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VOORWOORD 

In februari 1970 stelde zich aan het 
Eindhovense Binnenziekenhuis het volgende probleemg binnen een maand ko= 
men er 57 Fhilippijnse verpleegsters naar Eindhoven; voor haar taakver
vulling en voor haar integratie is het nodig dat zij snel en doeltref
fend geschoold worden in een praktische beheersing van het Nederlands. 
Door bemiddeling van Frof. dro FoA.JoMo Steenkamp~ toenmalig voorzitter= 
beheerder van Onderafdeling dar Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 
en lid van het bestuur van het Binnenziekenhui~ werd bovengenoemd vraag
stuk voorgelegd aan de Groep Taleno 

Deze verklaarde zich beraid om te 
adviseren omtrent mogelijkheden en methoden i en te helpen bij de reali
sering. Hier deed zich een zeldzame gelegenheid voor tot een talenonder
wijsexperiment met een homogene groep die ook nog drie jaar in Eindhoven 
blijft. Bovendien was het talenprobleem der verpleegsters en haar behoefte 
aan snelle verwerving van praetische taalkennis in belangrijke mate 
vergeIijkbaar met taalproblemen en behoefte van T.H.studenten die een bui
tenlandse stage gaan verrichten in landen als Spanje 9 Zweden~ Turkije~ e.d. 
Het taalprobleem der Fhilippijnse verpleegsters is aanleiding geworden tot 
de evaluatie van sen aUdio-visuale cursus Nederlands d.m.v. een enquete. 

Hat totale project is tot stand gekomen 
dank zij de vaak enthousiaste medewerking van een groot aantal personeng . 
directie~ personeelsleden g en ook patienten van het Binnenziekenhuis~ de 
docenten die het lesgeven verzorgden g laden van de Werkgroep Nederlands 
voor Anderstaligen van de Universiteit Nijmegen g medewerkers van de Cen
traal Technische Dienst en de groep Talen van de Technische Hogeschool te 
Eindhoveno 
Hat succes van cursus en enquete is echter niet in de laatste plaate te 
danken aan de inzetvan de Philippijnse verpleegsters zeIf! 
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A. INLEIDING. 

In Nederland werken 600000 gastarbeiders en 
in het collegejaar 1968~1969 stonden 14,8 buitenlandse studenten en stagiaires 
ingeschreven bij Nederlandse universiteiten en hogescholeno Te midden van 
de overige buitenlanders die tijdelijk hun beroep in Nederland uitoefenen 9 

bevinden zic:h oak een aantal Pbilippijnse verpleegsters I .:t. 80 in twee Amster
damse ziekenhuizen en sinds kort oak 57 in Eindhoven. Va oral de gastarbeiders 
spreken zelfs na jarenlang verblijf in Nederland nauwelijks de Nederlandse taal. 
Cursussen Nederland. voorzover ze voor daze categorieen buitenlanders worden 
gegeven zijn vaak geen onvardaelo. suksea" Ean gecoordineerde aanpak door 
Neerlandici an talenonderwijsexperis van deze problematiek lijkt zeer gewenst~ 

We zullan ons in het volgenda vooral be zig
houden met bet taalprobleem del" Pbilippijnse verpleegsters die sinds enkela 
jaren door Nederlandse ziekenhuizen worden aangetrokken om te voorzien in een 
beboefte aan verpleegkundigen" 
Ook voor haar blijkt zelfs na anderbalf jaar de voornaamste moeilijkbeid de 
taalbarriere" De meisjes formuleren bet zelf aldus: ItWa bave our biggest pro
blem with tbe languageo Our first month were granted witb twisted tongues and 
aching throats from &9 !±9 ~9 vrij9 zicbt and sneeuwo We ridiculously used 
our limbs and body to explain what we meant9 added witb sweet smiles to savour 
ito Till now 9 after 1t years~ it is still our greatest handicap because it 
hinders with our efficiency in tbe wards~ hampers our contact with Dutch 001-

leguea and impedes our social life partially"c 1} 
Meer nog dan bij gastarbeiders speelt taal 

een essentiele rol in de communicatie binnen een ziekenhuiso Wannesr de ver
pleegster de klacbten of wensenva.n de patient niet begrijpt ~ en haar voor
scbriften of raadgevingen niet aal'l de patient kan duidelijk makengkan dat een 
extra psychologiscbe belasting voor de patient betekeneno . 

