tot categorisaties leiden. In tabel 7 is het aantal gebruikte termen weergegeven 

per categorie per school. Uit tabel 7 blijkt dat van alle gebruikte termen rondom 

anderstalige leerlingen vrijwel de meeste niet-essentialistisch zijn. Voorbeelden hiervan 

zijn: 

 Leerlingen 

 Kinderen 

 Studenten  

 Zoon/dochter 

 

Voorbeeld: 

Bron 18 : School B   

 

In het bovenstaande voorbeeld wordt een omschrijving gegeven die weinig tot geen 

negatieve connotaties met zich meebrengt noch stigmatiserend werkt.  

De algemene doelstelling van het Prisma Project is om neveninstromende leerlingen zo goed 

en zo snel mogelijk taalvaardig te maken in het Nederlands zodat zij het onderwijs in een 

reguliere klas kunnen volgen 

 

(….) geeft kinderen uit diverse culturen met verschillende religieuze achtergronden de 

ruimte om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen (met nadruk op taal en rekenen). 
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Tabel 7. Het aantal gebruikte terminologie voor anderstalige leerlingen per categorie in totaal  

Terminologie Essentialistisch Grijs Niet-essentialistisch Totaal  

School A 0 (0%) 1 (5%) 20 (95%) 21 

School B 2 (4%) 0 (0%) 55 (96%) 57 

School C 1 (<1%) 13 (5%) 276 (95%) 290 

School D 0 (0%) 1 (<1%) 250 (100%) 251 

School E 0 (0%) 9 (4%) 234 (96%) 243 

Totaal 3 (<1%) 24 (3%) 835 (97%) 862 

 

Uit tabel 7 is af te lezen dat er twee maal essentialistische termen zijn gehanteerd op de 

websites van de scholen. Er zijn relatief weinig termen gehanteerd die te plaatsen zijn in 

de categorie ‘grijs gebied’ en van alle gebruikte termen rondom anderstalige leerlingen 

zijn vrijwel de meeste niet-essentialistisch. 

 

Tabel 8. De eerste drie meest gehanteerde terminologieën rondom anderstalige leerlingen met categorie 

Terminologie Aantal Categorie 

Kind/kinderen 481 Neutraal 

Leerling/leerlingen 326 Neutraal 

Nieuwkomers 22 Grijs 

 

In tabel 8 staan de meest gehanteerde termen voor anderstalige leerlingen weergegeven 

van alle scholen bij elkaar. Uit de tabel is af te lezen dat ‘kinderen’ en ‘leerlingen’ de 

meest gehanteerde termen zijn waarmee er naar anderstalige leerlingen wordt gerefereerd. 

Daarnaast is ‘nieuwkomer’ de meest gebruikte term binnen het ‘grijze gebied’.  

Er is vervolgens gekeken in welke context de meest gehanteerde termen voor 

anderstalige leerlingen zijn gebruikt. Woorden zoals ‘leerlingen’ en ‘kinderen’ kunnen 

tevens verwijzen naar reguliere leerlingen, om deze reden wordt er enkel gekeken naar de 

term ‘nieuwkomer’. Dit omdat ‘nieuwkomer’ de meest voorkomende term is en 

tegelijkertijd expliciet verwijst naar de groep anderstalige leerlingen. 



Afbeelding 2. word cloud: nieuwkomers



In afbeelding 2 is de word cloud weergegeven van het woord ‘nieuwkomer’. In deze 

cloud wordt de context weergegeven waarin ‘nieuwkomer’ het meest wordt gehanteerd. 

Dit zijn dus de meest voorkomende woorden direct verbonden aan de term ‘nieuwkomer’. 

Uit de analyse kwam naar voren dat de scholen de term ’nieuwkomer’ vaak enkel 

gebruiken bij pagina’s waar de groep omschreven wordt en zij hanteren vervolgens 

neutrale termen om te verwijzen naar de kinderen. Dit gegeven wordt ondersteund door 

de bovenstaande word cloud in afbeelding 2, waar is te zien dat er meerdere termen 

worden genoemd die de doelgroep omschrijven zoals: ‘schakelklas’, ‘een nieuwe klas’ en 

‘taalverwerving’. De term ‘nieuwkomer’ komt 22 keer voor in de gehele discours van alle 

scholen (zie tabel 8). Dit is relatief weinig op de 864 gehanteerde termen. In de volgende 

paragraaf wordt opvallende discours besproken die tijdens de analyse naar voren kwam. 

