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WOORD VOORAF 
 
Een scriptie schrijven neemt veel tijd in beslag, van jezelf maar ook van heel wat mensen die je blijven 

steunen en aanmoedigen om dit werk tot een goed einde te brengen. Een woordje van dank is hier 

dus zeker niet misplaatst. 

 

Ik wil in de eerste plaats dank betuigen aan mijn promotor, Prof. Dr. Marc Spoelders. Hij begeleidde 

mij bij de voorbereidingen en uitvoering van mijn onderzoek. Bedankt voor de ondersteuning. Bedankt 

voor de geruststellingen toen ik over bepaalde zaken wat onzeker was. U was een promotor om u 

tegen te zeggen. 

 

Ook een woordje van dank aan Prof. Dr. Van de Craen (VUB Brussel) en Mevr. Demeulenaere (UCL 

Louvain-la-Neuve) die tijd voor mij vrijmaakten en me heel wat interessante informatie meegaven.  

 

Ik wil graag ook mijn ouders bedanken voor hun luisterend oor en voor die keren dat mijn werk wat 

moeizamer verliep. Jullie bleven me steunen en aanmoedigen. Ook bedankt voor jullie financiële 

steun bij mijn scriptie en opleiding. Jullie oudste dochter die afstudeert, moet jullie toch wel iets doen. 

Et pour mon papa, naturellement un petit mot en français: merci pour le soutien pendant cette période 

et surtout pendant les cinq dernières années. Merci pour tout. 

 

Verder een dikke dankjewel aan mijn vriend Wouter die mij bleef steunen, ook wanneer ik het moeilijk 

had. Bedankt voor de oppeppende woorden. Het was waarschijnlijk ook niet altijd gemakkelijk voor jou 

om mij te blijven aanmoedigen, maar we zijn er geraakt.  

 

Natuurlijk kon ik eveneens op mijn beste klasvriendinnen rekenen. Een dikke merci voor de vele 

opbeurende gesprekjes. Samen hebben we de laatste sprint naar de finish gehaald. Bedankt 

Liesbeth, Celine, Isabelle en Deirdre. Ook een woordje van dank aan mijn andere klasgenootjes en 

mijn andere vrienden die me, al was het soms maar kort, telkens bezorgd vroegen hoe ik het stelde 

met mijn thesis. Dat deed deugd. 

 

Tenslotte wil ik ook alle scholen die deelnamen aan mijn onderzoek bedanken, in het bijzonder de 

ouders die tijd voor mij wilden vrijmaken. Het was niet altijd gemakkelijk een gaatje te vinden voor een 

gesprek, maar toch is het ons gelukt. Merci à vous! Ook bedankt aan de directies en leerkrachten voor 

hun enthousiaste medewerking. Zonder hen had ik deze scriptie nooit kunnen schrijven.  
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INLEIDING 
 
Pouvoir m’exprimer en français est un plus pour moi. On a tellement d’avantages quand on sait parler 

une autre langue. Je vois beaucoup de personnes autour de moi qui n’aiment pas le français, parce 

qu’ils ne savent pas le parler. C’est dommage. La Belgique est un pays où on parle deux, même trois 

langues ‘officielles’. N’est-il pas nécessaire que tout le monde apprenne une deuxième langue 

convenablement ? En Wallonie il y a de plus en plus d’écoles d’immersion. Est-ce la solution pour 

apprendre une deuxième langue ?  

 

Vandaag de dag wordt de kennis van één of meer vreemde talen hoe langer hoe meer beklemtoond. 

Op Europees vlak staat twee-en meertaligheid hoog op de agenda. In het Witboek wordt gesteld dat 

elke Europese burger ernaar moet streven naast de moedertaal nog twee andere Europese talen te 

beheersen (Witboek, 1995). Ook in ons land is het belangrijk om twee- of meertalig te zijn. Drie op de 

vier Belgische bedrijven hebben tweetalige personen Frans/Nederlands nodig (V. Grisez, persoonlijke 

communicatie, 24 maart, 2007). Het thema twee-en meertaligheid krijgt steeds meer aandacht. Dit 

merken we ook in de krantenkoppen: ‘Steeds meer Vlaamse kleuters leren Frans’ (Het Nieuwsblad, 

19/092005), ‘Tweetalige kinderen denken sneller’ (De Standaard, 14/02/2006). Vooral het leren van 

een tweede taal door jonge kinderen in het onderwijs wint aan belangstelling. Als we kijken naar de 

Vlaamse situatie zien we dat enkele Vlaamse scholen ‘stilletjes’ een tweede taal, spelenderwijs, 

aanbieden aan hun leerlingen. Het merendeel van de Vlaamse leerkrachten doet dit jammer genoeg 

nog niet. Onze zuiderburen daarentegen zitten op dit vlak toch al een stapje voor, hoewel de Walen 

veel in het negatieve daglicht geplaatst worden voor wat betreft hun talenkennis: “Twee op de tien 

Walen kunnen Nederlands en zes op de tien Vlamingen kunnen Frans” (V. Grisez, persoonlijke 

communicatie, 24 maart, 2007). Steeds meer Waalse scholen kiezen voor het immersie- of 

onderdompelingsonderwijs waar een deel van de lessen in een tweede taal gegeven wordt. Zoals uit 

de krantenkoppen blijkt: ‘Wallonië doet het met een taalbad’ (Het Nieuwsblad, 19/09/2005), ‘Jonge 

Waalse kinderen krijgen les in het Nederlands, steeds meer Walen volgen taalbad Nederlands’ (De 

Standaard, 12/12/2006). We kunnen misschien wel leren van onze zuiderburen. “Vlamingen horen 

maar al te graag dat de Franse Gemeenschap geen moeite doet om Nederlands te leren. Maar dat is 

een cliché: Wallonië is duidelijk aan een inhaalbeweging bezig” (De Standaard, 12/12/2006). Omdat ik 

zelf tweetalig ben - ik spreek Frans met mijn vader en Nederlands met mijn moeder - interesseert dit 

thema mij enorm. Me kunnen uiten in twee verschillende talen bied me heel wat voordelen.  

 

In dit werk wordt het immersie- of onderdompelingsonderwijs onder de loep genomen. Belangrijk om 

op te merken is het feit dat deze thematiek vanuit een pedagogische praxis bekeken wordt. Hoe gaat 

men pedagogisch en didactisch gezien te werk in deze scholen, en welke voor- en tegenargumenten 

bestaan er omtrent deze methode?  
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Om een nog betere kennis te hebben van deze thematiek nam ik deel aan twee studiedagen omtrent 

twee-en meertaligheid: de ABLA-conferentie over meertaligheid te Leuven en een infodag omtrent 

‘Frans leren in de basisschool’ georganiseerd door de VLOR te Brussel. Verder ontmoette ik twee 

interessante personen, Prof. Dr. Van de Craen en Mevr. Demeulenaere, die me heel wat te vertellen 

hadden over dit onderwerp. Tenslotte heb ik ook een observatie gedaan in een immersieklas om 

voeling te hebben met de echte praktijk van het immersieonderwijs. 

 

Scholen beslissen om volgens de immersiemethode te werk te gaan, maar uiteindelijk zijn het de 

ouders die voor deze projecten kiezen. Zij zijn cruciale betrokkenen in deze vorm van onderwijs. In dit 

werk wordt gefocust op deze actoren. Dit was een bewuste keuze aangezien de ouders meestal in de 

vergeethoek geplaatst worden. Er wordt nagegaan hoe de ouders deze projecten ervaren. Hun 

mening wordt gehoord. 

 

In het eerste hoofdstuk van deze scriptie wordt een theoretisch kader geschetst op basis van de 

beschikbare literatuur die betrekking heeft op het onderdompelingsonderwijs. 

In een tweede deel worden de probleemstelling en de gebruikte methodologie bij mijn onderzoek 

uitgeklaard. Er werd gekozen voor het interviewen van meerdere ouders die voor deze vorm van 

onderwijs gekozen hebben. Hun verhaal werd gehoord aan de hand van semi-gestructureerde 

interviews. Daarbij werd gewerkt met zes vragen. Vier Waalse basisscholen werkten mee aan dit 

onderzoek. Aangezien ik juist op de taalgrens tussen West-Vlaanderen en Henegouwen woon, 

selecteerde ik deze scholen in dit gebied.  

In een derde hoofdstuk worden de gevonden resultaten per vraag besproken. Nadien wordt dit alles in 

een besluit gegoten. Tenslotte wordt een algemene conclusie gegeven.  
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HOOFDSTUK 1 : THEORETISCH KADER 

 
 
In het eerste hoofdstuk van deze scriptie wordt een uitvoerige situering van de centrale thematiek 

gegeven. Dit theoretisch kader is nodig opdat men kan kennismaken met de achtergrond en 

kenmerken van het immersieonderwijs. Verschillende nationale en internationale literatuurbronnen 

worden hierbij gebruikt. Voor de volledige referentie van deze gebruikte literatuur verwijs ik graag naar 

de bibliografie die zich aan het einde van deze verhandeling bevindt.  

Eerst en vooral worden de gehanteerde begrippen uitgeklaard. Ook wordt stilgestaan bij verschillende 

theorieën over tweedetaalverwerving. Daarna wordt ingezoomd op het onstaan en de kenmerken van 

het immersieonderwijs in het algemeen en in de Franse Gemeenschap. Dit onderwijs kan men 

plaatsen tegenover het vreemdetalenonderwijs. Verder worden argumenten voor de CLIL-aanpak1 

vermeld, evenals enkele knelpunten van dit soort onderwijs. Tenslotte wordt de vraag gesteld of de 

CLIL-aanpak een goed alternatief kan zijn in het Vlaamse talenonderwijs. Jammer genoeg mag men in 

Vlaanderen deze vorm (nog) niet implementeren.  

 

1. Tweetalig onderwijs: algemeen 
 
1.1. Terminologische toelichting 

 
Vooraleer gefocust wordt op het immersieonderwijs, is het zinvol enkele termen toe te lichten om 

verwarring tussen deze begrippen te vermijden.  

 

Wat betekenen de termen vreemde taal en tweede taal enerzijds en tweetalig onderwijs en 

meertalig onderwijs anderzijds? 

Wat de eerste begrippen betreft, geeft men aan de term tweede taal of T2 een ruimere betekenis dan 

aan de term vreemde taal. T2 wordt gebruikt in twee betekenissen. Enerzijds verwijst het naar elke 

taal die na de eerste taal wordt geleerd. Dit kan ook een derde of vierde taal na de eerste taal zijn 

(Ellis, 1994). Dit is de algemene betekenis van T2. Anderzijds wordt het gebruikt voor situaties waarin 

die nieuw te leren taal de omgangstaal is van de gemeenschap waarin de verwerver zich bevindt. Dit 

is de specifieke betekenis van de term T2 (Appel & Vermeer, 1994). Dit is bijvoorbeeld het geval bij 

migranten die hier onderwijs genieten. Vreemde taal verwijst dan naar een taal die op school wordt 

aangeleerd, als een onderdeel van het reguliere curriculum of als een aparte les, maar die in de 

omgeving niet aanwezig is. Iemand leert dus een taal die niet gesproken wordt in de gemeenschap 

waarin hij zich bevindt (Appel & Vermeer, 1994).  

                                                 
1 In dit werk worden de termen immersieonderwijs, onderdompelingsonderwijs en CLIL-aanpak gebruikt om 
deze vorm van onderwijs te beschrijven. CLIL staat dan voor ‘Content and Language Integrated Learning’ (zie 
ook later). 
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Volgens Ellis (1994) is het verschil tussen deze twee termen enkel zinvol als men het heeft over de 

verschillen in beide voor wat betreft wat er geleerd wordt en hoe het geleerd wordt in het onderwijs. 

Is het Nederlands (Duits of Engels) voor de Franstalige kinderen in het Waalse immersieonderwijs, 

waar leerlingen sommige lessen in het Nederlands (Duits of Engels) krijgen, dan een vreemde taal? 

Het is inderdaad zo dat het Nederlands niet aanwezig is in de directe omgeving van de school, maar 

in het immersieonderwijs wordt het Nederlands, Duits of het Engels niet als een vreemde taal 

onderwezen. Het Nederlands, Duits of Engels wordt als voertaal gebruikt in het onderwijs. De term 

tweede taal (T2), in de algemene betekenis dan, gaat hier dus meer op, in vergelijking met de eerste 

taal (T1). De begrippen eerste taal en tweede taal hebben betrekking op de volgorde waarin de talen 

geleerd zijn en niet op het beheersingsniveau (Appel & Vermeer, 1994). We verkiezen de term eerste 

taal (T1) boven moedertaal, omdat de eerste taal van een kind niet noodzakelijk de taal van zijn 

moeder is. Tenslotte kan volgens Laine (1993) de link gemaakt worden tussen tweede taal en tweede 

landstaal (‘second national language’, ‘SNL’), want uiteindelijk is het Nederlands, naast het Duits (die 

in het immersieonderwijs aangeboden worden), voor de Walen een tweede landstaal. Het Engels, dat 

ook in deze vorm van onderwijs gegeven wordt, wordt dan als ‘world language’ gezien (Laine, 1993).  

Een andere term die ook verwijst naar de taal die geleerd wordt, is de doeltaal, in vergelijking met de 

brontaal die al gekend is (Demeulenaere, 2003). 

 

De overige twee termen, tweetalig onderwijs (TTO) en meertalig onderwijs (MTO), worden naast 

elkaar geplaatst omdat sommige leerprogramma’s zich beperken tot twee talen, bijvoorbeeld het 

immersie- of onderdompelingsonderwijs, waar een deel van de lessen in een tweede taal gegeven 

wordt, terwijl andere programma’s meer talen introduceren in het curriculum. Dat is onder meer het 

geval in de Europese scholen. De begrippen, tweetalig onderwijs, meertalig onderwijs, 

vreemdetalenonderwijs of immersieonderwijs kunnen we dan plaatsen tegenover het reguliere 

onderwijs, dat in één taal, normaal gezien de taal van de gemeenschap én de eerste taal van de 

leerlingen, wordt georganiseerd. 

 

Tenslotte is het belangrijk het verschil tussen tweetalige opvoeding en tweetalig onderwijs duidelijk 

te maken. De eerste term verwijst naar een situatie waarin “children learn two languages 

simultaneously during infancy” (Genesee, in Wei, 2000, p. 327). Dit is bijvoorbeeld het geval bij 

taalgemengde huwelijken. Beide ouders gebruiken dan bijvoorbeeld elk hun eigen taal met hun kind. 

Dit is het geval bij mij thuis. Ik spreek Frans met mijn vader en Nederlands met mijn moeder. Bij 

tweetalig onderwijs wordt T2 op school aangeleerd, nadat de eerste socialisatie van het kind al heeft 

plaatsgevonden in T1. Dit is dus ook het geval bij het immersieonderwijs. 

 

1.2. Theorieën over tweedetaalverwerving  

 

Wat betekent de term tweedetaalverwerving? Onder T2-verwerving verstaan we de verwerving van 

een taal nadat de moedertaal al tot op zeker niveau is verworven. ‘Tot op zeker niveau’ betekent in de 

literatuur een leeftijdsgrens van ongeveer vier jaar.  
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Men spreekt van simultane taalverwerving wanneer voor die leeftijd begonnen wordt met de 

verwerving van een T2, grotendeels gelijktijdig dus met de verwerving van de moedertaal. Als een 

kind de T2 begint te leren wanneer de moedertaal al redelijk beheerst wordt, spreekt men van 

successieve taalverwerving (Appel & Vermeer, 1994). 

Een T2 kan op twee manieren, al of niet in combinatie met elkaar, worden verworven, namelijk 

ongestuurd of natuurlijk en gestuurd. Er is sprake van ongestuurde T2-verwerving wanneer iemand 

een T2 als het ware oppikt, zoals een jong kind zich ook zijn moedertaal eigen maakt. Alles is dus 

afhankelijk van wat de T2-omgeving biedt. Gestuurde T2-verwerving vindt plaats wanneer iemand een 

T2 leert in het onderwijs of met behulp van leerboeken (Appel & Vermeer, 1994). Als we de link maken 

naar het immersieonderwijs kunnen we spreken van een gestuurde successieve taalverwerving. 

 

In verschillende werken over theorieën van tweedetaalverwerving (Appel & Vermeer, 1994; Cummins 

& Swain, 1986; Van Patten & Williams, 2007) komen we verscheidene keren de namen Krashen en 

Swain tegen. Vooraleer hun theorieën uit de doeken gedaan worden, wordt er kort stilgestaan bij de 

stroming van het behaviorisme omdat het behavioristisch denken als motor fungeert voor een eerste 

belangrijke periode (voor de jaren ’90) bij het verklaren van de ‘second language acquisition’ (‘SLA’). 

 

Lange tijd werd vanuit het behaviorisme het leren van talen gezien als het verwerven van nieuw 

gedrag. De omgeving was de belangrijkste factor daarin. Leren bestaat uit het ontwikkelen van 

‘responsen’ op ‘omgevingsstimuli’. Wanneer deze responsen positief bekrachtigd worden, zullen ze 

herhaald worden. Wanneer deze responsen niet bekrachtigd worden, zullen ze verdwijnen. Men ging 

ervan uit dat een kind een taal leerde door het imiteren van klanken en structuren die het hoorde. Bij 

positieve feedback daarop ging het kind daarmee door. Bij negatieve commentaar hield het gedrag 

op. Ook het leren van een tweede taal zou volgens het behaviorisme op die manier gebeuren. Een 

kind zal zijn gesproken taal pas verder zetten als het daarin positief bekrachtigd wordt. Maar in de 

jaren 1960, 1970 werden de benaderingen van het behaviorisme verworpen. Men kwam tot het inzien 

dat een kind het linguïstische systeem niet kan internaliseren door middel van operante 

conditionering. Een kind kan de complexe regels van een taal niet leren door imitatie (Van Patten & 

Williams, 2007). 

 

Een belangrijke auteur op het vlak van tweedetaalverwerving is Stephen Krashen. Volgens hem 

verwerven personen een tweede taal op basis van ‘comprehensible input’. Deze term, begrijpelijk 

taalaanbod (de taal die de leerder te horen of te lezen krijgt), is essentieel: 

 

People acquire second language when they obtain comprehensible input, and when their 

affective filters are low enough to allow input “in”. In other words comprehensible input 

delivered in a low filter situation is the only “causative variable” in second language 

acquisition. (Krashen, 1983, p. 57) 
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De leerder bevindt zich in een ‘low filter situation’ wanneer hij gemotiveerd is om te leren en voldoende 

zelfvertrouwen heeft (Krashen, 1983). Het leerproces zal dan plaatsvinden op voorwaarde dat er 

‘comprehensible input’ aangeboden wordt.  Dit wordt de inputhypothese genoemd. Volgens Krashen 

moeten we het zo opvatten: 

 

The input hypothesis says that we acquire by understanding language containing i+1, that is, 

we move from one stage to another by understanding language that contains structures at that 

level, a bit beyond where we are now. It says that we acquire structure by understanding 

messages and not focussing on the form of the input, by ‘going for meaning’ (…) The input 

hypothesis also claims that we cannot teach speaking directly. Rather, speaking is a result of 

acquisition, not a cause, and will emerge on its own over time. The best way to ‘teach’ 

speaking according to this view, is simply to provide comprehensible input. Speech will come 

when the acquirer feels ‘ready’, and this readiness state arrives at different times for different 

people. In addition, early speech is typically not accurate – grammatical accuracy develops 

over time as the acquirer hears and understands more input. (Krashen, 1983, p.54) 

 

Maar input alleen volstaat niet.  Men heeft geconstateerd dat begrijpelijk taalaanbod die het niveau i+1 

nastreeft niet automatisch leidt tot adequate beheersing van de tweede taal (Beheydt, 2005). Maar 

wat missen we dan? Volgens Merill Swain missen we ‘output’. ‘Output’ verwijst dan naar de 

gesproken of geschreven taalproductie van de leerder. “I think there are roles for output in second 

language acquisition that are independent of comprehensible input” (Cummins & Swain, 1986, p.132).  

Ze geeft het voorbeeld van een ‘grade 9 immersion student’ die vertelt wat er gebeurt wanneer hij het 

Frans gebruikt: “I understand everything anyone says to me, and I can hear in my head how I should 

sound when I talk, but it never comes out that way” (Cummins & Swain, 1986, p.132). Ze 

argumenteert dat men leert lezen door te lezen en leert schrijven door te schrijven. Op die manier kan 

men tevens leren spreken door te spreken. 

 

Wanneer we dit vertalen naar de schoolpraktijk komt het erop aan dat de leerkracht moet zorgen voor 

een optimaal taalaanbod, maar begrijpelijk taalaanbod alleen volstaat niet voor een vlotte 

tweedetaalverwerving. Hierop aansluitend vulden Merill Swain en haar medewerkers de 

inputhypothese aan met de outputhypothese. Die outputhypothese gaat ervan uit dat leerlingen 

gestimuleerd moeten worden om de taal effectief te gebruiken om zo tot een adequaat taalniveau te 

komen. Door middel van ‘pushed output’, gedwongen taalgebruik genaamd, zal de leerder de taal ook 

actief leren gebruiken. De rol van ‘pushed output’ is volgend Swain essentieel in het 

tweedetaalverwervingsproces (Cummins & Swain, 1986). Volgens Beheydt (20O5) heeft output 

verschillende functies: 
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1. In de eerste plaats: ‘al doende leert men’. Het is pas door de taal vaak te gebruiken dat 

men een zekere vlotheid verwerft. 

2. Door dat verplichte taalgebruik, komt de leerder ook tot ‘noticing’. Dat betekent dat hij uit 

ervaring leert wat de leemtes zijn in zijn taalkennis en zijn taalpraktijk.  

3. Door de taal actief te gebruiken worden leerders ook gedwongen hypotheses betreffende 

de nieuwe taal uit te testen en zullen zij waarschijnlijk – net als taalverwervende kinderen – 

geconfronteerd worden met corrigerend feedback. (Beheydt, 2005, p.3) 

 

Volgens Dalton-Puffer (2008) moeten de leerkrachten speciale training volgen opdat ze hun leerlingen 

kunnen stimuleren om ‘comprehensible output’ voort te brengen. 

 

2. Inzoomen op het immersieonderwijs (in Wallonië) 
 

2.1. Tweetalig onderwijs in België 

 

België is een federale staat die bestaat uit drie Gemeenschappen – de Vlaamse, de Franse en de 

Duitstalige Gemeenschap – en drie Gewesten – het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. De officiële taal in Vlaanderen is het Nederlands en in Wallonië het Frans, en dan tenslotte 

het Duits in het kleine gebied op de grens met Duitsland.  Brussel is een officieel tweetalig Gewest 

waar Frans en Nederlands een gelijke status hebben. Het zijn de Gemeenschappen die bevoegd zijn 

voor het onderwijs, dus ook voor het talenonderwijs. Dit betekent dat er in Brussel Franstalige en 

Nederlandstalige scholen bestaan die elk respectievelijk het Frans of het Nederlands als instructietaal 

hanteren.  Alhoewel het Frans de meest gesproken taal is in Brussel, wordt de kennis van zowel het 

Frans als het Nederlands belangrijk gezien omdat dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Om 

deze reden zenden vele Franssprekende ouders hun kinderen naar een Nederlandstalige school om 

hun tweetaligheid te bevorderen. Uit een grootschalig survey van socioloog Janssens (2001) weten 

we dat 75 procent van de inwoners van de hoofdstad achter het idee van één of andere vorm van 

‘bilingual education’ staat (Van de Craen, Lochtman, Ceuleers, Allain & Mondt, 2007). Als antwoord 

hierop organiseren een aantal scholen uit het lager onderwijs in Brussel sinds 2001 een vorm van 

tweetalig onderwijs, het immersie- of CLIL- onderwijs, waar een deel van de lessen in een tweede taal 

gegeven wordt. Op deze onderwijsvorm werd enige kritiek geuit. In Vlaanderen en Wallonië mag het 

leren van een tweede of vreemde taal pas starten op tienjarige leeftijd (vanaf de derde graad 

basionderwijs). In Brussel mag dit vanaf acht jaar (vanaf de tweede graad basisonderwijs). Ondanks 

het feit dat het CLIL-leren wegens de taalwetgeving niet toegestaan is in België, hebben enkele 

officiële maatregelen en enkele niet-officiële initiatieven het licht gezien. In 1982 is het regionaal 

integratiecentrum Foyer van start gegaan met meertalige programma’s in een aantal Brusselse 

scholen. Hoewel het OETC-project (‘Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur’) vooral op kinderen van 

Italiaanse, Spaanse en Turkse origine is gericht, worden Belgische kinderen niet uitgesloten.  
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Bovendien vaardigde de toenmalige minister van onderwijs in juli 1998 een decreet uit dat Waalse 

lagere scholen toestemming geeft het curriculum in twee talen te onderwijzen. Scholen mogen dus 

CLIL-onderwijs organiseren. Momenteel bieden zo’n 152 scholen uit het lager en secundair onderwijs 

deze vorm van onderwijs aan (P. Van de Craen, persoonlijke communicatie, 30 oktober, 2007).  

 
Ook in Vlaanderen werden enkele wijzigingen aangebracht. In 2004 bepaalde een decreet dat 

talensensibilisering (‘language awareness’, ‘éveil aux langues’) en/of  taalinitiatie toegelaten is in de 

kleuterscholen en de lagere scholen.  

“Taalinitiaties in een andere taal dan het Nederlands behoren facultatief tot het onderwijsaanbod van 

het gewoon basisonderwijs. Indien een in het eerste lid bedoelde taalinitiatie wordt georganiseerd, 

wordt eerst taalinitiatie in het Frans aangeboden” (Decreet Basisonderwijs,1997,p.192). 

Talensensibilisering gebeurt spelenderwijs met om het even welke taal en met verschillende talen. 

Taalinitiatie daarentegen gebeurt spelenderwijs met één taal. Beide initiatieven willen een attitude 

tegenover de diversiteit van talen en culturen ontwikkelen. Men wil de kinderen nieuwsgierig maken 

naar de andere taal van hun leeftijdsgenoten (Candelier, 2005).  

 

Uit deze initiatieven blijkt dat de aandacht voor tweetaligheid en tweetalig onderwijs in België de 

laatste jaren is toegenomen. 

 

2.2. Het immersieonderwijs 

 

2.2.1. Wat is immersieonderwijs? 

 

Een algemene definitie van immersie wordt gegeven door Genesee (1987) die immersie beschrijft als 

“een vorm van tweetalig onderwijs waarin leerlingen, wier eerste taal door het overgrote deel van de 

bevolking wordt gesproken, een deel van het curriculum in hun moedertaal en een deel in een andere 

taal onderwezen krijgen”  (Genesee, in De Groot, 2005, p.3). 

Of zoals een kleuterleidster en directrice uit het immersieonderwijs het formuleert: “Immersie-

onderwijs is een gestructureerde kunstmatige onderdompeling (enkel in het schoolmilieu) van jonge 

kinderen (soms vanaf de derde kleuterklas) in een doeltaalbad op de basisschool” (De Rivière, 2004, 

p.15).  

 

De term immersie werd voor het eerst gebruikt door Lambert & Tucker (1972). Ze beschreven hiermee 

het experiment met immersieonderwijs in 1965 in de St. Lambert school in het Canadese Montréal in 

de Franstalige provincie Québec. Dit project was er gekomen omdat een groep Engelstalige ouders de 

taalbarrières tussen de Engels- en Franstaligen wilde laten verdwijnen en omdat ze het Frans in de 

provincie aan invloed zagen winnen. Deze ouders waren bezorgd dat hun kinderen via het traditionele 

onderwijs geen behoorlijk niveau zouden krijgen in het Frans, waardoor hun kansen op de 

arbeidsmarkt veel kleiner zouden zijn (Lyster, in De Groot, 2003).  

                                                 
2 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12254 
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De tweetaligheidsbeweging werd bovendien aangemoedigd door de ‘Official Language Act’, die als 

doel had de twee gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Hoewel Canada officieel een 

tweetalig land is, zijn lang niet alle Canadezen tweetalig. Het immersieonderwijs kan daarom 

beschouwd worden als een resultaat van politieke en economische krachten (Swain & Lapkin, in De 

Groot, 2003). Wat eens begon met één kleuterklasje, groeide uit tot een aantal van meer dan 290 000 

Engelstalige kinderen in de jaren ’90.  

 

Met immersie bedoelt men onderwijs in een andere taal dan de eerste taal. Een groep kinderen krijgt 

een deel van de lessen ‘in’ een tweede taal, wat iets anders is dan ‘een les tweede taal’ krijgen. De 

tweede taal wordt dan niet gezien als een vak op zich, zoals bijvoorbeeld wiskunde, aardrijkskunde of 

biologie, of als onderwerp van één of andere les, maar als instructietaal voor deze vakken. Er wordt 

dus bijvoorbeeld rekenen in het Nederlands (T2) gegeven. In deze vorm van onderwijs is er bovendien 

een evolutie van het aantal uren T2 naar T1 merkbaar. Men begint in het begin van het programma 

met meer uren in T2 dan in T1 (bijvoorbeeld tijdens de derde kleuterklas, eerste leerjaar en tweede 

leerjaar 100% of 75% van de lessen in T2). Geleidelijk aan vermindert dit aantal uren in T2 

(bijvoorbeeld geleidelijke overgang naar 50% T2 - 50% T1 of 25% T2 - 75% T1). Op die manier krijgen 

de leerlingen op het einde van hun traject meer uren in T1 dan in T2.  

In het Frans wordt deze vorm van onderwijs EMILE genoemd, naar het voorbeeld van het Engelse 

CLIL. EMILE staat voor ‘Enseignement d’une Matière par Intégration d’une Langue Etrangère’. Het 

Engelse CLIL staat dan voor ‘Content and Language Integrated Learning’. 

 

Zo’n T2-taalimmersie houdt in dat er tenminste twee leerkrachten zijn, die zich elk beperken tot één 

taal in al hun contacten met de kinderen: T1 voor de ene leerkracht en T2 of de immersietaal voor de 

andere. T2 wordt door een ‘native speaker’ gesproken. Aangezien T2 in deze vorm van onderwijs als 

een functioneel communicatiemiddel gezien wordt, is het belangrijk dat de T2-leerkracht zoveel 

mogelijk praat met zijn of haar leerlingen (Briquet, 20063). Het moet de kinderen wel duidelijk zijn dat 

de leerkracht geen of nauwelijks kennis heeft van de T1, zodat er vanaf het begin ook de 

onmogelijkheid is om in T1 te communiceren met de leerkracht (De Houwer, 2004). Ook Spoelders 

(1998) en Briquet (2006) beklemtonen het principe van ‘één leerkracht - één taal – één lokaal’ zodat 

de leerlingen weten welke leerkracht welke taal spreekt in welk lokaal. Om deze reden is het dan ook 

belangrijk dat de immersieleerkracht niets vertaalt naar de kinderen toe. Als de kinderen de leerkracht 

niet begrijpen, moet hij of zij alles proberen in de T2 (uitbeelden, anders formuleren, herhalen, 

tonen,…) opdat de kinderen hem of haar zouden verstaan. De rol van de immersieleerkracht is zeker 

niet te onderschatten.  

 

                                                 
3 Robert Briquet is pedagoog en lid van het kabinet van de Waalse minister van onderwijs. Hij kan gezien 
worden als de pionier van het Waalse immersieonderwijs aangezien hij directeur was van het Lycée de Waha 
toen deze Luikse school startte met de CLIL-aanpak. Hij is dus goed vertrouwd met het Waalse 
immersieonderwijs en bracht een boek waarin hij zijn ervaringen met dit soort onderwijs weergeeft.  
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Ook de leerkracht T1 heeft een belangrijke functie. De kinderen zullen vooral in het begin veel te 

vertellen hebben aan deze leerkracht. De leerkracht T1 is bovendien verantwoordelijk voor het 

uitleggen van de regels op school aan de kinderen. Een goede communicatie en samenwerking 

tussen beide leerkrachten is van primordiaal belang (Briquet, 2006). Voor praktische tips voor 

leerkrachten, directies, schoolteams die deze vorm van onderwijs implementeren én voor ouders die 

een kind in het immersieonderwijs hebben zitten, kan verwezen worden naar het werk van Briquet 

(2006). 

 

De belangrijkste doelen die deze vorm van onderwijs vooropstelt zijn: 

Pedagogisch doel: het immersieprogramma beoogt additieve tweetaligheid (Baetens Beardsmore, 

1986). Ten eerste bezitten de leerlingen op het einde van het lager onderwijs ten minste dezelfde 

competenties voor T1 en de vakken die in T2 gegeven worden als hun eentalige niet- 

ondergedompelde leeftijdsgenoten. Ten tweede bezitten de leerlingen op het einde van het lager 

onderwijs competenties voor de doeltaal (T2) die zoveel mogelijk aansluiten bij de competenties van 

hun leeftijdsgenoten voor wie deze T2 hun moedertaal is en bezitten ze een hogere vaardigheid in de 

T2 als hun eentalige niet-ondergedompelde leeftijdsgenoten (Briquet, 2006). Het leren van T2 mag 

dus niet ten koste gaan van de kennis van de T1. T2 –vaardigheid wordt dus gezien als een 

‘toegevoegde’ vaardigheid aan de T1 – vaardigheid. 

Democratisch doel: het immersieonderwijs is toegankelijk voor alle kinderen. De immersieklassen 

staan open voor iedereen. “L’immersion est démocratique” (Briquet, 2006, p.52). Of dit helemaal klopt, 

wordt later nagegaan. 

 

Tenslotte geeft Wannagat (2007) een mooi overzicht van de typische kenmerken van ‘immersie’. 

 

1. De tweede taal  (T2) is de instructietaal. 

2. Het leerprogramma in het immersieonderwijs loopt parallel met het leerprogramma in de 

lokale moedertaal 

3. Er is een expliciete ondersteuning voorzien voor T1. 

4. Het immersieprogramma beoogt additieve tweetaligheid (‘additive bilingualism’). 

5. Bloostelling aan T2 beperkt zich nagenoeg volledig tot de school.  

6. Bij het begin van het programma hebben alle leerlingen een gelijkaardig en beperkt niveau in 

T2. 

7. De leerkrachten zijn tweetalig. 

8. De cultuur van de school is de cultuur van de taalgemeenschap buiten de school. De 

klascultuur is de T1-cultuur. 

Tabel: Kenmerken van het immersieonderwijs volgens Johnson& Swain (1997) 
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Ondanks veel gemeenschappelijke kenmerken, zoals hierboven beschreven, geven de scholen vaak 

een andere invulling van het programma. Het niveau (kleuter-, lager of secundair onderwijs) of de 

mate (partiële of totale immersie, zie later) waarin het wordt uitgevoerd, kan verschillen. Ook de keuze 

van de vakken waarvoor T2 gebruikt wordt, kan variëren. Bovendien kan de evolutie van het aantal 

uren T2 naar T1 en de continuïteit over de verschillende onderwijsniveaus variëren. Tenslotte kan het 

niveau in T2 van de leerlingen aan het begin van het programma uiteenlopen.  

Daarbij aansluitend kan de taalopleiding en talenkennis van de leerkrachten variëren, alsook de status 

van de twee talen in kwestie. Evenzeer bepaalt het engagement van het hele lerarenkorps het succes 

van het immersieprogramma.  

 

Zoals Demeulenaere (2003) terecht opmerkt, is het heel moeilijk om een onderwijsprogramma dat zich 

in een bepaalde context heeft ontwikkeld over te brengen naar een andere context. De resultaten uit 

Canada zijn zeer verrijkend en leerzaam voor onze Belgische realiteit, maar men dient er toch 

voorzichtig mee om te springen. Quebec is Wallonië of Vlaanderen niet, hoe groot de neiging ook is 

om in de twee situaties gelijkenissen te zien. Men dient er bovendien rekening mee te houden dat 

door allerlei politieke factoren de omstandigheden van het immersieonderwijs in Canada toch wel erg 

specifiek zijn. 

 

2.2.2. Immersieonderwijs versus vreemdetalenonderwijs 

 

Op welke manier kunnen kinderen een tweede taal verwerven? Als antwoord hierop onderscheidt 

Beheydt (2007) vier modellen.  

 

Ten eerste hebben we het vreemdetalenonderwijs. Dit is de traditionele vorm van formeel onderwijs 

in de vreemde taal. Deze vorm van talenonderwijs kan gezien worden als een onderdeel van het 

reguliere curriculum of als aparte lessen. Als we naar de Vlaamse situatie kijken, dan mag deze vorm 

vandaag al in het kleuteronderwijs aangeboden worden. Activiteiten worden in spelvorm gegeven en 

vooral het luisteren en spreken komen aan bod. Hier kan de link naar de vorige begrippen 

talensensibilisering en taalinitiatie gemaakt worden. 

