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Talen leer je door
te doen,
doen
en nog eens doen
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‘Schools’ leren of ‘natuurlijk’ leren,
luidde de titel van een van de
debatten die werden gehouden op
het Lescongres (zie pagina 30). Jan
Hulstijn, sinds 1998 hoogleraar
Tweedetaalverwerving aan de
Universiteit van Amsterdam, was
een van de referenten tijdens dit
debat.
Zijn bijdrage aan het debat én het
feit dat hij dit jaar ook zijn 65e
verjaardag vierde, was aanleiding
voor Les hem op te zoeken. Zijn
voormalig promovendus Nel de
Jong kijkt met hem terug op
enkele decennia onderzoek naar
taalverwerving en taalonderwijs
en vooral op zijn interesse in
expliciete en impliciete kennis en
automatisering. Daar ging zijn
proefschrift uit 1982 al over, maar
ook nu is dit nog een onderwerp
van zijn publicaties.
Volgens Jan Hulstijn leer je een
taal vooral door te doen, doen en
nog eens doen.

In gesprek met Jan Hulstijn
Hulstijn neemt als uitgangspunt de
manier waarop kinderen hun moedertaal verwerven volgens de cognitiewetenschap. ‘Wat het menselijk
brein doet, van al vóór de geboorte
tot het moment van sterven, is bijna
alle informatie die via de zintuigen
binnenkomt, opnemen en verwerken.
Dit proces vindt bij jonge kinderen
voor 99% onbewust plaats. Dat verwerken stel ik me – heel naïef – voor
als twee stappen. Eerst vergelijkt het
kind elk nieuw stukje informatie met
eerder opgeslagen stukjes informatie.
Daarna wordt dit nieuwe stukje opgeslagen in een informatienetwerk (neuraal netwerk genoemd).’ Hulstijn legt
verder uit hoe een kind dat informatienetwerk opbouwt. In dat netwerk
komen stukjes die veel overeenkomst
vertonen, namelijk als het ware dichter bij elkaar te zitten dan stukjes die
minder overeenkomst vertonen. Een
baby van Nederlandstalige ouders gaat
daarom na verloop van tijd allerlei aachtige klanken splitsen in twee
hoofdcategorieën, namelijk de /a/
van man en de /aa/ van maan en
manen. Ook op het niveau van de
grammatica ontstaan geleidelijk ‘constructies’ in het netwerk. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de lange of korte
uitgang van het bijvoeglijk naamwoord (‘mooi’ of ‘mooie’) of de plaats
van de persoonsvorm in verschillende
typen zinnen. De netwerkkennis die
is ontstaan door te luisteren naar anderen is niet meteen beschikbaar voor
spreken. Kinderen liggen met wat ze
kunnen zeggen ver achter op wat ze
luisterend kunnen verstaan. Voor het

spreken moet de receptieve kennis
dus omgezet worden in productieve
procedures. ‘Dat kost heel, heel veel
oefening: doen, doen en nog eens
doen.’ Pas als kinderen een jaar of vijf
zijn, gaan ze enigszins foutloos gewone spreektaal produceren.
T2 en T1
Volgens Hulstijn is bij een T2-leerder
het verwervingsproces in wezen niet
anders dan bij het kind dat zijn moedertaal verwerft. Er zijn echter twee
verschillen. Het eerste verschil is dat
een T2-leerder al een taal geleerd
heeft en dat het sterke netwerk van de
moedertaal het T2-netwerk (samen in
één overkoepelend netwerk) hinderlijk in de weg kan zitten. Dat is het

geval bij luisteren, maar vooral bij
spreken. Voor een Spanjaard die Nederlands leert, zal het bijvoorbeeld
moeilijker zijn het Nederlandse /a//aa/ onderscheid te leren omdat er in
het Spaans maar één a-achtige hoofdcategorie is. En Spaanstaligen, ook al
wonen ze al lang in Nederland en
ook al spreken ze redelijk goed Nederlands, zijn geneigd het onderwerp
van de zin weg te laten. Ze zeggen
dan ‘Is mooi weer vandaag.’
Het tweede verschil is dat veel T2leerders ook nog leren met behulp
van grammaticaregels. Voor die T2leerders zijn er dus twee wegen om
tot vloeiend correct spreken te komen. De ene weg is die van kinderen:
die hebben geen kennis van abstracte
grammaticaregels; bovendien ontwikkelen ze productieve kennis die een
weerspiegeling is van hun receptieve