 

4.4 Opvallende discours 

Tijdens de analyse is er een aantal opvallende discoursgevallen gevonden. Deze worden 

in deze paragraaf uiteengezet.  

Bron 19: School A  

 

De verwoording ‘kleurrijke school’ verwijst naar de huidskleur van de kinderen, dit is op 

te maken uit de zin die volgt. Deze zin refereert naar kinderen met verschillende 

nationaliteiten en het lijkt hierdoor alsof de kinderen geclassificeerd worden op 

huidskleur. Hierdoor kunnen kinderen met een andere huidskleur sneller als ‘anders’ 

worden beschouwd.  

Vervolgens werd nog een zin gevonden die als opvallend werd beschouwd: 

Bron 20: School A  

 

In deze zin wordt het stuk ‘die verschillende kinderen’ als vreemd gezien en met name het 

woord ‘die’. Het woord ‘die’ geeft een afstand aan tussen de schrijver en ‘die 

verschillende kinderen’ en ze zijn dus niet een van ‘ons’. Het lijkt hier alsof deze groep 

De … is een kleurrijke school. Er zitten ongeveer 350 kinderen op de ... Die kinderen 

zijn afkomstig uit veel verschillende culturen, spreken van huis uit verschillende talen en 

hebben verschillende nationaliteiten 

We vinden het heel belangrijk dat al die verschillende kinderen zich veilig voelen en 

gewaardeerd voelen 
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als ‘anders’ wordt neergezet. Het maakt een groot verschil als er zou staan: ‘onze 

verschillende kinderen’.  

Een zin die ook als opvallend werd beschouwd: 

Bron 21: School B  

Dit is opvallend aangezien er in de gehele schoolgids van deze school geen woord wordt 

gesproken over eventueel anderstalige leerlingen. Dit gegeven is erg tegenstrijdig met een 

ander talig gegeven dat ook op de website is gevonden van dezelfde school: 

 

Bron 22: school B  

 

In dit stuk tekst zijn de Nederlandse woorden vertaald naar het Turks en het Arabisch. Op 

de website van deze school wordt er verder vrijwel niet gesproken over anderstalige 

leerlingen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het schoolgebouw en tijdens gesprekken met ouders spreken we Nederlands. Als u de 

Nederlandse taal niet goed beheerst, mag u natuurlijk een tolk meenemen. 

 

Samenwerken | birlikte | ننأأ ننوواعتیی Zelfstandigheid | bağımsızlık | للالقتساا Vrijheid in 

gebondenheid | esaret de özgürlük | ةییررح يف [ددییھھنددنووبج] 
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5. Discussie 

In dit onderzoek is er gekeken naar de representatie van anderstalige leerlingen binnen het 

discours op de websites van scholen die meedoen aan dit onderzoek. In dit hoofdstuk 

worden de resultaten, die in het vorige hoofdstuk uiteen zijn gezet, besproken en 

geïnterpreteerd.   

 

5.1 algemene website analyse  

Om een algemeen beeld te scheppen is er allereerst gekeken naar het discours van de 

websites van alle scholen bij elkaar. Hieruit bleek dat scholen met een centrale opvang 

meer aandacht besteden aan anderstalige leerlingen in het discours op hun website dan 

scholen met tevens reguliere leerlingen. Dit is te verklaren doordat de scholen met een 

centrale opvang enkel en alleen bezig zijn met anderstalige leerlingen.  

Uit tabel 3 bleek dat de meest gehanteerde termen in het algemeen niet refereren 

naar anderstalige leerlingen en daaruit dus niet af te lezen is dat deze scholen educatie 

bieden aan anderstalige leerlingen. Dit is te verklaren doordat de scholen op hun website 

veel aandacht besteden aan de didactische wijze waarop ze werken.  

Daarnaast kwam naar voren dat de scholen met zowel reguliere leerlingen als 

anderstalige leerlingen vrijwel niet spreken over de anderstalige leerlingen op hun 

website. Bij sommige scholen worden de anderstalige kinderen geen enkele keer 

genoemd, maar is het te zien aan bijvoorbeeld het woord ‘schakelklas’ tussen de klassen. 