Tweetalig onderwijs is een andere vorm en bestaat uit immersie- of onderdompelingsonderwijs. 

Deze vorm werd reeds eerder uitvoerig uitgelegd. Het gaat hier om onderwijs in de tweede taal en niet 

om formeel taalonderwijs, omdat een deel van het programma in de tweede taal aangeboden wordt. 

Afhankelijk van het aantal uren die in de T2 onderwezen worden, spreken we over ‘immersion 

massive’ of ‘immersion partielle’ (zie later). Hierin kan men ook vroege (vanaf het basisonderwijs) en 

late (vanaf het middelbaar onderwijs) immersie onderscheiden (De Rivière, 2004). 

Als derde model kunnen we totale immersie vermelden, ook een vorm van 

onderdompelingsonderwijs, maar waarbij het totale leerprogramma in een andere taal dan de 

moedertaal of de thuistaal van de leerlingen aangeboden wordt.  Vroege totale immersie is dan 

onderwijs dat vanaf het begin, dit wil zeggen vanaf de kleuterschool, helemaal in een vreemde taal 

gegeven wordt (Demeulenaere, 2003).  
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Tenslotte hebben we nog de term submersie. Volgens Beheydt (2007) is dit niet echt een didactisch 

model, maar eerder een noodoplossing. Ook dit is een vorm van onderdompelingsonderwijs. Deze 

vorm van onderwijs komt in Vlaanderen, maar vooral in Brussel veel voor. Het gaat daarbij meestal 

om anderstalige kinderen uit minderheidsgroepen die in een anderstalig onderwijssysteem 

terechtkomen en daarmee tegelijkertijd in een socio-culturele omgeving die hem vreemd is.  

Hier kan men volgens Demeulenaere (2003) ook spreken van totale immersie. Deze term wordt 

tenslotte ook gelijkgesteld met wilde immersie. Het gaat ook dikwijls om Franstalige kinderen die 

meteen in een Nederlandstalige school terecht komen. Deze kinderen bevinden zich dan ook in een 

vorm van totale of wilde immersie.  

Beheydt spreekt hier echter van pseudo-immersie: “De Franstalige middenklaskinderen bevinden zich 

in een speicale pseudo-immersie, terwijl de allochtone kinderen zich in een echte submersie 

bevinden” (Beheydt, in Demeulenaere, 2003, p.8). 

Voor deze kinderen is het verwerven van de schooltaal een kwestie van ‘zwemmen of verzuipen’ 

(Appel & Vermeer, 1994). Meestal zijn er voor deze kinderen slechts beperkte speciale voorzieningen 

en de resultaten van deze onderdompeling zijn erg wisselend, aldus Beheydt (2007). Vandaar dat de 

term ‘submersie’ met de tijd een negatieve betekenis heeft gekregen. 

 

Samengevat spreekt men van submersie wanneer een leerling in een anderstalig onderwijssysteem 

terechtkomt dat niet onmiddellijk voor hem bestemd is. De term immersie wordt gebruikt wanneer een 

school aan haar eentalige leerlingen lessen aanbiedt in een tweede taal. Men dient dus altijd het 

onderscheid te maken tussen de goede begeleide immersieprojecten en de plaatsing van een 

anderstalige leerling in een anderstalig onderwijssysteem. 

 

Sommige Waalse ouders die tweetaligheid voor hun kinderen belangrijk vinden, kiezen voor het 

immersieonderwijs voor hun kind, maar anderen overwegen om hun kind in het Nederlandstalig 

onderwijs in te schrijven (submersie). Uit het onderzoek van Demeulenaere (2003) blijkt dat sommige 

kinderen die nu immersieonderwijs volgen, eerst een paar jaar op een Nederlandstalige school aan de 

andere kant van de taalgrens gezeten hebben. Uit een gesprek met enkele moeders blijkt het 

volgende: 

De kinderen in immersie in Wallonië voelen zich niet alleen beter, gelukkiger, beter 

geïntegreerd, beter begrepen dan in Vlaanderen, maar ook leren ze er de Nederlandse taal 

beter. Dit blijkt uit de volgende anekdote van een moeder: ‘Toen mijn dochter verleden jaar 

thuiskwam van school zong ze liedjes waar ze niets van begreep, ik trouwens ook niet. Ze 

bootste alleen de klanken na. Nu zingt ze liedjes waarvan ze de woorden kent, en hun 

betekenis, en ze articuleert veel mooier. Nu is ze fier om te zingen! (Demeulenaere, 2003, 

p.24) 
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Demeulenaere (2003) heeft vragen bij deze vorm van submersie:  

Bij submersie moeten de leerlingen goed zien te presteren en te volgen ondanks hun vaak te 

laag taalvaardigheidsniveau: het wordt een kwestie van ‘zwemmen of verzuipen’. De leerling 

moet zich maar aanpassen aan de school. Bij hem ligt de hele last. Bij immersie wordt de last 

verdeeld, de school ontwikkelt een meertalig programma dat aangepast wil zijn aan haar 

leerders: zij leert haar publiek zwemmen. (Demeulenaere, 2003, p.25) 

 

Ook Luc Heyerick is grote voorstander voor het immersieonderwijs. Hij onderscheidt verschillende 

variabelen die het succes van de immersieprogramma’s verklaren ten opzichte van het falen van de 

submersieprogramma’s. Hij gaat ervan uit dat de aard van de programma’s hier een verklarende 

factor vormt. Die moeten communicatief en interactief zijn (Heyerick, 2003).  

Al verloopt submersie voor sommige kinderen zonder problemen, veel kinderen houden er een slechte 

herinnering en vaak een achterstand op verschillende vlakken aan over, aldus Demeulenaere (2003).  

Ook de kennis van de eerste taal zou er onder lijden: “ De mate waarin de cognitieve ontwikkeling in 

de eigen moedertaal voortgezet wordt speelt ook een rol” (Heyerick, 2003, p.23). 

Dit blijkt ook uit een onderzoek van Braun (1992) die de moedertaalkennis van Franstalige kinderen in 

het Nederlandstalig onderwijs naging: 

A la suite des observations qui précèdent, il semble tout à fait justifié de penser que les 

pratiques immersives [submersives] ont, en général, une nette incidence sur les compétences 

en langue maternelle des apprenants. A travers toutes les épreuves , nous constatons un 

retard important des apprenants en immersion [submersion]. (Braun, in Demeulenaere, 2003, 

p.25) 

 

2.2.3. Immersie-onderwijs in de Franse Gemeenschap 

 

De Waalse minister van Onderwijs Onkelinx haalde in 1996 het nieuws met de uitspraak ‘Tous 

bilingues en 2001’. Deze uitspraak kwam er als reactie op het traditionele ‘slechte’ 

vreemdetalenonderwijs in Wallonië.  Ze vaardigde in juli 1998 een decreet uit 4 (‘Décret Onkelinx’) dat 

lagere scholen toestemming geeft het curriculum in twee talen te onderwijzen. Scholen moeten wel 

aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

- In het Brussels gewest kunnen alleen immersieprogramma’s Nederlands worden 

georganiseerd. In het Waalse gewest wordt dit uitgebreid tot Nederlands, Engels en Duits. 

Een combinatie van talen in één immersieprogramma is niet mogelijk. 

- Behalve godsdienst en zedenleer kunnen alle niet-taalvakken in aanmerking komen om in T2 

onderwezen te worden. Ook de lessen lichamelijke opvoeding moeten in T1 onderwezen 

worden wegens veiligheidsoverwegingen (J. Vanspeybroeck, persoonlijke communicatie, 22 

februari 2008)5. 

                                                 
4 http://archive.pcf.be/99203RBEI154376?action=browse 
5 Joke Vanspeybroeck is immersieleerkracht in het tweede leerjaar in een school in Namen. Ze werd uitgenodigd 
op de studiedag ‘Frans leren in de basisschool’, georganiseerd door de VLOR, te Brussel, om haar ervaringen 
met het immersieonderwijs uit te wisselen. Ik volgde deze workshop. 
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- In de derde kleuterklas en de eerste graad van het basisonderwijs mag maximum 14 (50%) tot 

21 (75%) lesuren aan immersie worden besteed op een totaal aantal van 28 lesuren per 

week. In de andere jaren van het basisonderwijs gaat dit van 25% tot 75%. 

 

In 2003 werd een nieuw decreet6 uitgevaardigd. De voornaamste aanpassingen hadden betrekking op 

de benoemingen en competenties van de leerkrachten. Een nieuw decreet wordt verwacht (Briquet, 

2006). 

 

Het belangrijkste doel voor deze immersiescholen is, net zoals de ‘gewone’ Waalse scholen, dat de 

leerlingen in het zesde leerjaar het diploma lager onderwijs behalen, het CEB, ‘Certificat d’études de 

base’, dat toegang verschaft tot het secundair onderwijs. Deze proeven zijn in het Frans opgesteld. 

 

Veel ouders en scholen waren vragende partij voor dit soort onderwijs. De ouders zijn vaak de aanzet 

achter deze immersieprogramma’s. Velen hebben hun eigen gebrekkige talenkennis als een 

belemmering op de arbeidsmarkt ervaren en wensen kost wat het kost dat hun kinderen tweetalig 

zouden worden. Deze ouders beschouwen de kennis van de tweede taal als een extra troef op de 

arbeidsmarkt en zien meertaligheid als een verrijking en een essentieel element om te slagen in het 

leven (De Groot, 2005; Demeulenaere, 2003). 

 

De eerste experimenten met immersieonderwijs werden in het schooljaar 1989-1990 gestart en in het 

schooljaar 1996-1997, na evaluatie, officieel erkend. De vorm van tweetalig onderwijs die in Wallonië 

mogelijk is geworden, heeft verschillende uitwerkingen gekregen naargelang van de scholen, maar 

kadert altijd in het decreet van 13 juli 1998 van de ‘Communauté Française de Belgique’.  

 

In het schooljaar 2005-2006 waren er 81  basisscholen die het immersieproject implementeerden. Dit 

was 4,8% van het totaal aantal Waalse basisscholen. 39 secundaire scholen boden toen een 

immersieprogramma aan (Briquet, 2006). Momenteel (schooljaar 2007-2008) zijn dat er reeds 

ongeveer 152 (P. Van de Craen, persoonlijke communicatie, 30 oktober, 2007). Onderstaande tabel 

geeft aan hoe het curriculum georganiseerd wordt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2003/08/28/83191.pdf 
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Kleuterschool Curriculumorganisatie 

Vanaf de 3de kleuterklas Tussen 50 en 75% van de activiteiten grijpen 

plaats in de tweede taal 

Basisschool Curriculumorganisatie 

Van 1ste tot en met 3de leerjaar Minimum 50/ maximum 75% van de leerstof 

wordt in de tweede taal onderwezen met 

uitzondering van Frans, turnen, zedenleer of 

godsdienst 

Van 4de tot 6de leerjaar Minimum 25 / maximum 65% van de leerstof 

wordt in de tweede taal onderwezen met 

uitzondering van Frans, turnen, zedenleer of 

godsdienst 
Tabel: Organisatie in Waalse scholen die het decreet Onkelinx implementeren (De Groot, 2005) 

 

Waalse basisscholen kunnen kiezen voor een ‘immersion massive’ of een ‘immersion partielle’. 
Een ‘immersion totale’ is niet toegelaten (Briquet, 2006). Bij een ‘immersion massive’ - programma 

wordt het grootste deel van de lessen (75%) in de doeltaal gegeven.  

Amper enkele uren worden in de T1 onderwezen. Deze verhouding zal naar het einde van het lager 

onderwijs toe omgewisseld worden omdat de T1 belangrijk blijft.  

 

Een voorbeeld: 

Cyclus Nederlands (T2) Frans (T1) 

1ste cyclus: 3de K, 1ste L, 2de L 75% 25% 

2de cyclus: 3de L, 4de L 50% 50% 

3e  cyclus  : 5de L, 6e L 25% 75% 

 

In de scholen die voor deze optie kiezen, leren de kinderen eerst lezen in de tweede taal (T2). Briquet 

(2006) vindt dit de beste oplossing. De kinderen zijn heel gemotiveerd om te leren lezen omdat er 

rondom hen veel wordt gelezen. Waneer ze kunnen lezen in de tweede taal (T2) zullen ze zeker nog 

gemotiveerd zijn om te leren lezen in de eerste taal (T1), want deze taal is het meest aanwezig in hun 

omgeving en dus ook het nuttigst voor hen. Het is het aantal uren waarin het kind ondergedompeld 

wordt in de tweede taal (T2) die maakt dat het kind zich de tweede taal (T2) eigen maakt: “L’intensité, 

c’est le fondement même de l’immersion” (Briquet, 2006, p.59). Dit gebeurt onbewust. Hij merkt 

tenslotte op dat het absoluut af te raden is de kinderen simultaan te leren lezen in de eerste taal (T1) 

en de tweede taal (T2). Ook de ouders mogen dit thuis niet doen. In het Frans en het Nederlands 

bijvoorbeeld bestaan er verschillende klanken. Dit zou het te ingewikkeld maken. Ook Piet Vervaecke, 

werkzaam bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie, directie onderwijs, deelt deze mening:  
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De kinderen leren op dat moment heel snel de andere taal lezen en schrijven, omdat heel wat 

basisvoorwaarden al lang vervuld zijn, en omdat de kinderen ook een heel sterk ontwikkeld 

metalinguïstisch bewustzijn hebben. De tweede reden is dat verwarring zo wordt vermeden. 

Pas als één spellingssysteem goed verankerd is, vat men het tweede aan. (Vervaecke, in 

Demeulenaere, 2003, p.32) 

 

Bij een ‘immersion partielle’ -programma daarentegen heeft ten minste 50% van de lessen plaats in de 

tweede taal (T2). Een voorbeeld: 

Cyclus Nederlands (T2) Frans (T1) 

1ste cyclus: 3de K, 1ste L, 2de L 50% 50% 

2de cyclus: 3de L, 4de L 50% 50% 

3de cyclus: 5de L, 6de L 50% 50% 

 

Deze scholen kiezen er bewust voor de leerlingen te leren lezen in het Frans (T1) omdat de T1 

belangrijk blijft. 

 

Verder mogen de secundaire immersiescholen volgens het decreet één vierde van het lessenrooster 

besteden aan lessen in de doeltaal (Briquet, 2006). 

 

Het Lycée Léonie de Waha wordt algemeen beschouwd als pionier van het immersie-onderwijs. Deze 

Luikse school uit het officieel gesubsidieerde onderwijs begon in 1989 een experimenteel 

immersieprogramma Engels (T2) in de derde kleuterklas. In het begin namen 21 leerlingen aan het 

programma deel. Elk jaar werd een leerjaar toegevoegd en in 1995-1996 zaten deze leerlingen in het 

6de leerjaar. Een deel van deze leerlingen bleef het immersieprogramma in het secundair onderwijs in 

Luik volgen. Sinds 2002 zijn deze leerlingen ingeschreven in het  hoger, al dan niet universitair, 

onderwijs (Briquet, 2006). 

 

3. De immersiemethode: pro’s en contra’s 
 

3.1. Enkele argumenten voor de CLIL-aanpak 

 

Van de Craen, Mondt & Allain (2007) zien in CLIL een innovatieve aanpak. Hun onderzoek belicht 

verschillende argumenten die erop wijzen dat deze vorm van onderwijs verschillende ‘voordelen’ biedt. 

Hun indeling zal verder gebruikt worden, aangevuld met ander onderzoek uit de literatuur. Drie 

onderzoeken van Belgische universiteiten worden vermeld: Comblain & Rondal (2001) (Universiteit 

Luik); Braun, De Man - De Vriendt & De Vriendt (2001, 2002) (Universiteiten Bergen en Brussel) en 

Lecocq et al. (2003) (Université Libre de Bruxelles). Daarbovenop wordt naar internationale resultaten 

verwezen. 
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3.1.1. Ontwikkeling van de tweede taal (T2) of doeltaal 

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leerlingen die de CLIL-aanpak volgen een betere 

taalverwerving in de tweede taal (T2) hebben dan leerlingen die een vreemde taal verwerven in het 

reguliere onderwijs (Dalton-Puffer, 2008; Hamers & Blanc, 2000; Knell et al., 2007; Van de Craen, 

Mondt & Allain, 2007). 

Bovendien kwam Dalton-Puffer (2008) tot de conclusie dat immersieleerlingen zich meer ontspannen 

voelen wanneer ze de T2 gebruiken. Hierbij aansluitend bleek uit interviews met Oostenrijkse CLIL-

leerkrachten dat deze leerkrachten van mening waren dat het er niet toe doet dat de 

immersieleerlingen taalfouten maken. Ook Vanspeybroeck (J. Vanspeybroeck, persoonlijke 

communicatie, 22 februari, 2008) merkte dit op. De immersieleerkrachten zijn verdraagzamer ten 

opzichte van het maken van fouten in de klas. Verder blijkt dat CLIL-leerlingen spreken, schrijven, 

luisteren en lezen in de tweede taal (T2) als natuurlijk ervaren (Merisuo-Storm, 2007).   

 

Deze immersieleerlingen kunnen ook vergeleken worden met kinderen van dezelfde leeftijd die deze 

tweede taal (T2) als moedertaal hebben. Volgens Braun et al. (2002) en Lecocq et al. (2003) zijn 

immersieleerlingen die Frans als tweede taal (T2) aangeboden krijgen, nog niet zo taalvaardig als de 

eentalige Nederlandstaligen, maar lijken na een relatief korte periode de voornaamste aspecten van 

het Nederlands te beheersen.  

Dit kwam eveneens naar voren in andere onderzoeken (Cummins & Swain, 1986; Dalton-Puffer, 2008; 

Johnstone, 2002; Westhoff, 1993) waaruit blijkt dat hun receptieve kennis (luisteren en lezen) 

vergelijkbaar is met die van moedertaalsprekers van de doeltaal. Een goede score op 

luisteroefeningen wijst er dus op dat deze immersieleerlingen begrepen wat er hen gezegd werd. Hier 

kan de link naar ‘comprehensible input’ gemaakt worden. Op het vlak van de productieve 

vaardigheden (spreken en schrijven) daarentegen bereiken de immersieleerlingen echter geen ‘native-

like’ niveau. Deze vier vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) worden gezien als de 

basistaalvaardigheden (Baker, 2006).  Ook op grammaticaal domein hebben ze nog geen ‘naive-like 

abilities’ ontwikkeld. Uit de onderzoeken van Dalton-Puffer (2008) en Merisuo-Storm (2007) komt 

bovendien naar voren dat de immersieleerlingen op het vlak van woordenschat heel hoog scoren . Op 

het vlak van spreken zijn de resultaten positiever bij Dalton-Puffer (2008) dan de andere vermelde 

onderzoeken. CLIL-leerlingen blijken vlotter te spreken en creatiever om te springen met de T2.  

Deze onderzoekers spreken zich voorzichtiger uit dan Comblain & Rondal (2001) en De Groot (2005). 

De eerstgenoemde auteurs stelden vast dat de verwerving van het Engels (T2) positief verliep bij 

immersieleerlingen uit het eerste en tweede leerjaar: zowel fonologisch, lexicaal als morfo-syntactisch 

komt het taalgebruik van de kinderen uit de immersieklas overeen met dat van de Engelstalige 

kinderen van dezelfde leeftijd. Deze immersieleerlingen vertoonden ook indrukwekkende 

vaardigheden in de T2 zowel op receptief (luisteren en lezen) als productief (spreken en schrijven) 

vlak.  
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De Groot (2005) ging de schrijfvaardigheid in het Nederlands (T2) na van leerlingen die tweetalig 

basisonderwijs volgden. Schrijven kan gezien worden als een hoogcognitieve vaardigheid en is een 

duidelijke indicator van de algemene taalvaardigheid van een kind. Immersieleerlingen leveren in 

zowat alle gevallen en categorieën vergelijkbare prestaties als de Nederlandstalige controlegroep in 

het Nederlandstalig onderwijs. Zelfs bij Franstalige leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs was 

geen achterstand op het vlak van schrijfvaardigheid merkbaar. 

 

3.1.2. Ontwikkeling van de moedertaal of eerste taal (T1) 

 

Hoewel volgens Briquet (2006) en Van de Craen, Lochtman, Ceuleers, Allain & Mondt (2007) ouders 

een grote angst hebben voor het Frans (T1) van hun kind, geven verschillende onderzoeken positieve 

resultaten weer voor wat betreft dit aspect. Uit het onderzoek van Braun et al. (2001) bleek dat 90 

procent van de kinderen voor alle taaltesten een resultaat boven het gemiddelde behaalde. Ook de 

eerder genoemde onderzoeken aan de universiteiten van Luik en Brussel wijzen in die richting.  

 

Comblain & Rondal (2001) vergeleken de prestaties van de immersieleerlingen op het einde van het 

tweede en in het begin van het vijfde leerjaar eerst met die van hun leeftijdsgenoten in 46 andere 

scholen van Luik en vervolgens met scholen uit de andere gebieden van de Franse Gemeenschap. 

Hieruit bleek dat de immersieleerlingen in de moedertaal beter scoorden dan de Franstaligen in het 

eentalig onderwijs. Ook in het werk van Briquet (2006), voormalig directeur van deze Luikse school, 

vinden we deze resultaten terug, nu voor de leerlingen uit het zesde leerjaar.  

 
Figuur: Grafische voorstelling van de resultaten van het gemeentelijk examen voor het gedeelte Frans op het einde van het 

zesde leerjaar (behalen van het CEB). Waha = immersieleerlingen 6de leerjaar, Ville = leerlingen 6de leerjaar uit de andere 

traditionele scholen van Luik 

 

Uit verschillende andere internationale onderzoeken blijkt dat kinderen die tweetalig onderwijs gevolgd 

hebben een gelijke kennis of zelfs een iets betere kennis zouden hebben van hun eerste taal (T1) dan 

kinderen uit het reguliere onderwijs (Coyle, 2007; Cummins & Swain, 1986; Dalton-Puffer,2008; 

Goorhuis-Brouwer & De Bot, 2005; Hamers & Blanc, 2000; Johnstone, 2002; Knell et al., 2007; 

Mehisto & Asser, 2007; Merisuo-Storm, 2007; Serra, 2007).  
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Wat wel naar voren komt uit onderzoeksresultaten is het feit dat de leerlingen in de eerste jaren een 

achterstand vertonen in hun beheersing van de geschreven T1, maar dat die achterstand na een 

zekere tijd verdwijnt, en zelfs ingehaald wordt.  

Uit deze onderzoeken komt dus naar voren dat de eerste taal (T1) dus absoluut niet lijdt onder het 

introduceren van een tweede taal (T2). Het immersieonderwijs lijkt geen invloed te hebben op de 

ontwikkeling van de moedertaal. Briquet (2006) verklaart deze goede resultaten, ondanks het feit dat 

deze leerlingen minder lessen in het Frans (T1) krijgen, onder andere omdat de sociale en culturele 

context toch nog steeds Franstalig blijft voor bijna alle leerlingen. De leerlingen blijven grotendeels 

geconfronteerd met het Frans (T1). 

 

Echter, Bibeau (in Demeulenaere, 2003), hoogleraar aan de universiteit van Montreal, stelt zich op dit 

vlak kritischer op. Hij stelde het evaluatiesysteem waarmee de taalvaardigheid van de leerlingen wordt 

beoordeeld in vraag. Wanneer immersieleerlingen even goed slagen in de examens als leerlingen uit 

het reguliere onderwijs, wil dit volgens Bibeau niet zeggen dat ze dezelfde taalvaardigheid hebben: 

S’ils réussissent les examens de français aussi bien que les petits Francophones, cela ne 

signifie pas qu’ils possèdent la compétence linguistique générale de ces derniers. Les 

examens contrôlent la connaissance relative aux programmes d’enseignement, mais non la 

compétence totale en langue. Il suffit d’examiner quelques analyses indépendantes faites par 

des linguistes (Spilka, Connors) pour constater qu’au Canada, les enfants de l’immersion ont 

de graves lacunes de vocabulaire, de grammaire et de prononciation. (Bibeau, in 

Demeulenaere, 2003, p.41) 

 

3.1.3. Vakkennis (kennis van de vakken die in T2 onderwezen worden) 

 

Eerst en vooral: welke vakken lenen zich ertoe in een tweede taal onderwezen te worden, en welke 

niet? Volgens Demeulenaere (2003) zouden in principe alle vakken in aanmerking kunnen en moeten 

komen, met liefst zoveel mogelijk variatie in de loop van het programma: het ene jaar wiskunde in het 

Nederlands onderwijzen, het andere jaar in het Frans, en omgekeerd voor wetenschap bijvoorbeeld. Ik 

vraag mij echter af of  dit wel haalbaar is voor de leerlingen. In de praktijk worden meestal vakken 

gekozen die te maken hebben met wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie,…om in T2 

onderwezen te worden. Men kiest dus liever voor concrete vakken waarbij de leerstof gemakkelijker in 

een reële context aangeboden kan worden dan vakken die te technisch of abstract zijn zoals 

wiskunde of fysica. Deze idee is nochtans niet wetenschappelijk gefundeerd. De getuigenis van 

Baetens Beardsmore (2003) maakt dit duidelijk:  

Onderzoek in Zwitserland en Italië heeft aangetoond dat het onderwijs van wiskunde in de 

tweede taal voor leerlingen tussen 9 en 13 jaar, ook de kennis van dat vak in de eerste taal 

verhoogt. De bijdrage is dus positief omdat de leraren meer aandacht hebben voor het 

overbrengen van begrippen in de plaats van eenvoudig de leerstof te doen slikken. (Baetens 

Beardsmore, 2003, p.14) 
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Ook Westhoff (1993) deelt deze mening. Vaak zijn vakken als rekenen, wiskunde en wetenschappen 

om deze goed te begrijpen minder afhankelijk van verbale bekwaamheid dan een vak als 

geschiedenis. Er wordt veel meer met cijfers, schema’s, formules en practica gewerkt, terwijl in de 

zaakvakken veel meer in woorden moet worden omschreven en uitgelegd. Als men dus de 

zaakvakken in de andere taal geeft, is het voor alle leerlingen juist het moeilijkst. Volgens Hamers & 

Blanc (2000) wordt de  inhoud in het geheugen opgeslagen en dat gebeurt onafhankelijk van taal. De 

leerder slaat dus de concepten op die niet aan een bepaalde taal verbonden zijn in zijn geheugen. De 

kennis verworven in één taal zou dus overgebracht kunnen worden naar een andere taal.  

 

De vraag is nu hoe goed de kennis van de vakken die in T2 onderwezen worden is bij 

immersieleerlingen. Verschillende onderzoeken resulteren in positieve resultaten (Johnstone, 2002; 

Merisuo-Storm, 2007; Serra, 2007; Van de Craen, Mondt & Allain, 2007). Er zijn geen indicaties dat 

vakkennis minder goed zou zijn in CLIL-klassen dan elders. Ook Comblain & Rondal (2001) delen 

deze mening. Zowel in het tweede als in het vijfde leerjaar haalden de immersieleerlingen betere 

resultaten voor wiskunde dan de leerlingen uit het regulier onderwijs.  

Ook in het werk van Briquet (2006) worden deze resultaten vermeld, maar dan voor de leerlingen uit 

het zesde leerjaar die het gemeentelijk examen aflegden om hun ‘CEB’ te behalen. Deze 

immersieleerlingen kregen de lessen wiskunde tot in het vierde leerjaar in het Nederlands (T2). De 

laatste twee jaren werden deze lessen in het Frans (T1) onderwezen. 

 

Leerkrachten daarentegen rapporteren het tegenovergestelde voor wat betreft wiskunde (Van de 

Craen, Ceuleers & Mondt, 2007; Van de Craen, Mondt & Allain, 2007). Ook in het onderzoek van 

Jäppinen (2005) wordt vermeld dat jongere leerlingen van zeven tot negen jaar in het begin enkele 

moeilijkheden hebben met abstracties.  

 

 

 
Figuur: Grafische voorstelling van de resultaten van het gemeentelijk examen voor het gedeelte Wiskunde op het einde van het 

zesde leerjaar (behalen van het CEB). Waha = immersieleerlingen 6de leerjaar, Ville = leerlingen 6de leerjaar uit de andere 

traditionele scholen van Luik. 
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Ook uit Canadees onderzoek kunnen we gelijkaardige conclusies trekken. In het  werk van Cummins 

& Swain (1986) lezen we dat er onderzoeken gebeurd zijn waarin immersieleerlingen getest zijn voor 

wiskunde, wetenschappen, geschiedenis en aardrijkskunde (vakken die in het Frans, T2, onderwezen 

werden) aan de hand van gestandaardiseerde Engelstalige testen. Hun prestaties werden vergeleken 

met studenten die een Engelstalig ‘gewoon’ programma volgden en die dus deze vakken in het Engels 

(T1) gekregen hadden. Hieruit bleek dat beide groepen gelijk scoorden. Dit lezen we ook in het werk 

van Dalton-Puffer (2008). In het werk van Westhoff (1993) blijkt dat de ondergedompelde leerlingen 

zelfs beter scoren voor rekenen en wiskunde. Voor de wetenschapsvakken presteerden ze even goed 

als hun in de moedertaal onderwezen leeftijdsgenoten..  

Voor vakkennis doet zich hetzelfde fenomeen voor als voor eerstetaalkennis: de leerlingen scoren aan 

het einde van het programma meestal even goed, en vaak zelfs iets beter dan leerlingen uit het 

reguliere onderwijs. Er is echter een vertraging op te merken in de loop van het programma, maar die 

wordt achteraf ingehaald (Demeulenaere, 2003). 

 

3.1.4. Attitudes en motivatie 

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de CLIL-aanpak de attitude en motivatie ten aanzien van talen 

beïnvloedt (Allain, 2004; Coonan, 2007; Coyle, 2007; Johnstone, 2002; Mehisto & Asser, 2007; 

Merisuo-Storm, 2007; Van de Craen, Mondt & Allain, 2007). Immersieleerlingen hebben positievere 

attitudes met betrekking tot het verwerven van een tweede taal dan hun leeftijdsgenoten in het 

eentalige onderwijs. Dit kan de motivatie ten goede komen en hen helpen bij het verwerven van talen. 

 

Een positieve motivatie is van essentieel belang bij het verwerven van een tweede taal of talen in het 

algemeen. Verschillende auteurs staan stil bij dit begrip (Krashen, 1981; Demeulenaere, 2003; 

Spoelders, 1974, 1998). Krashen (1981) stelt dat goede tweetaligheidscondities bereikt worden 

wanneer er een positieve motivatie is om die twee talen te kennen. Volgens De Houwer (2004) leren 

veel van onze jongeren in het middelbaar onderwijs te weinig wat betreft vreemde talen. Dikwijls is de 

grootste oorzaak het gebrek aan motivatie.  

Ook de motivatie van de ouders speelt een belangrijke rol. Het is bekend dat de motivatie van de 

ouders zelfs belangrijker is dan de kennis van de tweede taal of immersietaal door de ouders (Beheydt 

in Demeulenaere, 2003). Bovendien moet vermeld worden dat vele immersiescholen opgericht zijn op 

vraag van de ouders. Tenslotte is de motivatie van alle leerkrachten even belangrijk. Meertalig 

onderwijs vergt extra inspanningen van het hele lerarenkorps, ook omdat samenwerking van 

essentieel belang is bij dit soort onderwijs (Allain, 2004; Mehisto & Asser, 2007). Volgens de CLIL-

leerkrachten in het onderzoek van Coonan (2007) is het ook voor een deel dankzij hen dat de 

motivatie van deze leerlingen groot is. Deze leerkrachten passen strategieën toe die de participatie en 

het welbevinden van hun leerlingen vergroot. De CLIL-leerkrachten blijken ook heel gemotiveerd te 

zijn. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van de leerlingen (Merisuo-Storm, 2007). 
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Bovendien komt in het onderzoek van Merisuo-Storm (2007) naar voren dat de immersieleerlingen 

genieten van het gebruik van het Engels (T2) en dat ze fier zijn een tweede taal te kennen. Verder 

lezen we in verschillende werken dat leerlingen die immersieonderwijs volgen later ook vlugger open 

staan voor een derde en een vierde taal. Ook de ouders uit het onderzoek van Allain (2004) wijzen op 

dit voordeel. Uit het onderzoek van Merisuo-Storm (2007) bleek bijvoorbeeld dat de meeste 

immersieleerlingen graag nog een andere taal zouden willen leren. Dit sluit aan bij de idee van Van de 

Craen (P. Van de Craen, persoonlijke communicatie, 30 oktober, 2007): Europa wil niet alleen 

tweetalige, maar vooral meertalige burgers. Ook naar de arbeidsmarkt toe is dit heel belangrijk. Meer 

en meer bedrijven verwachten meertalige medewerkers. Deze idee herkennen we ook in de stelling 

van het Witboek (1995) dat elke Europese burger ernaar moet streven naast de moedertaal nog twee 

andere Europese talen te beheersen. 

 

Onderzoeken geven tenslotte weer dat CLIL-leerlingen zich bewust zijn van de culturele en 

linguïstische diversiteit van de gemeenschap (Allain, 2004; Coyle, 2007). Ze hebben ook een grotere 

capaciteit om later culturele vooroordelen te relativeren (Blondain et al., 1998; Comblain & Rondal, 

1993; De Rivière, 2004).  

Toutes les études montrent des effets très positifs dans le domaine affectif, avec des attitudes 

positives vis-à-vis des langues, de la culture, des gens qui parlent ces langues, de 

l’apprentissage d’une langue ou du développement de la confiance en soi. (Blondin et al., in 

Demeulenaere, 2003, p. 55) 

Van de Craen & Spoelders (1992) verwoorden dit in de andere richting: immersie kan enkel werken 

wanneer men een positieve attitude ten aanzien van de talen heeft. 

 

Een vroege introductie van een tweede taal heeft dus een positief effect op de affectieve, talige en 

culturele ontwikkeling van deze leerlingen. Daarbij vermeldt Krashen (1981) er wel bij het belangrijk is 

dat er voldoende contact is met de tweede taal. Het is belangrijk dat er op school en buiten de 

schoolomgeving genoeg contact is met de tweede taal. Onder invloed van de directe omgeving vormt 

het kind al snel een beeld van de taalverwerving, de T2-cultuur en de gebruikers van deze taal. 

Daarom is het belangrijk dat er onmiddellijk en zo vroeg mogelijk gecommuniceerd wordt met ‘native 

speakers’ en vooral met kinderen van dezelfde leeftijd omdat kinderen spontaner en minder geremd 

omgaan met een tweede taal in dit type contact. Dit is de beste garantie voor een onpartijdig beeld 

van de T2-cultuur (Spoelders,1998).  

 

Deze conclusies kunnen interessant zijn voor de situatie in België. Als we weten dat kinderen die al 

vanaf jonge leeftijd een tweede taal aanleren een positievere attitude ontwikkelen ten aanzien van die 

taal en van die gemeenschap, dan ben ik zeker voorstander om het immersieonderwijs in Wallonië 

nog meer te laten groeien, want dit onderwijs kan er misschien voor zorgen dat er meer respect 

tussen de Walen en de Vlamingen komt. In het verlengde hiervan ben ik zeker ook te vinden om het 

Frans aan te moedigen in de Vlaamse scholen.  
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3.1.5. Cognitieve aspecten 

 

Oudere studies over tweetalig onderwijs, vooral Amerikaanse dan, wijzen heel vaak op negatieve 

effecten van tweetaligheid op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Maar ondertussen is van dit 

vroege onderzoek aangetoond dat het nogal wat methodologische tekortkomingen vertoont, dat het 

vaak ideologisch gekleurd was en dat de conclusies onverantwoord waren (Beheydt, 2007). Peal & 

Lambert (1962) waren de eerste die aantoonden dat tweetaligheid geen negatief effect heeft op de 

ontwikkeling van de intelligentie omdat “hun intellect wordt gestimuleerd door het voortdurend 

overschakelen van het ene systeem van symbolen naar het andere. Tweetalige kinderen verwerven 

op die manier een grotere flexibiliteit” (Beheydt, 2007, p.29). Ook Jäppinen (2005) en De Rivière 

(2004) vermelden dat de leerder voortdurend een vergelijking maakt tussen de twee verschillende 

taalsystemen.  