Oak in het Eindhovense Binnenziekenhuis was dit 
probleem te voorzieno De verpleegkundige kennis van de Fillpi~as kon slecbts 
operationeel gemaakt worden indien de meisjes in baar omgangmet de Nederlandae 
patient en niet teveel door de taal gehinderd wardeno Bij de aanpak van dit 
probleem konden we ons niet beroepen op een voorbeeld. Toepassen ~an een ~udio
visuele methode op deze graep verpleegsters moet dan ook als een experiment 
wor4en besehouwdo 
Roehebben we nu gewerkt om deze verpleegsters Nederlanas ie leren? 

1) Zie ook de beide artikelen 
REGA!A S.~ ESCOBAR S. 

nPhilippijnse verpleegkracbten" eD. 
liThe Filipinas in Nederland" 
in: Ons ziekenhuis 9 mei 1969, po31 



DE CURSUS NEDERLANDS 

De 57 Philippi verpleegsters 9 die op 
het ogenblik in het R .. K"Binnenziekenhuis te Eindhoven werkzaam zijn voor de 

d van drie jaar~ volgden gedurende de gehele maand april~ onmiddellijk 
na hun aankomst~ de audio-visuele intensieve cursus Nederlands van de Vriendt= 
Wambach 2) aan de Technische Hogeschool te Eindhoven .. Dit artikel poogt een 
inzicht te geven in de methodiek die is gevolgd. Tevens wordt verslag uitge~ 
bracht van een paging de resultaten van de cursus te evalueren d.m.v o een 
schriftelijke enquete die 2 maanden na de cursus gehouden is onder zieken~ 
huispersoneel 9 patient en en de Phllippijnse verpleegsters zelf. Getracht is 
gegevens te verzamelen op de volgende punteng 

i. In welke mate worden de resultaten van 
de curaus op verpleegsituaties toegepast? 

2. Wat zijn de directe taalkundige resul
taten van de cursus? 

30 Welke behoefte is er aan lezen en schrij= 
ven in de werkkringo 9 met het oog op de 
doelstellingen van een vervolgcursus? 

40 Hoe hebben de verpleegsters Nederlands 
gestudeerd buiten de cursustijden waar= 
aan ze gebonden waren? 

50 Wat is hun mening over de audio-visuele 
methodologie? 

Het ging hier veeleer om hat exploreren van een bepaald terrein dan het toetsen 
van hypotheses aan de hand van een probleemstellingo 

Alvorens de keuz~ van een methodiek te be
palen~ was het van belang te weten hoe de taalkundige achtergrond van de 57 
Philippijnse verpleegsters waso Ten onrechte meent men vaak dat Engels de 
enige taal is op de Philippijnen. Engels en Tagalog of Filipino zijn de offi
ciele landstalen i waarbij wordt opgemerkt dat aIle verpleegsters ( op 2 na) 
Tagalog als hun moedertaal beschouwen~ terwijl Engels als eerste vreemde taal 
op school geleerd wordto Allen beheersen het Engels en twee kennen nog Spaans. 
De volgende dialecten worden nog als moedertaal opgegeven : ilocano (8)~ hili
gaynon (4)~ pampango 0), visayan O)~ ilango (2)9 bieol (1)9 en pangabinan (1)0 
Elf hebben twee van deze moedertalen, twee hebben er zelfs drieS Ondanks het 
feit dat bijna allen Engels en Tagalog beheersen is het zeer de vraag of hier 
sprake is van een taalkundig homogene groep, temeer daar met name een Filipina 
in het verloop van de enquete ronduit toegeeft evenveel moeite te hebben met 
het vormen van zinnen in het Engels als in het Nederlandso Bavendien is bekend 
dat hun schriftelijke beheersing van hun Engels te wensen over laat o 
Volgens een definitie van de Amerikaanse sociolinguist J.AoFishman kunnen we 
de Philipijnen ala een taalkundig heterogeen land bestempelen. 3) De gemiddel= 
de leeftijd van de verpleegsters was 24 jaar (20 tot 33)0 

voordeleng 
De Vriendt-Wambach had voor ons de volgende 

o Zij is voaral bedoeld als intensieve 
cursus en de urgentie van het probleem 
dwong tot een snelle aanpako 