Er wordt verder niet uitgeweid over lesmethodes of speciale aandacht besteed aan de 

anderstalige kinderen. Er zou een aantal verklaringen kunnen zijn voor dit resultaat. De 

eerste verklaring zou kunnen zijn dat de scholen de anderstalige leerlingen zien als 

reguliere leerlingen en dat er geen aparte aandacht wordt besteed aan anderstalige 

leerlingen omdat ze geïntegreerd zijn in het schoolsysteem en dus niet als ‘anders’ worden 

gezien. De tweede verklaring zou kunnen zijn dat de scholen de groep anderstalige 

leerlingen expres weglaten. Van Leeuwen (1996) noemt dit ook wel backgrounding, 

waarbij de sociale actor met opzet in bepaalde stukken discours geëxcludeerd wordt, maar 

wel genoemd wordt in andere gedeelte van teksten. De scholen kunnen bijvoorbeeld op de 

beginpagina de anderstalige leerlingen niet benoemen, maar dat wel doen op andere 

pagina’s (Van Leeuwen, 1996:39). Van Leeuwen (1996) stelt dat dit gegeven ook 

onbewust kan voorkomen. Het is echter belangrijk dat de scholen zich hiervan bewust 
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zijn, omdat het weglaten of juist het spreken over bepaalde sociale actoren veel invloed 

kan hebben op de lezer (Van Dijk, 2006). Er zou nog een verklaring kunnen zijn voor de 

verschillen die zijn gevonden tussen de scholen: het verschil in de hoeveelheid 

geschreven tekst op de webpagina’s. Het doel van het onderzoek was echter alle 

geschreven tekst te analyseren, hierdoor was het verschil in hoeveelheid teksten niet te 

controleren. De verschillen in tekst waren echter niet dermate groot, waardoor de 

verschillen in tekst waarschijnlijk geen invloed hebben gehad op de resultaten.  

 

5.2 Persoonlijke & bezittelijke voornaamwoorden 

5.2.1 ‘Wij’ versus ‘zij’ 

Tijdens de analyse zijn enkel twee persoonlijke of bezittelijke voornaamwoorden 

gevonden die de anderstalige leerlingen expliciet buitensluiten. Dit betekent dat de 

anderstalige leerlingen als de ‘ander’ werden neergezet en niet in het ‘wij’ discours 

werden opgenomen (Ghorashi, 2006). Dit lage aantal bevestigt de verklaring dat de 

scholen deze kinderen niet als anders beschouwen dan de reguliere leerlingen en daarom 

de kinderen niet als ‘de ander’ neerzetten. Daarnaast zou het kunnen betekenen dat de 

scholen zich bewust zijn van het discours rondom anderstalige leerlingen. 

 

5.2.2 ‘Wij’ noch includerend noch excluderend 

Het hoge aantal bij de categorie ‘wij’ noch includerend noch excluderend is te verklaren 

door het feit dat alle voorkomende persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden in het 

discours zijn meegenomen in de analyse. 

 
5.2.3 ‘Wij’ inclusief anderstalige leerlingen 

In alle discours is er vrij veel includerend geschreven door de scholen. Het bezittelijk 

voornaamwoord ‘onze’ geeft een relatie aan tussen de leerlingen en de schrijver, ofwel de 

school, waarbij deze kinderen als een van ‘hun’ worden gezien. Van Leeuwen (1996) 

noemt dit association, de school associeert zich met de kinderen. Hij stelt dat bezittelijke 

voornaamwoorden in combinatie met een sociale actor een stabiele, duurzame en zelfs 

‘bezitterige’ relatie laat zien tussen de schrijver en de sociale actor (Van Leeuwen, 

1996:51). Dit bevestigt de aanname dat de scholen zich betrokken voelen met anderstalige 

leerlingen en ze niet als anders worden beschouwd dan de reguliere leerlingen. 

Opvallend was dat de meeste teksten waar includerend werd geschreven, teksten 

waren die een dag met de kinderen omschreven. De vraag is voor wie deze teksten dan 
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zijn bedoeld, hierbij kan gedacht worden aan de ouders van de kinderen die graag willen 

weten wat hun kinderen op een schooldag doen en leren. Het kan zijn dat de school 

daarmee de ouders wil laten zien dat ze extra betrokken is bij de kinderen. 