Beheydt (2007) vindt echter dat we voorzichtig moeten zijn met de generalisering van het onderzoek 

van Peal & Lambert. De betrokken kinderen in deze studie waren allemaal middenklassekinderen uit 

gefavoriseerde milieus die geen moeite hadden met het tweetalig worden. Recenter onderzoek heeft 

laten zien dat de positieve effecten van tweetaligheid op het cognitieve functioneren zich niet 

voordoen “als er onvoldoende omgevingssteun is, of als de eerste taal denigrerend benaderd wordt, of 

als die een ondergewaardeerde minderheidstaal is” (Beheydt, 2007,p. 30). De factor intelligentie kan 

dus niet los gezien worden van de factor omgevingssteun. Volgens Beheydt (2007) zijn de positieve 

resultaten van tweetalig onderwijs op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen alleen gewaarborgd 

in een gunstige verwervingssituatie waar er voldoende omgevingssteun is. Deze idee herkennen we 

ook bij Spoelders (1998). Hij beweert dat tweetalig onderwijs (zoals het immersieonderwijs) of 

tweetalige opvoeding niet negatief is voor de intellectuele ontwikkeling, maar mits gunstige 

omstandigheden. 

 

Uit verschillende meer recente onderzoeken, waarin de proefpersonen beter vergelijkbaar waren, blijkt 

dat immersieleerlingen een meer ontwikkeld geheugen hebben en beter zijn bij geheugentaken en 

intelligentietesten dan eentalige kinderen (Comblain & Rondal, 1993; De Rivière, 2004;  Hamers & 

Blanc, 2000; Jäppinen, 2005; Van de Craen, Lochtman, Ceuleers, Allain & Mondt, 2007; Van de 

Craen, Mondt & Allain, 2007).  Een rijke taalomgeving, wat CLIL biedt, lijkt een positief effect te 

hebben op de cognitieve capaciteiten van de leerders. De CLIL-aanpak vraagt de leerder meer 

cognitief actief te zijn gedurende het leerproces. Het gaat er om dat meer neurale verbindingen 

gemaakt worden (zie ook later) (Van de Craen, Ceuleers & Mondt, 2007). Doordat de CLIL-lessen 

meer concentratie vragen van de leerlingen, zijn deze kinderen echter sneller vermoeid (Briquet, 2006; 

De Rivière, 2004; J. Vanspeybroeck, persoonlijke communicatie, 22 februari, 2008). 

 

Van de Craen, Mondt & Allain (2007) zijn tenslotte van mening dat deze cognitieve meerwaarde niet 

enkel toe te schrijven is aan de CLIL-aanpak zelf. Cognitieve voordelen blijken eveneens gerelateerd 

te zijn aan vroege ‘language learning’ onafhankelijk van de gebruikte methodologie. Jonge kinderen 

die de CLIL-aanpak genieten, halen hier dus cognitieve voordelen uit.  
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3.1.6. Gevolgen voor het brein 

 

“Meertalig onderwijs doet iets met ons brein. We leren sneller, in àlle domeinen”, aldus Van de Craen 

in een krantenartikel (‘Meertalig onderricht is dé oplossing’, Het Nieuwsblad, 26/04/2006). 

Hersenonderzoek geeft een extra dimensie aan het domein van twee- en meertaligheid. Het brein 

wordt benaderd als een spier die beter werkt naarmate ze gestimuleerd wordt. Er worden op die 

manier steeds meer neuronenbanen tussen de neuronen ‘gelegd’. Hoe meer stimulatie, hoe meer 

neuronenverbindingen; hoe minder stimulatie, hoe minder verbindingen (De Groot, 2005). De 

volgende figuur geeft dit weer: 

 

 
Figuur: het brein en de neuronale verbindingen van een baby, een zesjarige en een volwassene (van links naar rechts) 

 

Van de Craen (2007) maakt hierbij de link tussen de hersenen en ‘l’apprentissage’: 

Apprendre signifie inciter le cerveau à faire des connections neuronales. Ceci implique que le 

cerveau peut être influencé par des factuers externes facilement contrôlables en eux-mêmes. 

Un des facteurs contrôlables et généralement considéré comme indispensable pour l’évolution 

humaine, c’est précisément l’apprentissage, sous des formes implicites ou explicites, à l’école 

ou ailleurs… (Van de Craen, 2007, p.8) 

Leren komt er dus op neer dat de werking van het brein gestimuleerd wordt. Hij is van mening dat, op 

het vlak van het taalleren, het moderne Europese onderwijs hier de rol van stimulator op zich moet 

nemen. Volgens Van de Craen speelt het CLIL-onderwijs deze rol.   

 

Uit onderzoek komt naar voren dat de CLIL-aanpak ervoor zorgt dat de plasticiteit van het brein 

aangewakkerd wordt en dus helpt in het creëren van ‘betere’ hersenen (Van de Craen, Mondt & Allain, 

2007). Hoe komt men tot deze conclusies? Het maken van cognitieve taken zorgt voor veranderingen 

in de neurale activiteit in de hersenen. Deze veranderingen in activiteit kunnen gemeten worden aan 

de hand van verschillende technieken. Eén zo’n techniek is fMRI, ‘functional Magnetic Resonance 

Imaging’ (Goswami, 2004). Van de Craen, Ceuleers & Mondt (2007) en Van de Craen, Lochtman, 

Ceuleers, Allain & Mondt (2007) voerden zo’n studie uit en daaruit bleek dat er significante verschillen 

in hersenactiviteit waren tussen eentalige en tweetalige kinderen terwijl ze een rekenoefening 

maakten. Ook uit het doctoraatsonderzoek van Mondt aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) werden 

gelijkaardige conclusies waargenomen. Opvallend was dat meertalige kinderen bij bepaalde taken 

sneller werkten, terwijl ze minder intense hersenactiviteit vertoonden.  



 25

De onderzoekster ontdekte bovendien dat kinderen die al op vroege leeftijd van thuis uit tweetalig 

werden nog beter presteerden dan de zogenaamde ‘schooltweetaligen’. Mondt pleit dan ook voor 

meertalig onderwijs, en dan liefst nog op een zo jong mogelijke leeftijd (‘Tweetalige kinderen denken 

sneller’, De Standaard, 14/02/2006). Dus: “Bilingual brains are better” (De Groot, 2005, p.19). 

 

Deze resultaten leiden ons naar de vraag of kinderen nu gemakkelijker een tweede taal leren dan 

volwassenen. Dit brengt ons tot de discussie over het al dan niet bestaan van een kritische periode 

voor het verwerven van taal. Die term is afkomstig van E.H. Lenneberg, die het begrip gebruikte om te 

verwijzen naar een biologisch bepaalde maturatieperiode waarin een kind gemakkelijk een taal 

verwerft. Die periode sloot volgens hem af met het ingaan van de puberteit. Deze hypothese heeft 

veel kritiek gekregen, maar nu erkent men steeds uitdrukkelijker het bestaan van een kritische periode 

voor het verwerven van een taal. Dit wordt vanuit recent neurologisch onderzoek ondersteund. Uit 

onderzoek met moderne hersenbeeldtechnieken stelt men een explosieve groei in de taalregio’s in de 

hersenen vast, evenals de afname van die groei rond de puberteit. Deze resultaten versterken de 

conclusie van een genetisch bepaalde kritische periode voor taalverwerving (Beheydt, 2007). 

Daarmee lijkt de conclusie dat kinderen gemakkelijker een tweede taal verwerven dan volwassenen 

wel te kloppen. Beheydt (2007) en Goswami (2004) zijn echter meer te vinden voor de term gevoelige 

periode dan het te strikte begrip kritische periode. Na die gevoelige periode is er volgens hen nog 

tweedetaalverwerving mogelijk, maar die vertoont veel meer variatie tussen individuen en het wordt 

gemiddeld genomen steeds moeilijker om een moedertalige competentie te bereiken. Beheydt (2007) 

pleit er dan ook voor om vroeg te beginnen met tweedetaalverwerving. Ook de voorstanders van het 

immersieonderwijs vinden het een belangrijke voorwaarde dit soort onderwijs te beginnen vanaf jonge 

leeftijd (Briquet, 2006; Comblain & Rondal, 2001), hoewel uit het onderzoek van Comblain & Rondal 

(2001) bleek dat het programma voor vier- à vijfjarigen iets moeilijker en trager verliep. De nodige 

opvolging moet er wel zijn (De Groot, 2005). 

 

3.1.7. Besluit 

 

Heel wat onderzoeken op verschillende gebieden geven positieve resultaten weer voor kinderen die 

immersieonderwijs volgen. Tevens blijkt dat de belangrijkste betrokkenen in het algemeen zeer 

tevreden zijn. De leerlingen zijn heel enthousiast (Allain, 2004; Johnstone, 2002; Mehisto & Asser, 

2007). Hoewel sommige ouders aanvankelijk twijfels hebben over de beslissing om hun kind tweetalig 

onderwijs te laten volgen (De Groot, 2005; Van de Craen, Lochtman, Ceuleers, Allain & Mondt, 2007), 

tonen de ouders in het algemeen een positieve attitude ten aanzien van dit onderwijs en geloven ze in 

de voordelen van immersie. Ze blijken heel tevreden te zijn met de prestaties van hun kind (De Groot, 

2005; Johnstone, 2002; Mehisto & Asser, 2007; Van de Craen, Lochtman, Ceuleers, Allain & Mondt, 

2007). Meerdere ouders uit het onderzoek van Allain (2004) vragen zich wel af of deze goede 

resultaten te wijten zijn aan het project of aan de capaciteiten van hun kind. Ouders waarvan het kind 

in het reguliere onderwijs zit waar er tevens immersieklassen zijn, hebben daarentegen ambivalente 

attitudes (Johnstone, 2002).  
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Verder zijn de leerkrachten in het algemeen tevreden over dit onderwijs (Johnstone, 2002; Mehisto & 

Asser, 2007). De leerkrachten uit het onderzoek van Van de Craen, Lochtman, Ceuleers, Allain & 

Mondt (2007) stonden daarentegen eerst negatief ten aanzien van het programma. Nadien 

veranderde hun attitude in de positieve richting. Ook de helft van de leerkrachten uit het onderzoek 

van De Groot (2005) stelde zich eerder aarzelend op. 80 procent van de bevraagde 

immersieleerkrachten in het onderzoek van Coonan (2007) vindt dat hun leerlingen het in het 

algemeen goed doen. Tenslotte zijn ook de directies gewonnen voor dit project (De Groot, 2005; 

Mehisto & Asser, 2007).  

De CLIL-aanpak kan beschouwd worden als een innovatieve methode voor het leren van talen, zoals 

Van de Craen vermeldde tijdens de ABLA-conferentie te Leuven: “Cette approche est vraiment une 

approche communicative. Cette approche stimule les apprenants et les enseignants. Cette approche 

met en pratique les théories récentes d’apprentissage des langues. Cette approche est innovatrice…” 

(Van de Craen, 2007, p.11). Het succes van deze projecten is ook voor een deel te verklaren door de 

stimulerende omgeving van de enthousiaste betrokkenen, leraren en ouders. Hoewel het 

immersieprogramma over het algemeen positief geëvalueerd wordt, is er geen sprake van 

hoerageroep. Braun et al. (2002) benadrukken dat het immersieonderwijs nauw dient opgevolgd te 

worden om een positieve evolutie te kunnen garanderen. 

 

Tenslotte moet opgemerkt worden dat bovenstaande onderzoeken en resultaten toch met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Mijn inziens moet men steeds in het achterhoofd 

houden op welke manier, in welke context en met welke kinderen deze onderzoeken plaatsvonden. 

Bovendien hangen deze resultaten van verschillende factoren af: kenmerken van de leerling, 

kenmerken van de leerkracht, de gehanteerde didactiek, het aantal uren T1 en T2, het al dan niet 

thuis inoefenen van deT2,…Men moet dus heel voorzichtig omspringen met onderzoeksresultaten en 

ze niet te snel gaan vergelijken met een andere realiteit. Ook Dalton-Puffer (2008) merkt dit op vanuit 

een internationale invalshoek. De interpretatie van onderwijsprogramma’s in een concrete situatie kan 

variëren van land tot land. Het is daarom belangrijk te vermelden, zegt ze, dat haar beschreven CLIL-

onderzoeken gebaseerd zijn op haar eigen onderzoek van Oostenrijkse CLIL-lessen. 

 

3.2. Enkele knelpunten van de CLIL -aanpak 

 

Niet enkel de positieve resultaten die het immersieonderwijs boekt worden in dit werk aangehaald, ook 

wordt er met een kritische bril naar deze projecten gekeken. Demeulenaere (2003) stelde een stand 

van zaken op van een aantal experimenten met meertalig onderwijs in Franstalig onderwijs waarin een 

aantal knelpunten van dit onderwijs aan bod komen. Deze worden in drie clusters verdeeld: praktische 

problemen, didactische moeilijkheden en maatschappelijke vragen. Deze indeling wordt overgenomen 

en aangevuld met andere onderzoeken en met nog andere naar boven gekomen knelpunten. 
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3.2.1. Praktisch 

 

Ten eerste is uit verschillende experimenten gebleken dat dit soort onderwijs een grote inspanning 

vraagt van de hele school. Tweetalig onderwijs oprichten in een school kan alleen als alle 

participanten bij het project betrokken worden: schooldirectie, leerkrachten, administratieve diensten, 

leerlingen en ouders. Zoals reeds eerder gezegd is een goede samenwerking en communicatie 

tussen deze actoren van cruciaal belang.  

In het onderzoek van Mehisto & Asser (2007) komt enerzijds naar voren dat leerkrachten de 

samenwerking tussen de leerkrachten soms een probleem vinden. Anderzijds zijn de bevraagde 

ouders uit dit onderzoek van mening dat de samenwerking en communicatie met de school beter kan. 

De helft van deze ouders zou meer informatie over verschillende topics (methode, doelen, vooruitgang 

kind,…) willen krijgen. Dit kwam eveneens naar voren in het onderzoek van Van de Craen, Lochtman, 

Ceuleers, Allain & Mondt (2007). De ouders uit het onderzoek van Merisuo-Storm (2007) en Blondin & 

Straeten (2002) verwachten ook meer oudercontacten dan andere ouders zodat ze gerustgesteld 

zouden zijn dat hun kind het goed stelt op school, want ouders zijn dikwijls ongerust, zoals reeds 

eerder vermeld (De Groot, 2005).  

 

Een tweede organisatorisch probleem die verschillende onderzoeken rapporteren is de aanwerving 

van geschikte leerkrachten. Het is moeilijk om geschikte leerkrachten te vinden én in verschillende 

landen blijkt er een tekort aan CLIL-leerkrachten te zijn (Mehisto & Asser, 2007). Ook in Wallonië is dit 

zeker niet vanzelfsprekend, want de kandidaten moeten voldoen aan de diplomavereisten én aan de 

taalvereisten van de gemeenschap waarvoor ze werken aangezien men met ‘native speakers’ werkt. 

Deze leerkrachten moeten een pedagogisch diploma bezitten dat ze verworven hebben in het land 

waar men de immersietaal of tweede taal spreekt. ‘Une connaissance fonctionelle’ van de Franse taal 

wordt verwacht. Hieronder verstaat men dat de leerkracht in staat is zijn collega’s, de leerlingen en de 

ouders te begrijpen. Ook moet hij in staat zijn dagdagelijkse gesprekken te voeren. Bovendien 

verwacht men van deze leerkrachten dat ze over ‘une connaissance approfondie’ van de tweede taal 

beschikken. Verder moeten deze leerkrachten een examen over hun functionele kennis van het Frans, 

georganiseerd door de Franstalige Gemeenschap, afleggen om benoemd te kunnen worden (Decreet 

19987, 20038). Het decreet 2003 voorziet wel een lijst van voldoende geachte diploma’s om te kunnen 

les geven in het immersieonderwijs aangezien het een grote moeilijkheid is ‘native speakers’ die 

voldoen aan deze vereisten te recruteren (Blondin & Straeten 2002; Briquet, 2006; De Groot, 2005). 

Om benoemd te kunnen worden moeten ‘non natif’- leerkrachten wel een examen afleggen, 

georganiseerd door de Franstalige Gemeenschap, om hun ‘connaissance approfondie’ van de tweede 

taal na te gaan. Volgens een directeur uit het immersieonderwijs zou een samenwerkingsakkoord 

tussen de Vlaamse, Waalse en Duitstalige gemeenschap, waardoor uitwisseling van leerkrachten 

wordt vergemakkelijkt, de scholen een grote stap vooruit helpen (De Groot, 2005).  

                                                 
7 http://archive.pcf.be/99203RBEI154376?action=browse 
8 http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2003/08/28/83191.pdf 
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Demeulenaere (2003) vermeldt in haar werk nog enkele moeilijkheden op dit vlak voor 

immersiescholen die het Nederlands als tweede taal (T2) aanbieden. Allereerst maken de Franstalige 

leerkrachten zich zorgen over hun werkzekerheid. Bovendien blijkt het niet evident te zijn 

Nederlandstalige leerkrachten aan te trekken in het Franstalig onderwijs. Vlaamse leerkrachten 

worden beter betaald in Vlaanderen. Verder is er aan het tweetalig onderwijs geen extra vergoeding 

gekoppeld. Tenslotte is de bezoldiging problematisch, aangezien de dienstjaren van een 

Nederlandstalige leerkracht in het Nederlandstalige onderwijs niet meetellen wanneer hij of zij in het 

Franstalig onderwijs terechtkomt.  

Ook de vooropleiding van de leerkrachten zorgt vaak voor problemen. Een aangepaste opleiding voor 

immersieleerkrachten zou een meerwaarde bieden. Leerkrachten moeten ervoor zorgen dat de 

taalvaardigheid gestimuleerd wordt. Ze moeten inzicht hebben in taalverwervingsprocessen en in 

tweetaligheid. Een zekere theoretische en didactische opleiding is hiervoor nodig (Allain, 2004; De 

Groot, 2005; Johnstone, 2002; Mehisto & Asser 2007; Van de Craen, Ceuleers & Mondt, 2007). Wel 

loopt er sinds 2001 een initiatief van negen Europese universiteiten, waaronder de VUB, om een 

specifieke opleiding in te richten bedoeld voor leraren die in dergelijk meertalig onderwijs lesgeven. Dit 

initiatief heet ALPME (‘Advanced Level Programme for Multilingual Education’)9. Het is bedoeld voor 

leraren van alle niveaus, van kleuterleiders tot licentiaten. Aan de VUB heet het programma 

PAVOLEMO/FORMADEP (‘Postacademische Vorming voor Leraren Meertalig Onderwijs/Formation 

des Enseignants Plurilingues’) (Demeulenaere, 2003). Briquet (2006) en Vanspeybroeck (2008) 

melden tenslotte ook de moeilijkheid om immersieleerkrachten te vervangen bij afwezigheden 

(bijvoorbeeld bij ziekte). 

 

Een derde knelpunt op dit vlak is het principe van continuïteit. Een visie op lange termijn is van 

essentieel belang. Het moet gaan om een langetermijnproject. “Uit wat we vandaag weten over 

‘taalverlies’ blijkt immers dat kortstondig TTO niet leidt tot blijvend rendement. Experimenten van een 

jaar hebben dus geen zin” (Beheydt, 2007, p. 37). Er moet continuïteit gegarandeerd worden zodat de 

kinderen tot aan het einde van de basisschool, zelfs tot aan het einde van het secundair onderwijs, 

aan dit project kunnen deelnemen. 

 

3.2.2. Didactisch 

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er op didactisch vlak problemen ervaren worden. Ten eerste 

bestaat er geen specifiek didactisch materiaal voor meertalig onderwijs. Het is een persoonlijke 

zoektocht voor de leerkracht. Beheydt (2007) noemt het een didactiek van ‘gissen en missen’. Deze 

vaststelling wordt evenzeer teruggevonden bij de bevraagde leerkrachten in het onderzoek van 

Coonan (2007). Deze leerkrachten vinden dat het veel moeite en tijd kost om zelf didactisch materiaal 

te zoeken, te selecteren en aan te passen. Ook uit het onderzoek van Demeulenaere (2003) blijkt dat 

er duidelijk behoefte is aan specifieke en aangepaste leermethodes voor het immersieonderwijs.  

                                                 
9 Voor meer uitleg over dit programma kan naar de volgende link verwezen worden:  
 http://web.fu-berlin.de/elc/bulletin/9/en/craen-perez.html  
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Toch kunnen de immersieleerkrachten in het Waalse onderwijs die het Nederlands als tweede taal 

(T2) aanbieden volgens Demeulenaere (2003) beroep doen op andere projecten die eerder ontwikkeld 

werden voor taalgemengde Brusselse klassen in het Nederlandstalig onderwijs, zoals bijvoorbeeld de 

projecten Taalvaart en Steunpunt Nederlands als Tweede Taal (NT2) van de KU Leuven. Deze 

projecten zijn op zich niet bedoeld voor het immersieonderwijs, maar kunnen wel gebruikt worden voor 

dit soort onderwijs, net zoals leermethodes die eigenlijk bedoeld zijn voor het reguliere 

Nederlandstalige onderwijs.  

De CLIL-scholen in Nederland daarentegen kunnen gebruik maken van een instrument speciaal 

ontwikkeld voor CLIL-leerkrachten. Tips en richtlijnen voor hun aanpak kunnen ze terugvinden op een 

cd-rom (de Graaff, Koopman, Anikina & Westhoff, 2007). 

 

Ten tweede melden leerkrachten en directies dat het niet eenvoudig is te weten of ze het 

immersieprogramma op de juiste manier invullen. Scholen vragen naar wetenschappelijke en 

didactische begeleiding. Een ‘comité d’accompagnement’ die onder andere zou bestaan uit leden van 

de inspectie en een persoon uit het hoger onderwijs zou hier interessant kunnen zijn (Allain, 2004; 

Blondin & Straeten, 2002; Briquet, 2006; De Groot, 2005). 

 

Verder kan de didactiek van het tweetalig onderwijs niet dezelfde zijn als in het moedertalige 

onderwijs, maar ook niet als in het vreemdetalenonderwijs. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 

een tweede taal beter wordt aangeleerd als men ook formele instructie krijgt in die taal (Coonan, 2007; 

de Graaff et al., 2007; Demeulenaere, 2003; Serra, 2007). Louter onderdompeling in een tweede taal 

volstaat dus niet. “Immersie moet gepaard gaan met vormgerichte taalinstructie om tot een goede, 

communicatieve, maar ook formeel correcte taalvaardigheid te leiden” (Demeulenaere, 2003, p.28). 

De aandacht gaat dus naar een zekere ‘focus on form’. Een didactische werkvorm die volgens 

Beheydt (2007) hier goed bij aansluit is het taakgericht onderwijs. Dit onderwijs bestaat uit het laten 

uitvoeren van taken in de klas die een beroep doen op de taalvaardigheden van de leerders, maar die 

vooral gericht zijn op de betekenis. Deze ‘communicatieve taak’ moet volgens hem ook de 

vormgevoeligheid van de leerlingen stimuleren. Verschillende middelen kunnen hierbij gebruikt 

worden, zoals bijvoorbeeld verbale of visuele ondersteuning van nieuwe woordenschat. De link met de 

input- en outputhypothese van Krashen en Swain is hier duidelijk. Begrijpelijk taalaanbod alleen 

volstaat niet. Leerlingen moeten ook gedwongen worden (‘pushed output’) om de taal effectief te 

gebruiken. Beheydt (2005) en Briquet (2006) sommen enkele richtlijnen op voor een goede CLIL-

lespraktijk: meer contextuele en visuele steun, meer instructies en meer organisatorische explicitering, 

gebruik van audiovisueel materiaal en van voorwerpen, veel herhalingen, parafrasen en 

samenvattingen,…Tijdens mijn observatie bij de derde kleuterklas vond ik deze voorschriften terug. 

De klasmuren hangen vol prenten. Er worden voorwerpen gebruikt om iets uit te leggen. De leerkracht 

herhaalt veel. De antwoorden van de kinderen in het Frans (T1) worden door de leerkracht herhaald in 

het Nederlands (T2).  
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Ook Vanspeybroeck (J. Vanspeybroeck, persoonlijke communicatie, 22 februari, 2008) vertelde tijdens 

haar uiteenzetting op de studiedag dat ze haar lessen heel visueel naar voren brengt en heel veel 

herhaalt tijdens de les. Alles wordt met handen en voeten uitgelegd opdat de kinderen de leerkracht 

zouden begrijpen. Aangezien men van een immersieleerkracht verwacht dat hij of zij altijd in de 

tweede taal spreekt met de leerlingen, is dit voor hen en voor de leerlingen niet altijd gemakkelijk, 

bijvoorbeeld wanneer er op de speelplaats conflicten zijn of ongevallen gebeuren (J. Vanspeybroeck, 

persoonlijke communicatie, 22 februari 2008). 

 

Overigens zijn deze kinderen, zoals reeds eerder vermeld, op het einde van de dag vermoeid omdat 

deze onderwijsmethode een grote inspanning van hen vraagt, vooral qua concentratie. Het leren van 

twee talen is niet te onderschatten voor deze kinderen (Briquet, 2006; De Rivière, 2004; J. 

Vanspeybroeck, persoonlijke communicatie, 22 februari, 2008). Briquet (2006) geeft ouders de raad 

mee hun kind niet te overstelpen met parascolaire activiteiten.  

 

Een ander nadeel dat nauw aansluit bij het didactische is het feit dat de ouders niet goed kunnen 

helpen bij het huiswerk van hun kind omdat ze meestal de immersietaal niet eigen zijn (Briquet, 2006; 

J. Vanspeybroeck, persoonlijke communicatie, 22 februari, 2008). Briquet (2006) raadt deze ouders 

dan ook aan zich terug te trekken bij de huiswerken in de tweede taal (T2). 

 

Dit leidt ons uiteindelijk tot de vraag of immersieleerlingen tot additieve tweetaligheid komen of niet. 

Men moet weten dat de perfect tweetalige niet bestaat. In het werk van Baetens Beardsmore (1986) 

lezen we zelfs dat het heel moeilijk vast te leggen is hoe tweetalig een spreker moet zijn om als een 

‘bilingual’ gezien te worden. Volgens Demeulenaere (2003) mag men verwachten dat een goed 

omkaderd immersieprogramma in een positieve en motiverende sociale context en met normaal 

begaafde kinderen leidt tot additieve tweetaligheid, waarbij de kennis van de T1 vergelijkbaar is met 

leeftijdsgenoten uit het reguliere onderwijs, en waarbij de vaardigheid in T2 wel vlot is, maar 

hoogstwaarschijnlijk niet vergelijkbaar is met die van moedertaalsprekers van dezelfde leeftijd. Er is 

dus geen sprake van een gebrekkige taalvaardigheid in de twee talen, semilinguïsme genaamd 

(Baetens Beardsmore, 1986). Ook Beheydt (2007) is van mening dat men niet kan verwachten dat 

immersieleerlingen moedertaalsprekers worden van twee talen.  

 

Tenslotte zijn velen van mening dat kinderen die twee talen gelijktijdig aangeboden krijgen, zoals in 

het immersieonderwijs, de twee talen zullen vermengen. Er zou verwarring ontstaan. Het is inderdaad 

zo dat een kind in bepaalde fases van het taalverwervingsproces bepaalde woorden of grammaticale 

structuren eigen aan de verschillende talen vermengt. Er is sprake van transfer van de ene taal naar 

de andere, maar dit is niet noodzakelijk iets negatiefs, maar kan in tegendeel het bewijs zijn van een 

grotere gevoeligheid voor taalkundige nuances (Baker, 2006; De Houwer, 1999; Genesee, 2000). Het 

kind is zich bovendien bewust van het verschil tussen de twee talen en vertaalt niet, maar denkt in de 

twee talen. Tweetalig opgevoede kinderen moeten wel steeds kiezen: wat met wie?, wat waar?, wat 

wanneer?,… Ze verbinden dus het verschil aan de persoon.  
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De volwassenen moeten dus ‘normeren’ (H. Schmidt, persoonlijke communicatie, 22 februari, 2008)10. 

Daarom blijft het principe ‘één leerkracht - één taal – één lokaal’ belangrijk. Het gebruik van een 

bepaalde taal is zowel plaats- , contextgebonden als persoonsgebonden. Op die manier zal een kind 

probleemloos het onderscheid tussen de talen kunnen maken en zal er geen vermenging zijn. Men 

moet weten dat « la séparation des langues s’achève entre trois et cinq ans » (Lietti, 1994, p.170). Uit 

onderzoek blijkt tenslotte dat menging een marginaal verschijnsel is (Appel & Vermeer, in Gillis & 

Schaerlaekens, 2000).  

 

3.2.3. Maatschappelijk 

 

Men zegt wel eens: immersiescholen zijn elitescholen. Beheydt (2007) is van mening dat het 

voornamelijk hooggemotiveerde, goed opgeleide middenklasseouders zijn die hun kinderen in het 

tweetalig onderwijs inschrijven. In het artikel van Blondin & Straeten (2002) daarentegen komt de idee 

naar voren dat het immersieonderwijs vandaag de dag veel democratischer en minder elitair is als 

vroeger. Zoals Hamers & Blanc (2000) vermelden:  

Dans toutes les cultures et à toutes les époques, les élites ont procuré une éducation bilingue 

à leurs enfants quand cela leur semblait nécessaire, soit en employant un professeur privé, 

soit en envoyant l’enfant dans une école pour l’élite, souvent dans un pays où la seconde 

langue est parlée. Dans la dernière partie du vingtième siècle, certains groupes dominants ont 

adopté une façon plus démocratique d’assurer une éducation bilingue, c’est-à-dire les 

programmes d’immersion. (Hamers & Blanc, 2000, p. 331) 

Uit een recente enquête van de INRA-Belgium (2001) waar 700 ouders van leerlingen aan deelnamen 

(waarvan 404 uit de Waalse Gemeenschap) blijkt dat 4 op 10 leerlingen de gelegenheid krijgen om 

‘les langues complementaires’ te leren, zowel op school als buiten de school (door taalstages, 

parascolaire activiteiten of reizen in het buitenland).  Velen zien daardoor de mogelijkheid van 

tweetalig onderwijs ‘accesible à tous’ en zien in dit gratis onderwijs ook een toegang voor families 

‘moins fortunées’ (Blondin & Straeten, 2002). Ook Briquet (2006), Johnstone (2002) en Serra (2007) 

zijn van mening dat meer en meer kinderen aan het immersieonderwijs kunnen deelnemen, wat 

bewijst dat dit soort onderwijs zeker niet elitair is. Aangezien er echter nog maar enkele Waalse 

scholen immersieonderwijs aanbieden blijft het een privilege, niet enkel van economische aard, maar 

een privilege voor zij die het geluk hebben dicht bij zo’n school te wonen en voor ouders die goed 

geïnformeerd zijn en zelfs bereid zijn hun kind meerdere jaren op voorhand in zo’n school in te 

schrijven. Hoe meer immersiescholen er zullen zijn, hoe meer mensen op de hoogte zullen zijn van dit 

onderwijs en hoe meer deze innovatie toegankelijk zal zijn voor alle kinderen (Blondin & Straeten, 

2002).  

 

 

                                                 
10 Hans Schmidt is pedagogisch begeleider bij het OVSG. Hij werd uitgenodigd op de studiedag ‘Frans leren in 
de basisschool’, georganiseerd door de Vlor, te Brussel. Ik was aanwezig tijdens zijn uiteenzetting over 
taalinitiatie. 
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Beheydt (2001, 2007) is echter van mening dat men op die manier een duale samenleving aan het 

creëren is, “waarin een kloof geslagen wordt tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’, tussen de nieuwe 

tweetalige elite die dankzij haar goedgemotiveerde ouders een tweetalige opvoeding heeft gekregen 

en de rest die zich maar moet blijven behelpen in het Nederlands” (Beheydt, 2007, p.39). Bovendien 

selecteert men in sommige scholen aan de hand van testen de ‘beste’ leerlingen die aan het 

immersieprogramma mogen deelnemen (W. Van Loon, persoonlijke communicatie, 26 maart, 2008). 

Is immersieonderwijs dan wel nog voor iedereen toegankelijk? 

 

Verder kunnen we ons de vraag stellen of het immersieonderwijs geschikt is voor tragere en zwakkere 

kinderen. Allereerst moet uitgemaakt worden welke problemen zich kunnen voordoen bij kinderen. 

Volgens Geneese (2007) kunnen ‘riskkinderen’ ingedeeld worden op de volgende manier: onder de 

gemiddelde algemene bekwaamheid, leer- of taalstoornissen, socio-economische status (SES) en 

etnische minderheidsgroepen. Het antwoord op de vraag hierboven lokt discussie uit. Voor- en 

tegenstanders verdedigen zicht met verschillende argumenten. 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ‘riskkinderen’ het niet slecht doen in het immersieonderwijs 

(Bruck, 1979; Gaffney, 1999; Geneese, 2007). Immersie blijkt volgens hen zelfs de beste methode te 

zijn voor deze kinderen, want er wordt op een andere manier te werk gegaan dan in het reguliere 

onderwijs. Mehisto & Asser (2007) vinden wel dat, als de CLIL-aanpak voor alle leerders functioneert, 

het belangrijk is dat de leerkrachten strategieën aangeleerd worden om de zwakkere kinderen te 

begeleiden. Ook Baetens Beardsmore (2003) is van mening dat de manier waarmee men met tragere 

en zwakkere kinderen in het tweetalig onderwijs omgaat het verschil maakt. 

Overigens zijn meerdere onderzoekers het eens dat deze leerlingen niet meer nadelen hebben dan 

wanneer ze in het reguliere onderwijs zouden zitten. De problemen die deze kinderen hebben kunnen 

niet volledig gerelateerd worden aan de CLIL-situatie (Coonan, 2007; Cummins & Swain, 1986; 

Gaffney, 1999; Johnstone, 2002). 

 

Anderen daarentegen stellen zich negatiever op. Beheydt (2007) en Schaerlaekens (2003) vinden dat 

voor de leerlingen met een of andere vorm van leerstoornis het tweetalig onderwijs niet meteen is 

aangewezen. Volgens Beheydt (2007) komt ongeveer een kwart van de leerlingen al niet in 

aanmerking voor het tweetalig onderwijs als we kijken naar het aantal allochtonen en leerlingen met 

een leerstoornis in het totaal aantal leerlingen van het basisonderwijs. Daarmee komt de idee van 

democratisch en inclusief onderwijs een stuk verderaf te liggen. Ook Van Loon (W. Van Loon, 

persoonlijke communicatie, 26 maart, 2008), leerkracht Nederlands in het Waalse reguliere onderwijs, 

vindt dat het immersieonderwijs wel een goed initiatief is, maar niet geschikt is voor alle leerlingen. 

Tenslotte is Briquet (2006), toenmalig directeur van een Luikse immersieschool die dus heel wat 

ervaring op dit vlak heeft, van mening dat het immersieonderwijs voor 90 à 95 procent van de kinderen 

aangewezen is. Voor kinderen met een zware taalhandicap en voor kinderen met leerstoornissen 

(onder andere dyslexie) vraagt dit soort onderwijs een te grote inspanning. Hij vermeldt er wel bij dat 

het niet door het immersieonderwijs is dat kinderen dyslectisch worden. “L’immersion ne ‘fabrique’ pas 

des dyslexiques” (Briquet, 2006, p.144).  
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Ook kinderen die zich niet aangesproken voelen door de tweede taal (T2) keren beter terug naar het 

reguliere onderwijs. Verder zouden onrijpe kinderen eveneens beter in het reguliere onderwijs blijven 

(Briquet, 2006; Gaffney, 1999; Johnstone, 2002). Dit kwam eveneens naar voren in het onderzoek van 

Mehisto & Asser (2007) bij de bevraagde CLIL-leerkrachten: 

Seventy-three percent (73%) of teachers indicated that one to three students and twelve 

percent (12%) of teachers that more than five students in their classes should not be studying 

in the CLIL-programme, because they have discipline problems, are academically weak or are 

not motivated to learn. Fifteen percent (15%) stated that all children are capable of studying in 

the programme. (Mehisto & Asser, 2007, p.693) 

In Spanje bestaan er wel scholen waar kinderen met speciale noden een tweede taal kunnen 

verwerven. Het onderwijs wordt dan aangepast voor hen (Briquet, 2006). 

 

Een bijzondere groep kinderen die hier extra aandacht verdient zijn de allochtone kinderen. Beheydt 

(2007) vraagt zich af hoe deze kinderen die een andere thuistaal hebben dan in het onderwijs 

aangeleerd wordt zich voelen. Vaak komen zij uit een sociaal minder geprivilegieerde achtergrond. 

