Uit de Eindtermen Nederlands voor Lager Onderwijs
Nederlands - (Inter)culturele gerichtheid
7* De leerlingen tonen bij de eindtermen Nederlands een (inter)culturele gerichtheid. Dit houdt in dat ze:



verschillende cultuuruitingen met een talige component in hun omgeving exploreren en er
betekenis aan geven;



hun gedachten, belevingen en emoties bij ervaringen met de eigen culturele leefwereld in
vergelijking met die van anderen verwoorden;



uitgaande van het eigen referentiekader enige kennis verwerven over de diversiteit in het
culturele erfgoed met een talige component en er waardering voor krijgen.

1.2.4 (Inter)culturele gerichtheid
Van een heel andere orde zijn de (inter)culturele aspecten die met taal samengaan. Deze aspecten
worden als noodzakelijk gezien voor iedereen die in het kader van de basisvorming een moderne
vreemde taal leert, nl. om zo gevoelig te worden voor interculturele overeenkomsten en verschillen. Voor
het uitvoeren van een taaltaak voor Frans of Engels - zo wordt terecht gesteld - is het vaak ook
noodzakelijk te beschikken over een zekere kennis van de (socio)culturele aspecten van de betrokken
talige wereld. Het gaat bijvoorbeeld ook over het gebruik van de vous-vorm in het Frans. Attitudes,
kennis en vaardigheden, alle drie komen ze daarbij aan bod.
De talige dimensie van (inter)culturaliteit wordt echter niet enkel verworven via de moderne vreemde
talen. Het bewustzijn ervan, de openheid ervoor, het herkennen ervan, begint al voor de effectieve
vreemdetaalverwerving en loopt niet samen met vakgrenzen. Overal waar taal aan de orde is speelt het
een rol, zowel binnen één taal als tussen talen. En dus is het ook een belangrijk gegeven voor het
leergebied Nederlands. Zeker in deze tijd waarin het aantal leerlingen met een andere thuistaal dan
Nederlands en bijgevolg ook met een andere ‘cultuur’, een aanzienlijk deel van onze schoolbevolking
uitmaakt. Zeker in het lager onderwijs waar de vreemdetaalverwerving pas start.
Deze component mag niet worden beperkt tot het belichten van een aantal geografische, historische of
literaire gegevens die als typisch voor een cultuur ervaren worden. Het is belangrijker dat de leerlingen
inzicht krijgen in de werking van culturen. Daarom dienen leerlingen inzicht te krijgen in hun eigen
referentiekader: de algemene samenhang van alle factoren die voor hen, op een zeker ogenblik in hun
ontwikkeling, de psychische werkelijkheid vormen. Hierbij kunnen diverse aspecten aan bod komen zoals
waardepatronen, tijdsbeleving, sociale structuren, onderwijs, aspecten van het dagelijks leven, kunst

enz. Op die manier zal in principe ook een grotere openheid ten opzichte van culturele diversiteit
ontstaan. Deze component - openheid voor en gerichtheid op interculturele communicatie - is
geformuleerd in een afzonderlijke eindterm. Als zodanig gaat het niet enkel om cultuur met de grote C
maar ook om fenomenen uit het dagelijks leven en populaire culturele producten. Cultuur wordt in de
volle breedte beschouwd: cultuur omvat de hele waaier van onderscheiden spirituele, materiële,
intellectuele en emotionele uitdrukkingen die een gemeenschap of een sociale groep karakteriseren.
Onder cultureel erfgoed begrijpen we dan ook alle materiële en immateriële uitingen en sporen van
menselijke handelingen uit het verleden en het heden waar we als individu of als samenleving in het
heden bewust of onbewust een waarde aan hechten en die we bewaren voor de toekomst.

Uit de ontwikkelingsdoelen Nederlands Kleuteronderwijs
Nederlands - Taalbeschouwing
5.1

De kleuters kunnen duidelijke vormen van mondelinge communicatie herkennen.

5.2

Zij beseffen dat boodschappen visueel kunnen worden bewaard en daardoor opnieuw kunnen worden
opgeroepen.

5.3

Zij beseffen dat mensen door middel van het schrift boodschappen kunnen vastleggen.

5.4

Zij beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, lettertekens, ...) dienen om boodschappen over te dragen.

5.5

Zij stellen zich vragen bij en reflecteren over taal en taalgebruik in concrete situaties:



discrimineren van klanken, woorden



ritmische aspecten van taal, rijmen



intonatie en mimiek in relatie tot gevoelens, boodschap.