Voor de onderwijspraktijk maakt het
volgens hem misschien niet zo veel
uit of we tijdens het vloeiend spreken
in de T2 regels toepassen of niet;
maar wel belangrijk is dat het stadium
van ‘automatisch’ goede zinnen maken pas bereikt wordt na veel spreken
in gevarieerde situaties. Een taal
vloeiend leren spreken is niet het instuderen van slechts een en hetzelfde
(heel lange) muziekstuk. Variatie is
nodig om alle stukjes van het netwerk
op de juiste manier met elkaar te verbinden.
Zonder taalles?
In de taalwetenschap is enkele decennia lang gesteld dat alle kinderen de
grammatica van hun moedertaal onbewust verwerven. Dat doen ze in de
mondelinge communicatie met de
mensen uit hun omgeving, zonder dat
ze taalles krijgen. Hulstijn: ‘Die veronderstelling is eigenlijk nooit goed
op zijn feitelijke houdbaarheid onderzocht. Ik heb laatst eens gekeken naar
wat er in de vier meest gebruikte methodes Nederlands voor het basis
onderwijs onderwezen wordt, en dat
is heel wat.’ Als voorbeeld geeft hij de
methode Taalactief (Malmberg)

Basale en hogere
taalvaardigheid
Een taal is gedeeltelijk een middel
waarmee mensen, ongeacht opleiding,
beroep of intelligentie, mondeling
kunnen communiceren (spreken en
luisteren) over alledaagse onderwerpen. Volgens Hulstijn kan iedereen
die eenvoudige taal leren; daar hoef je
niet slim of hooggeschoold voor te
zijn. Hij noemt dit basale taalvaardigheid. Maar de meeste talen bieden
ook de mogelijkheid om er complexe
dingen in te communiceren, zowel
mondeling als schriftelijk. Deze ‘hogere’ of ‘uitgebreidere’ taal is vaak aan
spellingsregels en grammaticaregels gebonden die op de basisschool (en in

hogere opleidingen) onderwezen worden. Bijvoorbeeld, voor het toepassen
van de spellingsregels van het werkwoord (-t, -d, of -dt), moet iemand
(aanvankelijk) een als/dan-regel toepassen. Ook voor het gebruik van het
enkelvoud van het werkwoord in een
zin als ‘Een aantal mensen was afwezig’, is een schoolse regel nodig. Dit
vergt enige intelligentie en daarom
zijn niet alle mensen hier even goed
in. En de woordenschat van een hoger
opgeleid persoon (bijvoorbeeld een
journalist) is in het algemeen groter
dan die van een lager opgeleid persoon (bijvoorbeeld een stratenmaker).
De woorden wij, melk, leuk en
lachen leert elk mens, maar niet
wiens, zwaartekracht, fenomenaal en
laveren. Hulstijn: ‘Spreken en schrijven, met name als het geen alledaagse
communicatie betreft, zou je dus kunnen zien als processen die deels wel en
deels niet automatisch verlopen en die
deels bewuste aandacht vergen, ook
van hoogopgeleide mensen. In een
tweede taal is dat niet anders.’ Als een
T2-cursist een jaar in Nederland
woont en veel communiceert in het
Nederlands, dan zou het mondelinge
taalverkeer over alledaagse onderwerpen wel tamelijk ‘automatisch’ kunnen verlopen. Maar de beheersing van
niet-alledaagse taal, ook het schrijven
ervan, komt niet vanzelf. Daarvoor
moet je volgens Hulstijn hard je best
doen, net zo hard als het leren schrijven van ‘hogere’ taal in je moedertaal.

Volgens Hulstijn is bij een T2-leerder het verwervingsproces
in wezen niet anders dan bij het kind dat zijn moedertaal verwerft
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voor groep 4. Daarin moeten leerlingen allerlei opdrachten doen. Enkele
voorbeelden:
• aangeven of zelfstandige naamwoorden de- of het-woorden zijn,
• naamwoorden in het meervoud
zetten,
• kiezen tussen de korte en de lange
vorm van het bijvoeglijke naamwoord (‘mooi’ of ‘mooie’) vóór een
zelfstandig naamwoord,
• ‘vraagzinnen’ maken en ‘vraagzinnen’ omzetten in ‘vertelzinnen’,
• incomplete zinnen afmaken die eindigen op want.
‘Kennelijk hebben veel kinderen dit
niet thuis op natuurlijke wijze geleerd, anders zou dit op school niet
geoefend worden.’
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kennis. De andere weg is die van het
toepassen van grammaticaregels. ‘Beide manieren van automatiseren zijn
tijdrovend en leiden alleen tot succes
door doen, doen, en nog eens doen’,
benadrukt Hulstijn.