Het blijkt dat anderstalige allochtone leerlingen meer schoolachterstand in het basisonderwijs hebben 

en hun taalvaardigheid in het Nederlands niet het niveau van dat van de Nederlandstalige kinderen 

haalt. Het gevaar bestaat erin dat veel allochtone kinderen bij tweetalig onderwijs in een situatie van 

dubbele immersie zullen terechtkomen: immersie in het Nederlands en immersie in de tweede taal, 

twee talen die dan als maatschappelijk relevante talen zullen aanzien worden in tegenstelling tot de 

gestigmatiseerde thuistaal. Bovendien komt uit verschillende onderzoeken naar voren dat kinderen 

met een minderheidstaal als thuistaal reeds meer dan voldoende problemen hebben met één taal en 

dat tweetalig onderwijs wel eens tot ‘halftaligheid’ (semilinguism) in beide talen leidt. Van de Craen, 

Ceuleers & Mondt (2007) vinden daarentegen dat de CLIL-aanpak voor alle leerders positief kan zijn, 

ongeacht hun sociaal-economische status (SES) en hun taalachtergrond, gezien de positieve 

resultaten van hun onderzoek bij migrantenkinderen. Men moet wel rekening houden met de 

sociolinguïstische context van de doelgroep. Ook Johnstone (2002) deelt deze mening. ‘L1 minority 

children’ doen het vaak heel goed. Dit werd ook bevestigd door de immersieleerkracht uit Pecq: haar 

twee allochtone kinderen uit de derde kleuterklas behoren tot de beste van haar klas (A. Huyghe, 

persoonlijke communicatie, 21 februari, 2008). Tenslotte blijkt uit het onderzoek van Goorhuis-

Brouwer & De Bot (2005) dat leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond in zo’n klas hun 

aanvankelijke achterstand in het Nederlands zelfs bijna helemaal inhalen.  
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4. Immersieonderwijs in Vlaanderen? 
 

Hoe wordt in Vlaanderen omgegaan met het aanbieden van een tweede taal vanaf jonge leeftijd in het 

onderwijs? Zoals reeds eerder aangehaald is het sinds 2004 mogelijk taalinitiatie en 

talensensibilisering aan te bieden vanaf de derde kleuterklas. Ook in zijn talennota De lat hoog voor 

talen gaat minister van onderwijs Vandenbroucke daar op in11. Talensensibilisering en initiatie Frans 

moeten sterk aangemoedigd worden. Maar hoe zit het in Vlaanderen met de CLIL-aanpak? In de 

talennota is men van mening dat opteren voor CLIL in Vlaanderen geenszins vanzelfsprekend is. We 

moeten voorzichtig handelen.  

“Voor een niet onbelangrijke groep kinderen vormt ons onderwijs een ‘taalbad’ in het Nederlands. Dat 

‘taalbad’ blijkt voor al te veel kinderen niet erg succesvol” (Talennota, 2007, p.41). Het gaat eigenlijk 

om submersie, zoals reeds eerder werd aangehaald. Die vaststelling geldt niet alleen voor allochtone 

kinderen, maar ook voor Franstalige kinderen in de Vlaamse scholen in Brussel en de Rand.  

Vanuit het standpunt van gelijke kansen is de eerste prioriteit dat het Nederlandse ‘taalbad’ succesvol 

verloopt. Alle aandacht moet naar deze kinderen gaan wat tot gevolg heeft dat het immersieonderwijs 

zoals de Franstalige Gemeenschap dat kent, in onze context niet wenselijk is volgens de minister.  

 

Enkele argumenten worden wel aangehaald om voor CLIL te kiezen. De omringende landen kiezen 

voor CLIL, maar op zich is dit geen voldoende reden om dat ook in Vlaanderen te doen. De 

versterking van vreemdetalenkennis van de leerlingen is een positief punt, plus het feit dat dit kan 

zonder het aantal uren taalvakken te moeten opdrijven. Tenslotte zou CLIL een motiverende 

werkvorm voor alle leerlingen kunnen zijn. Er worden wel vraagtekens geplaatst bij het feit of CLIL wel 

een goede zaak zou zijn voor tragere leerders. Maar…op beperkte schaal kan het wel volgens 

minister Vandenbroucke. Er wordt gepleit om op korte termijn en op beperkte schaal CLIL mogelijk te 

maken in een tiental scholen. Maar hieraan worden bepaalde voorwaarden gekoppeld. Bovendien 

geldt dit niet voor de Vlaamse scholen in Brussel en in de Rand. CLIL in het Nederlands vormt voor 

hen de eerste prioriteit. 

Verder lezen we in de Talennota dat CLIL tijdens de derde kleuterklas of eerste en tweede graad van 

het basisonderwijs in Vlaanderen niet wenselijk geacht wordt. De standaardtaal is dan nog 

onvoldoende verankerd. Ook in de derde graad van het basisonderwijs start men daar niet mee. Het 

onderwijs in het vak Frans zelf moet eerst verbeterd worden.  

 

Bij dit verhaal kunnen toch enkele kritische bedenkingen geplaatst worden. Ten eerste kan de vraag 

gesteld worden waarom de minister er niet voor kiest CLIL reeds te beginnen in de kleuterklas of in de 

eerste graad lager onderwijs. Uit verschillende reeds eerder vermelde onderzoeken blijkt toch dat 

kinderen gemakkelijker een tweede taal verwerven dan volwassenen? De hypothese van een 

genetisch bepaalde gevoelige periode voor tweedetaalverwerving, die haar piek bereikt voor de 

puberteit wordt vanuit recent neurologisch onderzoek ondersteund.  

                                                 
11 http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/nota/talenbeleid_200702.pdf 
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Bovendien gaat de bewering dat T2-verwerving pas moet beginnen als de moedertaalontwikkeling al 

ver gevorderd is volgens verschillende onderzoekers niet op (Appel & Vermeer, 1994; Comblain & 

Rondal, 2001; De Groot, 2005; Lecocq et al., 2003; Van de Craen, Mondt & Allain, 2007). Kinderen 

kunnen gemakkelijk twee linguïstische structuren gelijktijdig in zich opnemen. Dit spreekt wel de 

stelling van Cummins (2008) tegen: “L1 is an important cognitive tool that encodes their prior 

knowledge and supports their comprehension and use of the second language” (Cummins, 2008, p.1). 

Men moet er wel rekening mee houden dat Cummins (2008) hier verwijst naar ‘minority children’ in 

een migratiecontext. Er is wel degelijk een verschil tussen ‘majority language’ - en ‘minority language’ 

- verwerving bij kinderen. Dit is een ingewikkelde discussie die in dit werk niet gevoerd kan worden. 

Misschien verwijst de minister in zijn talennota dan wel naar deze groep kinderen. 

Ten tweede wordt in de talennota aangehaald dat CLIL een motiverende werkvorm voor alle 

leerlingen kan zijn: “Met deze benadering krijgt het leren van een vreemde taal een functioneel 

karakter. Dit kan de motivatie voor het leren van de vreemde taal positief beïnvloeden” (Talennota, 

2007, p.41). Kan CLIL dan geen oplossing bieden voor de negatieve attitudes van vele leerlingen nu 

ten aanzien van het Frans? Kan deze werkvorm de zwakke vreemdetalenbeheersing van de Vlaamse 

jongeren waarover vele mensen klagen (en die we ook kunnen lezen in de talennota waarin de 

minister niet weet of dit nu juist of fout is) niet in de positieve richting sturen? Heyerick (2003) vindt van 

wel. Uit het werk van Spoelders (1997,1998) blijkt dat het rendement van de klassieke Franse lessen 

bij leerlingen zwak is: 

Het is voor leerlingen einde basisschool niet vanzelfsprekend om zich spontaan verstaanbaar 

te maken in het Frans. Ze ondervinden grote moeilijkheden om een zin spontaan correct te 

formuleren, laat staan dat ze in conversatie zouden kunnen treden met een Franstalige in voor 

hen relevante situaties, zoals de eindtermen voorop stellen. Het geleerde Frans is voor hen 

niet operationeel. (Spoelders, 1997, p.112) 

Ook in een recent artikel van De Standaard kunnen we lezen dat de Vlaamse leerlingen slecht scoren 

voor Frans (‘Vlaamse leerlingen scoren slecht voor Frans’, De Standaard, 12/03/2008). 

 

Tenslotte blijkt uit een onderzoek van de onderwijsinspectie12 (Vlaamse Onderwijsraad- Raad 

Basisonderwijs, 2008) onder andere dat: 

- de traditionele vormgerichte taalleermethode blijft overheersen en dat er dus voor het trainen 

van communicatieve vaardigheden geen ruimte is 

- de leraren een gebrekkige kennis van het Frans hebben waardoor zij kinderen niet accuraat 

kunnen ondersteunen in hun taalverwervingsproces 

- de vertrouwdheid van leraren met de specifieke vakdidactiek ontoereikend is om een vreemde 

taal te onderwijzen. 

 

 

                                                 
12 Hiervoor kan ook verwezen worden naar de volgende link: 
http://www.onderwijsinspectie.be/onderwijsspiegel/jaar_03_04.htm 
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Wat de eerste vaststelling betreft doet de methode om het Frans aan te leren in Vlaanderen vragen 

oproepen. Het accent wordt gelegd op schrijfoefeningen, grammatica, vertalingen en minder op de 

communicatieve vaardigheden (Spoelders, 1997). Deze methode kan elke leerkracht gebruiken, zelfs 

zij die een minimale kennis van het Frans hebben. Spoelders (1998) noemt dit ‘une approche scolaire’ 

met ‘un français scolaire’. Kan de CLIL-aanpak hier geen oplossing bieden? Deze aanpak is een 

communicatieve aanpak. De immersietaal wordt als een communicatie-instrument tussen leerkracht 

en leerling gezien. Er is sprake van interactie via de immersietaal. Uit de grote peiling bij 9000 

leerlingen naar de eindtermen Frans, blijkt tenslotte dat leerlingen van wie de leerkracht meestal Frans 

praat in de les het merkelijk beter doen (‘Vlaamse leerlingen scoren slecht voor Frans’, De Standaard, 

12/03/2008).  

 

Er werd bovendien geconstateerd dat de leerkrachten een gebrekkige kennis van het Frans bezitten. 

Ook Spoelders (1997) en Heyerick (2003) zijn van mening dat de leerkrachten niet goed in staat zijn 

het Frans op een correcte manier te gebruiken tijdens de lessen. Het zijn geen ‘native speakers’. We 

kunnen ons dan de vraag stellen of de projecten van taalinitiatie, die vandaag de dag 

geïmplementeerd kunnen worden, wel behoorlijk toegepast kunnen worden. Ik nam deel aan de 

infodag ‘Frans leren in de basisschool’ te Schaarbeek, georganiseerd door de VLOR. Twee 

leerkrachten die sedert dit schooljaar gestart zijn met taalinitiatie Frans kwamen aan het woord. Ik was 

verbaasd van hun Franse uitspraak. Hun accent was zeker niet te vergelijken met het ‘correcte’ 

Franse accent. Dit is natuurlijk wel te begrijpen, aangezien deze leerkrachten lange tijd geen Frans 

meer gesproken hebben. Maar de CLIL-methode kan hier toch aan tegemoet komen? Deze aanpak 

werkt met ‘native speakers’. Deze leerkrachten hebben voeling met de instructietaal. Akkoord, 

Vlaamse scholen die aan taalinitiatie doen kunnen ook beroep doen op ‘native speakers’. Dat kunnen 

bijvoorbeeld ook ouders of grootouders zijn. Moedertaalsprekers kunnen zinvol werk leveren als ze 

goed begeleid worden (Vlaamse Onderwijsraad- Raad Basisonderwijs, 2008). Men wijst er wel op dat  

native speakers meestal weinig bekend zijn met de onderwijscultuur in het algemeen en niet 

vertrouwd zijn met de grotendeels ongeschreven wetten van de schoolcultuur, wat hun 

optimaal functioneren in het onderwijs bemoeilijkt. Daarom moet de leraar het 

onderwijsleerproces altijd blijven bewaken. (Vlaamse Onderwijsraad- Raad Basisonderwijs, 

2008, p. 53) 

Zouden scholen dan wel moedertaalsprekers inschakelen? Vinden ze het niet gemakkelijker dat de 

leerkracht zelf het Frans aanbiedt, gezien de organisatie en tijd die het vraagt om ‘native speakers’ in 

te schakelen? In dit werk van de Vlaamse Onderwijsraad (2008) wordt daarenboven de mogelijkheid 

vermeld om goed audiomateriaal met authentieke opnames tijdens de lessen te gebruiken. Maar komt 

dit dan wel spontaan en natuurlijk over?  
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Spoelders (1998) stelt het volgende voor:  

Des alternatives pédagogiques de l’apprentissage précoce du français, pertinentes, bien 

guidées, avançant un apprentissage de la deuxième langue où le français serait moins un 

cours que moyen de communication dans des secteurs d’activités, méritent d’être prises au 

sérieux. (Spoelders, 1998, p.284) 

Past het CLIL-programma niet in dit plaatje? Spoelders (1998) en De Groot (2005) denken dan aan 

het samenwerken van Vlaamse kleuterleidsters en Franstalige leraren (‘native speakers’).  

 

Tenslotte blijkt dat leraren niet vertrouwd zijn met de specifieke vakdidactiek om een vreemde taal te 

onderwijzen. Moet er daarom niet meer aandacht geschonken worden aan deze specifieke didactiek 

tijdens de lerarenopleidingen? Dit kwam reeds eerder aan bod bij de knelpunten van het 

immersieonderswijs. Ook Spoelders (1997,1998) is van mening dat er gereflecteerd moet worden over 

de manier van werken in de lerarenopleidingen. Hij denkt dan aan uitwisselingen of stages in de 

Franse Gemeenschap.  

 

Een persoon die zich kritischer opstelt tegenover een mogelijke CLIL-aanpak in Vlaanderen is 

Beheydt. Zijn stelling is dat als er in het Vlaamse en Brusselse onderwijs Frans of Engels ingevoerd 

wordt, dit een reële bedreiging vormt voor de positie van het Nederlands (Beheydt, 2001, 2007).  

Het Engels is mondiaal een dominante taal, zeker in het bedrijfsleven en de academische wereld en 

het Frans is volgens hem, zeker in de Brusselse situatie, een dominante meerderheidstaal, die ook 

door de allochtone populatie als de maatschappelijke ‘lingua franca’ gebruikt wordt. Hij is van mening 

dat tweetalig onderwijs een eerste stap zou kunnen betekenen in de verdringing van het Nederlands. 

Beheydt vindt dat het tweetalig onderwijs in Wallonië met het Nederlands als tweede taal (T2) daarom 

niet vergelijkbaar is met de invoering van Frans of Engels in Vlaanderen of Brussel. Zelfs Westhoff 

(1993), een verdediger van het tweetalig onderwijs, gaat ervan uit dat immersieonderwijs efficiënt is 

“als de moedertaal een sterke en erkende positie heeft en de onderdompelingstaal wel als belangrijk 

wordt ervaren, maar geen bedreiging vormt voor de positie van de moedertaal. Als dat wel zo is, werkt 

immersion averechts” (Westhoff, 1993, p.13). Beheydt (2001, 2007) is voorstander om eerder het 

vreemdetalenonderwijs te optimaliseren. Het verdient overweging om bijvoorbeeld in het kader van het 

eentalig onderwijs vroeger met de tweede taal te beginnen, maar dan met een nieuwe soort didactiek 

zoals de taakgerichte aanpak die de tweede taal actief gebruikt (zie eerder). “Niet alle heil komt van 

tweetalig onderwijs (…) Alternatieve modellen van vreemdetalenonderwijs verdienen om allerlei 

redenen minstens evenveel aandacht” (Beheydt, 2007, p. 42). 
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HOOFDSTUK 2: PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET 

 
 

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling van mijn onderzoek uitgeklaard en wordt de gebruikte 

methodologie onder de loep genomen. 

 
 
1. Probleemstelling 
 
Uit het voorgaande blijkt dat het immersieonderwijs in Wallonië meer en meer een hype begint te 

worden. Meer en meer scholen kiezen voor dit soort onderwijs. Ook rond de Henegouwse 

taalgrensregio breidt het aantal scholen uit. Er zijn reeds op nationaal en internationaal vlak meerdere 

onderzoeken betreffende deze aanpak uitgevoerd. De meeste onderzoeken wijzen op de positieve en  

negatieve resultaten van het immersieonderwijs, vooral dan met betrekking tot de resultaten van de 

immersieleerlingen. Ook werden dikwijls leerkrachten en directeurs bevraagd, maar één van de 

belangrijkste actoren, namelijk de ouders die dit onderwijs voor hun kind kiezen, worden meestal in de 

vergeethoek geplaatst. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de ouders een belangrijke rol spelen 

bij het succesvol implementeren van deze projecten (Gaffney, 1999; Johnstone, 2002; Briquet, 2006; 

Mehisto & Asser, 2007). De ouders zijn meestal ook de vragende partij om dit soort onderwijs in te 

voeren (De Groot, 2005; Demeulenaere, 2003). In sommige onderzoeken wordt er kort stilgestaan bij 

deze betrokkenen, maar specifieke ouderbevragingen zijn eerder schaars. Hun verhaal en hun 

perspectief op dit soort onderwijs werd nog onvoldoende duidelijk in kaart gebracht. Daarom is er 

nood aan een bevraging van deze ouders. Wat leeft er bij deze ouders en hoe stellen zij zich ten 

aanzien van dit soort onderwijs op? De hoofdvraag die ik in mijn onderzoek wil beantwoorden luidt als 

volgt: hoe ervaren ouders het immersieonderwijs dat ze kozen voor hun kind? Om deze vraag te 

kunnen beantwoorden gebruikte ik een topiclijst met verschillende deelvragen: 

- Welke taalachtergrond hebben deze ouders? 

- Waarom kozen deze ouders voor een immersieschool? 

- Welke positieve elementen zien deze ouders in het immersieonderwijs? 

- Welke twijfels en onzekerheden hebben of hadden deze ouders? 

- Hoe helpen deze ouders hun kind thuis? 

- Hoe doet hun kind het op school? 
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2. Methodologie 
 

2.1. Een exploratief en kwalitatief onderzoek 

 

Aangezien mijn probleemstelling gaat over de ervaringen en perspectieven van ouders die voor het 

immersieonderwijs kiezen die niet te vatten zijn in cijfers of statistieken, was het een logische keuze 

om een kwalitatief onderzoek uit te voeren. De probleemstelling van het onderzoek maakt het vrijwel 

onmogelijk om op een kwantitatieve manier te werk te gaan. Het verhaal van deze ouders wordt 

gehoord. Wat leeft er bij hen en hoe ervaren ze dit soort onderwijs die hun kind volgt?  

Mason & Smaling laten zien voor welke onderwerpen het kwalitatief onderzoek is geïndiceerd (Mason 

& Smaling in Boeije, 2005). Drie situaties daarvan passen in dit uitgevoerd onderzoek: 

- situaties waarin men de betekeniswereld achter interacties, processen, gedragingen, 

gevoelens en ervaringen wil exploreren 

- situaties waarin het bijzondere van een persoon, een situatie of een organisatie wordt 

beschreven 

- situaties waarnaar weinig onderzoek is gedaan, waarvan men nog weinig weet 

 

Kwalitatief onderzoek is een methode waarbij een inductieve benadering centraal staat. Dit is wat hier 

wordt onderzocht: de gegevens worden verzameld en verkend, samengevat en getoetst om daarna 

verder te verzamelen (Schuyten, 2004). Dit soort onderzoek richt zich op specifieke situaties of 

mensen en het richt zich meer op woorden dan op nummers. Mensen worden geobserveerd in hun 

eigen omgeving en er vindt interactie plaats in hun eigen taal. Er wordt aandacht geschonken aan hun 

perceptie van de realiteit. Op die manier bestaan er diverse realiteiten, dit in tegenstelling tot de idee 

van kwalitatief onderzoek waar er sprake is van één objectieve realiteit die waargenomen kan worden 

door wetenschappelijk onderzoek. Causale verbanden worden in dit onderzoek nagegaan die tot een 

statistische vorm leiden (Goodwin & Goodwin, 1996).  

 

2.2. Semi-gestructureerde diepte-interviews 

 

Het kwalitatief interview is een methode om data te verzamelen omtrent gezichtspunten en 

perspectieven die de interviewer onbekend zijn. De doelstelling die daarmee gepaard gaat, is een 

beeld te krijgen van waarden, motivaties, attitudes van respondenten en van hun leefwereld. Dit was 

ook de bedoeling van dit onderzoek. Bij een individuele afname noemt men het een diepte-interview 

(Schuyten, 2004; Cohen et al., 2000; Goodwin & Goodwin, 1996).  

Uit de verschillende vormen van diepte-interviews werd gekozen voor het semi-gestructureerde 

interview. Per deelonderwerp ligt dan een beginvraag vast, maar de interviewer vraagt op eigen 

initiatief door tot hij ervan overtuigd is dat de vraag in haar geheel beantwoord werd (Schuyten, 2004). 

Er werd daarbij gebruik gemaakt van een topiclijst (zie eerder).  
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Babbie (1998) beschrijft in zijn boek over sociaal wetenschappelijk onderzoek dat het kwalitatieve 

interview gebaseerd is op een aantal onderwerpen die besproken worden en waarbij de diepte 

ingegaan mag worden. Ook Cohen et al. (2000) zien dit als een voordeel. Een ander voordeel bij een 

face-to-face interview is de mogelijkheid de respondent meer uitleg te verschaffen bij onduidelijkheid 

rond een vraag of bij foute interpretatie van de vraag. Bovendien kan de onderzoeker tijdens een 

interview de respondent observeren (Babbie, 1998). Een mogelijk nadeel bij het interviewen is dat de 

interviewer subjectief oordeelt (Cohen et al., 2000). Om deze reden is het belangrijk dat hij zich 

neutraal opstelt (Babbie, 1998).  

 

Als het goed is, is de respondent tijdens een interview het meeste van de tijd aan het woord. De 

onderzoeker moet een goede luisteraar zijn (Babbie, 1998). Dit was ook het geval tijdens dit kwalitatief 

onderzoek. De respondenten waren het grootste deel van de tijd aan het woord. Bij elk interview werd 

er op toegezien dat alle relevante onderwerpen aan bod kwamen, maar het verhaal van de persoon 

zelf stond steeds centraal. Kvale (1996, in Cohen et al., 2000) merkt tenslotte op dat een interviewer 

niet alleen kennis moet hebben van de bevraagde materie, maar hij moet tevens een expert zijn op 

het vlak van interactie en communicatie. 

Een ander kenmerk van kwalitatief onderzoek is dat het naturalistisch is. Er wordt rekening gehouden 

met de context (Goodwin & Goodwin, 1996; Schuyten, 2004). Alle interviews vonden plaats op de 

scholen zelf. Dit was voor de ouders een natuurlijke, vertrouwde omgeving waar ze volledig op hun 

gemak waren.  

 

2.3. Respondenten 

 

2.3.1.Selectie van de scholen 

 

Gezien het exploratieve karakter van dit onderzoek, is gewerkt met vier casusscholen uit het lager 

onderwijs. De eerste school die ik selecteerde was de school ‘La Visitation’ in Celles. Deze keuze 

omdat Celles mijn gemeente is en ik hoorde van mijn buren dat deze school vanaf dit schooljaar met 

het immersieonderwijs zou beginnen. De tweede en derde school, ‘Centre Educatif Saint-Pierre’ te 

Leuze en ‘Ecole Communale de Pecq’ te Pecq, werden gecontacteerd via leerkrachten die er les 

geven. De gegevens van deze leerkrachten werden verkregen via mijn moeder die kleuterleidster is 

en dus in het werkveld zit. Tenslotte kwam ik via een sneeuwbaleffect terecht in Anvaing, in de ‘Ecole 

communale fondamentale d’Anvaing’. 

 

Alle scholen hanteren het Nederlands als tweede taal (T2). Twee scholen daarvan zijn sinds dit 

schooljaar 2007- 2008 gestart met de immersiemethode in de derde kleuterklas. De andere twee 

scholen zijn reeds langer bezig. In Anvaing kunnen leerlingen immersieonderwijs volgen tot en met het 

zesde leerjaar, in Leuze momenteel tot en met het vierde leerjaar.  

Enkel de school in Anvaing past het programma van 75-25 procent toe. De overige drie scholen 

hanteren ‘partiële immersie’. De helft van de lessen wordt in het Nederlands gegeven.  
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In Anvaing leren de kinderen eerst lezen en schrijven in het Nederlands en pas daarna vanaf het 

tweede leerjaar in het Frans, terwijl in de andere scholen het Frans het belangrijkst blijft. De kinderen 

leren er lezen en schrijven in het Frans. In de derde kleuterklas wordt er vooral spelend omgegaan 

met de Nederlandste taal. In Anvaing krijgen de kinderen van de derde kleuterklas wel een map met 

Nederlandse woordjes mee naar huis om in te oefenen. In de andere scholen daarentegen niet.  

 

2.3.2. Selectie van de ouders 

 

Ik vroeg de toestemming aan de directeurs van de vier scholen om enkele ouders te mogen 

interviewen. Ze stemden in en vonden dit zeker geen probleem. Het werd me toegelaten in de vier 

scholen de ouders ’s morgens op te wachten aan de schoolpoort om hen te vragen of ze wilden 

geïnterviewd worden. Datums werden vastgelegd. 

Uiteindelijk had ik een gesprek met tweeëntwintig ouders. Deze ouders hebben één of meerdere 

kinderen in het immersieonderwijs. Ik interviewde tien ouders die een kind in de derde kleuterklas 

hebben, vijf ouders waarvan het kind in het lager zit en zes ouders waarvan de kinderen in het derde 

kleuter en in het lager zitten. Eén ouder heeft een kind in de eerste kleuterklas zitten. Deze ouders 

behoren allen tot de leeftijdscategorie van dertigers. Vier papa’s en achttien mama’s kwamen aan het 

woord. Daarvan zijn er twee ook Nederlandstalige leerkracht in deze school. Een andere ouder is er 

Franstalige leerkracht. Een overzicht: 

 

Scholen Kind in 3de kleuter 
 

Kind in lager Kinderen in 3de 
kleuter en lager 

Celles 5 Niet van toepassing Niet van toepassing 

Pecq 4 Niet van toepassing Niet van toepassing 

Leuze 0 3 1 

Anvaing 1  

(+1 ouder kind in 1ste 

kleuter) 

2 5 

Tabel: een overzicht per school: hoeveel ouders hebben hun kind in het 3de kleuter, in het lager of in beide zitten? 

 

Het gaat hier niet om een kwantitatief onderzoek en deze onderzoeksgroep is geen statistische 

steekproef, maar we kunnen toch zeggen dat deze onderzoeksgroep een uitgebreide groep van 

ouders vertegenwoordigt waarvan het kind in het immersieonderwijs zit. 

Alle ouders gingen akkoord dat het gesprek opgenomen werd13. Hun anonimiteit werd verzekerd. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Het ruwe materiaal (cassettes) ligt ter inzage bij mijn promotor, Prof. Spoelders. 
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2.4. Betrouwbaarheid en validiteit 

 

De begrippen betrouwbaarheid en validiteit zijn van groot belang in het sociaal wetenschappelijk 

onderzoek als het gaat om de kwaliteit. Onder betrouwbaarheid wordt verstaan de mate waarin 

resultaten onafhankelijk zijn van de technische uitvoering van een onderzoek, de mate waarin een 

onderzoek herhaalbaar is en tot dezelfde resultaten leidt (Janssens, 1985). Onder validiteit wordt 

doorgaans verstaan het feit of de onderzoeksgegevens een uitdrukking zijn van hetgeen de 

onderzoekers willen weten. Anders gezegd: meten wat er gemeten moet worden (Urlings, et al. 1993). 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen externe en interne betrouwbaarheid. De externe 

betrouwbaarheid heeft betrekking op de mate waarin verschillende onderzoekers in eenzelfde 

onderzoeksgebied dezelfde theoretische elementen zouden ontwikkelen (Janssens, 1985). De theorie 

waarop dit werk gebaseerd is, werd uitgewerkt in de literatuurstudie. Er werd op die manier een nieuw 

beeld geschetst van de visie en ervaring van ouders met een kind in het immersieonderwijs. 

De interne betrouwbaarheid heeft betrekking op de mate waarin verschillende onderzoekers binnen 

hetzelfde onderzoeksgebied tot dezelfde resultaten komen (Janssens, 1985). In de schaarse 

onderzoeken die reeds gevoerd zijn betreffende de visie van ouders die met het immersieonderwijs te 

maken hebben en in de andere onderzoeken over het immersieonderwijs, werden ongeveer dezelfde 

resultaten bekomen, maar in dit onderzoek werden de resultaten vanuit een andere invalshoek 

bekeken. 

 

Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen de interne en de externe validiteit. De mate waarin de 

resultaten een authentieke weergave zijn van de sociale werkelijkheid, noemt men de interne validiteit 

(Janssens, 1985). De interviews gebruikt voor het bekomen van de resultaten, zijn neergeschreven 

met de exacte woorden van de respondenten zelf om zo dicht mogelijk bij een authentieke weergave 

van hun verhaal te blijven14. Bovendien werden deze uitgetypte interviews aan een kleine steekproef 

respondenten voorgelegd. Allen waren van mening dat hun perspectief goed werd weergegeven. 

Verder moet men als onderzoeker bewust zijn dat de manier van vragen stellen en reageren tijdens 

het interview de respondenten in een bepaalde richting kan sturen (Babbie, 1998). Hiermee werd 

tijdens het afnemen van de interviews altijd rekening mee gehouden. 

De externe validiteit heeft betrekking op de mate waarin resultaten toepasbaar zijn in een andere 

situatie (Janssens, 1985). De resultaten van dit onderzoek zijn vooral een beeld van het verhaal van 

deze respondenten op het moment dat het onderzoek plaatsgevonden heeft. 

 

                                                 
14 De uitgeschreven protocollen werden op cd gezet en zitten bijgevoegd achteraan dit werk. 
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HOOFDSTUK 3: RESULTATEN EN DISCUSSIE 

 
 

Aan de hand van zes vragen wordt getracht het verhaal van de bevraagde ouders te reconstrueren. 

Per vraag werd de relevante informatie uit elk uitgetypt gesprek gehaald. Op die manier werd een 

samenhangend overzichtelijk geheel gemaakt. Dit hoofdstuk wordt dan ook opgedeeld volgens deze 

zes vragen. Hierbij worden bewust heel wat citaten gebruikt zodat de ervaringen van deze ouders zo 

expliciet mogelijk weergegeven worden. Op het einde van dit hoofdstuk wordt een conclusie gegeven, 

evenals de beperkingen van dit onderzoek en voorstellen voor verder onderzoek. 

 

1. Quelle langue parlez-vous et vos enfants ?  
 
Origine des parents 
 
Zestien van de tweeëntwintig bevraagde ouders zijn Franstalige ouders die thuis Frans spreken, 

waarvan er één leerkracht is in het zesde leerjaar gewoon onderwijs. Vier van deze zestien ouders 

hebben wel Vlaamse roots. De vader van ouders 2, 4 en 15 is Vlaming. Hij heeft wel nooit Nederlands 

met zijn zoon of dochter gesproken. De grootouders van ouder 18 waren Nederlandstalig. Belangrijk 

om op te merken is het feit dat ouder 15 samen met haar partner in Vlaanderen werkt. Ze runnen een 

bakkerij in Gent. 

Van de overige zes ouders zijn vier ouders ofwel zelf, ofwel hun partner, ofwel beiden tweetalig 

(Nederlands/Frans) of Nederlandstalig. Ouder 22 is tweetalig en Nederlandse leerkracht in het 

immersieondewijs. Haar man kan niet goed Nederlands spreken. Ook ouder 19 is tweetalig opgevoed, 

net zoals haar partner. Zij staat ook als Nederlandse leerkracht in het immersieonderwijs. De 

echtgenoot van ouder 20 is tweetalig. Hij werkt zowel in Vlaanderen als in Wallonië. De echtgenoot 

van ouder 14 was Nederlandstalig. Hij is overleden. Haar schoonfamilie is dus Nederlandstalig.  

Tenslotte zijn er nog twee ouders die een andere herkomst hebben. Ouder 7 heeft in Frankrijk 

gewoond, maar is naar België gekomen op jonge leeftijd. Zij spreekt ook Frans. Haar beide ouders 

hebben de Franse nationaliteit. Haar ex-partner is Italiaans en haar ex-schoonouders dus ook. Ouder 

13 is van Russische origine. Haar vader is Russisch en haar moeder spreekt Frans. Haar man was 

Waals, maar die is overleden. Zij spreekt Russisch en Frans. 

 

La langue des enfants 
 

Alle kinderen van de bevraagde ouders spreken enkel Frans met hun ouders, behalve: 

- de kinderen van ouder 13. Zij spreken Russisch met hun mama sinds hun geboorte. Hun papa 

is overleden. (Zij spreken dus ook Russisch met de familie van hun mama.) 
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- het kind van ouder 7. Hij spreekt Italiaans als hij zijn papa ziet, maar het Frans neemt de 

bovenhand aangezien hij meer bij zijn mama is. (Hij spreekt ook Italiaans met zijn grootouders 

langs vaders kant.) 

- het kind van ouder 19. Thuis wordt er Nederlands gesproken. 

- de kinderen van ouder 22. Thuis en in Wallonië wordt er Frans gesproken, maar op school en 

als ze in Ronse naar de bibliotheek of het zwembad gaan, spreken ze Nederlands. Met 

Nederlandstalige vrienden spreken ze Nederlands. 

 

Tenslotte spreken twee kinderen Nederlands met hun grootouders (ouder 2) of met de schoonfamilie 

(ouder 14).  

 

Connaissance du néerlandais  
 

Veertien ouders vinden van zichzelf dat ze een minimale tot redelijke kennis hebben van het 

Nederlands dat ze op school geleerd hebben .  

« Je connais un peu le néerlandais, mais je ne suis pas bilingue, juste les choses que j’ai 
appris à l’école » (Ouder 17). 

 

Ouder 1 heeft het bijvoorbeeld over het uur lezen of de weg wijzen. Ouder 10 heeft het over het 

kunnen tellen tot twintig en ouder 20 spreekt de woorden ‘ja’ en ‘neen’ uit. Vijf ouders vermelden dat 

ze het vooral moeilijk hebben met het spreken van het Nederlands. Het schrijven, lezen en begrijpen 

valt redelijk goed mee. Enkele uitspraken: 

 
« On ne parle pas néerlandais. L’écrit on comprend, mais tenir une conversation je ne serai 
pas capable » (Ouder 1).  
« Ecrire, ce n’est pas un problème pour moi, mais pour parler et vraiment utiliser…surtout 
pour retenir » (Ouder 3). 
« Je comprends beaucoup, mais je ne parle pas beaucoup » (Ouder 4). 
« Je ne parle pas néerlandais, mais je comprends l’élément et je sais lire et traduire un petit 
peu » (Ouder 13). 
« Je sais quelques mots, mais j’ai une mauvaise prononciation. On est toujours embêté de 
parler quand on ne sait pas parler cette langue » (Ouder 7). 

 

Twee andere ouders van deze veertien zijn van mening dat ze het Nederlands toch redelijk 

beheersen: 

« On n’est pas parfait bilingue. J’ai eu des cours de néerlandais à l’école. Je parle le 
néerlandais correctement, mais ne me demandez pas de parler néerlandais avec un avocat. Il 
y a des domaines où je ne sais rien du tout » (Ouder 15). 
« Je parle néerlandais, mais je ne parle pas comme vous. Je ne suis pas bilingue parfait » 
(Ouder 16). 

 
Van de overige acht ouders zijn er twee ouders (die eveneens leerkrachten zijn) die tweetalig zijn en 

het Nederlands goed zeggen te beheersen. De overige zes ouders zeggen geen Nederlands te 

kunnen.  
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« Je ne suis pas du tout douée en langues. Ce qu’on a fait en humanité, ce n’était pas 
suffisant. C’est vrai que quand on termine les humanités, ça va, on sait se débrouiller, mais si 
on n’a plus l’occasion de le parler, on perd vraiment tout. C’est dommage quand même. C’est 
un handicap » (Ouder 12). 

 
 
2. Pourquoi avez-vous choisi une école d’immersion? 
 

De bevraagde ouders kunnen voor deze vraag in twee groepen ingedeeld worden.  
 