2. Zander hulptaal, oak niet Engels 9 omdat 
dit voar allen een vreemde taal i6 9 en 
vanwege het geconstateerde heterogene 
taalkundige milieu waaruit men afkomstig 
i8 0 



30 Als belangrijkste leerdoel heeft de 
methode spreek= en verstaanvaardigheid g 

dus gesproken Nederlands~ 
4. Het onderwijs kon in groepen oolovo 

een docent gegeven wordeno Het saam
horigheidsgevoel onder de verpleeg
sters is erg groat en als sociale 
groep zijn zij erg op elkaar aange
Wezeno 

50 Cursus gebaseerd op frequentieonder= 
zoek van het woordgebruiko 

60 Geluidsmateriaal was beschikbaaro 
De op drills gebaseerde cursus van Lagerwey leek minder geschikt voor een in= 
tensieve opzeto De systematische vergelijking van Nederlands en Engels maakt de 
cursus vooral geschikt voor mensen met moedertaal Engels en minder voor Tagalog
sprekers(4) 
Aan de hand van de Modern Language Aptitude Test 5) werden er 4 groepen gevormd 
van 14 a. 15 verpleegsters~ volkomen gelijkwaardig in taalaanlego Iedere groep 
kreeg een eigen docente 6) 4 weken lang 9 4 uur per dag 9 in totaal ~ 80 uur 
Nederlands volgens de audio-visuele methode 9 uitgaande van de gemiddelde aanleg" 
De docenten waren voldoende voorbereid op het lesgeven volgens de audio-visuele 
methodeo Per boekles werden 4 fasen doorlopen~ Presentatie- Explicatie= Repeti
tie= Exploitatieo 
Normaal zijn voor het eerste deel van de methode 150 lesuren nodigg doWoZ o 6 a 
7 uur per boekleso Bier werd aan ieder boekles slechts 4 uur besteed, doWoZo 
les 1 tim 10 mouo.vo grammatica in beeld 9 11 tim 16 aIleen 1ste dialoog 9 gedeel
ten uit les 19 tim 28 (deel 2) WoOo verleden tijd en participiao 
Om de meisjes ook buiten de cursus enigszins te begeleiden ward aan 17 leerling
verpleegsters gevraagd als mentrices op te treden9 met het verzoek zoveel moge
lijk Nederlands met de meisjes te spreken 9 haar op spreekfouten te wijzen, de 
fouten zoveel mogelijk te noteren (tobovo de latere enquete)o 
Naast de 4 uur Nederlands 9 kregen de meisjes ook nog 2 utir ~erpleeginstructie 
per dag o 
Hoe de Filipinas dit alles vonden zullen we in het vervolg bespreken. 

De doelstelling van de cursus was het ver
staan en spreken van eenvoudige algemene omgangstaal Nederlands 9 zo mogelijk 
enigzins toegespitst op ziekenhuis-situaties g dowozo op gesprekken tussen 

1. arts en verpleegster 
20 tussen verpleegsters onderling 
30 tussen verpleegster en patient" 

Helaas w~ dit laatste nauwelijks haalbaar 9 omdat slechts een les voor ver
pleegstersinteressante situaties biedt nlo les 15 Bij de doktero 

2) DE VRIENDT-WAMBACH Methode audio-visuelle de Neerlandais~ 
Didier Paris-Bruxelles-Montreal 19680 

Onder audio-visueel wordt ooa. verstaan dat de betekenisoverdracht van op 
de band gesproken zinnen niet via sen vertaling in de moedertaal plaats 
vindt maar domov o situatietekeningen op een filmstrip. 