ning niet veel kwaad, maar hij sluit
niet aan bij echte, natuurlijke communicatie. Daarom doen cursisten in
een gewoon gesprek vaak nog fout
wat ze in zo’n drill wel goed doen.’
Variaties
Hulstijn geeft een voorbeeld vanuit
zijn eigen ervaring als Nt2-docent.
Hij liet zijn cursisten korte tekstjes in
eigen woorden navertellen. Ze hoorden een tekstje van enkele zinnen,
zoals:
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Ik ga meestal met de fiets naar mijn
werk. Alleen als het regent, neem ik
de bus. Maar dan doe ik er wel een
uur over. En een auto heb ik niet.
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Is het nu wel of niet verstandig om
regels te geven in de taalles? ‘Kinderen krijgen wel een jaar of zes de tijd
om hun moedertaal op natuurlijke
wijze te leren. Maar de meeste T2leerders willen of kunnen er niet zo
lang over doen. Daarom gaan ze naar
een cursus waar het taalaanbod in
hoog tempo wordt opgevoerd,’ aldus
Hulstijn. Hij voegt eraan toe dat de
meeste volwassen T2-leerders desondanks lang niet zoveel uitingen te horen krijgen als kinderen die hun moedertaal leren. Ook wordt er al veel
eerder veel meer van ze verwacht.
Het zal daarom niet mogelijk zijn om
een netwerk van taalkennis op te
bouwen zoals kinderen dat doen.
Stampen
Om de taal in zo korte tijd toch te
kunnen verwerven, ontkomt de cursist er niet aan woordjes en allerlei
grammaticale weetjes te stampen. Het
heeft volgens Hulstijn geen zin om
grammaticaregels in de les te vermijden, maar ze moeten wel behapbaar
zijn. Ook leidt het uiteindelijk niet
tot hetzelfde type kennis als die van
kinderen die hun moedertaal verwerven. Daarnaast is aandacht voor taalvormen nodig om de negatieve invloed van de moedertaal tegen te
gaan. ‘Een taalcursus is inderdaad een
‘onnatuurlijke’ vorm van leren, omdat
alles zo snel moet en omdat veel T2leerders zich daarom van grammaticaregels bedienen. De uitdaging voor

docent en cursist is om zoveel mogelijk situaties te creëren waarin de cursist het geleerde in de praktijk kan
brengen, want in de gewone gesprekken vindt de noodzakelijke onbewuste taalverwerving plaats’, concludeert
Hulstijn.
Automatiseren in de taalles: niet
terug naar het ‘drillen’
Om vloeiend te leren spreken moeten
T2-leerders dus veel herhalen. Dat
doet sommigen meteen denken aan
de ‘pattern drills’ van de audiolinguale
methode van veertig jaar geleden
(‘Wie kent die trouwens nog?’). Een
zwak punt was volgens Hulstijn dat
grammaticale patronen of rijtjes daarmee ingeslepen werden zonder communicatieve context. Daardoor was er
grote kans op interferentie van verwante vormen die eigenlijk niet in
dezelfde communicatieve situatie
voorkomen. Als voorbeeld geeft hij
leerlingen die Frans leren. Als zij een
drill doen waarin ze verschillende
vormen van de werkwoorden uit de
er-klasse (donner, parler, enzovoort)
moeten produceren, dan wordt er
voorbijgegaan aan het feit dat niet al
die vormen even vaak voorkomen in
alledaags Frans. Bovendien komen ze
niet allemaal in dezelfde communicatieve situatie voor. Het neurale netwerk wordt met zo’n oefening dus
gevoed met informatie die weinig
bruikbaar is en misschien zelfs verwarrend. ‘Op zich kan dit soort oefe-

