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Hoewel het gelijke kansendecreet in het onderwijs nog vrij nieuw is, is een gelijke 
kansenbeleid al veel langer vanzelfsprekend voor wie bekommerd is om het 
schoolfalen van leerlingen. Op talig vlak zou de traditionele omgang met het 
Algemeen Nederlands (AN) op school zelfs als een soort van gelijke kansenbeleid 
avant la lettre kunnen gezien worden: een standaardtaalcompetentie zou de afkomst 
van taalgebruikers neutraliseren en hen de kans geven om op gelijke voet aan het 
openbare leven deel te nemen. Tussentaal en dialectgebruik zouden die gelijke 
(communicatie)kansen bedreigen en voor onmondige of onverstaanbare burgers 
zorgen, wat een blijvende aandacht voor correct taalgebruik meer dan nodig maakt. 
Ondanks de lovenswaardige principes waarop deze correctiepraktijk en het gelijke 
kansenbeleid rusten, dragen beide projecten echter veeleer bij aan bestaande 
ongelijkheden dan dat ze schoolfalen en een gebrekkige standaardtaalcompetentie 
zouden voorkomen.  
 
Gelijke kansen als probleem 
Een gelijke kansenbeleid draagt namelijk bij aan drie problematische ontwikkelingen.  
Zo normaliseert een gelijke kansenbeleid het wedstrijdkarakter van ons onderwijs. We 
willen vermijden dat dezelfde categorieën leerlingen telkens falen, maar de wedstrijd 
zelf en de criteria die erin gelden staan zelden ter discussie. Er is vooral bezorgdheid 
over hoe men aan de start komt. Gesteld dat het mogelijk is om iedereen met gelijke 
kansen aan deze wedstrijd te laten deelnemen, dan levert die uiteindelijk 
‘rechtvaardig’ gefaalde leerlingen op: leerlingen die in een ‘eerlijke’ wedstrijd niet 
voldoende hebben gepresteerd of hun kans niet hebben gegrepen, en daarom 
‘rechtvaardig’ de toegang wordt ontzegd tot bepaalde onderwijstrajecten en de 
(meestal financieel voordeligere) toekomsten die daarbij horen. 
 Een tweede probleem is dat een gelijke kansenbeleid een zoektocht meebrengt 
naar wie gelijke kansen ontbeert, en de schijnwerpers richt op die eigenschappen van 
kinderen en hun families die voor een leerachterstand zouden kunnen zorgen. Vaak 
worden daarbij eigenschappen uitgekozen die tot de thuissituatie van etnische en 
sociale minderheden behoren (andere thuistaal, lage opleiding van de ouders), of 
worden individuele kinderen als ‘dyslectisch’ betiteld of als ‘kind met leerproblemen’. 
Voor de hand liggend als dit alles mag zijn, kinderen en hun families raken er vrij 
eenvoudig door gestigmatiseerd, of krijgen te horen dat ze over een soort van sociale 
handicap beschikken. De eigenschappen die aan kinderen worden toegeschreven of de 
kinderen zelf zijn dus het obstakel, niet de wedstrijd of het systeem dat actief naar 
zulke eigenschappen op zoek gaat of overdreven veel belang hecht aan bv. hardop 
lezen in de klas. 
 Het meest problematische aspect van een gelijke kansenbeleid is dat het succes 
en falen op school beschouwt als het product van iemands individuele capaciteiten. 
Schoolfalen komt namelijk enkel gezamenlijk tot stand, als het resultaat van één of 
meerdere interacties tussen een leerkracht en een leerling. Vrij rudimentair is dat: de 
leerkracht heeft een verwachting, de leerling doet iets dat niet aan de verwachtingen 
beantwoordt, waarna de leerkracht op interpretatie-pad gaat (‘leerling heeft opdracht 
niet begrepen’, ‘leerling heeft niet gestudeerd’, ‘leerling kan het gewoon niet’) en al 
dan niet het antwoord van de leerling als een bewijs van schoolfalen wenst op te 
merken. Verander de context, en hetzelfde ‘foute’ antwoord heeft weinig of geen 
gevolgen, evenmin wanneer de vraag door een andere leerling werd gesteld. Falen 



