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Vragen van het lid Ten Hoeve (OSF)
op 6 mei 2008 medegedeeld aan
mevrouw Dijksma (staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap) over taalvaardigheid
van jonge kinderen.

1
Is het waar dat er door u afspraken
worden gemaakt met gemeenten
waarbij de gemeenten de
verantwoordelijkheid op zich nemen
om kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar
die slecht Nederlands spreken bij te
laten spijkeren?

2
Als dat waar is, geldt die
verantwoordelijkheid dan in alle
gevallen dat de betreffende kinderen
slecht Nederlands spreken, ook als zij
voldoende taalvaardig zijn in een of
meer andere autochtone of
allochtone talen of dialecten?

3
Op welke wijze zal dan die
verantwoordelijkheid gelden t.a.v.
kinderen die niet of weinig
Nederlands spreken, maar Fries
als moedertaal hebben? Zal de
verantwoordelijkheid van de
gemeente dan inhouden een plicht
tot het laten bijspijkeren van de
Nederlandse taalbeheersing, of juist,
bij gebleken onvoldoende
taalvaardigheid, van de Friese
taalbeheersing?

Antwoord

Antwoorden van mevrouw Dijksma
(staatsecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap) (Ontvangen
19 mei 2008)

1
Ik heb op 3 april jl. afspraken met de
VNG gemaakt waardoor gemeenten
inderdaad deze verantwoordelijkheid
op zich nemen. Ik heb verder nog
separate afspraken gemaakt met
negen Oost-Groningse gemeenten
en met de G4.
Binnenkort maak ik nog afspraken
met een aantal gemeenten in
Zuid-Limburg en in Drenthe.

2
Ja, het gaat om het voorkomen en
verminderen van taalachterstand in
het Nederlands.

3
Gemeenten hebben de
verantwoordelijkheid zich in te
spannen om ouders te overtuigen
van nut en noodzaak dat hun
kinderen
deelnemen aan een VVE-programma
in het Nederlands. Er is overigens
geen sprake van een verplichting
tot het laten bijspijkeren van de
Nederlandse taalbeheersing.
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