 Zes ouders vertellen me dat hun kind reeds in deze school ingeschreven was op het moment 

dat de school besliste een immersieklas in te richten. Deze ouders stemden in. Ze gingen 

akkoord dat hun kind immersieonderwijs zou volgen. Ouder 11 had wel altijd al voor extra 

Nederlandse lessen betaald voor haar kinderen zodat haar kinderen reeds Nederlands 

zouden kunnen leren. Het kind van ouder 7 zat al op deze school, maar deze ouder was reeds 

ergens anders gaan informeren voor een immersieschool. Toen ze hoorde dat de school van 

haar zoon ook zou beginnen met immersie, liet ze haar zoon daar zitten.  

 

 Zestien ouders kozen bewust voor dit soort onderwijs. Hun kind zat nog niet op deze school. 

Opmerkelijk is dat er bij vijf ouders daarvan een invloed van een Nederlandstalig iemand 

aanwezig is. Twee leerkrachten spreken reeds Nederlands, ook de partner van één van deze 

leerkrachten. De man van ouder 14 was Nederlandstalig. De partner van ouder 20 is tweetalig 

en de schoonbroer van ouder 21 is Nederlandstalig. Zij kozen onder andere om deze reden 

voor het immersieonderwijs. Ook de ouder met Russische afkomst koos bewust voor het 

immersieonderwijs. Zij vond dat het heel goed ging met het Russisch bij haar kinderen en 

koos daarom voor dit soort onderwijs. 

Ouder 2 dacht aan het immersieonderwijs toen zijn buurvrouw hem daarover vertelde. Ouder 

5 besliste haar kind in het immersieonderwijs in te schrijven nadat ze op haar werk daarover 

gehoord had. 

De kinderen van ouders 17 en 18 zaten eerst in een Franstalige school, maar deze ouders 

wilden van school veranderen. De één omdat haar zoon problemen had op deze school. Hij 

maakte constant ruzie. De ander ‘pour d’autres raisons’. Zij kozen vervolgens voor het 

immersieonderwijs. Ouder 3 en ouder 10 wilden absoluut dat hun kinderen een andere taal 

leerden:  

« On voulait déjà un moment qu’il apprenne une autre langue. (…) On voulait 
absolument qu’il apprenne une langue » (Ouder 3). 
« Depuis qu’on parlait d’avoir des enfants qui allaient à l’école, on disait que c’était ou 
bien Anvaing pour l’immersion, ou bien Espierres, une école néerlandophone » 
(Ouder 10).  

 
Ouder 15 koos voor het immersieonderwijs omdat de school dichtbij is, ze wilde dit zeker 

proberen, maar ze maakte wel de opmerking dat ze deze keuze niet gemaakt zou hebben 

indien ze verder gewoond zou hebben. 
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S’il n’y avait pas eu d’école ici tout près, je n’aurais quand même pas fait vingt 
kilomètres matin et soir pour le faire. Quand ma fille a commencé il y a six ans, il n’y 
en avais pas autant. Maintenant il y en a quelques unes à Tournai, à Leuze,…Mais il y 
a six ans, non. Il y avait des gens ici qui venaient de Mouscron, qui venaient de loin. 
Ils avaient une demi-heure de route matin et soir. Moi, je ne l’aurais pas fait. Parce 
qu’un, je n’ai pas le temps. Les journées sont très remplies. Et puis je ne voulais pas 
donner aux enfants une demi-heure de route le matin et une demi-heure de route le 
soir. Maintenant, c’est vrai que j’ai de la chance que l’ école est tout près. (Ouder 15) 

 
Welke zijn nu de redenen waarom deze ouders voor het immersieonderwijs gekozen hebben? 
 

 Zeventien ouders vermelden tijdens het interview dat het belangrijk is, in een land zoals 

België, de twee talen, Nederlands en Frans, te kennen, zeker om later werk te vinden.  

 
« En Belgique, il faut connaître les deux langues. Je trouve que c’est quand même 
important de connaître deux langues » (Ouder 4). 
« En Belgique, le néerlandais, il en faut » (Ouder 6). 
« Je me suis dit que c’est quand même un avantage dans un pays avec plusieurs 
langues » (Ouder 7). 
« Le néerlandais, c’est important pour plus tard, pour trouver du travail » (Ouder 4). 
« On s’est rendu compte, de plus en plus peut-être aussi avec les éléments politiques 
et l’évolution de la société belge que le néerlandais était vraiment important et peut-
être encore plus important qu’avant » (Ouder 17). 

 

Drie ouders daarvan zeggen expliciet dat men veel vraagt naar tweetalige mensen: 

 « Je vois partout marqué qu’il faut connaître deux langues. Ça sera plus facile pour 
lui » (Ouder 3). 
« En voyant ici en Belgique, à Bruxelles, à pas mal d’endroits, ils demandent quand 
même d’avoir une bonne connaissance » (Ouder 12). 

 

Ouder 19 vindt het leren van twee talen niet alleen op nationaal vlak belangrijk, maar ook op 

Europees vlak. Een andere ouder vat het nut van het leren van talen algemener op: 

On a choisi l’immersion parce qu’on trouve que les langues c’est utile. Une fois qu’on 
connaît les langues, on peut aller loin. Les langues, c’est hyper utile. Point de vue 
loisirs aussi, pour les voyages. Sans le savoir, avec seulement le français on est 
franchement bloqué. (Ouder 10) 

 

 Acht ouders vinden het heel jammer dat zij niet vlot Nederlands kunnen spreken. 

« Je regrette de ne pas pouvoir parler le néerlandais » (Ouder 1). 
« Moi, j’ai seulement eu un an de néerlandais. Je trouve ça dommage, j’aurais bien 
voulu apprendre et savoir parler le néerlandais » (Ouder 3). 

 
Vier ouders daarvan vinden dit echt een probleem. 

« C’est vrai que ça me pose parfois des problèmes au travail » (Ouder 5). 
« Moi personnellement, je ne connais pas le néerlandais. Je connais très peu 
l’anglais. Je trouve que c’est un problème » (Ouder 10). 
« Je ne connais pas bien le néerlandais. Chaque fois les portes se ferment à cause de 
la langue” (Ouder 18). 
« Je ne sais pas le néerlandais et c’est une grosse lacune » (Ouder 21). 

 
Aangezien zij de kans niet gehad hebben om immersieonderwijs te volgen, willen ze dit zeker 

voor hun kinderen kiezen. 
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« Moi, je n’ai pas eu cette opportunité. Je me suis dit que ce n’est quand même pas 
mal de décider ça pour mon fils » (Ouder 7). 
« Je me suis dit en prenant l’immersion ils vont savoir beaucoup plus facilement qu’en 
commençant en cinquième ou sixième primaire » (Ouder 10). 

 
 

 Sommige ouders vermelden nog andere redenen waarom ze voor het immersieonderwijs 

gekozen hebben. Twee ouders maakten deze keuze omdat hun kind absoluut Nederlands 

wilde leren. 

« On était dans la voiture avec notre fils et il a entendu une station radio où on parlait 
le néerlandais. Il demandait ‘c’est quoi comme langue ?’. Je veux apprendre le 
néerlandais » (Ouder 2). 
« Ça nous a motivé notre choix, avec C. qui voulait absolument faire du néerlandais » 
(Ouder 17). 

 

De reden van een andere ouder is eerder geografisch van aard. Het feit dat ze aan de 

taalgrens woont, zette haar aan voor deze vorm van onderwijs te kiezen. Hoewel alle 

bevraagde ouders in dit gebied wonen, is het enkel deze ouder die dit expliciet vermeldt. Twee 

talen kennen is voor hen zeker een voordeel.  

« Vis-à-vis de la situation, on est à la limite de Renaix, donc Flandres/ Wallonie»  
(Ouder 20). 

 

Twee ouders kozen voor het immersieonderwijs om persoonlijke redenen, de één omdat ze 

van de Nederlandse taal houdt, de ander voor de reputatie van de school. 

 
Wat denken deze ouders over het Nederlandstalige Vlaamse onderwijs voor hun kinderen? 
 
Zeven van de tweeëntwintig bevraagde ouders hebben er eerst aan gedacht hun kind in een 

Nederlandstalige school in Vlaanderen in te schrijven. Uiteindelijk hebben ze dan toch voor het 

immersieonderwijs gekozen.  

C’est vrai que pendant un certain temps on a hésité entre le fait de mettre nos enfants 
uniquement dans une école néerlandophone ou bien cette solution (immersion). On n’a pas 
osé prendre la première solution. Des enfants qui entrent en troisième maternelle alors que 
leur langue au départ c’est le français et les mettre en néerlandais, par exemple à Renaix, ça 
on n’a pas osé faire. (Ouder 16) 
 

Waarom kozen ze niet voor een Nederlandstalige school in Vlaanderen? 

 

 Er waren vier ouders die vreesden voor het Frans. Hun kind zou dan geen Frans meer leren. 

De Franste taal is niet gemakkelijk, zeker het schrijven. 

« On avait peur que comme il apprend le néerlandais, il n’apprend pas du tout le 
français. Pour écrire en français c’est peut-être plus difficile » (Ouder 3). 
« Le français reste important. Le français n’est pas facile » (Ouder 10). 

 

 Drie andere ouders vonden dat ze als ouder hun kind niet zouden kunnen helpen met het 

Nederlands. 

« Je ne serais pas capable de l’aider en néerlandais » (Ouder 5). 
« J’avais toujours dit de les mettre en Flandres, mais Flandres, je trouve que c’était un 
peu dur quand même, puisque je n’aurais pas su les suivre » (Ouder 18). 
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 Drie ouders vermelden er nog bij dat hun kind het moeilijk zou hebben. 

« Quand il est petit ça va encore, mais après s’il ne pourrait pas suivre…» (Ouder 4). 
« Ça va être trop compliqué. Ca va être trop » (Ouder 18). 

 

 Twee ouders hebben er bewust niet voor gekozen omdat ze anderen kennen die wel naar een 

Nederlandstalige school gaan of zijn geweest. Ouder 2 verwijst naar zijn vader die 

Nederlandstalig is en die naar een Franstalige school is geweest. Hij had het moeilijk. Ook de 

vader van ouder 12 zat in zo’n traject. Hij kan beide talen niet fatsoenlijk. Ouder 12 kent ook 

kinderen van de familie van haar man die Franstalig zijn en die naar een Vlaamse school 

gaan.  

« Ils parlent le néerlandais vraiment bien, mais ils font énormément de fautes en 
français (grammaire,…) »  (Ouder 12). 

 

Ouder 22 werkte enkele jaren geleden in Brussel en had haar kind daar in een Nederlandstalige 

school ingeschreven. Ondertussen heeft zij hier werk gevonden en heeft ze beslist haar kinderen in 

het immersieonderwijs in te schrijven.  

Je me suis dit, je ne voulais pas qu’il perde le néerlandais qu’il avait déjà eu. Mais ce que 
j’aimais bien avec l’immersion c’est qu’il ne perdait pas son français non plus. J’aimais bien 
qu’il ait les deux. J’avais peur que sinon il parle plus le néerlandais, moins français ou qu’il 
perde un petit peu son français. C’est pour ça qu’on a fait ce choix. (Ouder 22) 

 

Ze voegt er wel aan toe : 

Je suis bien consciente qu’il n’a pas le même niveau qu’un enfant qui serait en Flandres tout 
le temps. S’il avait été en néerlandophone pur, il aurait mieux parler néerlandais. Ici il est 
moins avancé en néerlandais, mais au moins il a encore du français. Donc il a les deux. 
(Ouder 22) 

 
Deze ouders kozen dus voor het immersieonderwijs. 

« Ici ce sont quand même des programmes qui sont faits pour des francophones au départ. 
L’école d’immersion, c’est peut-être plus en douceur » (Ouder 2). 
« On s’est dit, l’immersion serait peut-être un bon compromis » (Ouder 17). 

 
Ouder 18 merkt tenslotte het volgende op. Ze wilde haar kinderen in Ronse naar school laten gaan, 

maar ze dacht dat er een wet ingevoerd was die stelde dat, wanneer men zich niet kan behelpen in 

het Nederlands, men de kinderen niet in een Nederlandstalige school mag inschrijven. Ze heeft dus 

een andere keuze gemaakt. Deze ouder is blijkbaar verkeerd ingelicht.  

Je pensais qu’il y avait une loi qui était passée, que, si on ne savait pas le néerlandais, on ne 
pouvait pas mettre les enfants en Flandres. Normalement dans la famille, je ne me suis pas 
encore vraiment renseignée, mais normalement, si on ne sait pas se débrouiller en 
néerlandais, on ne peut pas les mettre en Flandres. Et pareil je pense en Wallonie. (Ouder 18) 
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3. Quels sont, selon vous, les éléments positifs ou les avantages concernant 
l’immersion? 
 

En général 
 
Alle ouders waren op het moment van het interview in het algemeen tevreden over hun keuze voor het 

immersieonderwijs, wat ook logisch is: 

« On y voit forcément plus d’avantages que des désavantages, sinon on n’aurait pas choisi 
pour l’immersion » (Ouder 16). 

 

Enkele uitspraken : 

« On n’est que content de ce qui se passe. Mauvaises surprises pas du tout » (Ouder 3). 
« Je suis enchantée. Je ne regrette pas du tout » (Ouder 10). 
« Tout ce passe très bien. Je serais du style à le conseiller » (Ouder 21). 

 

Ouder 8 vindt het goed dat zij voor het immersieonderwijs gekozen heeft als er gekeken wordt naar de 

problemen die er vandaag zijn op politiek vlak. 

« Etant donné que la Belgique est divisée en deux et malgré les problèmes qu’on a 
maintenant » (Ouder 8). 

 
Alle ouders zijn van mening dat dit soort onderwijs in het algemeen goed is. 

« Je trouve ça bien, la façon de travailler » (Ouder 4). 
« La qualité d’enseignement est bien » (Ouder 16). 
« Je trouve que c’est une très bonne idée à l’époque quand ils ont commencé à Anvaing. Je 
me suis renseignée sur Internet et il y a d’autres écoles en Belgique, même du côté de 
Namur, où ils font l’immersion. J’ai visité quelques écoles. C’est une très bonne idée » (Ouder 
13). 

 
 

Un avantage pour plus tard 
 
Zeven ouders vermelden dat het immersieonderwijs goed is voor hun kind omdat het een voordeel 

voor later is, voor de studies en voor het vinden van werk.  

« Je trouve quand même que c’est important d’avoir les deux langues pour plus tard. C’est 
bien pour lui, pour ces études. Si jamais il veut faire de grandes études plus tard, il aura les 
deux langues. Même pour le boulot, on a besoin des deux langues. C’est plus facile » (Ouder 
8). 
« C’est une bonne ouverture pour plus tard » (Ouder 5). 
« Pour plus tard, pour le travail, c’est une facilité de savoir plusieurs langues » (Ouder 11). 
« Pour lui, c’est un plus. Je suis super contente. Pour n’importe plus tard, c’est un avantage 
exceptionnel » (Ouder 20). 

 

Twee ouders daarvan wijzen expliciet op het feit dat hun kind later zal kunnen kiezen of het in 

Vlaanderen zal werken of in Wallonië zal blijven. 

« Ce sont des avantages pour plus tard, question d’emploi. Elle pourra décider de rester en 
Wallonie ou d’aller en Flandres. Ça ouvre d’autres horizons » (Ouder 6). 
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Le néerlandais, un bon choix! 
 

Zeven ouders vertellen me dat het een goede keuze is dat hun immersieschool voor het Nederlands 

gekozen heeft. In een land als België is het belangrijk dat hun kinderen Nederlands en Frans kunnen 

spreken en zeker nu met de politieke problemen vinden ze dit nog belangrijker. 

 « C’est quand même important en Belgique de connaître les deux langues. La Belgique est 
bilingue. C’est dommage tous les problèmes politiques » (Ouder 14). 
« Forcément, comme on travaille en Flandres, on sait quand même l’avantage de savoir parler 
les deux langues. Savoir parler les deux langues, on se rend bien compte que c’est essentiel. 
Je vois ça chez nous à la boulangerie » (Ouder 15).  
«  C’est un avantage quand on sait parler les deux langues, sinon ça bloque beaucoup de 
choses. Ça met des barrières » (Ouder 18). 

 

Hierbij aansluitend vermeldt ouder 12 dat ze het goed vindt dat haar kind kennismaakt met twee 

verschillende systemen van talen. 

Ce qu’on aimait bien aussi c’est de travailler avec deux langues différentes, deux systèmes 
différents. Les structures des phrases ne sont pas du tout identiques, les accents ne sont pas 
du tout identiques. La grammaire est différente. On se dit, si elle est là-dedans, elle va pouvoir 
fonctionner avec deux systèmes. Elle aura peut-être plus de facilité après. (Ouder 12) 

 

Ouder 1 vertelt me dat hij meer te vinden was voor immersie in het Engels.  

Je crois que quelque part c’est la langue la plus parlée et c’est vrai que, c’est peut-être un peu 
faignant de ma part, mais les néerlandophones sont bilingues d’office. J’ai un copain par 
exemple qui travaille à Bruxelles. Il a un poste important. Il parle le néerlandais. Mais il dit qu’ 
autour de lui tout le monde parle français. Il ne doit presque plus faire l’effort.  Il dit que sur 
Bruxelles 90 pourcent parlent le français spontanément, même s’ il sont néerlandophones. 
C’est vrai qu’avec l’anglais on va partout aussi. Moi, j’étais pour ça. Moi, j’avais pris l’anglais 
également au collège. J’avais quatre heures d’anglais et deux heures de néerlandais.  
(Ouder 1) 

 

Maar nu is hij heel tevreden : 

« C’est tout à fait normal autant que citoyen belge d’apprendre d’abord notre seconde langue 
nationale » (Ouder 1). 

 
 

Ouder 3 maakt de opmerking dat iemand uit het buitenland waarschijnlijk liever het Engels of het 

Frans zou willen leren dan het Nederlands. Waarschijnlijk zijn er ook veel Nederlandstaligen die liever 

Engels dan Frans zouden leren. Maar zij vindt het leren van het Nederlands beter voor haar kind 

aangezien we in België wonen: 

« Pour la Belgique c’est mieux. Autant commencer avec le néerlandais » (Ouder 3). 
 

Ook ouder 12 gaat hiermee akkoord : 

« Comme on est en Belgique, parce qu’il y a des écoles d’immersion en anglais et des écoles 
d’immersion en néerlandais, on s’est dit, nous on favorise l’apprentissage du néerlandais » 
(Ouder 12). 

 

Ouder 15 vindt dat zij in haar bakkerij ook al veel Engels hoort. Men zou dus zelfs al Engels moeten 

leren.  
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« Mais si on veut, alors on peut faire toutes les langues. Mais, c’est vrai, néerlandais et 
français, c’est déjà bien » (Ouder 15). 

 

 

Une bonne méthode pour apprendre les langues 
 

Ouder 5 vindt dat het immersieonderwijs zorgt voor « une bonne ouverture à la langue » (Ouder 5). De 

uitspraak van ouder 12 kan hier aan toegevoegd worden: 

« C’est vraiment une opportunité pour apprendre plus facilement les langues. Ça coule plus » 
(Ouder 12). 

 
Ze vinden dit soort onderwijs goed omdat ze de talen vlot kunnen leren. Ook ouder 22 gaat hiermee 

akkoord. Verscheidene ouders vinden dat deze methode van talen leren ideaal is. Enkele ouders 

geven dan ook kritiek op de manier van werken in het Waalse onderwijs. Ze vinden dat het onderwijs 

Nederlands in Franstalig België niet veel voorstelt. 

Je sais, quand on est à l’école, on a un an le néerlandais, mais on doit toujours remplir des 
feuilles et les étudier. C’est inutile je trouve. C’est ça qui manque en Wallonie, des cours où on 
parle que le néerlandais. Et ne pas commencer à avoir un texte et écrire. Beaucoup de 
francophones n’osent pas parler le néerlandais. Il y a longtemps qu’on cherchait des cours où 
on parle vraiment le néerlandais. Tant qu’on ne parle pas, on ne retient pas ! C’est comme les 
cours d’histoire, on les oublie. (Ouder 3)  

 
Mon grand-père disait déjà ça. Il voulait qu’on soit bilingue. Ce n’est pas avec les cours en 
cinquième et sixième primaire qu’on apprend le néerlandais, parce qu’après on peut choisir 
entre l’anglais et le néerlandais. Moi, j’ai choisi pour l’anglais, parce que je faisais l’économie. 
(Ouder 5) 

 

Ook ouder 22 die leerkracht is in het immersieonderwijs deelt deze ideeën: 

We geven lessen IN het Nederlands. Dus we gaan spelletjes doen. We doen dingen in het 
Nederlands. Dat is geen gewone les zoals in een gewone school met oefeningen zoals ‘ik 
speel, jij speelt’. Dat is leuker hier. Ik denk dat het meer efficiënt is dan in het gewone 
onderwijs, voor het Nederlands bedoel ik dan. Het is een enorm verschil. De kinderen kunnen 
toch, ze maken fouten natuurlijk, de taal spreken. Ze doen hun best. Ze hebben een goede 
basis. Volgens mij is het immersieonderwijs een goede oplossing. (Ouder 22) 

 
Ik ga ook niet veel spraakkunst geven, maar wel veel spreek-en luisteroefeningen. Dat is 
belangrijker dan een oefening van spraakkunst of vervoeging. We doen dat ook, maar het 
spreken zelf is belangrijker. Dat is meer om iets te kunnen zeggen of een mooi tekstje te 
kunnen schrijven. (Ouder 22) 

 
Deze leerkracht stond vroeger in het Franstalig onderwijs. Ze vindt dat de leerlingen in het 

immersieonderwijs een opener geest hebben. Ze zijn enthousiaster. 

« Vroeger zat ik in het Franstalig onderwijs en veel kinderen zeiden ‘ik houd niet van 
Nederlands’. En ik vroeg waarom, maar ze wisten het niet. Ik vond dat dom. Hier vind je dat 
niet. Ze zijn enthousiast » (Ouder 22). 

 

Ouder 18 vindt dat dankzij de methode van het immersieonderwijs ten eerste haar kinderen de basis 

van het Nederlands zullen hebben en vooral geen schrik zullen hebben om te praten in het 

Nederlands. Ook ouder 10 sluit zich hierbij aan. Haar twee dochters spelen thuis soms samen in het 

Nederlands. Ze zijn niet bang om Nederlands te spreken. 
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Ils auront les bases et ils n’auront pas peur, surtout ça. Ils n’auront pas peur de parler. Pour 
apprendre, il faut oser parler. Celui qui n’ose pas parler, il n’apprend pas. Dons je me dis, c’est 
déjà une barrière en moins. (Ouder 18) 
 

Ze zullen volgens haar ook meer op hun gemak zijn als ze spreken. 

Ils seront beaucoup plus à l’aise. On ne les regardera pas travers s’ils parlent mal. Ils feront 
moins attention, par contre, quand moi j’étais à l’école, j’ai toujours eu du mal parce que je 
sentais que les autres jugeaient la façon qu’on parlait. Par contre ici, ils ne font pas attention, 
puisque c’est comme s’ils apprenaient à lire, donc c’est d’office. (Ouder 18) 

 

Tenslotte denken zes ouders dat hun kinderen, eenmaal ze een tweede taal kennen, het 

gemakkelijker zullen hebben om een derde of vierde taal te leren. 

On voulait absolument qu’il apprenne une langue, parce que le fait d’apprendre une langue, 
ça permet aussi d’apprendre une troisième, une quatrième. On s’est dit, le néerlandais c’est 
une deuxième langue, donc quand ils savent déjà une deuxième langue, c’est plus facile 
d’apprendre une troisième ou quatrième langue. (Ouder 3) 
 
« Je pense que pour les autres langues, ça sera plus facile pour elle » (Ouder 6). 
« Je suppose que quand on connaît les deux langues, ça serait plus facile pour apprendre 
l’anglais. Moi je me suis toujours dit, étant donné qu’ils ont déjà appris deux langues, 
normalement ils auront plus de facilité » (Ouder 18). 

 
 

Le français reste 
 
Vijf ouders vinden het belangrijk dat hun kind nog de Franse taal, hun moedertaal, blijft leren. Ze 

vinden het positief dat het immersieonderwijs, naast het Nederlands, het Frans blijft aanbieden. Dit 

kwam ook reeds aan bod bij de vraag waarom sommige ouders dan toch niet voor een 

Nederlandstalige school gekozen hebben. 

On est content de cette manière. Le français reste quand même encore bien bien présent. On 
se dit, autant qu’elle connaisse quand même bien sa langue, c’est important. Elle est 
francophone et on parle français, sa langue maternelle c’est le français. (Ouder 12) 
 
« Favorisant le français est bien quand même, parce que le français est quand même la 
langue maternelle. En habitant en Wallonie c’est quand même important de bien connaître le 
français » (Ouder 13). 
« Ce que j’aimais bien avec l’immersion, c’est qu’il ne perdait pas son français. J’aimais bien 
qu’il ait les deux” (Ouder 22). 

 

Dit principe van het immersieonderwijs geeft de ouders een geruststelling: 

« On a quand même cette garantie qu’à l’école d’immersion, quand ils arrivent en sixième 
primaire, ils sont tout à fait capables d’avoir leur CEB et de présenter les épreuves en 
français » (Ouder 12). 

 

De twee Nederlandstalige leerkrachten die ik interviewde stellen zich daar toch kritischer tegenover 

op. Sommige leerlingen hebben problemen om dit kantonnaal examen in het Frans te doen. Ze 

vragen zich af of dit niet te moeilijk is voor hun leerlingen. 

In het vijfde en zesde leerjaar geven wij aardrijkskunde en biologie in het Nederlands, maar 
het kantonnaal examen op het einde van het zesde is in het Frans. Dus die woordenschat is 
wel wat moeilijk in het Nederlands, dus zullen ze deze zaken wel kunnen omzetten in het 
Frans. Dus je kan je wel eens afvragen of dit niet te moeilijk is.  
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Wij hebben het idee gelanceerd om dit te mogen laten doorgaan in het Nederlands, maar wij 
zijn al jaren aan het vragen om die verandering te doen en pas nu wordt er naar ons 
geluisterd. (Ouder 19) 

 
In het zesde leerjaar moeten ze hun tests zoals de andere Franstalige kindjes doen, in het 
Frans dan. En dan hebben ze soms problemen. ‘Loodrechten’ kennen ze dan bijvoorbeeld, 
maar ‘perpendiculaires’ kennen ze niet. Dus we doen dat niet meer. We geven dat nu in het 
Frans. (Ouder 22) 

 
 
Les matières en néerlandais, une bonne idée! 
 

Ouder 7 en ouder 18 gaan dieper in op het feit dat het geven van enkele vakken in het Nederlands 

geen kwaad kan. Of een vak nu in het Frans of in het Nederlands gegeven wordt, dit blijft hetzelfde. 

Pour les matières, c’est vrai qu’on doit parler français, mais c’est aussi bien d’expliquer ça en 
néerlandais. Il ne faut pas absolument que ça soit fait en français. Je me suis quand même 
posée la question. J’ai réfléchi et c’est vrai. En histoire et en géo, c’est pareil en néerlandais. 
En gros, c’est pareil. Tous les mots, une grosse partie des mots, qu’ils vont apprendre en 
géo , en éveil, ces mots-là ils vont les apprendre de toute façon en français. Ça ne me 
dérange absolument pas. (Ouder 7) 
« Les maths, ça reste toujours les maths. Si c’est en néerlandais ou en français, ça ne change 
pas » (Ouder 18). 

  

Un professeur néerlandophone 
 

Vier ouders vermelden expliciet in het interview dat ze het principe van een Nederlandstalige 

leerkracht in het immersieonderwijs heel goed vinden. Deze leerkracht geeft de lessen in het 

Nederlands en praat dus met een juist Nederlands accent. Op die manier nemen hun kinderen het 

juiste accent over. Een andere ouder vindt het positief dat deze Nederlandstalige leerkracht overal en 

met iedereen Nederlands spreekt.  

« Cette méthode j’aime bien, vraiment en immersion, parce qu’on apprend plus si c’est déjà 
un professeur néerlandophone » (Ouder 11). 
 
Ce que j’apprécie, c’est que les institutrices néerlandophones parlent le néerlandais. Ils sont 
bilingues, mais ils sont plus néerlandophones que francophones. Donc ils ont un accent 
correcte et ils parlent plus le néerlandais que le français. A Anvaing il y avait une institutrice 
qui venait de Bruges, donc une vraie néerlandophone. (Ouder 13) 
 
« Ici dans les couloirs elle parle tout le temps le néerlandais, même avec nous. Je trouve ça 
bien » (Ouder 4). 
 

Ouder 9 merkt bijvoorbeeld een verschil tussen de uitspraak van het Nederlands van haar dochter die 

in het immersieonderwijs zit en van haar broers die in het ‘gewone’ onderwijs zitten. 

« Les frères sont déjà en primaire et eux ils apprennent le néerlandais avec un prof 
francophone et ils roulent pas leur ‘r’. Elle roule ses ‘r’, vue qu’elle apprend le néerlandais 
avec un prof néerlandophone. Donc on entend la différence déjà » (Ouder 9). 

  

Toch blijkt het niet altijd om een zuiver Nederlandstalige leerkracht te gaan. Ouder 13 geeft het 

voorbeeld van een tweetalige leerkracht die les gaf in het Nederlands in een immersieschool, maar 

een ander accent had dan een echt Nederlandstalig iemand. 
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A Anvaing l’institutrice était bilingue, mais elle parlait très bien le français. Peut-être qu’à la 
maison elle parlait plus le français. Donc son accent en néerlandais n’était, je ne peux pas 
juger, pas si bien, un peu différent que les vrais néerlandophones. (Ouder 13) 

 

Ik had persoonlijk ook die indruk bij ouder 22 die eveneens les geeft in het Nederlands in een 

immersieschool.  

 

L’immersion commence assez jeune 
 

In het verhaal van vier ouders komt naar voren dat ze het positief vinden dat het immersieonderwijs al 

vanaf de derde kleuterklas aangeboden wordt. Ze zijn van mening dat het beter is talen te leren al 

vanaf jonge leeftijd. 

« C’est bien, plus c’est tôt et mieux c’est pour la langue. Une langue, ça se commence tôt » 
(Ouder 6). 
« J’avais déjà entendu que c’est bien pour les enfants le plus tôt possible d’apprendre des 
langues, parce que l’oreille se forme à cet âge-là » (Ouder 2).  

 

Ouder 11 vertelt zelfs, dat als haar zoon in het immersieonderwijs pas zou kunnen starten vanaf het 

tweede leerjaar, ze hem dan niet zou ingeschreven hebben. 

Ça commence assez jeune. S’ il aurait commencé quand il entrait en deuxième primaire, 
alors on ne l’aurait pas mis, parce que c’était trop tard. En troisième maternelle, c’était 
vraiment l’idéal. Je trouve que c’est bien que ça commence déjà si tôt. (Ouder 11) 

 

Het oudste kind van ouder 17 is daarentegen wel pas gestart in het immersieonderwijs vanaf het 

tweede leerjaar.  

 

C’est naturel ! 
 

Het feit dat deze vorm van onderwijs voor hun kinderen natuurlijk en spontaan verloopt, vinden de 

ouders positief.  

« C’est naturel, c’est spontané, c’est ça qui me plaît beaucoup » (Ouder 1). 
 
Het kind van ouder 17 die in het eerste leerjaar zit, vindt het net alsof hij naar een Franstalige school 

gaat.  

« Celui qui est en première primaire dit que c’est comme si c’était l’école en français. Pour lui 
c’est la même chose. C’est naturel » (Ouder 17).  
 

 
En maternelle c’est ludique, c’est un jeu ! 
 

Vier ouders waarvan het kind in de derde kleuterklas zit, vertellen me dat hun kind al spelend het 

Nederlands leert. Het is een spel voor hen. De kinderen vinden dit heel leuk en dat vinden deze 

ouders zo positief aan de immersiemethode.  

« Les activités en troisième maternelle en néerlandais sont plus basées sur le côté ludique, je 
crois, plus de chants et de jeux. Les enfants aiment bien » (Ouder 2). 
« En troisième maternelle, c’est un jeu. C’est amusant. C’est bien » (Ouder 9). 
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Des enseignants très bien 
 

Enkele ouders vertellen dat ze heel tevreden zijn over de leerkrachten. Als er problemen zijn, kunnen 

ze altijd bij hen terecht. Dit positieve element heeft misschien niet rechtstreeks te maken met de 

manier van werken bij dit soort onderwijs, maar toch vind ik het belangrijk om dit hier te vermelden.  

«A mon avis, elle a une bonne méthode et une bonne façon de faire avec eux » (Ouder 7). 
 

Ce que je trouve très chouette c’est qu’il y a beaucoup de répondant de la part des 
instituteurs. Il y a vraiment une volonté que les enfants s’en sortent. Le plus grand en plus est 
dyslexique, en français il confond les lettres, donc c’est une difficulté supplémentaire. Donc on 
était particulièrement vigilant à voir comment les enseignants étaient attentifs et il y a vraiment 
un souci, je pense que ce n’est pas seulement pour notre enfant, on l’a senti, que les enfants 
s’en sortent, que ça aille bien pour eux. Quand il y a une difficulté on est toute de suite 
interpellé, que ce soit dans le comportement, dans les apprentissages aussi. Si on voit que ça 
bloque. (Ouder 17) 

 
«Tous les instituteurs sont super sympas. S’il y a un problème, ils sont là. On peut leur 
demander ce qu’on veut. Si on a un soucis, ils sont là » (Ouder 21). 

 
 

Les parents apprennent aussi 
 

Een positief gevolg van het immersieonderwijs is het feit dat ook de ouders bijleren. Drie ouders 

vinden dat een positief punt. Hun kinderen kunnen hen Nederlands leren. Ook ouder 22, die leerkracht 

is, beaamt dit. Veel ouders zeggen haar dat ze Nederlands leren met hun kinderen. 

« J’ai dit à mon fils que moi je ne comprends pas tout et comme ça il me pourra tout 
expliquer » (Ouder 7). 
« Ça c’est positif pour les parents aussi, parce que comme elle revient avec 5 à 10 mots 
chaque semaine, on progresse avec elle » (Ouder 17). 
 

 
L’immersion continue en secondaire 
 
De meeste ouders waarvan het kind in het lager onderwijs zit, vermelden tijdens het gesprek dat ze 

het goed vinden dat hun kind het immersieonderwijs zal kunnen blijven volgen. Er is namelijk een 

secundaire school in de buurt die deze vorm van onderwijs aanbiedt.  

C’est bien. C’est important. S’ il n’y avait pas après en secondaire la possibilité de le faire, ça 
serait un petit peu dommage, de rater en secondaire et de le faire après en supérieure ou à 
l’université. Il faut voir la chose à long terme. Et heureusement que toute cette organisation 
est possible jusqu’en supérieure. (Ouder 16) 
 
« C’est bien ici, parce qu’ à Anvaing il y a une école secondaire en immersion. C’est un 
avantage. C’est un plus que ça continue” (Ouder 17). 

 

De ouders die een kind in de derde kleuterklas hebben, brachten dit niet ter sprake tijdens het 

interview. 
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Conseil des personnes externes 
 

Wanneer ouder 22 als leerkracht spreekt, vindt ze het positief dat de school begeleid wordt door 

externe deskundigen. 

We hebben twee mensen, Meneer en Mevrouw D., die kijken naar wat we doen met de 
kindjes. Ze geven ons raad. Ze moeten testen doen. We hebben toch iemand bij ons om ons 
te helpen en om raad te geven. Dat is belangrijk. (Ouder 22) 

 

Ouder 19, die eveneens leerkracht is, is minder positief daarover. Zij vindt dat ze nog meer moeten 

begeleid worden. 

Je zit met veel vragen zoals ‘zitten we wel in de goede richting?’ en ‘kunnen kinderen dit en 
dat wel aan?’. We zijn nu bijna tien jaar bezig. We zijn wel op zoek naar iemand  die ons kan 
zeggen of we wel goed bezig zijn of niet. (Ouder 19) 

 

 
De plus en plus d’écoles d’immersion en Wallonie 
 

De meeste ouders zijn ervan op de hoogte dat meer en meer scholen kiezen voor het 

immersieonderwijs. Ze vinden dit zeker goed nieuws. 

« Je trouve ça très intéressant qu’ils font l’immersion ici. Ils ont fait déjà ça à Tournai et 
maintenant dans les villages. C’est très très bien » (Ouder 4). 
« C’est vrai que maintenant il y a quand même beaucoup plus d’écoles partout. Donc je 
pense, si on veut, il y moyen de trouver une école assez proche. » (Ouder 15). 

 
 
Twee ouders vinden zelfs dat dit soort onderwijs verplicht zou moeten worden in Wallonië. Ouder 5 zal 

misschien moeten verhuizen en vindt daarom dat het verplicht zou moeten worden. De andere ouder 

legt zelfs een verband met de politieke problemen we na de verkiezingen gekend hebben. 