ontstaat met andere woorden als het verschil tussen wat een leerkracht verwacht en 
wat een leerling doet een belangrijk verschil wordt, een verschil dat gevolgen heeft 
voor de biografie van de leerling. Dat verschil is alleen belangrijk wanneer de 
leerkracht en leerling zich op school bevinden en deelnemen aan het 
onderwijssysteem dat door een hele samenleving wordt ondersteund. Leerlingen falen 
dus niet op zichzelf, maar enkel omdat ze door anderen gefaald worden of een 
dergelijk label opgekleefd krijgen in een systeem waar leerlingen voortdurend de kans 
krijgen om te falen.  
 We mogen natuurlijk nog bezorgd blijven over de ontplooing van elke 
leerling. Maar ethische en analytische besognes worden best niet met elkaar verward: 
hoewel het welzijn van elke mens van groot belang is, zijn die mensen analytisch 
gezien niet alleen verantwoordelijk voor dat welzijn. Als mensen moeten deelnemen 
aan een (educatieve) competitie, dan baat het weinig om ongelijkheid te bestrijden 
door aan iedereen gelijke startkansen te geven – er zal evenveel ongelijkheid 
overblijven als er uiteindelijk slechts een beperkt aantal prijzen uit te delen zijn. Een 
gelijke kansendiscours neemt dus de aandacht weg van de samenleving waarin 
iemand die kans zou moeten grijpen, of benadrukt individuele inzet en wilskracht, wat 
het moeilijk maakt om een onaantrekkelijke sociale positie of schooltraject te 
bekritiseren als het product van een hele samenleving. Dezelfde problemen zien we 
opduiken als we kijken naar hoe wordt omgegaan met AN.  
 
Correctiepraktijk 
Op het eerste zicht zou het erop kunnen lijken dat het AN talige ongelijkheid bestrijdt 
en voor gelijkere kansen zorgt. Leerlingen komen immers met ongelijk talig 
startkapitaal aan op school, en zullen later met een arbeidsmarkt geconfronteerd 
worden die sommige variëteiten meer beloont dan andere. Het remediëren van die 
ongelijkheid om kansen op de arbeidsmarkt te vrijwaren lijkt een lovenswaardig 
project. Het feit dat AN ook wordt aangeleerd om leerlingen voor te bereiden op een 
gelijke deelname aan de burgerlijke samenleving en de democratie kan die indruk 
enkel versterken. Wat is er dan zo verkeerd aan hoe we omgaan met het AN, als daar 
zoveel voordelen aan vasthangen en als we daarmee democratische participatie 
bevorderen? Er zijn nogal wat bezwaren te formuleren wanneer we opmerken dat het 
AN op school en daarbuiten bijna altijd een correctiepraktijk meebrengt.  
 Een correctiepraktijk moeten we ons voorstellen als een regime van 
linguïstische surveillantie waarin voortdurend ‘onzuivere’ of ‘corrupte’ taalvormen 
worden geïdentificeerd. Eens die ‘corrupte’ vormen aangeduid zijn – taalvormen zijn 
immers niet onzuiver op zichzelf, maar moeten eerst zo benoemd worden – kunnen 
zuiveringsacties opgezet worden. Die zuiveringsacties zijn in Vlaanderen dagelijks op 
te merken in de fanatieke aandacht voor een correcte spelling of voor pakweg ‘rode’ 
en ‘groene’ werkwoordvolgordes, in de verbeten strijd tegen gallicismen, in 
pleidooien voor het gebruik van taalvariëteiten in de ‘juiste’ context (dialect mag 
enkel in onbelangrijke contexten gebruikt worden), of in de aandacht voor wat een 
‘correcte’ uitspraak zou zijn. Nog niet al te lang geleden konden we trouwens 
opmerken hoe expliciet een nieuwe reeks taalvormen (dit keer ‘tussentaal’-vormen) 
werden aangeduid als ‘onzuiver’, en hoe onder meer de VRT zich geroepen voelde 
om deze tussentaalvormen te bestrijden. Taalvormen die niet onzuiver worden 
genoemd blijven over als ‘neutrale’ vormen, die daarom geschikt zijn voor gebruik op 
het publieke forum. Deze ‘neutrale’ vormen worden voorgesteld alsof niemand ze van 
nature zou spreken – een soort van ‘Niemandsnederlands’ dus waarvoor iedereen zich 
zou moeten inspannen om het te verwerven en het te (durven) spreken. Niemand zal 



daarom van een perfecte standaardtaalcompetentie gewagen, maar wie een inspanning 
geleverd heeft om het AN te verwerven mag daarom anderen wel voortdurend 
corrigeren. (Voor alle duidelijkheid: taalvormen worden altijd al door iemand 
gebruikt, en het is niet toevallig dat de ‘zuivere’ vormen altijd in dezelfde sociale 
middens worden gesitueerd.) 