 Er werd echter door enkele scholen inconsequent geschreven met betrekking tot 

het includerend schrijven of niet. Er zijn discoursgevallen gevonden waarbij een school de 

ene keer ‘onze jongste leerlingen’ schreef en vervolgens  ‘de oudste leerlingen’. Dit laat 

de indruk achter dat de school sterker betrokken is met de jongere leerlingen dan met de 

oudere leerlingen. Dit is misschien onbewust gedaan, maar dit zendt een gemengd signaal 

uit naar de lezer. Tevens werd er inconsequent geschreven met betrekking tot het 

perspectief. De ene keer werd er geschreven vanuit het perspectief van de leraar en 

vervolgens in de volgende zin vanuit het perspectief van de kinderen. Hierbij rijzen de 

vragen: wie schrijft het en voor wie wordt het geschreven? Daarnaast is het tweede citaat 

door kinderen in groep vier geschreven en valt er te betwisten of dit werkelijk door de 

kinderen zelf is geschreven. Het kan ook worden opgevat als een ideaalbeeld dat wordt 

neergezet vanuit de school. Een verklaring zou kunnen zijn dat de teksten niet alleen door 

de ouders zijn geschreven, maar wellicht ook voor derde partijen zoals gemeenten en 

overheidsinstanties.  

 

5.2.4 ‘U’ en ‘Uw’ 

Uit de analyse kwam naar voren dat het aantal keer dat de ouders direct worden 

aangesproken hoger ligt dan het aantal verwijzingen naar de algemene lezer. Er werd het 

meest direct geschreven naar de ouders toe in de schoolgidsen. Dit kan betekenen dat de 

scholen zich vaak richten tot de ouders in de schoolgids en op de websites tevens naar 

andere derde partijen zoals gemeenten en overheidsinstanties. 

Er waren ook scholen die geen gebruik maakten van het direct aanspreken van 

ouders. Dit kan betekenen dat men er niet van uitgaat dat de ouders op de website te 

vinden zijn of het laat een minder betrokken relatie zien tussen de school en de ouders 

(De Pater, 2007).  

Er werd niet altijd consequent gebruik gemaakt van het direct aanspreken van de 

ouders. Bij enkele scholen wordt op de ene pagina de ouder direct aangesproken en op de 

volgende pagina wordt de ouder als derde persoon aangesproken. Dit zendt de lezer 

gemengde signalen. Wederom rijst de vraag voor wie de tekst dan bedoeld is. Dit 

bevestigt de aanname dat de teksten wellicht ook zijn bedoeld voor een derde partij.  



Masterthesis Esther van Schijndel 45 

Er is een enkele school die de ouders met twee verschillende aanspreekvormen 

aanspreekt, ‘u’ en vervolgens met ‘je’. Dit is wederom niet consequent en daarbij kan ‘je’ 

ervaren worden als een minder beleefde aanspreekvorm dan ‘u’. Brown en Gilman (1960) 

stellen dat het onderscheid tussen ‘u’ en ‘je’ het verschil in macht uitdrukt tussen de 

schrijver en de lezer. Het is nu niet duidelijk wat de machtsafstand is tussen de school en 

de ouders. 

 

5.3 Terminologie 

Uit de analyse bleek dat van alle terminologie om te refereren naar anderstalige leerlingen 

het meest ‘leerlingen’ en ‘kinderen’ is gehanteerd. De scholen benadrukten dus niet het 

gegeven dat deze anderstalige leerlingen een andere achtergrond hebben dan de reguliere 

leerlingen. Dit resultaat is wellicht te verklaren doordat het plaatsen van ‘wij’ tegenover 

‘zij’ al vaker is bekritiseerd door verschillende politici en geleerden, zoals bijvoorbeeld 

Ghorashi (2009), waardoor de scholen zich hiervan wellicht meer bewust zijn. Daarnaast 

krijgen pesten en de begrippen  ‘in-groups’ en ‘outgroups’ steeds meer aandacht in zowel 

de wetenschap, de media en op de scholen zelf. Pesten is een fenomeen waar scholen 

dagelijks mee te maken hebben (Cullerton-Sen & Crick, 2005; Zeijl, Crone, Wiefferink, 

Keuzenkamp, & Reijneveld, 2009; Vervoort et al., 2010). Hierdoor kunnen de scholen 

zich bewust zijn van het feit dat kinderen gevoelig zijn voor ‘sociale acceptatie’ en de 

scholen proberen dit zo veel mogelijk te bevorderen door iedereen gelijk te behandelen.  