3) Fismman hanteert hierbij het volgende criterium: 
homogeen ~~en taal is de moedertaal van 85% of meer van de bevolking~ 

in de resterende 15% ontbreekt een significante taalkundige 
minderheid. 

heterogeen:idem g maar nu is er weI sen taalkundige minderheid in de 
resterende 15% of; er is geen taal die als moedertaal door 85% 
van de bevolking of meer wordt gesprokeno 

Zie: FISHMAN, JoA. Some contrasts between linguistically homogeneous and 
linguistically heterogeneous politieso 



pQ 19 en 26 
in~ LIEBERSON Explorations in Sociolinguistiesg 

1:~C Den Haago 1966 

4) Beide cursussen worden uitvoerig beschreven in de inventaris van bestaan
de cursussen f'Nederlands ala vreemde taal ll

9 aamengesteld door een commis
sie van de vereniging ftNederlands v~~r Anderstaligen"4 We volstaan hier 
met een summiere omschrijving van de gekozen methodeo 

5) CARROLL J.B •• SAPON S.M. Modern Language Aptitude Testi 
New York~ 19590 

6) Ben mogelijk verschillende invloed van de 4 docenten op de evaluatie
gegevens~ belangrijke variabele in het effect van het onderwijs9 is bui
ten beschouwing gelateno 
Vergelijking van de totaalantwoorden per groep gar overigens geen aanwij= 
zing voor belangrijke verschillen per docent. Tuesentijdse besprekingen 
gaven de mogelijkheid de aanpak van iedere docent in overeenstemming met 
de audio-visuele methode te houdeno 



c. 

Een eva1uatie van een dergelijke cursus 
zou het best hebben kunnen plaatsvinden aan de hand van een 4 tal testen 
spreek= en 1uistervaardigheid 9 die deel uitmaken van de cursus zelf, en die 
op verschi1lende tijdstippen worden afgenomeno Op deze wijze is het mogelijk 
de individuale 1eercurve van iedere student vast te stel1enQ 
DomQv. de laatste test wordt bepaald in hoeverre iedere student de doelstel
ling van de cursus bereikt heefto De resultaten van daze eindtest kunnen ge
re1ateerd worden aan een test die sameng-s8t.eJ.a::i:s .. valWi tlllet ~a:L;g.<frag ,1dat de 
student moet bereiken in studie of beroepsomstandighedenoMen kan dan bepalen 
welke bijdrage een cursus met doelstel1ing X kan leveren tot de gawansta 
vreemde taalvaardigheid Y voor een leerpubliek Z. 
Zolang geen geschikte evaluatietesten voorhanden zijn valt aan een dergelij
ke eva1uatie niet te dankeno Van vergelijkende evaluatie van twee methodes 
a1s globale entiteiten kan slechts sprake zijn op bepaa1de dee1punten die aan 
iedere strategie ten gronds1ag 1iggeno We1 was het moge1ijk een co11ectief 
oordeel te vragen aan de cursisten ze1f9 hun collegaVs en werkgevera over de 
waarde van een derge1ijke cursus voor de taalvaardigheid die van de cursisten 
geeist wordt tijdens het werk?4it d"m. Vo een enqu~te" 7 
Daarnaast zijn er een 4 tal opnames gemaakt toboVo de werkgroep Nederlands van 
Anderstaligen9 waaraan aan de Univeraiteit te Nijmegen twee doctoraa1 6criptiea 
worden gewijd" 

Twee maanden na de cursus werden 18~ 
enqueteformu1ieren toegezonden aan 56 patienten, die verzorgd werden door de 
Filipinas~ 69 personeelsieden 9 wooo a11e 17 mentrices. aIle 36 hoofden en sub
hoofden Van afde1ingen waar de meisjes werkten 8)9 10 artsen en de 57 meisjes 
zelfo Van iedere afde1ing namen 4 patienten deel mQuov. de kinderafde1ingen" 
De 1eiding bepaalde welke patienten 9 gezien hun gezondheidstoestand het best 
tot oorde1en in staat waren. Van de 184 formulieren werden 147 terugontvangen g 