Deze correctiepraktijk heeft niet enkel gevolgen voor taalvormen, maar ook 
voor taalgebruikers. Wie op school of in het hoger onderwijs regelmatig ‘onzuivere’ 
taalvormen produceert loopt kans op frequente faalervaringen en verwijzingen naar 
andere onderwijstrajecten, afhankelijk van de aandacht die door docenten aan 
‘correcte’ taal wordt besteed. Studenten Nederlands worden met slechte punten 
bedreigd als hun ‘correcte’ uitspraak het laat afweten, of een ‘slechte mentaliteit’ 
aangewreven waarin taalverlies goed zou gedijen (‘luiheid’ en ‘onverschilligheid’ in 
het licht van de inspanning die anderen zouden leveren). Correctiepraktijk evalueert 
met andere woorden in welke mate een taalgebruiker voldoende z’n best doet, en dat 
heeft invloed op hoe een student in het algemeen wordt beoordeeld en beloond met 
hoge scores die toegang verlenen tot belangrijke trajecten en diploma’s, en de jobs die 
met die diploma’s verbonden zijn. Deze correctiepraktijk is natuurlijk ook buiten de 
school aan te treffen, en zorgt ervoor dat niet-standaardtaalsprekers op publieke fora 
niet helemaal ernstig genomen worden en zich voortdurend blootgesteld weten aan 
mogelijke commentaar op hun (tussen)taalgebruik. Interessant daarbij is dat niet 
iedereen mag meebeslissen over de zuiverheid van taalvormen, en over welk accent 
‘accentloos’ mag worden genoemd. Wie dat wel mag  heeft dus een machtig middel in 
handen om andere mensen voor- of nadelen te bezorgen. Dat zorgt voor de curieuze 
situatie waarin het bevorderen van democratische participatie afhankelijk is van 
toelatingsvoorwaarden die niet democratisch worden vastgesteld.  

Een correctiepraktijk zoals die in Vlaanderen bestaat maakt van het verwerven 
van AN dus een wedstrijd (wie het minst gecorrigeerd wordt heeft gewonnen) die 
invloed uitoefent op de vlotheid waarmee taalgebruikers hun stem kunnen laten horen 
en ernstig genomen worden in belangrijke contexten. Bovendien zullen in deze 
wedstrijd een aantal taalgebruikers noodzakelijk moeten falen. In de internationale 
literatuur blijkt al geruime tijd dat een dergelijke omgang met een standaardvariëteit 
sterk bijdraagt aan het schoolfalen van telkens dezelfde groepen leerlingen. In 
Vlaanderen blijven we zo’n correctiepraktijk echter organiseren en rechtvaardigen 
omwille van enkele vanzelfsprekende ideeën over taalleren en over het AN.   
 
Taalleren en Algemeen Nederlands 
Eén van de redenen waarom het zo evident is om het taalgebruik van individuen te 
corrigeren heeft te maken met het feit dat we taalleren als een individuele gebeurtenis 
beschouwen. Een taal wordt vaak als een vorm van kennis gezien, of als een 
individuele competentie, net zoals we denken, doen en falen als individuele zaken 
beschouwen. Hoe ‘goed’ we spreken zou in dat opzicht een gevolg zijn van hoeveel 
we (taalkennis) hebben gestudeerd. Wie AN-taalvormen gebruikt krijgt daarom ook 
een rationeel en redelijk karakter toebemeten dat in sociaal contact een quasi-
natuurlijk overwicht oplevert. Standaardtaalgebrek bij anderen wordt dan een louter 
individueel kennis- of mentaliteitsprobleem, dat door anderen openlijk mag 
gecorrigeerd of betreurd worden.  