Uit de analyse kwam tevens naar voren dat de meeste termen de kinderen als 

‘individuen’ neerzetten en niet als groep, Van Leeuwen (1996) noemt dit 

individualisation. Daartegenover staat assimilation, waarbij de sociale actoren als groep 

worden neergezet. Dit kan leiden tot essentialistische categorisaties (Van Leeuwen, 1996; 

Ghorashi, 2006). Hierbij stelt Van Leeuwen (1996) dat als schrijvers zich associëren of 

betrokken voelen met de sociale actor, de schrijver de sociale actor vaker als individu 

neerzet. Wanneer iemand zich niet betrokken voelt, of zich niet associeert met de sociale 

actor, dan wordt deze vaak als groep neergezet (Van Leeuwen, 1996:48-50; Ghorashi, 

2006). Dit gegeven suggereert en bevestigt wederom dat de scholen zich betrokken voelen 

en zich associëren met de anderstalige leerlingen.  
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5.3.1 Essentialistische categorisatie 

Er zijn in totaal slechts drie discoursgevallen gevonden die geplaatst konden worden 

onder de categorie ‘essentialistische categorisatie’. Dit is weinig, kijkende naar de 862 

gebruikte termen om te refereren naar anderstalige leerlingen. Dit resultaat bevestigt 

wederom dat de scholen zich betrokken voelen en zich associëren met de anderstalige 

leerlingen en zich bewust zijn van de gevoelige discours rondom deze groep kinderen. 

 De gevonden essentialistische categorisaties werden gerealiseerd door het gebruik 

van ‘asielzoeker’ of ‘allochtoon’. De term ‘asielzoeker’ refereert naar een bepaalde status 

van iemand in Nederland. De vraag is waarom het noodzakelijk is voor de school om dit 

te benoemen. Daarnaast hoeft het niet te zijn dat elke anderstalige leerling onder deze 

groep valt. Hierdoor lijkt het alsof de groep anderstalige leerlingen homogeen is, terwijl 

dit niet het geval is (Oomens, Aarsen & Kooij, 2012:13). Tevens is de kans groot dat 

hierbij onterecht kenmerken van de groep asielzoekers worden toegekend aan anderstalige 

leerlingen die niet vallen onder de groep asielzoekers. Dit is een goed voorbeeld waarbij 

anderstalige leerlingen op deze wijze als een groep worden neergezet in plaats van een 

individu, hierdoor is het makkelijk om ze als ‘anders’ te zien dan reguliere leerlingen. 

Deze essentialistische termen kunnen onbewust zijn gehanteerd, waarbij de scholen zich 

dus niet bewust waren van het effect bij het gebruiken van essentialistische categorisaties.  

 

5.3.2 Grijs gebied 

Binnen deze categorie kwam het woord ‘nieuwkomer’ het meest voor. Het woord 

‘nieuwkomer’ refereert naar het feit dat deze kinderen minder dan een jaar in Nederland 

zijn. De vraag is of dit interessant is om dit te benoemen. Daarnaast zet de term een 

dynamische en diverse groep leerlingen met vele verschillende achtergronden als een 

statische groep neer (Ghorashi, 2006; Holliday et al., 2010). In dit onderzoek wordt er niet 

gesteld dat het gebruik van de term ‘nieuwkomer’ negatief is, maar dat er bewust mee 

moet worden omgegaan. Een andere verklaring kan zijn dat de term ‘nieuwkomer’ 

voornamelijk werd gehanteerd om aan de gemeente te laten zien dat de scholen aan de 

eisen voldoen om subsidies te krijgen voor de leerlingen. Als deze namelijk niet meer 

vallen onder de term ‘nieuwkomer’, wanneer de kinderen langer dan een jaar in 

Nederland zijn, krijgt de school geen subsidies meer voor deze leerlingen. Tevens kwam 

naar voren dat de term ‘nieuwkomer’ relatief weinig wordt gehanteerd. Dit kan wederom 

betekenen dat de scholen de anderstalige leerlingen niet als ‘anders’ zien en ze niet wil 

classificeren tot een bepaalde groep, maar dat de kinderen juist geïntegreerd zijn in de 
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school met de reguliere leerlingen. Uit de analyse kwam ook naar voren dat deze term 

vrijwel alleen werd gehanteerd om de groep anderstalige leerlingen te omschrijven. Dit 

was op te maken uit het feit dat op dezelfde pagina naast de term ‘nieuwkomer’, ook niet-

essentialistische termen werden gehanteerd voor anderstalige leerlingen, zoals ‘kinderen’ 

of ‘leerlingen’. 

