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Samenvatting vooraf:

hangt het spreken van dialect samen met je onderwijskansen?
p.jungbluth@maastrichtuniversity.nl

1. Wat hier met cijfers wordt toegelicht, vloeit vooral voort uit cohort-onderzoeken
in het basisonderwijs in Zuid-Limburg. Scholen kennen die onderzoeken als de
KAANS-onderzoeken. Ze vallen voortaan onder de Educatieve Agenda Limburg.
2. Begonnen wordt met cijfers van het Ministerie over sociale ongelijkheid van
kansen: de relatie inkomen en bereikt onderwijs.
3. Dan volgen twee illustraties: Zuid-Limburg kent grote kansenongelijkheid naar
sociaal milieu, ook bij gelijke nonverbale intelligentie.
4. De volgende stap is: wie spreekt dialect? Dat zijn er velen en het gaat dus
voorlopig niet verloren.
5. Wie uit hogere milieus komt spreekt minder vaak dialect en omgekeerd.
6. Voor de CITO-scores maakt het niet uit: in alle milieus scoren dialectsprekers en
niet-dialectsprekers gelijk.
7. Bij gelijke CITO-score geven dialectsprekers zichzelf een zwakker cijfer voor
academische vaardigheden die met ‘fluency’ te maken hebben. Meer aandacht
voor hun moedertaal zal goed zijn voor hun zelfbeeld, meer lezen goed voor
hun ‘fluency’.
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Kansenongelijkheid anno 2010 (landelijk)
90%

Na omzetting in grafiek:
Laagste inkomenskwartiel
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1. Er heerst dus grote kansenongelijkheid in Nederland
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100%
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CITO-scores naar opleiding ouders
in Zuid-Limburg 2009-2015 (4 uit 7 metingen)

2.
Die kansenongelijkheid
wordt sterk bepaald
door je sociale
achtergrond,
ook in Limburg
en ze wordt
niet minder
met de jaren.
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Grafiek Gemiddelde CITO-eindtoetsscore in vier uit zeven jaarcohorten,
uitgesplitst naar non-verbale intelligentie
en gemiddeld opleidingsniveau van de ouders (Zuid-Limburg)

3.
Belangrijker nog
dan je achtergrond
is uiteraard
je talent.
Je achtergrond
kan talent
bevorderen
maar ook remmen.
Talent gaat
vooral verloren
aan de onderkant.
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De onderlinge vergelijking van schoolopbrengsten
laat aanzienlijke verschillen tussen basisscholen zien.
Daarover berichten we jaarlijks vertrouwelijk terug.

p.jungbluth@maastrichtuniversity.nl

Schooleffectiviteit: mate waarin basisscholen variëren
in uitstroomniveau van vergelijkbare leerlingen (5 metingen)

4.
Behalve je talent en je
achtergrond
is je school van belang.
Sommige scholen leveren
hun leerlingen hoger af
dan andere scholen.
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Voorbeeld van resultaten uit ons onderzoek.

Limburgs dialect-sprekers naar sociaal milieu en regio
Voordat we checken
of ook dialect
van belang is:
5.
In de
Westelijke Mijnstreek
en in
Maastricht-Heuvelland
spreekt het gros van de
leerlingen goed dialect.
In de
Oostelijke Mijnstreek
zijn de dialectsprekers
in de minderheid.
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% Leerlingen (ca. 12 jaar) dat zichzelf een 7 of 8 geeft
voor dialect-spreken
naar meetjaar
en subregio
6.
Overal in de regio
neemt het percentage
dialectsprekers
geleidelijk af.
Maar in de meeste
gebieden duurt
het verdwijnen
nog minstens
een eeuw.
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% Leerlingen (ca. 12 jaar) dat zichzelf een 7 of 8 geeft
voor dialect-spreken
naar CITO-score
En dan nu de eerste check:
7.
De best scorende 20%
Op de CITO-eindtoets
Spreekt in meerderheid
Goed dialect.
Net als
de zwakst scorende 20%.
Gezien de
“Hollandse import”
onder hoog opgeleide
ouders zijn er wat meer
niet-dialectsprekers
onder de beste XITOscoorders.
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Nul samenhang: dialect en CITO-eindtoets
8.
Na correctie voor
Sociaal Milieu
is er nul samenhang:
dialectsprekers
doen in alle milieus
niet onder
voor ‘Hollanders’
Bij de CITO-toets.
Dialect speelt dus
geen rol
voor je onderwijskansen.
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Of toch:
dialect en ‘zelfbeoordeling academische vaardigheden’
9.
Bij eenzelfde CITO-score
geven leerlingen
die thuis dialect spreken
aan, iets
minder zelfvertrouwen
te hebben op het vlak van
- spreekbeurten
- voorlezen.

11

Persoonlijke noot: (voor een volgende keer)
wat doet de school met je ‘Limburg ethnicity’?
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