Talige competentie is echter nooit een louter individuele kwestie. Net zoals je 
om te falen minstens met z’n tweeën moet zijn, spreek en schrijf je een taal nooit 
alleen. En zoals vele taalleerders merken is een taal leren niet slechts een kwestie van 
grammatica en woordenschat verwerven, maar moet je je ‘manieren van spreken’ 



eigen maken om succesvol te communiceren. Die staan nergens opgeschreven en 
kunnen niet geblokt worden, maar je wordt er ervaren in door mensen te leren kennen 
die die taal spreken, en die je ook toegang geven tot hun netwerk. Meer dan een 
individuele inspanning houdt taalleren voor een belangrijk stuk dus een sociale 
onderhandeling in. Een onderhandeling namelijk met de sprekers en situaties die met 
een taalvariëteit verbonden zijn. Het is niet verwonderlijk dat iemand met moeite AN 
spreekt of wil leren, wanneer ze het AN ervaart als de taal van mensen waarbij ze zich 
gecorrigeerd, ongekend of niet gewaardeerd voelt – vergelijkbaar met wat het voor de 
meeste Vlamingen zou betekenen om verplicht met een Noord-Nederlands accent te 
spreken.  

Slachtoffers van onze correctiepraktijk worden verder gerechtvaardigd door de 
idee dat probleemloze communicatie enkel kan plaatsvinden in een zoveel mogelijk 
gezuiverde variëteit. Het AN moet daarom een variëteit zijn die niet voor verwarring 
zorgt, die algemeen verstaanbaar is en regelmatig getrimd moet worden om wildgroei 
te vermijden. Geen woorden dus die niet algemeen verspreid zijn, geen accenten die 
‘moeilijk te begrijpen zijn’, en een consistente spelling. Nu kunnen taalverschillen 
natuurlijk altijd voor miscommunicatie zorgen, maar dat is zeker niet automatisch het 
geval. Het charmante karakter van het Afrikaans, dat sterk afwijkt van het AN, lijkt 
vaak de traditionele bezwaren over transparante communicatie te overwinnen. Zelfs 
exact dezelfde taal spreken (voorzover dat mogelijk zou zijn) garandeert geen 
probleemloze communicatie, zoals de misverstanden en ruzies in ons leven illustreren. 
Wie wil communiceren laat zich niet door taalverschillen tegenhouden.  

Een andere rechtvaardiging is dat hoe meer Vlamingen AN spreken, des te 
dichter het ideaal komt van een Vlaanderen dat komaf maakt met een geschiedenis die 
‘anders had moeten lopen’, een geschiedenis meerbepaald waarin van een splitsing 
der Nederlanden en van Franstalige dominantie in België geen sprake had mogen zijn. 
Door het standaardtaalgebruik in Nederland over te nemen, meende men vroeger aan 
te sluiten bij een als authentieker aangevoelde Nederlandstalige traditie die in 
Vlaanderen zou gecorrumpeerd zijn. Die keuze en overtuiging brengt tot op vandaag 
een strenge sanctionering mee van taalgebruik dat ‘te Vlaams’ is, en zorgt ervoor dat 
wie geen AN spreekt makkelijk gezien wordt als iemand die deze ‘slechte’ 
geschiedenis al dan niet bewust voortzet.  

 
Collectieve verantwoordelijkheid 
Net als kansrijkdom is een (standaard)talige competentie dus allesbehalve een 
individuele kwestie of verdienste, maar een sociale, of collectieve, vaardigheid die 
men verwerft wanneer men als leerder toegang heeft gekregen tot de groepen waar 
men die variëteit spreekt. Als we het, om welke reden dan ook, van belang vinden dat 
iedereen (een specifiek) AN spreekt, dan is dat met andere woorden een collectieve 
verantwoordelijkheid. Als mensen daarom voortdurend worden gesurveilleerd en als 
velen falen als standaardtaalspreker, dan is dat evenzeer onze collectieve 
verantwoordelijkheid, niet die van individuele taalgebruikers. Het is duidelijk dat de 
bestaande correctiepraktijk, en de ideeën waarop ze gebaseerd is, er veeleer voor zorgt 
dat het AN noch algemeen kan worden genoemd, noch voor iedereen weggelegd lijkt 
te zijn. Als we dat onwenselijk vinden, lijkt het erop dat we nood hebben aan enkele 
andere voorstellingen van hoe een lingua franca er kan uitzien en hoe we daarmee 
omgaan. Dat zal waarschijnlijk impliceren dat we de idee van een ‘zuiver’ AN én de 
correctiepraktijk die die zuiverheid nastreeft moeten loslaten.  