 

5.3.3 Niet-essentialistische terminologie 

Uit de analyse bleek dat van alle termen die werden gehanteerd om te verwijzen naar 

anderstalige leerlingen de meeste niet-essentialistisch waren. Dit bevestigt het feit dat de 

scholen de kinderen niet als statische groep neerzetten, maar als normale reguliere 

leerlingen zien en dat ze waarschijnlijk goed zijn geïntegreerd in de school. 

 

5.4 Opvallende discours 

Het eerst opvallende aspect was de verwoording ‘kleurrijke school’. Dit verwijst naar de 

huidskleur van de kinderen. ‘Kleurrijk’, vertaald naar het Engels, zou coloured zijn, wat 

in Amerika een term is die verwijst naar de slavernij en de tijden waarin Afro-

Amerikanen werden onderdrukt. Het is een term die niet meer gebruikt dient te worden in 

Amerika (Smith, 1992). Het geeft de kinderen een ‘label’ waar ze niet meer vanaf komen. 

Het lijkt nu alsof ze als gekleurd worden gezien en niet als ‘normale witte’ kinderen, het 

is essentialistisch (Ghorashi, 2006; Holliday et al., 2010). De verklaring zou kunnen zijn 

dat de school wilde laten zien dat ze iedereen accepteert, maar door dit te benadrukken 

kan dit het tegenovergestelde effect hebben.  

Het tweede opvallende aspect was ‘die verschillende kinderen’. Het woord ‘die’ 

insinueert dat ze niet behoren tot ‘wij’. Het laat een afstand zien en toont op een talige 

wijze dat de school zich niet associeert met deze kinderen (van Leeuwen, 1991). Dit kan 

echter niet met zekerheid gezegd worden, omdat niet bekend is wie de website geschreven 

heeft en dat het ook de schrijver of schrijfster, misschien onbewust, zijn of haar attitude 

kan zijn.  

 Vervolgens is er een opvallend aspect gevonden waarbij de school de ouders 

adviseerde als ze de Nederlandse taal niet genoeg machtig waren om een tolk mee te 

brengen. Dit suggereert dat de school de ouders weinig tot niet tegemoet wil komen als er 

sprake is van een talige barrière. Het woord ‘natuurlijk’ impliceert dat dit vrijgevig is van 

de school, terwijl het voor mensen met een andere taal vaak lastig is om een tolk te 

vinden. Tevens worden andere wereldtalen zoals het Engels, Spaans of het Frans 
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uitgesloten. Het lijkt alsof de school duidelijk wil maken dat het als normaal wordt gezien 

om goed Nederlands te beheersen. Dit is echter tegenstrijdig met het volgende opvallende 

talige aspect dat is gevonden op de webpagina van dezelfde school. Dit was een vertaling 

van de normen en waarden van de school naar het Turks en Arabisch: samenwerken, 

zelfstandigheid en vrijheid in gebondenheid. Dit is tegenstrijdig, aangezien in de 

schoolgids van de betreffende school nog werd aangekaart dat er enkel Nederlands dient 

te worden gesproken en er in het geheel niet wordt gesproken over anderstalige 

leerlingen. Het zou kunnen zijn dat verschillende mensen aan de website hebben gewerkt 

of het kan zijn dat de school het belangrijk vindt dat deze normen en waarden door de 

ouders van anderstalige leerlingen werden begrepen. 

 

5.5 Beperkingen van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is op een zo goed mogelijke wijze in kaart te brengen hoe de 

scholen anderstalige leerlingen presenteren op hun website. Dit onderzoek kent echter zijn 

beperkingen. Er moet benadrukt worden dat de resultaten van het onderzoek niets zeggen 

over de werkwijze van de school. Allereerst is er enkel gekeken naar het discours op de 

websites van de scholen. Hierdoor was er geen achtergrondinformatie beschikbaar van de 

betreffende school, wat echter wel een mooie aanvulling zou zijn geweest om de 

onderzoeksvragen optimaal te kunnen beantwoorden. Dit was wegens onvoorziene 

omstandigheden niet mogelijk.  Het classificeren of categoriseren van gegevens blijft een 