En fait, je trouve que ça devrait être obligatoire partout. La Belgique est ‘un’ pays. Si nous, 
comme parents à cet âge on avait eu des cours en immersion, on n’aura pas les problèmes 
politiques comme maintenant. Pourquoi ils veulent séparer la Belgique ? On est quand même 
aussi l’Union Européenne ? C’est ridicule. (Ouder 10) 

 

 
4. Avez-vous ou avez-vous eu des craintes concernant l’immersion? 
 
 

Pas de craintes liées à l’immersion 
 

Zeven bevraagde ouders, vier ouders met een kind in de derde kleuterklas en drie ouders met een 

kind in de lagere school, reageerden eerder negatief op deze vraag. Ze hebben geen twijfels over 

zaken die met het immersieonderwijs te maken hebben. Enkele van hen zitten of zaten wel in met 

andere dingen, maar deze hadden niets te maken met het feit dat hun kind in het immersieonderwijs 

zit. Deze ouders zijn overtuigd van de goede werking van dit soort onderwijs.  

« J’étais déjà convaincu avant même d’entendre parler d’immersion. Je ne me pose pas de 
questions concernant l’année prochaine. Peut-être que je dois me poser des questions sur 
cela » (Ouder 2). 
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Twee ouders daarvan vermelden er wel bij dat zij geluk hebben dat hun kind goed mee kan in de klas 

en geen problemen heeft.  

Ma fille est du mois de janvier. Elle a fait quatre maternelles. Donc au niveau de maturité, elle 
était très mature pour aller en première primaire. Elle était prête, parce qu’elle voulait. A la fin 
de la troisième maternelle, elle faisait déjà des petites phrases en néerlandais. Normalement 
ils doivent que connaître les mots. (Ouder 15) 
 
Pour moi ça ne peut pas être négatif. Maintenant, c’est vrai qu’il faut voir au départ. Si l’enfant, 
ça fonctionne déjà très bien en français, si il n’y a pas de lacunes, si l’enfant n’a pas de 
problèmes, je pense que c’est le cas avec mon enfant, c’est un enfant stable. (Ouder 7) 

 
Ouder 13 vertelt me er ook bij dat zij reeds ervaring had met het Russisch thuis met haar kinderen.  

« J’avais ma petite expérience » (Ouder 13). 
 

Aangezien ouder 22 zelf tweetalig is én Nederlandstalige leerkracht is in het immersieonderwijs, zal 

het ook logisch zijn dat zij geen onzekerheden voelt voor wat betreft deze vorm van onderwijs.  

 
Des craintes liées à l’immersion 
 
 
De andere ouders hebben of hadden geen twijfels of vragen betreffende zaken die in verband kunnen 

gebracht worden met het immersieonderwijs als hun kind in de derde kleuterklas zit of zat. Hun kind 

leert al spelend en er is nog geen sprake van schrijven of lezen. Maar als hun kind naar het eerste 

leerjaar zal gaan of wanneer hun kind deze overgang reeds heeft meegemaakt, denken deze ouders 

daar anders over. Ze hebben toch wel wat vragen en twijfels wanneer hun kind leert schrijven en 

lezen. Ze vinden het toch een grote stap naar het eerste leerjaar. 

« Pour cette année disant la troisième maternelle, je n’ai aucune crainte, j’aurai plutôt des 
craintes en primaire, quand il va commencer à lire et à écrire » (Ouder 8). 
« C’est vrai que c’est l’apprentissage à la lecture et tout ce qui est base, la grammaire 
française. Malgré tout, sa langue maternelle est quand même le français » (Ouder 12). 

 
 

Welke ‘craintes’ die te maken hebben met het feit dat hun kind in het immersieonderwijs zit, komen er 

naar boven drijven? 

 

 Negen ouders zitten in met de taalbeheersing van het Frans van hun kind/kinderen. Zullen ze 

geen achterstand hebben op dat vlak?  

Quand je vois la complexité de la langue française, au niveau de la conjugaison, des 
accords grammaticaux. C’est quand même la moitié des cours où ils ne s’entraînent 
pas, n’utilisent pas la langue française, même en mathematiques, on utilise le français 
et les accords du pluriel par exemple. Moi, j’ai un peu peur. Ça me laisse assez 
sceptique. (Ouder 1) 
 
« Va-t-il garder un beau français par après ? » (Ouder 8). 
« Est-ce que maintenant il ne va pas avoir du retard en français ? » (Ouder 11). 
« On espère qu’elle maîtrisera quand même sa langue » (Ouder 12). 
« C’est plus pour le français que je m’inquiète » (Ouder 18). 
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Drie ouders daarvan vermelden expliciet dat ze vooral inzitten met het schrijven van het 

Frans.  

« Tout ce que j’ai peur, c’est pour l’écriture en français. J’ai peur qu’elle aura un peu 
de lacunes à ce niveau-là. C’est un peu ça ma crainte » (Ouder 14). 

 

Twee ouders daarvan vragen zich af welk niveau ze zullen hebben op het einde van het zesde 

leerjaar. Op dat moment moeten ze hun kantonnaal examen afleggen in het Frans. 

 

Je donne cours en sixième primaire donc je les ai au fin du cycle fondamentale. Ça 
me fait un peu peur. Il faut savoir qu’ils vont passer leur diplôme, leur CEB sera en 
français. Je crois que ça sera l’autopsie. On verra dans cinq ans. Je dois attendre cinq 
ans quand L. sera chez moi pour me rendre compte de leur niveau. (Ouder 1) 
 
« Les craintes c’est surtout, à quel niveau de préparation, à quel niveau ils seront au 
moment ils devront passer en secondaire » (Ouder 16). 

 
 Ouder 4 heeft schrik dat zijn kind geen moeite doet om bij te leren en dat hij niet gemotiveerd 

zou zijn.  

« On a plus peur qu’il ne veut pas ou qu’il ne fait pas l’effort, qu’il n’est pas motivé » 
(Ouder 4). 

 

 Ouder 9 zit er mee in dat ze haar kind niet zal kunnen helpen met het huiswerk in het 

Nederlands aangezien ze geen Nederlands kan. Ook ouder 21 had die schrik, maar haar 

kinderen zitten ondertussen in het eerste, tweede en vierde leerjaar en het valt mee. Ouder 1 

heeft niet echt schrik als zijn kind in het lager zal zitten, hij kent de basis, maar wel wanneer 

zijn zoon het immersieonderwijs later zal blijven volgen. 

« Il y a juste le problème, l’année prochaine elle sera en première année primaire. Elle 
aura des devoirs en néerlandais. Comment je vais faire ? C’est ça ma crainte. 
Comment vérifier ce qu’elle a fait ? C’est ça le problème » (Ouder 9). 
« J’ai eu un peu peur de ne pas savoir suivre mes enfants. Mais tout ce passe bien » 
(Ouder 21). 
« Au niveau primaire je peux l’aider. Il n’y a pas de soucis. Ce sont des bases. Mais 
plus tard, s’il aura envie de continuer, je serai un peu coincé » (Ouder 1). 

 

 Ouder 8 is bang dat haar kind letters, woorden en klanken zal verwarren. 

« J’aurai plutôt des craintes en primaire, quand il va commencer à lire et à écrire, peur 
de confondre les lettres, les sons. Est-ce qu’il va confondre ces mots, confondre ces 
lettres ? » (Ouder 8).  

 

 Verschillende ouders die hun kind in de derde kleuterklas hebben zitten, zaten er in het begin 

mee in dat hun kind niets zou begrijpen van de Nederlandstalige leerkracht. Ouder 4 hoopt, 

als de kinderen iets niet begrijpen, dat de leerkracht het in het Frans uitlegt. Maar hij stelt zich 

gerust met het feit dat alle kinderen van de klas in dezelfde situatie zitten, behalve de kinderen 

die thuis Nederlands spreken. 

Moi, j’avais un peu peur. C’est tout nouveau pour lui. C’est quand même trois jours de 
néerlandais ici. Madame parle toujours le néerlandais. Tout ce que j’espère c’est que 
quand ils ne comprennent pas, c’est qu’elle l’explique en français aux enfants. Je 
pense que ma femme l’a demandé à juffrouw C., surtout parce qu’ils sont 
petits. (Ouder 4) 



 59

 

Ouder 9 zit er mee in dat zijzelf haar kind niet begrijpt. 

« Le problème c’est que moi je ne comprends pas le néerlandais. Je ne sais pas 
vérifier ce qu’elle dit. C’est un petit peu embêtant » (Ouder 9). 

 

De bedenking van ouder 10 sluit hier goed bij aan: 

« J’ai peur pour plus tard, quand elles ne voudront pas que je comprenne. Dans une 
dizaine d’années elles pourront faire ça » (Ouder 10). 

 

Enkele ouders hebben dit opgelost door zich in te schrijven in de avondlessen Nederlands. 

Moi je ne peux pas trop lui répondre, alors je me suis mis au cours du soir à Tournai 
pour apprendre le néerlandais. Pour un jour peut-être, s’il y a quelque chose qu’il ne 
comprend pas à l’école, pour pouvoir au moins voir de quoi il s’agit. (Ouder 2) 

 
 Ouder 8 stelt zich de volgende vraag :  

« Est-ce qu’il va être parfait bilingue en sixième primaire? Ça, j’en doute aussi » 
(Ouder 8). 

 

Vier andere ouders stellen zich deze vraag welbewust niet, want ze zijn van mening dat hun 

kinderen niet perfect tweetalig zullen zijn. 

« Bilingue, ça on n’espère pas. Ce n’est pas ce qu’on vise. Qu’elle puisse se 
débrouiller. C’est toujours un plus » (Ouder 12). 
« Ils ne sortent quand même pas bilingue. Les autres parents et le directeur m’ont dit 
qu’ils ne sont quand même pas cent pourcent bilingues. Ils connaissent très bien le 
néerlandais, mais ils ne sont pas bilingues » (Ouder 13). 
« Mais je sais que mes enfants ne seront jamais hyper fort en néerlandais. Ce sera 
pas non plus des pros en néerlandais » (Ouder 18). 

 

 Ouder 17 is de enige ouder die zich afvraagt of alles wel voldoende uitgediept en verworven 

zal worden omdat het snel gaat. Maar ze vindt dat het al moeilijk genoeg is en dat het 

gerechtvaardigd is. 

Parfois je me demande s’ils approfondissent suffisamment et si ça va être bien acquis, 
parce que ça va vite à ce niveau-là. Ça c’est une question que j’ai. Et alors c’est plus 
pour d’autres disciplines où je dis est-ce que c’est suffisamment abordé. Mais d’un 
autre côté, je trouve que c’est déjà tellement difficile que je ne pousse pas non plus. 
C’est plus une question autant que parent. Je n’ai pas interpellé les professeurs. Ça 
se justifie. (Ouder 17) 

 

 Ouder 20 maakt zich dan weer zorgen over het feit dat de kinderen toch wel veel moeten 

werken na de schooluren. Het zijn toch nog maar kinderen. 

C’est vrai que des fois ça me fait réfléchir, parce qu’il doit travailler beaucoup. Ce sont 
quand même encore des enfants. Et c’est quelques fois quelques heures après 
l’école. Bien sûr, il n’a pas la facilité d’apprendre non plus. Donc ça dépend de l’enfant 
aussi. (Ouder 20) 
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Autres craintes 
 
Sommige ouders hebben of hadden andere onzekerheden die niet rechstreeks te maken hadden met 

dit soort onderwijs. Twee ouders hebben schrik voor het gedrag en het karakter van hun kind waneer 

ze zullen overstappen naar het eerste leerjaar. Andere ouders hadden eerder schrik omdat hun zoon 

van school moest veranderen. Andere ouders zaten er mee in dat hun kind lastig deed, het ene kind 

omdat de juf hem niet aanstond, het andere kind omdat hij geen zin had om naar school te gaan. Elk 

jaar worden deze ouders met dit probleem geconfroneerd. Deze problemen waren dus niet gelinkt aan 

het feit dat hun kind in het immersieonderwijs zit. Tenslotte plaatst ouder 19 enkele vraagtekens bij het 

Waalse onderwijs in het algemeen. Haar kind zit nu in het eerste kleuter, maar ze twijfelt toch om haar 

zoon vanaf het lager onderwijs in een Vlaamse school in te schrijven. 

« Als ik eerlijk moet zijn: ik ben Vlaming, ik heb in Vlaanderen gestudeerd. Ik zie ook het 
verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Daarom zou ik ook in het lager onderwijs opnieuw 
mijn zoon naar Vlaanderen sturen » (Ouder 19). 

 

 
Les parents ont confiance 
 
Alle bevraagde ouders hebben wel hun twijfels gehad of hebben die nog steeds, toch blijkt uit elk 

verhaal dat elke ouder tevreden is en afwacht hoe het verder verloopt. ‘On verra’ luidt het in elk 

gesprek.  

Sommige ouders voelen zich minder onzeker, omdat zij bijvoorbeeld zien hoe hun kind zich amuseert 

en goed voelt op school of omdat zij over het immersieonderwijs gelezen hebben, of omdat zij met 

andere mensen gesproken hebben die hen hebben gerustgesteld. 

« Le fait que L. se plaise bien, me rassure entièrement » (Ouder 1).  
 

« J’ai déjà demandé à certaines personnes que je connais et leur enfant était en première 
année primaire. Et ça se passe très bien. Pourtant ils ne sont pas néerlandophones. Ils n’ont 
pas de bases. Normalement ça devrait se passer bien » (Ouder 14). 
« J’ai déjà demandé à plusieurs parents où les enfants sont déjà en secondaire. Ils ont le 
même niveau que les autres. Ça se passe bien. Donc, c’est un plus. Il y aura sans doutes des 
inconvenients, mais bon, pour l’instant ça se passe bien » (Ouder 18).  

 
« J’ai lu aussi pas mal de choses. Je connais aussi un enseignant néerlandophone à Frasnes-
les-Anvaing. Donc j’ai eu l’occasion de parler avec lui. Il m’a rassuré » (Ouder 1). 

 
Andere ouders hebben dan weer minder goede ervaringen met mensen die helemaal niet te vinden 

zijn voor het immersieonderwijs. Toch overwonnen ze deze ideeën en kozen zij voor dit soort 

onderwijs. 

Disons qu’on entend beaucoup de sons de cloche, notamment pour après, ‘à quel niveau ils 
vont arriver quand ils seront en secondaire’, parce qu’on entend souvent des enfants qui sont 
en retard venant d’école d’immersion, parce qu’ils ont appris le néerlandais et le français en 
même temps et donc ils ont des retards notamment matières grammaticales. (Ouder 16) 
 
Mais si on en parle à des gens qui ne sont pas en immersion, l’immersion, ce n’est pas bon. 
Ce n’est pas bon ! On nous décourage, parce qu’on nous dit qu’ ils ne vont pas s’en sortir 
avec le français. Ils vont avoir beaucoup de lacunes. (Ouder 18) 
 
« Mais beaucoup de parents disaient qu’ils avaient beaucoup de lacunes en français, des 
choses négatives. J’étais un peu réticente. Mais au bureau, ils disaient ‘c’est bien, tu verras, 
c’est important’. Donc je l’ai fait. Maintenant je suis contente » (Ouder 5). 
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Verscheidene ouders waarvan het kind reeds in het lager onderwijs zit, geven toe dat ze twijfels en 

vragen hadden, maar ze zijn van mening dat hun kinderen hun achterstand beetje bij beetje inhalen. 

Ze hebben er vertrouwen in. 

J’avoue, l’année passée j’avais peur. C’est vrai que j’ai eu peur, mais maintenant je vois, elle 
est en deuxième, qu’elle rattrape le niveau des autres. C’est vrai que j’avais peur à un certain 
moment, mais maintenant j’ai confiance. J’ai eu mes craintes, donc je sais à quoi m’attendre 
pour mes autres enfants. (Ouder 10) 
 
Ils arrivent à un stade où il rattrapent un petit peu à la fois. C’est plus dur au début. Ils ont 
quand même appris à lire en néerlandais. Mais ils rattrapent un petit peu à la fois, puisqu’ils 
sont au même niveau que les autres. (Ouder 20) 
 
« En première année, on a eu des doutes. Au moment du carnaval on se posait beaucoup de 
questions. Est-ce qu’on a fait le bon choix ? Mais maintenant je vois que ça va très bien » 
(Ouder 11). 

 

Toch zijn er ouders die nog steeds twijfels en angsten hebben. 

«J’ai eu quelques craintes et j’en ai toujours par rapport à ce genre de pédagogie » (Ouder 1). 
 
Ook een mama die een kind met problemen heeft drukt haar angsten uit: 

Notre enfant a quand même des problèmes, mais ça va en immersion. Mais j’en ai eu peur. 
J’ai eu très peur surtout la première semaine, j’en étais malade en disant comment je ose 
comme parent imposer ça à mon enfant alors que je sais qu’il a des difficultés. Mais lui il 
voulait vraiment. Il était très motivé. (…) Mais je garde des peurs pour la suite (…). (Ouder 17) 

 
Zes ouders vertellen me tenslotte dat veel ook afhangt van kind tot kind om al dan niet schrik en 

twijfels te hebben voor de komende jaren.  

« Je crois que c’est du cas par cas. Il y a des enfants qui ne peuvent peut-être pas tenir le 
coup jusqu’à la fin des primaires en école d’immersion. On verra. Il faut voir ça d’après » 
(Ouder 16). 

 

Dit was ook het geval, zoals hierboven reeds vermeld, bij twee ouders die totaal geen twijfels hebben 

en hadden voor hun kind in het immersieonderwijs. 

 

 
5. Comment aidez-vous votre enfant à la maison? 
 
Troisième maternelle 
 
De ouders die een kind in de derde kleuterklas hebben, zeggen me dat ze niets doen thuis. Ze vragen 

wel aan hun kind wat het zoal geleerd heeft op school, maar ze forceren niets. Een ouder is van 

mening dat het een natuurlijk proces moet zijn voor zijn kind. 

On ne fait rien. Ça doit être une émancipation naturelle chez lui. Honnêtement, on ne l’aide 
pas. On demande, on s’intéresse à ce qu’il fait. Ici, ils n’ont pas beaucoup de travaux à 
domicile. On demande ce qu’il a fait, il nous raconte. On ne force rien du tout. (Ouder 1)  

 

De ouders kregen ook deze raad tijdens de oudercontacten. Het is niet de bedoeling dat de ouders 

hun kind helpen met het Nederlands en aanzetten tot het spreken van het Nederlands. 
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On a eu une réunion d’information et on a posé des questions. On nous a bien dit qu’on ne 
devait pas les aider, ni les inciter à parler le néerlandais. Les parents bilingues doivent laisser 
le néerlandais pour l’école. On nous a dit ça. (Ouder 1) 

 

Ouder 3 benadrukt dan ook dat het er bij hen thuis Frans gesproken wordt en op school Nederlands.  

« C’était convenu dès le départ : nous c’est le français, à l’école c’est le néerlandais »  
(Ouder 3). 

 

Ouder 8 zegt nadrukkelijk dat ze dit aan de school overlaat. Ze helpt wel haar kind met het Frans en 

het leren rekenen. 

«Je laisse ça pour l’école. Je l’aide plutôt en français, en calcule, les chiffres, les lettres , ça je 
commence à l’aider. Mais question de néerlandais, je ne me sens pas capable vraiment de 
pouvoir l’aider » (Ouder 8). 

 

Wel lokt de context, bijvoorbeeld aan zee, de ouders uit aan hun kind te vragen wat er juist op de 

borden in het Nederlands staat geschreven. 

« On était à la mer. Chaque fois qu’on voyait des panneaux, on lui demandait et il essayait. 
Mais s’il ne savait pas, on lui disait. Il était fier » (Ouder 1). 

 

Twee ouders waarvan hun kind in het derde kleuter zit vertellen me dat ze toch een beetje Nederlands 

spreken met hun kind. 

« On parle un petit peu le néerlandais, ma femme parfois. C’est souvent ma femme qui 
s’occupe de ça » (Ouder 4). 
« J’essaie de parler un peu avec elle. Quelques mots. C’est le début, on verra après »  
(Ouder 6). 

 
In de kleuterschool in Anvaing krijgen de kleuters elk weekend hun map met Nederlandse woordjes 

mee naar huis. Hun ouders herhalen dan samen met hun kind deze woordjes. 

Toutes les semaines ils ont une farde avec de mots. Donc tous les week-ends on reprend les 
mots depuis le début. Des fois je lui dis un mot en néerlandais et je lui demande ce que c’est 
et elle me répète. Quand elle ne sais plus je lui dis. (Ouder 14) 

 

 

Ecole primaire 
 
NEERLANDAIS 

 

In de lagere school is er toch wel een verschil met de derde kleuterklas. De kinderen hebben nu meer 

huiswerk. Hoewel nog een ouder me vertelde dat het niet de bedoeling is het Nederlands thuis te 

oefenen, helpen ze hun kinderen toch met het Nederlands. Ze maken samen met hun kind een dictee 

of ze herhalen samen de lesjes.  

 

Sommige ouders ondervinden toch wel problemen als zij hun kind thuis helpen met het Nederlands.  

 

 Ten eerste vermelden vijf ouders het probleem van hun uitspraak van het Nederlands. Als ze 

een dictee geven aan hun kind, klagen hun kinderen dat ze de woorden niet juist uitspreken. 
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Deze ouders hebben een ander accent. Hun kinderen nemen het accent van hun 

Nederlandstalige leerkracht over. 

« Elle me reprend dans le sens quand moi je ne le dis pas bien, ‘Non, ce n’est pas 
comme ça maman’ » (Ouder 10).  
 
Quand elle était toute seule et je faisais la dictée, elle me disait ‘tu as dit quoi ?’. Alors 
je le disais en français et alors elle le traduisait en néerlandais. Moi je parle le 
néerlandais à la façon francophone. On ne prononce pas de la même façon.      
(Ouder 21) 

 

Ouder 16 vindt dan ook dat het beter is de kinderen eerder Frans te leren thuis en hen geen 

foute dingen aan te leren. 

Je ne parle pas comme quelqu’un qui a le néerlandais comme langue maternelle. 
Notre langage il est francophone. Il vaut mieux que ça reste naturel et qu’ils 
apprennent peut-être le français à la maison, surtout si on ne parle pas le néerlandais 
couramment. Il vaut mieux peut-être pas qu’on leur apprenne de trop mauvaises 
choses non plus. (Ouder 16) 

 
 Andere ouders hebben problemen met het begrijpen van het Nederlands bij de huiswerken.  

« Chez ma grande, les exercices à faire sont en néerlandais. Donc je ne sait pas lui 
dire ce qu’elle doit faire. Je ne sait pas dire que les réponses sont correctes ou pas » 
(Ouder 10). 
« Les phrases deviennent de plus en plus complexes avec des mots où il y en a de 
moins en moins dont moi je connais le vocabulaire et alors pour les aider ce n’est pas 
facile » (Ouder 17). 

 
Een ouder weet me te zeggen dat ze tijdens de verschillende infovergaderingen gezegd 

hadden dat het niet nodig is dat de ouders Nederlands kunnen. Men moet het Nederlands niet 

begrijpen. Men moet thuis geen Nederlands spreken.  Deze mama heeft toch haar twijfels 

daarbij: 

J’ai des doutes quand même. Celui qui n’a aucune base, il est dans son dictionnaire 
tout le temps, parce qu’il y a des mots croisés. Ou par exemple un dessin d’un hibou, 
mais celui qui ne sait pas le mot en néerlandais, il peut chercher. Il est donc dans son 
dictionnaire. A ce moment-là, ça demande beaucoup de travail à la maison. Là, il faut 
que les parents aient du temps. Celui qui ne comprend rien du tout, ça ne doit pas 
être évident. (Ouder 15) 

 

Drie ouders vertellen me dan ook dat ze dikwijls hun woordenboek erbij moeten halen. 

« Je pense que pour le plus grand alors, au niveau des dictées, des préparations de 
mots, pour les dictées certainement, un mot sur deux je dois aller au dictionnaire. Ça 
me prend énormément de temps » (Ouder 17). 
 
Parfois il y a dans les devoirs des consignes que je ne comprends pas. J’essaie d’aller 
voir au dictionnaire. Mais si je ne comprends pas, je mets en français ‘je n’ai pas 
compris’. Alors a ce moment-là elle traduit en français et il n’y a pas de problèmes. 
(Ouder 11)  

 

Enkele ouders hebben dit, zoals reeds vermeld bij de vorige vraag, voor een deel opgelost 

door Nederlandse lessen te nemen. Verschillende ouders zouden dit wel zien zitten en 

zouden het nuttig vinden om hun kind te helpen, maar ze vinden het niet haalbaar omdat ze 

moeten werken en soms wel nog meer kinderen hebben. 
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« Je voudrais bien, comme ça je pourrais les aider un petit peu, pour les dictées, pour 
comprendre aussi. J’aimerais bien. Je trouve que c’est utile. Mais j’ai encore un petit. 
J’ai trois enfants et j’ai mon boulot » (Ouder 10). 
« Je pouvais le faire, mais avec mon travail, ça ne va pas. Je suis toute seule avec lui. 
Ce n’est pas toujours simple. Juf A. m’a dit aussi que ce n’est pas nécessaire non plus 
que je l’apprenne. Du compte fait, ça reste à l’école. C’est une langue qu’on parle à 
l’école » (Ouder 7). 

 
 Twee ouders vinden het heel lastig om hun kind te helpen tijdens de examens.  

C’est vrai que la première difficulté qu’on a eu, c’était l’année passée en première 
année, les examens de juin. Au niveau d’éveil tout était en néerlandais et donc je 
devais réviser avec elle. Et ça c’était dur. Elle devait se rappeler toutes les parties du 
corps. Je me souviens que je me disais ce qui se passait là. Bon, c’était la matière de 
toute l’année. I y a des matières qu’elle maîtrisait bien : les couleurs, les fruits, les 
légumes. Mais le corps humain, c’était dur. (…)Le principale, c’est qu’elle s’y trouve et 
puis le reste c’est le prof qui s’en occupe. (Ouder 12) 

 
Ouder 18 stelt zelfs tijdens de examenperiode op voorhand oefeningen en vragen op voor 

haar kinderen. Ze heeft wel drie kinderen die in het lager onderwijs zitten. Haar kinderen 

vragen haar hen te helpen. Ze vindt het dan ook vervelend dat ze pas op de laatste knip weet 

wat haar kinderen moeten kennen voor de examens. 

Mais pendant les examens c’est très fatiguant pour moi, parce qu’ils veulent beaucoup 
que je les suive. Je fais des feuilles de résumé avec des questions pour leur donner 
au jour même. Puisque j’en ai déjà trois en primaire, je suis obligée de préparer des 
feuilles à l’avance avec les questions et que je leur donne et puis je les corrige. Si ça 
ne va pas, je recommence avec eux. Mais si je ne fais pas comme ça, je n’en sors 
pas. Mais c’était assez difficile, parce qu’ils ont beaucoup sur une journée. Ils peuvent 
avoir la grammaire, l’orthographe et le vocabulaire. Ce n’est pas beaucoup, mais pour 
eux c’est beaucoup. Donc là c’est dur, pour les examens. C’est là le plus dur, parce 
qu’ils demandent que je les suive. Si je ne les suis pas, ça ne va pas. (Ouder 18) 

 
Eén ouder waarvan het kind in het zesde leerjaar zit vertelt me dat zij haar zoon niet helpt met het 

Nederlands. Hij kan zelf zijn plan trekken. Mét wiskunde en Frans helpt zij dan wel. 

Je travaille très peu avec lui en néerlandais. En néerlandais il se débrouille. Il faut travailler les 
maths et le français. Mon mari parle très bien le néerlandais, mais il n’a pas le temps pour les 
devoirs, donc on ne peut pas compter sur lui. Mais je vois qu’il n’y a pas de problèmes. S’il 
écoute très bien en classe, généralement, c’est assez. Et ils ont aussi un vocabulaire adapté à 
leurs leçons. C’est vrai que ce n’est pas évident, mais ça va. (Ouder 20) 

 

 

FRANCAIS 

 

Ook voor het Frans - de thuistaal - moeten deze ouders hun kind helpen.  

« On parle le français à la maison. On fait des jeux. On lit des histoires. Donc le vocabulaire 
vient à la maison. » (Ouder 15). 

 

Ouder 18 laat elk kind ‘les cours des alfas’ volgen zodat ze de letters en klanken al spelend leren.  

Au tout début j’ai fait les cours ‘des alfas’. ‘Les alfas’ c’est pour apprendre tout d’abord les 
lettres, parce que j’en ai eu un qui a eu du mal à apprendre les lettres, le deuxième, donc c’est 
un cours où on apprend les lettres avec les sons, par exemple ‘fusé’ c’est ‘f’. Ce sont des 
petits dessins avec des images. Après il y a une deuxième session où là c’était les sons, par 
exemple les ‘ou’, comme ‘le loup’ et ils font tous des jeux avec ça. J’ai fait ça chez une 
logopède. Je fais ça avec chaque enfant. (Ouder 18) 
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Ouder 15 wijst er op dat het schrijven in het Frans niet zo vlot verloopt bij haar dochter. Dit moet dus 

bijgehouden en ingeoefend worden. 

On a un horaire très rempli, mais on regarde quand même les devoirs. Le week-end on essaie 
de faire quelques petits jeux par écrit et où il y a de l’écriture. Ou bien à l’ordinateur on fait des 
petits trucs. Et alors, forcément on corrige. (Ouder 15) 

 
Aide de mon aînée 
 
Drie ouders kunnen hulp vragen aan hun oudste kind dat beter Nederlands kan.  

« J’ai un fils de dix-sept ans qui a des cours de néerlandais, donc il sait un petit peu traduire 
les mots. Il est en cinquième année secondaire en comptabilité, donc il apprend le 
néerlandais. Il connaît quelques mots » (Ouder 8). 
« Le plus grand est très débrouillable. Quand ça ne va pas, de temps en temps je vais lui 
demander » (Ouder 18).   

 

De oudste dochter van ouder 21 neemt zelfs de dictees over van haar mama zodat haar twee zusjes 

alles beter zouden begrijpen. 

Je ne sais pas parler le néerlandais. Si j’ai un soucis avec les deux petites, je demande à mon 
aînée qui a neuf ans. Voir si moi je ne comprends pas ou j’ai un problème de prononciation, 
c’est l’aînée qui fait les dictées. C’est elle qui fait la dictée pour ses petites sœurs. (Ouder 21) 

 

Des éléments en néerlandais en plus 
 
Een aantal ouders helpen hun kind nog met verschillende extra’s. Twee ouders hebben thuis 

Nederlandstalige computerspelletjes liggen. Een andere ouder heeft onlangs een Nederlandstalige cd 

gekocht. Haar zoon vraagt er dikwijls naar. Nog een andere ouder heeft de boekjes van ‘Dopido’ en 

‘Doremi’ aangeschaft op het niveau van zijn zoon. Op die manier gaat hij een beetje vooruit. Ouder 15 

en ouder 17 hebben ook Nederlandstalige spelletjes liggen. 

« On a acheté des jeux lucratifs pour les enfants, pour mettre sur l’ordinateur. Il calcule et il le 
fait déjà très bien » (Ouder 4). 
« Il y a des jeux, il y a l’ordinateur, il y a plein de choses » (Ouder 15). 

 

Ouder 22 gaat soms met haar kinderen naar de bibliotheek in Ronse. Zij is zelf tweetalig. Dit kan een 

reden zijn waarom ze dit doet, want ouder 17 vertelt me expliciet dat zij geen verhaaltjes voorleest in 

het Nederlands. De kinderen van drie ouders kijken soms tv in het Nederlands, vooral dan naar 

tekenfilms.  

« C’est vrai que de temps en temps à la mer elle regarde ‘Ketnet’ en néerlandais, mais c’est 
vraiment peu. On ne force pas. » (Ouder 12). 
 
Elle regarde beaucoup la télévision néerlandophone, les dessins animés surtout. Et même, 
elle-même le demande et elle dit ‘maman, c’est bon, laisse cette chaîne’. Je me dis que c’est 
qu’elle va comprendre. Ça va. Et chez mes beaux-parents c’est aussi en néerlandais. 
(Ouder 14) 

 

Ouder 10 let er wel op dat ze de dvd’s van tekenfilms zeker in het Nederlands opzet tijdens de grote 

vakantie. De leerkracht had dit aangeraden.De zoon van ouder 20 daarentegen kijkt zelden naar een 

Nederlandstalige uitzending. Zijn mama kijkt nooit naar de Nederlandstalige zenders, dus hij ook niet. 
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Jamais, rarement. Il faut vraiment qu’il y ait une émission qui l’intéresse. Non, puisque moi je 
ne les regarde pas non plus, donc il va avoir tendance plus à rester au français. Il sait qu’à 
l’école c’est en néerlandais et à la maison en français. (Ouder 20) 

 

Verder heeft het gezin van ouder 17 geen tv thuis, maar deze mama merkt wel op dat haar kinderen 

gemakkelijk een Nederlandstalige radiozender opzetten. Ze weet wel niet of ze alles begrijpen. 

 

Tenslotte is het opmerkelijk dat enkel de dochter van ouder 15 een activiteit buiten de school in het 

Nederlands volgt. Zij volgt dansles in Ronse. Maar haar dochter vertelt wel dat haar danslerares beide 

talen door elkaar gebruikt. Het is dus geen zuivere Nederlandstalige les. Enkele ouders vertellen me 

wel dat ze soms naar het zwembad in Ronse gaan. Ouder 12 gaat bovendien dikwijls naar de 

Vlaamse kust met haar dochter. Ouder 13 en 18 denken er wel aan hun kinderen voor een week in te 

schrijven in een ‘camps de vacances en néerlandais pour l’immersion’. Deze gaan door in Doornik.   

Sommige ouders hebben er nog niet aan gedacht om hun kind voor een Nederlandstalige activiteit, in 

Vlaanderen bijvoorbeeld, in te schrijven. Maar ze zouden dit wel een goed idee vinden. Twee ouders 

vertellen me dat men dit gewoonweg nog niet voorgesteld heeft vanuit de school of vanuit de 

Nederlandstalige verenigingen. Twee andere ouders zeggen me dat ze geen tijd (werk, nog andere 

kinderen,…) hebben om hun kinderen naar Vlaanderen te brengen.Drie ouders daarentegen hebben 

bewust niet gekozen voor een Nederlandstalige activiteit voor hun kind. Volgens ouder 10 zouden 

haar kinderen het Nederlands beu zijn. Ze wil ze eerder dictie in het Frans laten volgen. Deze ouder 

heeft schrik dat haar kinderen anders té Nederlandstalig zouden worden. Ook ouder 11 is van mening 

dat het Frans belangrijk blijft. 

Je me dis qu’ils ont déjà du néerlandais pendant la moitié de la journée. Ils vont en avoir 
marre. Je ne veux pas qu’ils ont un débordement de néerlandais. Et il faut qu’ils apprennent le 
français. J’aimerais bien lui faire des cours de diction. Apprendre à bien parler le français et ne 
pas avoir peur. (…) J’ai un peu peur qu’ils vont presque devenir néerlandophones de base. 
(Ouder 10) 

 

Volgens ouder 22, die eveneens leerkracht is, zijn er ouders die hun kind in een Nederlandstalige 

activiteit inschrijven, maar veel ouders durven niet. Ze hebben schrik omdat ze geen Nederlands 

kunnen spreken. Ouder 3 is daar een voorbeeld van.  

 
L’enseignement d’immersion demande un effort des parents? 
 
De meeste ouders vinden dat het een grote inspanning vraagt hun kinderen op te volgen. Ouders die 

hun kind inschrijven in het immersieonderwijs moeten volledig achter dit project staan en gemotiveerd 

zijn. Ze worden goed voorbereid op dit soort onderwijs.  

« Les parents sont très bien préparés pour ce projet. On a eu beaucoup de réunions. En fait, 
les parent doivent être quand même motivés, sinon ça ne marche pas je pense » (Ouder 11). 
« Il y a aussi les parents qui doivent être derrière » (Ouder 16). 