De tekstjes waren net te lang om ze
letterlijk te kunnen herhalen maar
kort genoeg om de inhoud te kunnen
onthouden. In de eerste ronde moesten de cursisten het verhaaltje een of
meerdere keren navertellen met zoveel mogelijk van de oorspronkelijke
informatie. De aandacht was dus gericht op inhoud en de benodigde inhoudswoorden. In de tweede ronde
vertelde de cursist het verhaaltje opnieuw na maar nu met de aandacht
gericht op een bepaald taalaspect. Dat
kon van alles zijn: de uitspraak van de
/ui/ en de /ij/, de zinsintonatie, de
plaats van de persoonsvorm in de
hoofd- en bijzin, het gebruik van de
juiste verleden-tijdsvormen, enzovoort. ‘Belangrijk is dat de cursist bij
deze oefening in elke ronde de spe
ciale aandacht slechts richt op één aspect. Een ronde bestond doorgaans
uit meerdere herhalingen (met de
aandacht op hetzelfde aspect).’ Het
was belangrijk dat het verhaaltje nog
in dezelfde les herhaald werd totdat
het goed ging; met herhalen moet
niet gewacht worden tot de volgende
dag of de volgende week. ‘Ik had
ruim een dozijn van die verhaaltjes.
Mijn cursisten konden ze na verloop
van tijd wel dromen, althans wat de
inhoud betreft.’ Maar als hij een
nieuw aspect wilde laten oefenen, dan
zei hij ‘Weet je nog die mevrouw die
met de fiets naar haar werk gaat? Vertel het vandaag na met de aandacht op
… Ik laat het eerst nog even horen.’
Hulstijn verwijst nog een keer naar de
vergelijking met het instuderen van
muziek: ‘Het navertellen van die

De uitdaging voor docent en cursist is om zoveel mogelijk situaties
te creëren waarin de cursist het geleerde in de praktijk kan brengen,
want daar vindt de noodzakelijke onbewuste taalverwerving plaats

De taken moeten steeds kleine variaties hebben: aandacht voor
vorm of inhoud, voor snelheid of correctheid,
of gewoon een iets ander onderwerp
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Vloeiendheid
Hulstijn ziet in het onderzoek van De
Jong een vervolg op zijn eigen onderzoek. Zij heeft onder andere gekeken
naar het effect van herhaling op vloeiendheid. Zij liet T2-cursisten drie
keer een kort verhaaltje vertellen. Dat
was ofwel drie keer hetzelfde verhaal
ofwel drie keer een ander verhaal. Na
drie van zulke oefeningen heeft ze de
cursisten allemaal een nieuw kort verhaal laten vertellen. Het bleek dat de
cursisten die steeds hetzelfde verhaaltje hadden naverteld, ook op de
nieuwe taak vloeiender spraken dan
de cursisten die steeds over iets anders
spraken. Blijkbaar had de herhaling
tot enige automatisering van hun
spreekproces geleid. Hulstijn heeft
nog wel een aantal ideeën om de herhaaltaak verder te verbeteren. Nog
mooier is het als de cursisten zelf
tekstjes maken over dingen die ze
vaak moeten zeggen, bijvoorbeeld
over hun leven of hun werk. Die
stukjes zouden ze moeten herhalen,
met nu eens aandacht voor dit en dan
weer aandacht voor dat aspect. Directe feedback na afloop van elk verhaaltje zou het best zijn, van de docent of
eventueel van een medecursist. Met
zulke herhalingsoefeningen bouwt de
cursist een goed ingestudeerd repertoire op van ‘muziekstukjes’. Naarmate die beter ingestudeerd zijn, zou het
ook beter lukken het geleerde toe te
passen bij het maken van nieuwe uitingen.
Uiteindelijk kan de docent zien dat
iemand een vaardigheid echt geautomatiseerd heeft als hij het ook onder
zware omstandigheden goed doet.
Bijvoorbeeld als er weinig tijd is of als
er tegelijkertijd aandacht wordt gevraagd voor andere dingen, zoals een
moeilijke inhoud. Als iemand iets de
ene keer goed doet en de andere keer
fout, dan is het nog niet geautomatiseerd.

Doen en nog eens doen
Na al die jaren van onderzoek, waarin
boeken en tijdschriften vol zijn geschreven over impliciete en expliciete
kennis en over automatiseren, is het
volgens Hulstijn nog steeds niet duidelijk hoe het precies zit. Wel is duidelijk dat je een taal moet leren door
te doen, doen en nog eens doen. De
taken moeten steeds kleine variaties
hebben: aandacht voor vorm of inhoud, voor snelheid of correctheid, of
gewoon een iets ander onderwerp.
Ook moeten de taken aansluiten op
de natuurlijke situaties waarin de cursisten terecht zullen komen in het
echte leven. Op die manier kunnen
ze een informatienetwerk opbouwen
dat ze ook weer kunnen gebruiken
wanneer dat nodig is. Maar omdat het
opbouwen van zo’n netwerk erg veel
tijd kost, zijn regels af en toe handig,
vooral als ze behapbaar zijn.
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tekstjes is als het ware het instuderen
van variaties op muziekstukjes. Je leert
er niet alleen handige stukjes van,
maar je leert die stukjes ook in verschillende combinaties en verschillende contexten te gebruiken. En misschien leer je er zelfs wel abstracte patronen van.’