lichtelijk subjectief gegeven, waardoor een aantal maal twijfelgevallen naar voren zijn 

gekomen. Om deze bedreiging tegen te gaan en het onderzoek te waarborgen is er bij 

twijfel een tweede beoordelaar betrokken geweest bij het analyseren van de resultaten. De 

objectieve onderzoeker was tevens een onderzoeker op het gebied van discours. Beide 

onderzoekers analyseerden eerst afzonderlijk het betreffende discoursgeval en brachten 

vervolgens de bevindingen samen. Door middel van overleg is er consensus ontstaan over 

welke codering moest worden toegekend aan het desbetreffende item.  
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6. Conclusie 

In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe anderstalige leerlingen worden gerepresenteerd 

op websites van scholen. Dit is onderzocht door alle geschreven teksten op de websites 

van vijf verschillende scholen te analyseren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er 

naar twee verschillende talige aspecten gekeken: alle persoonlijke en bezittelijke 

voornaamwoorden en de gehanteerde terminologie. Deze worden in de volgende twee 

paragrafen besproken. 

 

6.1 Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden 

Naar wie refereren de verschillende persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden die 

worden gehanteerd in het discours op de websites van de scholen en wat voor invloed 

heeft dit op de representatie van anderstalige leerlingen? 

Uit de analyse rondom de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden is gebleken dat 

de scholen de anderstalige leerlingen maar een aantal keer zijn geëxcludeerd in het 

discours. Dit betekent dat de scholen zich bewust zijn van het discours rondom 

anderstalige leerlingen of dat de kinderen goed geïntegreerd zijn met de reguliere 

leerlingen en ze niet als ‘anders’ worden gezien. Dit wordt tevens bevestigd door het feit 

dat er veel includerend werd geschreven, waarbij de anderstalige leerlingen werden 

geïncludeerd in het ‘wij’-discours en werden gezien als een van ‘ons’. Dit laat een 

stabiele, duurzame en zelfs ‘bezitterige’ relatie zien tussen de schrijver en de sociale 

actor. Een duidelijk patroon dat naar voren komt is dat dit vooral werd gedaan bij 

pagina’s waar de dagen van de kinderen besproken werden. Dit laat zien dat de school aan 

de ouders wil tonen hoe betrokken zij is met de kinderen. Een andere bevinding is dat 

vrijwel alle scholen inconsequent schrijven. Bij de persoonlijke en bezittelijke 

voornaamwoorden werd dit vooral gerealiseerd doordat de ene keer de school includerend 

schreef en vervolgens noch includerend noch excluderend schreef.  

 Vrijwel alle scholen spreken de ouders direct aan en doen dit voornamelijk in de 

schoolgidsen. Dit kan betekenen dat de schoolgids voornamelijk bedoeld is voor de 

ouders en de website tevens voor derde partijen. Uit de analyse viel op dat er echter niet 

altijd consequent gebruik is gemaakt van het direct aanspreken van de ouders of niet. Bij 

enkele scholen wordt op de ene pagina de ouder direct aangesproken en op de volgende 

pagina worden de ouders als derde persoon aangesproken. Dit zendt gemengde signalen 
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naar de lezer. Het betekent dat deze pagina’s dus niet alleen voor de ouders zijn bedoeld, 

maar dus ook voor derde partijen zoals de gemeente of overheidsinstanties. Dit gebeurt 

ook bij de aanspreekvorm, waarbij de ene keer naar de ouders wordt verwezen met ‘u’ en 

vervolgens met de aanspreekvorm ‘je’. Hierdoor is het niet duidelijk wat de 

machtsverhouding is tussen de school en de ouders.  

 

6.2 Terminologie 

Welke terminologie wordt gehanteerd om te verwijzen naar anderstalige leerlingen en 

wat voor invloed heeft dit op de representatie van anderstalige leerlingen? 