 

Belangrijk om op te merken is het feit dat het ouders zijn waarvan het kind reeds in het lager zit die 

vinden dat het een grote inspanning vraagt van de ouders. Dit is misschien wel logisch, want in de 

derde kleuterklas wordt er nog niet veel van de ouders verwacht.  
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Er zijn nog geen echte huiswerken, alhoewel men wel in Anvaing verwacht dat de ouders samen met 

hun kind de Nederlandse woordjes herhalen. Een uitzondering op deze vaststelling is ouder 7. Haar 

kind zit in de derde kleuterklas en ze vindt dat het van haar toch een extra inspanning vraagt. Ze is 

van mening dat ze haar zoon ‘geconditioneerd’ heeft. Ze legt hem alles uit. Dit ligt misschien niet 

rechtstreeks aan het feit dat haar zoon immersieonderwijs volgt, maar eerder aan de persoonlijkheid 

van de ouder zelf. 

 

Enkele reacties van ouders die vinden dat ze een grote inspanning moeten leveren om hun kinderen 

te begeleiden: 

 C’est encore difficile à dire pour le moment, parce qu’elle est encore dans les premières 
années. Mais c’est vrai qu’au niveau de l’investissement, les contrats. Tout ce qu’ils font en 
néerlandais, ils ne le font pas en français. Donc c’est à la maison après. C’est vrai que c’est 
souvent un travail. Ca demande beaucoup des parents. (Ouder 12) 
 
« Je pense que les enfants qui sont en école d’ immersion, les parents doivent certainement 
être beaucoup plus derrière les enfants que dans une école normale » (Ouder 16). 
 
« Petit on ne se rend pas compte. Ca va tout seul, mais pour les plus grands, je vois que c’est 
vraiment compliqué. Pour les plus âgés c’est difficile comme parents. Donc je trouve que ça 
demande beaucoup de temps » (Ouder 17). 

 

Ouder 17 vermeldt ook nog dat haar kinderen heel wat werk hebben, vooral in het tweede leerjaar. 

Haar oudste zoon zit in het tweede leerjaar. Belangrijk om te vermelden is dat hij problemen heeft en 

pas sinds het tweede leerjaar in het immersieonderwijs zit. Ze vertelt me dat ze tot aan Kerstmis meer 

dan één uur per dag samen met hem aan tafel moest gaan zitten om hem uit te leggen wat alle 

titeltjes op de werkbladen betekenden.  

Mais ça a été très très dur avec certainement jusqu’à Noël plus d’une heure de travail tous les 
jours, parce qu’il ne comprenait même pas les intitulés, donc on devait reprendre ce qui avait 
été vu en classe pour lui dire ce mot-là veut dire qu’il faut entourer. (Ouder 17) 

 

Doordat haar zoon moeilijkheden heeft én hij pas vanaf het tweede leerjaar in het immersieonderwijs 

gestart is, vindt deze ouder, wat vanzelfsprekend lijkt, dat dit een grote inspanning van haar kant 

vraagt. Ze denkt zelfs als haar zoon niet zo laat zou gestart zijn in deze school, dat hij deze 

bijkomende problemen niet gehad zou hebben. 

Enkele ouders die een kind in het lager onderwijs hebben vinden dat het immersieonderwijs geen 

grote inspanning van hen vraagt.  

« Ça va. C’est normal je crois »   (Ouder 21). 
 
Sommigen hebben daar ook hun redenen voor. De ene ouder heeft een ouder kind die haar kan 

helpen bij het huiswerk in het Nederlands van haar jongere dochters. Een andere ouder is tweetalig 

en leerkracht Nederlands in het immersieonderwijs. De zoon van nog een andere ouder kan zichzelf 

redden in het Nederlands. 

 

Ouder 15 vindt dat het in alle scholen, immersieschool of niet, hetzelfde is: als de ouders hun kind niet 

opvolgen, zijn de kinderen aan hun lot overgelaten. 
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«Je pense que c’est dans toutes les écoles. Je pense que dans toutes les écoles, que ce soit 
immersion ou pas, si ce n’est pas suivi, les enfants sont un peu laissés à eux-mêmes » 
(Ouder 15). 

 

Tenslotte is ouder 18 van mening dat het afhangt van kind tot kind of het al dan niet een grote 

inspanning van de ouders vraagt om hun kind op te volgen. Deze mama heeft reeds vier van de zes 

kinderen in het immersieonderwijs en is een goed voorbeeld van een ouder die weet welke rol een 

ouder heeft als hij een kind in het immersieonderwijs heeft. 

Ca dépend d’un enfant à l’autre. Le premier, ça s’est très bien passé, pour lire, mais il lisait 
déjà en français en troisième maternelle. Il savait déjà lire des mots, parce que c’était le 
premier, évidemment donc on s’en est occupé beaucoup plus. Avec le deuxième, à part 
l’alphabet, il a eu du mal à étudier, après ça s’est très bien passé. Ca était. (Ouder 18) 

 

 
6. Comment ça se passe avec votre enfant à l’école? 
 
 
La motivation des enfants 
 
 
TROISIEME MATERNELLE 
 
 

Alle ouders die een kind in de derde kleuterklas hebben zitten, vertellen me dat hun zoon of dochter 

heel graag naar school gaat. Hun kind is heel gemotiveerd. Bij ouder 2 en ouder 17 waren het vooral 

de kinderen zelf die vroegen om Nederlands te leren. Ze zijn dan ook heel gemotiveerd. Ook de relatie 

met de leerkrachten verloopt heel goed. Drie ouders merken dat hun kind zich geen vragen stelt over 

het feit of de kleuterleidster nu Nederlands of Frans spreekt. Het komt natuurlijk en spontaan over.  

Je vois L. qui sort avec un sourire jusqu’au oreilles. Il se plaît beaucoup. Il ne se pose pas 
beaucoup de questions. Je crois que c’est naturel. Je ne sais pas s’il réalise qu’il a cours en 
néerlandais ou en français. Il ne se pose même pas la question. (Ouder 1) 
 
« Elle adore. En fait, c’est un jeu pour eux. Elle ne se rend pas compte » (Ouder 6). 
« Je n’entends jamais qu’il dit qu’il n’aime pas. Il dit qu’il ne comprend pas, mais jamais qu’il 
n’aime pas » (Ouder 3). 

 
Ouder 7 vindt bovendien dat men de kinderen een zekere fierheid moet geven. Haar zoon kent 

Italiaans, Nederlands en Frans. Hij is heel fier om dit tegen iedereen te zeggen.  

« C’est vrai qu’il faut leur mettre une fierté, faire voir que c’est un honneur, un plaisir, 
d’apprendre. Moi, j’ai toujours expliqué ça à L. » (Ouder 7). 

 

De oudste zoon van ouder 18 tenslotte voelt zich heel goed op school. In het eerste en tweede kleuter 

zat hij op andere scholen, maar hij maakte veel ruzie en amuseerde zich niet. Toen hij naar Anvaing 

kwam kalmeerde hij volgens zijn moeder omdat hij meer moest nadenken. Momenteel doet hij het 

heel goed op school. 

« Etant donné qu’il doit réfléchir beaucoup, ça le calme. J’ai trouvé que c’était bien. Il se plaît 
super bien ici. Dans les autres écoles il ne se plaisait pas » (Ouder 18). 
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ECOLE PRIMAIRE 

 

Ook de kinderen die reeds in het lager onderwijs zitten, voelen zich heel goed op school.  

« J. qui est en première primaire apparemment il a l’air toujours être pressé d’ aller à l’école. 
Ça a l’air d’être bon signe. Il se sent bien » (Ouder 16). 

 

De kinderen van ouders 15 en 20 verkiezen zelfs het Nederlands boven het Frans. Ze zijn heel erg 

gemotiveerd.  

« Quand ça va moins on lui dit qu’on va changer d’école, non, il ne veut pas, parce que c’est 
le néerlandais qui l’intéresse. Il aime bien » (Ouder 20). 

 

Twee ouders vertellen me dat hun kind het wel lastig heeft gehad in het begin van het eerste leerjaar. 

De zoon van ouder 11 was het beu en wilde niet meer naar school gaan, want hij begreep niets van 

de leerkracht. Deze ouders hebben toch afgewacht en na een tijdje ging het beter. 

En première année jusque carnaval je pense, il en avait marre. Il ne voulait plus. Il disait qu’il 
ne comprenait rien. Ils nous avaient un peu prévenu pendant les réunions qu’il y aura un petit 
ras le bol au bout d’un moment. On dit, on va encore patienter. On verra jusqu’à la fin de 
l’année et après carnaval c’était parti. Et maintenant ça va bien. (Ouder 11) 

 

Ouder 12 daarentegen kampte met een ander probleem. In het begin was haar dochter heel 

vermoeid. Het was heel lastig voor haar, maar nu is ze het gewoon geworden.  

Au départ, ça n’a pas été très facile, parce qu’elle était vraiment extrêmement fatiguée. Ça se 
ressentait vraiment sur son caractère. C’était assez pénible, mais maintenant elle est dedans. 
Elle a l’habitude. Je veux dire qu’ils ont une certaine habitude. C’était totalement 
inconnu. (Ouder 12) 

 

Nog vijf andere ouders merkten dit probleem op. Hun kinderen gaan vroeg slapen, want ze zijn 

doodmoe. Zeker als het bijna vakantie is volgens ouder 12. 

« C’est hyper fatiguant, c’est dur pour la concentration. Ils sont fatigués intellectuellement. Ils 
ont dû se concentrer sur ce que l’institutrice veut leur faire comprendre » (Ouder 10). 
« Tout est en double. Grammaire, conjugaison français, néerlandais, dictée français, 
néerlandais, à part la gymnastique » (Ouder 21). 

 

Ook ouder 20 vindt dat naarmate haar zoon ouder wordt, hij vermoeider is op het einde van de week. 

Als ze klein zijn, hebben ze minder huiswerk. Haar zoon die in het zesde leerjaar zit moet veel werken.  

 

Drie ouders daarentegen vinden dat hun kinderen niet vermoeider zijn dan anders. Ouder 3 ziet het 

verschil bij haar zoon niet. Hij blijft actief en is ’s avonds niet moe. De kinderen van ouder 18 doen nog 

heel wat activiteiten na de schooluren: karaté, dansen, gym, zwemmen, klimmen,…Deze ouder zegt 

dat dit allemaal nodig is, want haar kinderen vervelen zich anders. Ouder 15 stelt zich daarbij de 

vraag:  

« Est-ce qu’il est plus résistant ou bien est-ce que c’est parce que c’est encore les maternelles 
où il y a plus de jeux et qu’après l’école il n’y a pas trop de devoirs ? » (Ouder 15). 
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Ouder 10 en ouder 15 hoorden tijdens de vergaderingen dat het beter is hun kinderen niet te 

overstelpen met activiteiten buiten de schooluren. Maar de kinderen van ouder 15 vragen er om en 

volgen verschillende naschoolse activiteiten. 

 
 
Le niveau du néerlandais et du français des enfants 
 
 

TROISIEME MATERNELLE 

 

Tijdens elk gesprek met deze ouders komt naar voren dat hun kind heel veel zingt in het Nederlands 

en de cijfers in het Nederlands luidop opsomt. Opmerkelijk is dat ouders mij vertellen dat als zij hun 

kind vragen wat hij in het Nederlands geleerd heeft op school, hij dichtklapt en zwijgt. Vooral na de 

eerste schooldag in het Nederlands was dit geval. Hun kind vertelde niet veel.  

« Il chante beaucoup. Mais si on l’interpelle, si on lui demande ‘qu’est ce qu tu as appris 
aujourd’hui ?’, il est bloqué, il ne dit rien. Ca vient naturellement » (Ouder 1). 
 « Des fois j’entends qu’il parle en néerlandais. Il compte. Il fait une chanson. Là, je me rends 
compte de l’effet » (Ouder 7). 

 
De meeste ouders vinden dat hun kind al heel wat dingen geleerd heeft in het Nederlands. In het 

begin begrepen ze niets van wat de leerkracht vroeg. De vergelijking die het kind van ouder 10 

maakte mag hier niet ontbreken. Ze had net een broertje bij en zei het volgende: 

« Juffrouw E. , c’est la même chose que H., elle parle tout le temps, mais on ne comprend 
rien de ce qu’elle dit » (Ouder 10). 

 
Nu beginnen ze dagdagelijkse zaken in het Nederlands te leren, zoals bijvoorbeeld de boekentas 

gaan halen. De ouders die hun kind in Anvaing ingeschreven hebben oefenen tijdens het weekend 

met hen de woordjes uit hun map. Ouder 15 zegt dat haar zoon soms een woordje vergeet , maar het 

lukt hem heel goed. Ook ouder 17 is verwonderd dat haar jongste dochter meer en meer woorden 

kent. Haar dochter neemt de Franse woorden van haar moeder over in het Nederlands. 

Je suis vraiment étonnée du nombre de mots qu’elle dit dans la vie quotidienne. ‘Ahja, de 
badkamer’, parce que je demande de prendre le bain. Elle reprend les mots que je dis en 
français en disant par exemple ‘tu veux bien déposer ça dans la poubelle’. Oui, ‘de vuilnisbak’. 
Elle retraduit souvent les mots. Elle a un intéresse pour ces mots-là. (Ouder 17) 

 

Ouder 3 zegt dat de kinderen de Nederlandstalige juf begrijpen, maar ze hebben de ‘klik’ nog niet om 

in het Nederlands te antwoorden.  

Au début on a souvent entendu : ‘je ne comprends rien’. Mais malgré tout, pour l’instant ils ne 
sont pas encore capables de pouvoir répéter en néerlandais, devant nous il dit des choses en 
néerlandais, il commence à dire de plus en plus des mots. On voit quand même que quand 
juffrouw C. parle le néerlandais, ils la comprennent. Ils savent qu’elle parle le néerlandais, 
mails ils n’ont pas encore l’automatisme de répondre en néerlandais. (Ouder 3) 

 

Twee ouders vertellen hierbij een anekdote. Wanneer zij onlangs aan de Belgische kust waren, waren 

zij verrast hoeveel Nederlandse woorden hun kind reeds begreep. Ze waren fier op hun kind.  

La fois passé on était à Ostende et on était dans un magasin. La dame à la caisse parle en 
français à moi et entre elles le néerlandais. L. me regardait, ‘comment elles parlent, maman ?’. 
J’ai dit qu’elles parlaient en néerlandais et qu’il comprendra plus tard. La dame avait entendu. 
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Je lui avais expliqué qu’il était pour ça en immersion. La dame disait ‘ah, tu parles le 
néerlandais’. Elle lui a parlé des petits mots et des petites phrases en néerlandais. L. était très 
content. Il a répondu. C’était à l’extérieure de l’école. Il se rendait compte de ce qu’il apprend 
à l’école. J’ai trouvé bien ça. La dame a demandé les couleurs et L. a répondu et il a dit ‘au 
revoi’r en néerlandais. J’étais fière aussi. Je trouvais que c’était super. (Ouder 7) 

 

Ouders 1 en 17 vermelden er bovendien bij dat hun kind een beter Nederlands accent heeft.  

On a passé la semaine du carnaval à la mer. Il y avait plein de mots, ‘zee’, et il dit ‘ça c’est la 
mer papa’, on était surpris. ‘vishandel’. En plus, il a un accent bien meilleur que nous ! ‘vis’. 
C’est déjà fort proche de la vraie langue, par l’accent. Ca c’est impressionnant !  (Ouder 1) 

 

Ouder 10 tenslotte heeft twee dochters in het immersieonderwijs. Haar jongste dochter is dit 

schooljaar gestart in het immersieonderwijs. Zij kende reeds enkele woorden Nederlands die ze van 

haar oudere zus, die nu in het tweede leerjaar zit, leerde. Deze ouder vindt het opmerkelijk dat de 

allerkleinsten in de eerste kleuterklas reeds de Nederlandstalige leerkracht begrijpen.  

« Elle est déjà ici depuis la première maternelle, elle a déjà vu juffrouw E., donc elle avait déjà 
entendu le néerlandais et elle savait déjà ce que juffrouw E. demandait en néerlandais (fermer 
la porte par exemple) » (Ouder 10). 

 

Deze ouder was zelfs verrast toen haar dochter in een bakkerij aan de Vlaamse kust spontaan ‘dank 

u’ zei in plaats van ‘merci’ toen ze een lolly kreeg.  

La semaine de la Toussaint on était à la mer. On était dans une pâtisserie et la dame parlait 
français avec moi. Et ma fille a eu une sucette, elle n’a pas dit ‘merci’, mais ‘dank u’. Sans rien 
savoir. Je suis étonnée. Elle a peut-être entendu la personne avant moi qui parlait 
néerlandais. Mais moi, je parlais quand même français avec la dame. Rien que pour ça, je 
suis enchantée ! Ça vient naturellement. Et en plus elle a seulement commencé en 
septembre. (Ouder 10) 

 

Uit de gesprekken blijkt dat kinderen heel wat Nederlandse woordjes leren van hun grotere broer of 

zus. Het oudste kind van ouder 15 bijvoorbeeld had heel wat moeite in de derde kleuterklas om het 

woord ‘wortel’ te onthouden. De jongste zoon die nu in de derde kleuterklas zit heeft dit woord dus 

ettelijke keren thuis gehoord en hij vraagt dikwijls aan zijn moeder wanneer hij dit woordje in zijn map 

zal leren, want hij kent het al. 

 

Voor wat betreft de kennis van hun Frans kunnen deze ouders nog geen vaststellingen doen 

aangezien hun kind pas gestart is in het immersieonderwijs. 

 

ECOLE PRIMAIRE 

 

En général 

De ouders waarvan het kind reeds in het lager zit zijn in het algemeen tevreden over de resultaten van 

hun zoon of dochter. Het is opmerkelijk dat de meeste ouders op deze vraag antwoorden met de 

behaalde punten van hun kind. De oudste dochter van ouder 10 bijvoorbeeld, die nu in het tweede 

leerjaar zit, haalde gemiddeld 80 procent vorig schooljaar. Ouder 13 vertelt dat haar dochter de beste 

van de klas is. Daarbij moet wel vermeld worden dat haar kinderen enkele jaren in het 75-25%-

programma in Anvaing gezeten hebben, dus zij hebben meer lessen in het Nederlands gehad.  
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Het jongste kind van ouder 21 die in het eerste leerjaar zit behaalde 89,9 procent op de vorige 

toetsen. Dit kind zit zelfs een jaartje voor. Deze ouders zeggen me bovendien dat ze zeker niet meer 

verwachten van hun kind. Ze zitten tenslotte in het immersieonderwijs.  

« Je n’attends pas des résultats de 90. Elle me fait des 80, je suis super contente. Je me dis, 
elle est en immersion. Il ne faut pas oublier cela » (Ouder 10). 

 

Ouder 10 uit Leuze en ouder 20 uit Anvaing zijn van mening dat deze kinderen het niveau van de 

andere kinderen die het ‘gewone’ onderwijs volgen inhalen.  

 Ils arrivent à un stade où ils rattrapent un petit peu à la fois. C’est plus dur au début. Ils ont 
quand même appris à lire en néerlandais, mais ils rattrapent un petit peu à la fois, puisqu’ils 
sont au même niveau que les autres. (Ouder 20) 

 
De zoon van ouder 11 heeft het in het begin moeilijk gehad, maar uiteindelijk is het immersieonderwijs 

volgens deze ouder helemaal iets voor haar zoon. Ze vraagt zich wel af of dit nu dankzij deze vorm 

van onderwijs is of dankzij haar zoon zelf. 

C’est vraiment adapté à lui. Je ne sais pas si c’est parce que S. a des facilités ou si c’est 
l’immersion qui fait qu’il travaille bien. Je ne sais pas. Je ne serai pas dire. Ou bien parce que 
c’est l’immersion ou bien grâce à l’enfant même. Ça lui convient bien en tout cas. (Ouder 11) 

 

Bovendien kwamen enkele ouders aan het woord waarvan het kind het niet gemakkelijk heeft op 

school. Het CPMS15 had aan ouder 8 afgeraden om haar zoon in het immersieonderwijs in te 

schrijven. Hij was volgens hen niet ‘rijp’ genoeg. De oudste zoon van ouder 18 heeft twee jaar 

logopedie gevolgd. De oudste zoon van ouder 17 die in het tweede leerjaar zit is dyslectisch en 

bovendien is hij pas sinds dit schooljaar gestart in het immersieonderwijs. Tenslotte moet de zoon van 

ouder 20 heel veel werken om er te geraken. Uiteindelijk verloopt alles heel goed volgens deze 

ouders. Hun resultaten zijn niet uitstekend, maar deze ouders verwachten niet meer van hun kind.  

« Ses résultats ne sont pas excellents, mais pour moi, avec l’effort qu’il fournit, je suis assez 
contente. Il travaille pour y arriver. C’est ça la récompense. On ne demande pas 90 pourcent, 
mais un résultat qu’il mérite » (Ouder 20). 

 

Néerlandais 

Voor wat betreft de resultaten voor de vakken die in het Nederlands gegeven worden, zijn de ouders 

heel tevreden. De kinderen van ouders 10 en 11 doen het heel goed in wiskunde. 

« Elle est super forte en calcule. On peut lui demander n’importe quoi. Je suis étonnée » 
(Ouder 10). 

 

De kinderen van ouders 10 (Leuze) en 15 (Anvaing) behaalden vorig schooljaar zelfs meer punten 

voor Nederlands dan voor Frans. De dochter van ouder 15 had zelfs moeite met het Frans. Dit kwam 

vooral omdat ze zich verveelde. Momenteel zit ze in het tweede leerjaar en beginnen ze te lezen in het 

Frans. Vorig jaar leerden ze enkel de lettergrepen en de klanken in het Frans herkennen. Ze leren 

eerst lezen in het Nederlands. Ze was dit beu. 

 

                                                 
15 Het CPMS staat voor ‘Centre Psycho-Medico-Sociaux’, vergelijkbaar met het CLB, ‘Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding’, die we in Vlaanderen kennen.  
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Deze ouders sommen verschillende zaken op die hun kinderen in het Nederlands kunnen. 

Bijvoorbeeld: naar de winkel gaan; de kleuren, het fruit en de groenten benoemen; de getallen 

opsommen.  

 

De dochter van ouder 13 die in het vierde leerjaar zit kan reeds zinnen in het Nederlands maken, zelfs 

in de toekomende en verleden tijden. Dit kind heeft wel tot haar derde leerjaar in Anvaing gezeten 

waar ze meer Nederlands kreeg. Haar zoon zit in het tweede leerjaar en kon goed lezen in het 

Nederlands, want hij leerde dit in Anvaing. Nu hij in Leuze zit, leert hij lezen in het Frans en kan hij dus 

niet meer het lezen in het Nederlands oefenen. De oudste dochter van ouder 15 kon op het einde van 

de derde kleuterklas reeds korte zinnetjes maken. Ouder 20 vindt dat haar zoon zich goed kan redden 

in het Nederlands. 

« Je vois qu’il peut se débrouiller. Il peut débarquer n’importe où, ce n’est pas un problème. 
En néerlandais, c’est impeccable » (Ouder 20). 

 

Waarmee hebben deze kinderen problemen voor wat betreft het Nederlands? 

 Ouder 12 geeft toe dat haar dochter het moeilijk had met het leren van de verschillende 

lichaamsdelen. Ook het kloklezen in het Nederlands verloopt moeizamer, want dit gebeurt op 

een andere manier als in het Frans. 

 Het kind van ouder 11 zegt dat hij de Nederlandstalige leerkracht soms niet begrijpt. 

 Ouder 15 vertelt me dat haar kinderen (tweede leerjaar, derde kleuter) soms helpen in hun 

bakkerij waar Nederlands de voertaal is. Ze kunnen wel goeiedag zeggen in het Nederlands 

en ze begrijpen wel wat de klanten hen vragen, maar antwoorden in een volledige zin lukt nog 

niet.  

 De oudste zoon van ouder 18 die in het vierde leerjaar zit heeft moeilijkheden met het 

begrijpend lezen in het Nederlands. Deze ouder heeft een nicht die in Vlaanderen voor 

leerkracht lager onderwijs studeert en zij zal hem daarbij helpen. 

 Ouder 17 merkt dat als ze haar kinderen in een Nederlandse zin aanspreekt buiten de 

schoolcontext, haar kinderen dit niet begrijpen, zelfs niet bij een basiszin. Dat verwondert 

haar. Ze vraagt zich af of dit komt doordat ze enkel het Nederlands horen op school en het 

niet kunnen transfereren naar een andere context of door haar manier van uitspreken. 

« Est-ce que c’est parce qu’ ils ne connaissent que dans ce contexte-là et qu’ils 
n’arrivent pas encore à transférer ou est-ce que c’est lié plus à la façon dont moi je 
parle ? » (Ouder 17).  

 
 Ouder 22 die leerkracht is in het immersieonderwijs vertelt me dat de onderdelen 

vraagstukken en meetkunde moeilijk zijn in het Nederlands voor deze kinderen. Vraagstukken 

geeft zij niet, want dat is al moeilijk in het Frans en dus nog moeilijker in het Nederlands. Ook 

meetkunde geven ze in het Frans, want ze hebben gemerkt dat deze kinderen op de 

kantonnale examens moeite hebben met het begrijpen van sommige termen. ‘Loodrechten’ 

kennen ze dan bijvoorbeeld, maar ‘perpendiculaires’ niet. Voor wat betreft het leren lezen in 

het Nederlands (in Anvaing) hebben ze soms problemen met het begrijpen van de zinnen, 

want ze kennen niet genoeg woordenschat. Er zijn veel woorden die ze nog niet kennen. 
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De rol van een immersieleerkracht is zeker niet te onderschatten. Volgens ouder 22 die leerkracht is 

moeten ze meer uitleggen tijdens de lessen. Dat is soms moeilijk, want de leerlingen hebben de 

‘feeling’ niet. Ze moeten gemakkelijkere woorden en zinnen aanbieden, maar daarna moeten ze 

overschakelen naar moeilijkere zinnen. Voor wat betreft het didactisch materiaal vindt ouder 22 dit een 

probleem.  

Dat is veel werk, meer werk hier dan in een gewone school. Er bestaat geen systeem om 
aparte boeken te maken. We zijn niet met genoeg scholen om boeken te maken. Het zou 
goed zijn als er meer scholen aan immersieonderwijs zouden doen. Dat is een probleem. We 
hebben meer werk. Als ik een boek van het vierde leerjaar in Vlaanderen neem, is het te 
moeilijk voor de kinderen hier, maar als ik een gemakkelijker boek neem, zijn de thema’s niet 
goed voor hen, want dat interesseert hen niet. Dus we moeten altijd iets anders doen.  
(Ouder 22) 

 

Français 

Deze ouders zijn in het algemeen tevreden over het niveau van het Frans van hun kinderen. Ouder 10 

bijvoorbeeld vindt dat haar dochter (2de leerjaar) heel goed leest in het Frans. Volgens ouders 12 en 

15 hebben hun kinderen een goede woordenschat Frans. Ouder 11 is van mening dat haar zoon goed 

schrijft in het Frans. Ze zegt er wel bij dat er kinderen zijn die daarin vaardig zijn of niet. De ouders 15 

en 20 daarentegen zijn minder enthousiast over het kunnen schrijven in het Frans van hun kinderen. 

Dit hangt tenslotte ook af van kind tot kind. 

Mais l’orthographe en français est quand même autre chose. Ma fille par exemple fait tous ses 
sons ‘oi’, elle les fait ‘wa’, parce qu’elle l’écrit comme elle l’entend en néerlandais. Les ‘y’, elle 
fait chaque fois des points au-dessus, ‘ij’. C’est terrible. Mais bon, je me dis que c’est la 
première année qu’elle écrit en français. L’orthographe oui, ce n’est pas le top! (Ouder 15) 
 
« Ils font quand même des fautes. Quand ils ont commencé à écrire en français, j’avais des ‘g’ 
et des ‘h’ partout. Mais un petit peu à la fois ils rattrapent. Et puis ça dépend toujours d’un 
enfant à l’autre » (Ouder 20).  

 

Ook hier verwachten de ouders niet meer van hun kind. De twee oudste kinderen van ouder 18 

bijvoorbeeld behaalden op het einde van het tweede leerjaar 78 en 75 procent voor Frans. Ouder 18 

vindt dit goed omdat ze maar één jaar Frans gehad hebben aangezien ze in het programma 75-25 

procent zitten. 

« Evidemment, ils n’ont pas des 80, mais moi j’en ai un qui a eu 78 et l’autre 75 pour le 
français, donc pour moi c’est correcte, alors qu’ils avaient qu’un an de français. Donc moi je 
trouve ça très bien » (Ouder 18). 

 

Het kind van ouder 19 vormt een uitzondering in dit hele verhaal. Hij is Nederlandstalig en zit in het 

eerste kleuter om dan binnen enkele jaren in de immersieklas te starten. Ouder 19 vertelt me dat hij af 

en toe een woordje Frans thuis spreekt omdat hij dit meeheeft van op school. Hij begint dus de 

basiswoorden Frans te kennen. 
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Confusion des deux langues? 
 

Eén persoon/ één taal – één situatie/één taal 

Twee ouders waarvan het kind in de kleuterklas zit vermelden tijdens het interview dat hun zoon of 

dochter heel goed weet welke leerkracht Frans en welke leerkracht Nederlands spreekt.  

 « Il distingue bien madame C. pour le néerlandais et madame I. pour le français » (Ouder 1). 
 

Verder weten de kinderen van ouders 19 en 22 goed welke taal met welke persoon gesproken wordt. 

Ouder 22 heeft bijvoorbeeld vrienden die Nederlands spreken. Met hen spreken haar kinderen 

Nederlands. De zoon van ouder 19 maakt heel goed het onderscheid. Hij spreekt bijvoorbeeld met zijn 

ene grootouders altijd Frans en met de andere grootouders Nederlands. Hij zal ook nooit de talen 

verwisselen. Volgens ouder 19 is het een automatisme en heeft hij daar geen moeilijkheden mee. 

Ouder 13 spreekt Russisch thuis met haar kinderen. Ze vertelde aan de leerkracht dat er thuis 

Russisch gesproken wordt en de leerkracht reageerde: “Là où il y a deux langues, il y aura trois 

langue. » (Ouder 13). Deze ouder vertelde me dat ze gelezen had dat men tot vijf talen kan gaan, op 

voorwaarde dat de kinderen goed weten wie welke taal spreekt. Hierin herkennen we ook het principe 

van één persoon/ één taal.  

J’ai lu que jusqu’à cinq langues ça va. Mais ils doivent exactement savoir qui parle quelle 
langue. Par exemple, maman c’est le russe, papa c’est le français, mami c’est le néerlandais 
et papi c’est l’anglais. Comme ça, tout est clair. Quand tout le monde commence à parler 
toutes les langues, ça ne marche pas. Voilà l’expérience d’ immersion en russe. (Ouder 13) 

 

Daarenboven maken vijf ouders me tijdens het gesprek duidelijk dat hun kinderen goed weten dat er 

thuis Frans gesproken wordt en op school Nederlands.  

« Les enfants le savent que c’est le néerlandais à l’école et le français à la maison » (Ouder 
10). 
« Il sait qu’à l’école c’est en néerlandais et à la maison en français » (Ouder 20). 

 

Ouder 3 vindt het systeem heel goed:  

« Mardi, mercredi, jeudi, c’est le néerlandais et le mercredi après-midi le français à la maison. 
Le vendredi, samedi, dimanche, lundi c’est le français (aussi à la maison). C’est bien que c’est 
comme ça » (Ouder 3). 

 

Ouder 17 vertelt me dat haar kinderen in het begin niet konden verdragen dat hun ouders een woord 

Nederlands spraken thuis.  

« Ils étaient contents de le faire à l’école, mais c’était déjà trop d’efforts. Ils savaient qu’à 
l’école c’est le néerlandais, mais pas à la maison. On a respecté ça au départ » (Ouder 17). 

 

De situatie voor de kinderen van ouder 22 is iets ingewikkelder, maar de kinderen weten goed 

wanneer ze welke taal spreken. 

Op school en als we naar Ronse gaan, dan spreken we Nederlands. Als we naar de 
bibliotheek of naar het zwembad gaan, dan spreken we Nederlands. Als we in Wallonië zijn of 
thuis zijn, dan spreken we Frans. Mijn kinderen weten dat ook allemaal. (Ouder 22) 

 

Ik vroeg deze ouders of hun kinderen soms de twee talen door elkaar mengen. De meeste kinderen 

verwarren de talen niet. Ze maken goed het onderscheid tussen de verschillende talen. 
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 « C’est vrai que quand on zappe à la télévision, elle fait bien la différence entre tout ce qui est 
néerlandais et pas néerlandais, donc anglais,… Ça elle fait bien la différence » (Ouder 12). 
« Ou c’est français ou c’est néerlandais. Il n’y a pas de soucis » (Ouder 21). 

 

Ouder 22, die ook Nederlandstalige leerkracht is in het immersieonderwijs, vindt dat dit heel goed 

meevalt bij de leerlingen. Soms kennen ze een woord in het Nederlands niet, maar dan wel in het 

Frans. ‘Breuk’ kennen ze bijvoorbeeld wel, maar ‘fraction’ dan niet. Ze hebben dat maar in het 

Nederlands geleerd, dus ze vindt dit normaal, maar van verwarring van de twee talen is geen sprake. 

 

Ouder 12 vindt dat haar dochter de talen niet mengt, maar jongleert met de twee talen. Tijdens de 

huiswerken van rekenen bijvoorbeeld zegt ze evenveel keren de getallen en tekens in het Frans als in 

het Nederlands. 

Elle ne mélange pas, mais elle jongle. Ce n’est pas mélanger. En mathématiques elle jongle. 
Les chiffres elle les dit aussi bien en néerlandais qu’en français. Pendant les devoirs parfois 
elle parle en néerlandais. Ce n’est pas de la confusion. Elle jongle. Les ‘moins’, les ‘plus’, ça 
sort comme ça. Elle va dire autant de fois ‘plus’ en français que ‘plus’ en néerlandais et les 
chiffres une fois en néerlandais, une fois en français. Ce n’est pas la confusion. C’est parce 
qu’elle a l’habitude de le faire à l’école en néerlandais et que nous on le fait en français. 
(Ouder 12). 

 

Ouder 13 en 17 daarentegen merken dat hun kinderen soms de twee talen verwarren. De jongste 

dochter van ouder 17 die in het derde kleuter zit mengt af en toe de twee talen. Ze zet bijvoorbeeld 

sommige adjectieven op de verkeerde plaats: ‘il y a une rouge auto’ in de plaats van ‘une auto rouge’. 

Ook mengt ze gemakkelijk de werkwoorden ‘être’ en ‘avoir’: ‘je m’ai lavé’ in de plaats van ‘je me suis 

lavé’. Tenslotte gebruikt ze soms de verkeerde uitgangen van een voltooid deelwoord: ‘j’ai couri’ in 

plaats van ‘j’ai couru’, ‘j’ai offri’ in plaats van ‘j’ai offert’. Deze moeder heeft deze moeilijkheden niet 

ondervonden bij haar andere kinderen. Ze zegt er wel bij dat haar jongste dochter een heel intelligent 

kind is en de meest levendige van de drie. Heeft dit te maken met het immersieonderwijs of niet? 

Deze ouder stelt zich deze vraag. Ze vraagt zich ook af of dit zal blijven duren of niet . Tenslotte voegt 

ze er wel aan toe: 

« Quand je lui dis que je ne la comprends pas bien, elle le dit bien après, mais la première fois 
elle n’est pas consciente. Si on lui demande, elle est consciente » (Ouder 17). 
 

De kinderen van ouder 13 mengen de talen Nederlands en Frans niet, maar wel het Russisch en het 

Frans aangezien ze thuis Russisch spreken. Deze ouder vertelt me dat als haar zoon niet wilt 

nadenken, hij een Frans woord in zijn Russische zin plaatst. Soms is het zelfs zo dat hij een Russisch 

woord uitspreekt en onmiddellijk daarna een Frans woord. Deze ouder zegt dan dat het ofwel in het 

Russisch is ofwel in het Frans. Tenslotte merkt ze dat haar kinderen af en toe een Franse zin letterlijk 

vertalen naar het Russisch.  

 

 

 
 

 
 



 77

L’immersion :  pour tous les enfants ? 
 
Op deze vraag kreeg ik uiteenlopende reacties.  

 

 Van de tweeëntwintig ouders zijn er vier ouders die het niet gemakkelijk hebben met hun kind 

in het immersieonderwijs. Wat geven deze ouders als antwoord op deze vraag? 

 

De zoon van ouder 8 is volgens het CPMS een zwak presterend kind. Het CPMS had hen aangeraden 

hun zoon niet naar de immersieklas te sturen omdat hij niet genoeg ‘rijp’ was. Ze adviseerden hen hun 

zoon voor een tweede keer de tweede kleuterklas te laten doen. Het zou niet lukken. Uiteindelijk 

beslisten deze ouders hun kind toch naar de immersieklas te laten overgaan. Ondanks zijn 

moeilijkheden is hij heel gemotiveerd en volgt hij de anderen. Hij heeft misschien een achterstand, 

maar de juf is heel tevreden. Deze ouder vindt dat het immersieonderwijs voor alle kinderen moet 

lukken. Haar zoon is heel gemotiveerd. Zij vindt dit het belangrijkste. Men moet het durven proberen. 