In plaats van iedereen gelijke startkansen te geven in een talige wedstrijd 
waarin iedereen zich maar moet zien te redden lijkt het zinvoller om na te gaan hoe 



we de formele situaties waar nu AN wordt gesproken algemeen toegankelijk kunnen 
maken; of, hoe we de toelating daartoe (of het al dan niet ernstig nemen van mensen 
in die situaties) niet hoeven te laten afhangen van de organisatie van een willekeurige 
taalwedstrijd. We dienen wellicht minder op zoek te gaan naar zogenaamde 
taalfouten, en meer naar hoe we elkaars participatie op belangrijke momenten kunnen 
vergemakkelijken. Het accepteren van taalverschillen zal daar wellicht een cruciaal 
onderdeel van zijn, en het ‘algemene Nederlands’ of de lingua franca die daaruit 
voortvloeit zou er veel gevarieerder kunnen uitzien dan de ‘zuivere’ vorm die nu zo 
streng wordt nagestreefd. Evenzeer cruciaal is dat we ons afvragen in hoeverre we het 
nuttig vinden om Vlaanderen als de eentalige, standaardtalige ruimte te blijven 
beschouwen die het in werkelijkheid niet is (en die ook niet in Nederland te vinden 
is), als dat ervoor zorgt dat iedereen die daarvan afwijkt met een ‘mentaliteit’ wordt 
opgezadeld en negatieve evaluaties oploopt op school.  

Suggesties zoals deze zullen wellicht uitspraken als ‘mag er dan niks meer 
gecorrigeerd worden?’ uitlokken, of boze lezersbrieven over de toenemende invloed 
van het hyperrelativerende postmodernisme in Over Taal. Om iedereen dan maar 
meteen gerust te stellen: er mag nog gecorrigeerd worden. De vraag is echter: wie 
corrigeert wie, waarom, op basis waarvan, en met welk effect? En is dat effect 
aanvaardbaar? Vragen zoals deze worden in Vlaanderen erg weinig gesteld, en er 
vindt geen democratisch debat over plaats. Ten onrechte, want als we bezwaren 
hebben tegen het onderscheiden van mensen op basis van huidskleur en geslacht, hoe 
aanvaardbaar is het dan om mensen te onderscheiden op basis van hun talig-sociale 
afkomst? Of in welke contexten en om welke redenen zou dat wel aanvaardbaar zijn? 
Die laatste vraag wijst erop dat het bekritiseren van de bestaande correctiepraktijk niet 
betekent dat we geen afspraken meer kunnen maken over taalgebruik en talige 
evaluatie, of dat het aanleren van een lingua franca geen waardevol project meer zou 
zijn. Dit is veeleer een uitnodiging om na te denken over welke (nieuwe) normen we 
rond taal willen hanteren om te vermijden dat mensen ten onrechte worden uitgesloten 
of op school in hun ontplooiing worden gehinderd; een uitnodiging ook naar hoe het 
aanleren van een lingua franca en het waarderen van talige diversiteit niet in een of-
of- maar in een en-en-relatie kunnen gebracht worden. We zouden het waarschijnlijk 
allemaal onaanvaardbaar vinden wanneer we in de EU één Algemeen Europees 
zouden moeten spreken en met het zelfde sanctioneringsapparaat te maken krijgen 
zoals in Vlaanderen voor het AN bestaat. Zo hoeft ook de manier waarop wij omgaan 
met en denken over het AN niet ons lot te zijn.  

Het is evident dat het evalueren van mensen soms onvermijdelijk is. Of talige 
achtergronden daar altijd een grote rol in moeten spelen kan echter sterk betwijfeld 
worden. En voorzover we in sommige gevallen talige evaluatie aanvaardbaar vinden, 
blijft de vraag staan of we in ons onderwijs alle leerlingen voortdurend de kans 
moeten geven om talig te falen en ontmoedigd te raken om deel te nemen aan situaties 
waar een lingua franca wordt gebruikt. We worden immers door niemand verplicht 
om taal in te schakelen in de afvallingskoers die ons onderwijs nu al te vaak inhoudt. 
We hoeven evenmin iedereen een soort van talig zuiveringsproces te laten doorlopen 
vooraleer we weten of iemand het waard is om beluisterd en ernstig genomen te 
worden op de belangrijke fora van onze samenleving. 
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