Rondom terminologie kan geconcludeerd worden dat vrijwel alle scholen niet-

essentialistische termen hanteren om te verwijzen naar anderstalige leerlingen, met een 

paar uitzonderingen. De termen ‘kinderen’ en ‘leerlingen’ worden het meest gehanteerd 

om te refereren naar zowel anderstalige leerlingen als reguliere leerlingen. De enkele 

grijze termen die gehanteerd worden, worden bij elke school vrijwel alleen gehanteerd om 

de groep anderstalige leerlingen te omschrijven. Dit werd vooral gedaan met de term 

‘nieuwkomer’. Het aantal relatief weinig gehanteerde grijze termen kan betekenen dat de 

scholen zich bewust zijn van het debat en het discours rondom deze groep kinderen. Ook 

betekent het dat de anderstalige leerlingen niet los worden gezien van de reguliere 

leerlingen en dat de anderstalige leerlingen goed geïntegreerd zijn.  

 

Over het algemeen worden de anderstalige leerlingen niet anders gerepresenteerd als de 

reguliere leerlingen op de websites van de scholen, met enkele uitzonderingen. Ze worden 

aanzienlijk meer geïncludeerd in het discours dan geëxcludeerd. Er wordt weinig tot niet 

essentialistisch geschreven. Als er termen worden gehanteerd die een essentialistische 

werking kunnen hebben, zoals nieuwkomer, wordt dit enkel gedaan om de doelgroep te 

omschrijven. Het is echter wel zo dat de scholen op meerdere aspecten inconsequent 

schrijven. Er wordt daarom geadviseerd om het gebruik van persoonlijke en bezittelijke 

voornaamwoorden consequenter te hanteren.   

De goede representatie van anderstalige leerlingen op de websites van de scholen 

zal positief bijdragen aan de beeldvorming van de lokale omgeving omtrent anderstalige 

leerlingen (Smelik et al., 1999). Deze juiste beeldvorming kan weer positief bijdragen aan 

de integratie van anderstalige leerlingen binnen het Nederlandse schoolsysteem, en kan 

uiteindelijk de integratie in de lokale omgeving, waar de anderstalige leerlingen zich 

bevinden, bevorderen (McQuail, 1994; Nordquist, 2001). Integreren is een proces waarbij 
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twee verschillende groepen naar elkaar toegroeien en beide volwaardig aan de 

samenleving kunnen deelnemen. Dus, doordat de scholen de overeenkomsten tussen de 

reguliere leerlingen en de anderstalige leerlingen benadrukken en niet de verschillen, 

zullen zowel de anderstalige leerlingen als de reguliere leerlingen zich gaan identificeren 

met elkaar en hierdoor makkelijker integreren (Kalverboer & Zijlstra, 2006:11; Holliday, 

et al., 2010; Ghorashi, 2006:35; Nortier, 2009:106; CBS, 2014:20). Dit kan op de lange 

termijn bijdragen aan de uiteindelijk algehele integratie van anderstalige leerlingen in de 

Nederlandse maatschappij. Als anderstalige leerlingen zich vanaf jongs af aan 

identificeren met de Nederlandse cultuur, zal het integratieproces sneller en op de langere 

termijn beter en makkelijker verlopen (Zijlstra, 2006:11; Holliday, et al., 2010). 

 

Een interessant aansluitend vervolgonderzoek zou zijn als deze gegevens onderbouwd 

konden worden met expertinterviews met de scholen. Hierbij kan gekeken worden naar de 

reden van bepaalde discours en naar werkwijze van de scholen. Daarnaast zou een 

kwantitatief onderzoek interessant kunnen zijn om te kijken of deze resultaten ook bij 

andere scholen te vinden zijn. Hierbij zouden kleinere gelijkwaardige stukken tekst 

kunnen worden geanalyseerd, waardoor er een statistische analyse mogelijk is. Een andere 

insteek die interessant zou zijn is om te onderzoeken wat de attitude van de gemiddelde 

Nederlander is jegens de terminologie rondom deze groep anderstalige leerlingen. Er zou 

gedacht kunnen worden aan een onderzoek met woordassociaties of een enquête met een 

aantal woorden dat op waardering geschaald kunnen worden door mensen op een likert-

schaal. Hierbij zou er gekeken kunnen worden hoe verschillende demografische gegevens 

invloed zouden kunnen hebben op deze attitude: leeftijd, land van herkomst, cultuur, 

geloof en educatie. Dit zou vervolgens met het statistiek programma SPSS kunnen 

worden geanalyseerd.
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Bijlage   

A. Nvivo analyse terminologie & nodes 
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B. Nvivo analyse Persoonlijke & bezittelijke voornaamwoorden & nodes 
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C. Nvivo analyse ‘u’ en ‘uw’ & nodes 