Daar voegt ze aan toe: 

« Que ce soit en néerlandais ou en français, quand on a un retard, on a un retard dans les 
deux. Ce n’est pas à cause de l’immersion qu’il a un retard ! Tous les  enfants peuvent 
prendre l’immersion, je pense “ (Ouder 8). 

 

Ook ouder 17 is van mening dat de motivatie van haar kind het belangrijkst is. Haar zoon is 

dyslectisch, plus het feit dat hij pas vanaf het tweede leerjaar in het immersieonderwijs gestart is, 

maakt dat hij nog meer moeilijkheden heeft, want hij heeft dus veel gemist. Het is lastig voor deze 

ouders, maar het lukt. Deze ouder had heel wat schuldgevoelens toen haar oudste zoon startte. Hoe 

durfde ze als ouder haar kind in het immersieonderwijs inschrijven terwijl ze wist dat haar zoon 

moeilijkheden heeft? Maar haar zoon was zo gemotiveerd. 

« J’en étais malade en disant comment je ose comme parent imposer ça à mon enfant alors 
que je sais qu’il a des difficultés. Mais lui il voulait vraiment. Il était très motivé » (Ouder 17). 

 
Dit vraagt een grote inspanning van deze ouder. Tot aan Kerstmis moest ze samen met haar zoon 

elke dag een uur samen zitten om alles te bekijken. Telkens haar zoon nieuwe dingen leert, wordt het 

moeilijk voor hem en voor haar om hem daarbij te helpen. Maar het lukt. Hij behaalde een gemiddelde 

van 70 procent voor Nederlands. Deze ouder is heel tevreden en verwacht niet meer van haar zoon. 

Een tweede ouder die van mening is dat het immersieonderwijs ook lukt voor kinderen die het moeilijk 

hebben. 

 

Verder moet de zoon van ouder 20 die in het zesde leerjaar zit heel hard werken om er te geraken. 

Ook deze ouder vertelt me dat haar zoon heel erg gemotiveerd is. Hij doet het heel graag en wil er 

hard voor werken. Volgens deze ouder hangt veel af van kind tot kind. Ze voegt er wel aan toe dat het 

veel tijd vraagt van de ouders. 

« Mon enfant doit travailler beaucoup. Mais tous les parents n’ont peut-être pas la possibilité 
de faire travailler leur enfant comme ça. Il faut avoir son temps libre » (Ouder 20). 
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Tenslotte heeft het oudste kind van ouder 18 gedurende twee jaar logopedie gevolgd. Momenteel 

verloopt alles heel goed. Ook voor dit kind is het immersieonderwijs een goede keuze geweest. 

 

 De achttien andere ouders hebben kinderen die heel goed kunnen volgen in het 

immersieonderwijs. Sommige ouders vertellen me ook dat hun kind heel rijp is voor zijn 

leeftijd. De jongste dochter van ouder 21 zit zelfs een jaartje voor. Wat antwoorden deze 

ouders op de vraag of het immersieonderwijs al dan niet voor alle kinderen is?  

 

Volgens sommige ouders hebben de zwakkere kinderen (bijvoorbeeld kinderen met dyslexie) het wel 

moeilijker, maar ze vinden dat men het toch moet proberen. Als het niet werkt, kunnen ze altijd 

beslissen ermee te stoppen. Ouders 11, 12 en 15 zijn van mening dat als het niet meer lukt met hun 

kind, ze er bewust zouden mee stoppen. 

« On verra an par an. Quand ça ne va plus, on arrêtera je pense. Mais je trouve que tout ce 
qu’elle a eu, elle a eu ! On verra » (Ouder 12). 
 
On avait toujours dit, si ça ne marche pas, c’est tout, ils changent d’école. Pour l’instant ça 
marche. Pour nous c’est l école du village, donc ça serait bête de ne pas essayer. Mais si ça 
ne marche pas, c’est tout, il y a d’autres écoles. (Ouder 15) 

 

Ouder 22, die leerkracht is, zegt daarover het volgende : 

Ik vind niet dat het immersieonderwijs enkel voor intelligente kinderen is. Voor de zwakkere 
kinderen is het moeilijker, want ze hebben toch veel te leren. Ze leren in het Frans, in het 
Nederlands en dat is niet altijd gemakkelijk. Maar de kinderen die problemen hebben zouden 
toch problemen hebben in het ‘normale’ onderwijs. Het zou niet aan het immersieonderwijs 
liggen als ze problemen zouden hebben. We hebben ook zwakke kindjes. Het is moeilijk voor 
hen, maar het zou toch moeilijk zijn. (Ouder 22) 

 

Ook ouder 8 deelt deze visie. Haar zoon heeft geen achterstand omdat hij in het immersieonderwijs 

zit. Hij zou in het ‘gewone’ onderwijs ook problemen hebben. 

 

Ouder 16 is echter van mening dat men een duidelijk onderscheid moet maken welke probleem een 

kind juist heeft. Is het eerder een taalprobleem of eerder een probleem in rekenen of in een andere 

logische materie? Men moet dit per kind zien. Als een kind moeite heeft met wiskunde dan denkt deze 

ouder dat het Nederlands in het immersieonderwijs geen probleem zou vormen, aangezien het kind 

geen taalprobleem heeft. Is het eerder een taalprobleem, dan verandert men beter van school.  

Si ce sont des difficultés par exemple en mathématiques ou dans une matière de logique, je 
ne sais pas si le néerlandais pose un problème, le fait d’apprendre une deuxième langue, 
parce que ce n’est pas le problème de la langue. Si c’est un problème de langue, de 
néerlandais, que l’enfant il fait un rejet par rapport à l’apprentissage du néerlandais ou d’une 
autre langue, je ne sais pas si c’est nécessaire d’insister à ce moment-là. Et là effectivement 
je pense qu’il vaut mieux changer d’école. (Ouder 16) 

 

Ook andere ouders denken hier zo over. Ouder 1 denkt dat een kind die reeds moeite heeft met het 

Frans problemen zal hebben in het immersieonderwijs.  

« Je crois qu’un enfant qui a déjà des difficultés en français, risque de trébucher dans cette 
apprentissage-là. Je crois qu’il faut quand même pas mal d’aptitude pour pouvoir connaître 
deux langues en même temps » (Ouder 1). 
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Ouder 11 is van mening dat een kind die problemen heeft op het niveau van taal, problemen zal 

hebben in het immersieonderwijs. 

« Si l’enfant n’a déjà pas une facilité au niveau du langage. Il y a des enfants qui sont plus 
pour les maths ou plus pour le langage. A ce moment-là, je pense que ça poserait des 
problèmes » (Ouder 11). 

 
Hoewel ouder 22 van mening is dat het immersieonderwijs niet enkel voor intelligente kinderen is, 

geeft ze toch toe dat het voor sommige kinderen te moeilijk zou zijn. Maar ze zegt er wel bij dat de 

kinderen die taalproblemen hebben op haar school het in het algemeen goed doen. Deze kinderen 

kunnen naar de Nederlandstalige logopediste gaan op school. Deze leerkracht vindt dit een positief 

iets. 

« Kinderen die dyslexie hebben bijvoorbeeld, dat is misschien moeilijk. Dat hangt er van af. Is 
het erg of niet? Voor sommigen ja, het zou te moeilijk zijn, maar in het algemeen gaat het » 
(Ouder 22). 

 

Ouder 15 is kinesiste en verzorgt dus kinderen die problemen hebben. Zij stelt vast dat sommige van 

deze kinderen dingen in het Frans niet kennen. Deze kinderen in een Nederlands taalbad 

onderdompelen is niet mogelijk volgens haar. 

Moi qui travaille en tant que kiné où je soigne des enfants qui ont des soucis, des handicapés, 
mais qui aussi, n’ont pas l’intelligence suffisante, je me rends compte qu’il y a des choses 
qu’ils ne connaissent même pas en français. Alors les mettre en néerlandais, ce n’est pas 
possible. Disant que c’est une deuxième langue. S’ils ne connaissent pas déjà des notions en 
français, vous allez leur sortir ça en néerlandais. (Ouder 15) 

 

Ook ouder 8 die een zwakker kind in het immersieonderwijs heeft zitten is van mening dat kinderen 

die moeite hebben met het Nederlands of het Frans, sowieso een achterstand in beide talen hebben. 

« Que ce soit en néerlandais ou en français, quand on a un retard, on a un retard dans les 
deux » (Ouder 8). 

 

Ouder 7 denkt daar anders over. Volgens haar zijn kinderen die het met een bepaalde materie moeilijk 

hebben, misschien beter in een andere materie. Ze geeft het voorbeeld van kinderen die problemen 

hebben met het Frans. Misschien zal het Nederlands beter gaan bij deze kinderen in het 

immersieonderwijs? 

Ça peut peut-être ouvrir leur esprit sur autre chose, faire un déclic. Maintenant, il y a certains 
enfants qui se braquent sur une certaine matière, mais ce n’est pas pour ça qu’ils ne sont pas 
bien dans une autre. Je pense que des enfants qui ont des soucis en français ou autre chose, 
je ne vois pas pourquoi qu’on ne peut pas leur apprendre autres choses. Ils sont capables de 
faire autre chose. Peut-être que le néerlandais va aller mieux ou va faire le déclic. (Ouder 7) 

 

Deze ouder geeft nog andere voorbeelden van kinderen die misschien beter zijn op andere vlakken.  

Si ça ne va pas avec le français ou les mathématiques, pourquoi ne pas faire du sport ? Ils 
peuvent être plus aptes dans ces choses-là. Ou en dessin, ou tout ce qui est pratique, faire 
des bricolages,…Et vice versa. Ce n’est pas parce qu’un enfant n’est pas bien en sport, qu’il 
ne peut pas faire ce qu’il veut. (Ouder 7) 

 

Daar sluit ouder 15 zich meer bij aan. 

«Tous les enfants sont peut-être doués pour d’autres choses » (Ouder 15). 
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Verder vindt ouder 7 dat men de kinderen een zo breed mogelijk kader moet aanbieden en ze is dus 

van mening dat het immersieonderwijs voor elk kind is, mits de voorwaarde dat een zwakker kind 

meer opgevolgd wordt. 

Moi je dis, que les enfants dès le début, il faut leur ouvrir l’esprit sur beaucoup de choses, 
pour qu’ils ne soient pas trop encadrés. Il faut apprendre le plus de possible de choses aux 
enfants, pour qu’ils aient l’esprit ouvert. (Ouder 7) 
 

« C’est vrai que c’est à suivre beaucoup plus ces enfants. C’est clair » (Ouder 7). 
 
Net zoals ouders 17 en 20 vanuit hun praktijkvoorbeeld naar voren brachten, denken ouders 3, 5, 7 en 

16 dat het belangrijk is dat de ouders hun kind met moeilijkheden opvolgen.  

« Il y a aussi les parents qui doivent être derrière » (Ouder 16). 

 
Tenslotte verwijzen ouder 1 en ouder 15 naar de algemene intellectuele capaciteiten van een kind. 

Volgens deze ouders moeten kinderen die in het immersieonderwijs zitten toch een voldoende 

intelligentie hebben. Deze kinderen moeten niet ‘de beste’ zijn, maar het intellectueel niveau moet 

‘genoeg’ zijn. Ouder 15 spreekt vanuit haar ervaring als kinesiste voor kinderen met problemen. 

On dit que c’est une école pour des enfants qui apprennent facilement. Ici à Frasnes, ils disent 
que ce n’est pas vrai. Mais ce n’est pas juste. L’enfant qui n’arrive pas à suivre déjà et qui n’a 
pas acquis son conscient intellectuel normal, je ne dis pas qu’il faut des élites, ce n’est pas 
possible. Je pense que le niveau intellectuel doit être suffisant. Il ne doit peut-être pas être 
supérieur. Je ne veux pas non plus être ‘stoef’. Il doit être suffisant. C’est clair qu’un enfant 
avec un IQ qui n’a pas la norme de 80, 90, il ne faut même pas essayer. Je trouve qu’il ne faut 
pas chercher des problèmes. Si ça ne marche pas avec un enfant, ça ne marche pas.  
(Ouder 15) 

 

Je crois qu’il faut quand même des enfants qui ont déjà des capacités. Je crois qu’il va y avoir 
une sélection naturelle qui va se faire. Je crois que c’est en fin de première primaire où on va 
voir vraiment les enfants qui accrochent et ceux qui ne pourront malheureusement pas suivre. 
(Ouder 1) 

 

Les parents comparent 
 

Het valt op dat meerdere ouders het niveau van hun kind vergelijken met het niveau van hun andere 

kinderen die in het ‘gewone’ onderwijs zitten. Zeven ouders hebben nog andere kinderen in het lager 

of secundair onderwijs. Deze ouders merken dat deze meer moeilijkheden hebben met het 

Nederlands dan hun kind die immersieonderwijs volgt.  

On a une fille de 14 ans, on ne l’a pas fait ou on ne pouvait pas encore le faire, on voit qu’elle 
a quand même du mal avec le néerlandais. Elle a des cours de néerlandais depuis la 
cinquième année. Elle est à l’école à Escanaffles. On a vu qu’avec E., si on l’avait mis en 
immersion, ça serait bien. Nous on trouve qu’il est déjà fort avancé. (Ouder 4) 
 
Les plus grands en primaire ont le néerlandais, mais ils ont plus de difficultés. Ils sont en 
primaire et en secondaire maintenant mes enfants. Elle a ses frères et sœurs qui sont plus 
grands et elle a quand même de l’avance sur eux. (Ouder 6) 
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Ouder 12 ziet dat er tussen haar kinderen een verschil merkbaar is betreffende de manier van 

gebruiken van de twee talen. Haar oudere kinderen uit het klassieke onderwijs vertalen telkens elk 

woordje, terwijl haar jongste dochter die immersie volgt dit niet doet. Ze plaatst de woorden in een 

context.  

Les grands, ils font toute une gymnastique de traduction et elle ne fait pas ça. Donc, quand 
par exemple elle dit un mot et demande ce que ça veut dire. Non, elle remet ça dans un 
contexte. Elle ne traduit pas ce mot. Il y a un clic directement tandis qu’ eux font toujours la 
gymnastique de traduire. (Ouder 12) 

 

Verder merkt ouder 11 dat het accent van haar zoon die in het immersieonderwijs zit anders is dan 

haar oudere kinderen die het gewone onderwijs volgen. Haar zoon verbetert zijn twee zussen dan als 

ze iets verkeerd uitspreken. Bovendien bestaat er een kleine rivaliteit tussen hun kinderen. Ze willen 

als de beste overkomen als het om het Nederlands gaat. Ze spelen spelletjes met Nederlandse 

woorden of ze herhalen woorden van elkaar of ze vragen de woordjes aan elkaar op. Ouder 9 vertelt 

dat er soms zelfs ruzie van komt. Er is bijvoorbeeld onenigheid over het feit dat de oudere broers hun 

‘r’ anders gebruiken voor het Nederlands dan hun zus die les krijgt van een Nederlandstalige 

leerkracht die de ‘r’ op een correcte manier uitspreekt. Ze horen dan het verschil en maken er ruzie 

over. 

Les frères sont déjà en primaire et eux ils apprennent le néerlandais avec un prof francophone 
et ils roulent pas leur ‘r’. Elle roule ses ‘r’, vue qu’elle apprend le néerlandais avec un prof 
néerlandophone.  Donc, ils se disputent pour ça. Elle dit ‘mevRouw’, eux ils disent ‘mevRouw’ 
(Nederlandse ‘r’ en Franse ‘r’). Donc on entend la différence déjà. Donc ils se disputent pour 
ça. (Ouder 9) 

 

De vaststellingen hierboven gemaakt zijn in het voordeel voor de kinderen die immersieonderwijs 

volgen voor wat betreft het niveau van het Nederlands. Maar sommige ouders vergelijken het 

algemeen niveau van hun kind met het niveau van andere kinderen die het normale traject volgen. 

Ouder 10 hamert er op dat men niet mag vergelijken! Deze ouders moeten er zich van bewust zijn dat 

hun kind een totaal andere vorm van onderwijs geniet. Hun kinderen zijn niet zwakker, maar hebben 

minder lessen in het Frans. Ze zitten niet op hetzelfde niveau. 

Malheureusement, avec ma petite expérience, les autres parents comparent avec les autres 
écoles ! Malheureusement on compare de trop. J’ai un frère qui a des enfants du même âge 
qui vont dans des écoles ‘normales’ si on peut dire. D’accord, on se dit, il sait déjà lire, il sait 
déjà faire ça que la mienne ne sait pas encore faire. Il faut se dire qu’en troisième maternelle 
ils ont quand même la moitié du temps en français. Ils doivent voir la même chose en moitié 
du temps, donc ça doit aller un peu plus vite. Donc tout ce qui est néerlandais, donc la moitié 
du temps, ils ne touchent à rien point de vue lecture. Ça il faut se dire aussi. Ils ne sont pas un 
peu plus faible, mais ils ont moins de temps en français. Il ne faut pas comparer. (Ouder 10) 

 
Opmerkelijk is wel dat ouder 10 me vertelt dat haar dochter veel sterker is in rekenen dan andere 

Franstalige kinderen die het gewone traject volgen. Op dit punt maakt deze ouder dan wel een 

vergelijking. 

« Je fais parfois la comparaison avec des français, elle est fortement plus forte en calcules » 
(Ouder 10). 

 

Ook ouder 18 gaat dieper in op het vergelijken. Haar schoonouders vonden het immersieonderwijs 

geen goed idee, want haar kinderen zouden een achterstand in het Frans hebben.  
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On compare souvent les enfants qui sont en immersion avec les enfants qui sont dans les 
écoles primaires ‘normales’ en Wallonie. Mais ce n’est pas le même niveau. Il faut bien 
comprendre qu’ils ne sont pas au même niveau, puisqu’ils ont appris à lire l’année d’après. 
(Ouder 18) 

 

Ouder 12 gaat tenslotte, in tegenstelling tot vele andere ouders, bewust anders om met haar jongste 

dochter die in het immersieonderwijs zit, terwijl haar andere vier kinderen het gewone onderwijs 

volgen. Ze geeft wel toe dat ze de twee systemen vergelijkt met elkaar, dat is onvermijdelijk, maar het 

is iets totaal nieuw voor haar en probeert het anders aan te pakken. 

On n’aborde pas du tout l’enseignement de la même manière. Tout ce qu’on cherche, c’est 
que l’enfant soit à l’aise dans ce qu’il fait. Et on n’aborde pas du tout les choses de la même 
manière, pas d’obligations de résultats,…. On se dit que c’est une difficulté en plus, donc on 
est plus cool. C’est vrai qu’on se base souvent sur le système des quatre autres, sur ce qu’on 
a vécu avec les quatre autres. Pour elle, c’est une expérience totalement différente. Pour nous 
c’est complètement nouveau. Ça c’est inévitable. On le fait sans plus. (Ouder 12) 

 

 

Point de discussion : les deux méthodes, ‘immersion partielle’ (50-50 pourcent) et ‘immersion 
massive’  (75-25 pourcent) 

 
Tijdens de gesprekken laten enkele ouders een puntje van kritiek vallen voor wat betreft de twee 

verschillende methodes. Ouder 13 waarvan de kinderen in de immersieschool van Leuze zitten volgen 

nu het programma 50-50 procent. Voordien zaten ze in de immersieschool van Anvaing waar de 

leerlingen het programma 75-25 procent genieten. Deze ouder kan dus de twee methodes vergelijken. 

Ze geeft toe dat ze het programma in Leuze beter vindt. Op die manier blijft het Frans toch voor de 

helft van de lessen aanwezig zegt ze. Het Frans blijft toch belangrijk. Deze ouder heeft twee punten 

van kritiek op de methode die in Anvaing gebruikt wordt. 

Ten eerste vindt ze dat de kinderen sterk ‘gepusht’ worden. Ook ouder 14 meldt dit, maar deze ouder 

maakt er niet echt een probleem van, want haar dochter voelt zich heel goed in de klas. 

Mais ils sont un peu poussés quand même. Un peu trop poussés. Ils voudraient que l’élève 
soit déjà plus qu’il devrait être pour son âge. Mais du moment que les enfants supportent bien 
et qu’ils aiment bien, ça va. (Ouder 14) 

 

Ten tweede vertelt deze ouder me dat ze van verschillende ouders in Anvaing gehoord heeft dat de 

leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar voor 25 procent van de lessen Nederlands krijgen tijdens 

knutselactiviteiten. Tijdens deze jaren schiet er dus bijna niets meer over van het Nederlands en de 

ouders denken dat de kinderen beetje bij beetje het Nederlands zullen vergeten. Deze ouder hoorde 

zelfs van een ouder in Anvaing dat ze het niet meer de moeite vindt elke dag haar kinderen tot daar te 

brengen, want ze komt van Doornik, omdat haar kinderen alleen nog maar Nederlands krijgen tijdens 

de knutselactiviteiten. Ze overwoog zelfs haar kinderen in een ‘gewone’ school in Doornik in te 

schrijven. 

 
Drie ouders waarvan het kind in Anvaing zit, kozen bewust voor de methode die daar toegepast wordt. 

Ouder 15 wil geen kritiek geven op de partiële immersiemethode, maar ze denkt dat de methode die 

bij haar kind gebruikt wordt veel beter is om de Nederlandste taal eigen te worden.  
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Haar dochter zal volgend schooljaar het programma 50-50 procent krijgen, maar deze ouder zou er 

geen problemen mee hebben indien ze verder de indeling 75-25 procent volgt. Ze vindt dat de Franse 

woordenschat toch al thuis genoeg aan bod komt. 

Je pense que pour ce mettre dans la langue toute suite, c’est mieux. Ma fille aura l’année 
prochaine un programme de 50-50, mais si ça continuerait 75-25, je serais contente. Moi 
j’aimerais mieux ça. On parle le français à la maison. Donc le vocabulaire vient à la maison. Il 
y a des jeux. Il y a l’ordinateur. On lit des histoires. Il y a plein de choses. (Ouder 15) 

 

Ouder 18 hoorde van andere ouders die een kind in de immersieschool in Leuze hebben dat de 

Nederlandse lessen doorgaan tijdens de artistieke activiteiten. Ze vindt de methode van in Anvaing 

veel beter. In Leuze leren ze wel de woordenschat, maar in Anvaing beginnen ze te lezen in het 

Nederlands.  

Ouder 20 vraagt zich tenslotte af of de kinderen met het programma van 50-50 procent wel in het 

begin voldoende onderwijs Nederlands krijgen om het Nederlands te leren. Maar deze kinderen zullen 

dan misschien beter zijn in Frans. 

« Est-ce qu’ils ont assez avec les 50-50 pour apprendre le néerlandais au départ ? Je ne sais 
pas. Mais ils vont peut-être garder plus le français » (Ouder 20). 

 

 

7. Bij wijze van besluit 
 

De hierboven beschreven onderzoeksresultaten geven ons een beeld van de manier waarop één van 

de belangrijkste betrokkenen bij het immersieonderwijs deze vorm van onderwijs ervaren. Het zijn 

uiteindelijk de ouders die dit project kiezen voor hun kind. Uit dit onderzoek blijkt dat deze ouders, 

waarvan de meeste Franstalig zijn, heel gemotiveerde ouders zijn die bewust voor het 

onderdompelingsonderwijs kozen. Belangrijk om op te merken is het feit dat er bij ongeveer de helft 

van deze ouders een invloed van een andere taal (Nederlands, Italiaans en Russisch) aanwezig is.  

 

De ouders vinden het belangrijk dat hun kind kennis maakt met een tweede taal, zeker in een drietalig 

land zoals België. Hoewel alle bevraagde ouders aan de taalgrens wonen, is het enkel één ouder die 

dit expliciet vermeldt als reden om voor het immersieonderwijs te kiezen. 

Deze betrokkenen koppelen heel wat voordelen aan deze vorm van onderwijs, op het vlak van de 

methode en met het perspectief op later. Deze komen overeen met de kenmerken die ik in mijn 

theoretisch kader schetste. We kunnen tevens vaststellen dat deze ouders goed op de hoogte zijn van 

bepaalde principes en resultaten die uit verschillende nationale en internationale onderzoeken naar 

voren gekomen zijn. Deze ouders zijn heel tevreden over hun keuze. Ze zijn fier en verrast dat hun 

kind het Nederlands al goed beheerst. Hun positieve attitude heeft als gevolg dat enkele ouders een 

punt van kritiek uiten op het huidige Waalse onderwijs, wat misschien ook logisch is. Ze beschouwen 

het immersieonderwijs als een goede, misschien wel de beste methode om hun kind te laten 

kennismaken met verschillende talen, iets waarvoor zij de kans niet gekregen hebben.  
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Ze spreken er vol lof over, misschien wel teveel, want bij deze vorm van onderwijs kunnen toch enkele 

kritische bedenkingen geplaatst worden zoals bleek uit mijn literatuurstudie. De twee ouders die 

eveneens immersieleerkrachten zijn, bekijken dit project toch vanuit een andere meer beoordelende 

invalshoek. Verder kozen deze ouders om bewuste redenen niet voor een Nederlandstalige school. 

  

Niettegenstaande hun tevredenheid en enthousiasme zijn de meeste ouders toch onzeker op 

bepaalde vlakken en drukken ze hun twijfels en vragen uit, vooral als hun kind naar het eerste leerjaar 

gaat. Zal hij geen tekorten voor Frans hebben? Zal hij de twee talen niet verwarren? Zal hij geen 

achterstand hebben? Veel van deze aarzelingen worden door verschillende onderzoeken weerlegd 

zoals eerder bleek in mijn theoretisch kader. Ook vergelijken veel ouders hun kind met andere 

kinderen uit het reguliere onderwijs. Andere ouders daarentegen doen dit bewust niet, omdat men 

moet weten dat hun kinderen een totaal ander parcours volgen. De meeste ouders proberen zich 

gerust te stellen door meer te lezen over het immersieonderwijs of door ervaringen uit te wisselen met 

anderen die bij deze projecten betrokken zijn. Verder ondervinden deze ouders toch enkele 

problemen bij het helpen van hun kind, vooral dan omdat de meerderheid het Nederlands niet machtig 

is. Maar het feit dat de motivatie van de ouders belangrijker is dan hun kennis van de immersietaal, 

zoals bleek uit het theoretisch kader, kan dus bevestigd worden. Sommige kinderen hebben ook wel 

wat moeite met beide talen. Bovendien horen hun ouders vanuit alle hoeken negatieve commentaar 

op deze vorm van onderwijs.  

 

Verder blijkt dat deze ouders niet altijd dezelfde mening delen over bepaalde onderwerpen. Punten 

van discussie waren onder andere het verschil tussen de twee gehanteerde programma’s en het feit of 

deze vorm van onderwijs al dan niet voor alle kinderen weggelegd is. Ouders die een zwakker kind 

hebben, vinden dat iedereen het immersieonderwijs moet proberen, want hun kind stelt het heel goed. 

Dit lijkt mij ook logisch. Dit is ook wel een bewijs dat het immersieonderwijs ook voor zwakkere 

kinderen een succes kan zijn. De andere ouders reageren eerder verdeeld op dit onderwerp. 

Overigens is het verrassend dat enkel één kind een Nederlandstalige (tweetalige) activiteit volgt buiten 

de schooluren. Sommige ouders hebben daar zelfs niet aan gedacht en zouden dit een goed idee 

vinden. Anderen daarentegen kiezen daar bewust niet voor uit schrik voor de vernederlandsing van 

hun kind.  

 

Ondanks het feit dat de meeste ouders vinden dat dit soort onderwijs een grote inspanning van hen 

vraagt, blijven ze - sommigen met toch nog steeds enkele twijfels - dankzij het welbevinden, de 

motivatie en de goede resultaten van hun kind,  volledig achter dit project staan. Ze beseffen wel dat 

het voor hun kind soms heel lastig is. Ze zien wel wat de toekomst brengt. Zolang alles naar wens 

verloopt, is er geen reden om van school te veranderen. 
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Beperkingen van dit onderzoek 
 

Ik ben me er van bewust dat er een aantal methodologische beperkingen aan dit onderzoek zijn. Door 

de aard van dit onderzoek, namelijk het houden van kwalitatieve interviews, is het inherent aan een 

aantal beperkingen onderworpen. Zo kan de betrouwbaarheid soms ter discussie gesteld worden. 

Zoals Braster (2000) stelt spelen de perceptie, interpretatie en de wijze van verslaggeving van de 

onderzoeker hierbij een grote rol. Zoals reeds eerder beschreven werd steeds getracht rekening te 

houden met deze aandachtspunten. 

De gestelde vragen waren steeds opgebouwd rond dezelfde thema’s: op voorhand werd een topiclijst 

opgesteld met zes onderwerpen. Op die manier werd er gestreefd naar uniformiteit in dit onderzoek. 

Er werd getracht de interviews volgens die parameters te verwerken en zo tot een wetenschappelijk 

verantwoorde conclusie te komen, maar het blijft een kwalitatief onderzoek gebaseerd op ‘ervaringen 

en belevingen van mensen’ waarbij men niet zomaar tot een logische indeling kan komen.  

 

Voorstellen voor verder onderzoek 
 

Aansluitend op dit onderzoek kan een vergelijkend onderzoek voorgesteld worden tussen de 

ervaringen van deze ouders nu en deze wanneer hun kind bijvoorbeeld het secundair onderwijs 

beëindigd heeft. Dit onderzoek zou al dan niet een evolutie in belevingen in kaart kunnen brengen. 

Verder zou het ook interessant zijn een onderzoek naar de ervaring van ouders die hun kind 

weggehaald hebben van een immersieschool voor te stellen. Waarom kozen zij niet voor deze vorm 

van onderwijs? Tenslotte kunnen ook andere actoren bevraagd worden. In dit onderzoek werd enkel 

één partij gehoord, maar het zou interessant zijn een gesprek te hebben met bijvoorbeeld de 

leerlingen zelf om een duidelijk zicht te hebben op hun beleving van dit onderwijs. Hoe ervaren zij het 

immersieonderwijs? 
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HOOFDSTUK 4 : ALGEMENE CONCLUSIE 

 
 

In dit werk werd het immersieonderwijs van naderbij bekeken. Heel wat dingen werden duidelijker 

dankzij de nationale en internale onderzoeken die daaromrent zijn uitgevoerd. Men komt niet alleen 

meer te weten door veel te lezen over dit onderwerp, maar vooral ook door in de echte praktijk kennis 

te maken met deze vorm van onderwijs. Ik had verscheidene informele gesprekken met directies, 

leerkrachten en andere personen die op de één of andere manier betrokken waren bij dit onderwijs. 

Ook kreeg ik de mogelijkheid een immersieklas te observeren. Op zo’n manier maak je echt kennis 

met het onderdompelingsondewijs. Door verder een gesprek te hebben met de ouders kreeg ik vanuit 

een andere invalshoek ervaringen met dit onderwijs te horen. Uit deze verhalen blijkt dat zij op een 

heel specifieke manier dit soort onderwijs ervaren. Ze zijn gemotiveerd en hebben welbewust voor 

deze projecten kozen. Ze zijn heel tevreden over hun keuze en geven heel wat voordelen op 

verschillende gebieden in verband met deze vorm van onderwijs aan. Ook al leven bij een 

meerderheid van deze cruciale betrokkenen onzekerheden, twijfels en wijzen ze op enkele 

moeilijkheden, toch blijven ze geloven in deze aanpak. Het gaat goed met hun zoon of dochter, dus 

waarom zouden ze veranderen van school? 

 

Aan deze verhalen kunnen pedagogische consequenties verbonden worden. Leerkrachten en 

directies kunnen inspelen op deze beleving van de ouders. Scholen doen al heel veel moeite om deze 

ouders informatie te verschaffen en hen gerust te stellen, maar misschien is dit voor verbetering 

vatbaar. Een goede communicatie en samenwerking tussen school en ouders wordt in heel wat 

onderzoeken gezien als één van de succesfactoren voor het slagen van een onderdompelingsproject. 

Dit werk kan ook een meerwaarde zijn voor ouders die geïnteresseerd zouden zijn in deze vorm van 

onderwijs voor hun kind of voor ouders waarvan het kind nog maar net gestart is in het 

immersieonderwijs. Ze kunnen dan meer te weten komen over de ervaringen van andere ouders en 

kunnen al dan niet gerust gesteld worden door deze verhalen te lezen.  

 

Hoewel deze ouders vooral positief naar dit onderwijs kijken, roepen deze projecten toch wel vragen 

op. Het uiteindelijke doel voor deze immersiescholen is, net zoals de ‘gewone’ Waalse scholen, dat de 

leerlingen in het zesde leerjaar het diploma lager onderwijs behalen, het ‘CEB’, ‘Certificat d’études de 

base’, dat toegang verschaft tot het secundair onderwijs. Deze proeven zijn in het Frans opgesteld. 

We kunnen ons hier de vraag stellen of deze examens niet anders geëvalueerd moeten worden voor 

deze immersieleerlingen aangezien zij toch een totaal ander parcours afleggen. Bovendien zijn deze 

projecten in opmars. Moet er dan geleidelijk aan niet meer ondersteuning komen, vooral dan 

financieel, vanuit het Waalse departement van onderwijs en misschien zelfs vanuit Europese 

initiatieven opdat de eerder genoemde knelpunten van dit soort onderwijs teniet gedaan kunnen 

worden?  
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Tot slot, kan en mag men toch wel zeggen dat Wallonië een grote inspanning levert om haar 

leerlingen kennis te laten maken met een tweede taal. Het immersieonderwijs is zeker en vast een 

goed initiatief, maar het is jammer dat er nog te weinig ondersteuning is, vooral op didactisch en 

financieel vlak. Ik heb de indruk dat er soms wel ‘à l’improviste’ gewerkt wordt. Scholen zijn 

enthousiast om deze projecten in te voeren, maar ze missen wetenschappelijke begeleiding. Ze weten 

ook niet of ze wel goed bezig zijn of niet. Daarom moet er meer ondersteuning komen. 

Hoewel men in Vlaanderen toch ook wel moeite doet om de leerlingen voeling te laten krijgen met een 

tweede taal, kunnen de Vlamingen volgens mij toch heel wat leren van hun zuiderburen. De slechte 

resultaten van de leerlingen voor Frans, de negatieve attitudes ten aanzien van deze taal en de 

kritieken op de huidige aanpak van het taalonderwijs kunnen misschien wel grotendeels weggewerkt 

worden door het immersieonderwijs in te voeren. Maar….we zien dat dit thema toch ook wel heel wat 

met taalpolitiek en taalbeleid te maken heeft. Hoewel het niet de bedoeling is mijn werk een politiek 

tintje te geven, kan mijn thema op dit vlak ook op een positieve manier bekeken worden. Vandaag 

merken we dat er nog steeds spanningen en soms tegengestelde belangen tussen Vlaanderen en 

Wallonië bestaan, bijvoorbeeld het actuele onderwerp over de splitsing van België. Juist daarom 

kunnen we in de idee van het Waalse immersieonderwijs een meerwaarde zien. Waalse kinderen die 

het Nederlands leren, kan leiden tot meer respect voor beide groepen. Het immersieonderwijs in 

Wallonië kan op dit vlak misschien voor een groot stuk een oplossing bieden voor de ‘spanningen’ 

tussen Vlamingen en Walen.  Deze vorm van onderwijs kan ervoor zorgen dat beide groepen meer 

respect opbrengen voor elkaar en meer openstaan voor elkaar. “Als de verschillende taalgroepen 

elkaar respecteren en openstaan voor elkaar, brengt de meertaligheid van een land ook veel positiefs 

met zich mee” (De Groot, 2005, p.9). 

 

Ik wil dan ook alle voorstanders van het immersieonderwijs aanraden enthousiast verder te werken en 

de hoop niet op te geven. Wanneer meer en meer scholen beslissen om immersieklassen in te 

richten, zullen er misschien vanuit de overheid meer middelen komen en zal deze vorm van onderwijs 

op organisatorisch, didactisch en maatschappelijk vlak beter uitgevoerd kunnen worden.  

 

Pouvoir m’exprimer en deux langues me donne tellement d’avantages! Tout le monde devrait avoir la 

possibilité d’apprendre une deuxième langue…Pourquoi ne pas commencer l’immersion avec les  

tout-petits? 
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