een response van 80%. De Phi1ippijnse verp1eegsters hebben gemidde1d beter ge
antwoord dan het ziekenhuispersoneel. Van de 10 artsen hebben slechta 2 ge
antwoord" De nadelen van iadere schrifte1ijke en
quite kleven ook deze aan. Controle op de antwoordcondities was onmoge1ijk be
halve enigszins in het geval Van de pati~nteno In hoeverre zijn de antwoorden 
de weers1ag van een grondige observatie'en in welke mate is er sprake van een 
opperv1akking oordeel~ Zijn de vragen aIleen beantwoord of Samen met anderer..? 
Sommige patienten en personeelsleden zenden een gezamdijk antwoordformu1ier.in!" 
In hoeverre kan men bij de patienten spreken van een representatieve steek
proefo De moge1ijkheid tot selectie van respondenten was erg beperkto 
Met betrekking tot de beida andere populaties is het een voordeel dat aan a11e 
betrokkenen een mening kon worden gevraagd. Goede communicatie in een zieken
huis wordt door sommige respondenten van groot be1ang geacht. 
Daarom kan deze enqu~te gezien worden als een peiling van meningen over reele 
behoeften waarhij de ondervraagde personen niet aIleen belangstel1enden maar 
voora1 ook belanghebbenden zijri. Van de 20% niet=antwoorders konden he1aas 
geen gegevens worden achterhaa1do 
In hoeverre hun mening afwijkt van de anderen is niet bekend 9 a1 mag een 
response Van 80% hoog genoemd wordeno Deze minder gunstige experimentele 
condities nopen ons er toe de uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het 
trekken van conclusies o 

Zijn de vragen~ met name die waarin om taa1kundige informatie wordt gevraagd 
we1 goed begrepen? Ook daarover hebben we geen zekerhei~omdat het houden 
Van een proefenquete onmoge1ijk was. 
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De vragen aan de Filipinas waren in het En
gels gesteldQ Niet aIle vragen zijn aan iedereen gesteld. Meningen zijn ge
vraagd op die punt en waarop men mocht veronderstellen dat de betreftende po
pula tie voldoende geinformeerd was am een bevoegd oordeel te geven o 

Evenmin is getracht om de individuele resultaten van de Filipinas te bepaleno 
Ook voor verschillen tussen de afdelingen waren de aantallen respondenten te 
geringo Gepoogd is een gezamenlijk oardeel per populatie te verkrijgen g weer= 
gegeven in eenvoudige frequentie-verdelingeuo Uiteraard kan men verschillende 
waarde aan een oordeel toekennen naarmate iemand veel of weinig contact met de 
verpleegsters gehad heeft. Dit aspect was maeilijk in rekening te brengeno 
Die mensen is om ean mening gevraagd die krachtens hun functie veel met de Fi
lipinas te maken hebben gehado Het aantal respondenten was beslist te gering 
om ook nog een onder scheid te maken tU6sen de meningen van de mentrice5~ 
(sub)hoofden en artsen of tussen de 4 groepen waarin de verpleegsters inge
deeld waren voor de audio=visuele cursus~ 
Een belangrijk positief punt is dat de absentie t dens de cursus nihil was9 
zodat de antwoorden oak daardoor niet beInvloed zijno Het een en ander zegt 
weI iets over de motivatie van de meisje5~ 

7) Het grete verschil tussen het vragen van een collect i.! oordeel en in
dividueel testen is hat attitudinal. en hat cognitieve niveau dar ant
woordeno In deze enquete krijgt men een beeld van de mening over een 
bepaald taalged:rag~ het is mogelijk dat het werkeIijke taalgedrag daar
van aanmerkelijk afwijkt. 

8) De volgende 18 afdelingen waren bij het onderzoek betrokken: 
2 chirurgische afdelingen9 2 orthopaedische afdelingen9 2 hart-en long
afdelingen~ 2 interne afdelingen~ neurologische en psychiatrische afde
ling~gynaecologische afdeling~ 4 klasse-afdelingen en 4 kinderafdelingen. 
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RESULTA.TEN 

In de navoigende tabel worden per groep van 
vragen de gemiddelde resultaten van ~~ 2, of1 populatie weergegeveno . 
Duidelijk afleesbaar is, welke vragen d()or 19 welke door 27 en welke door 
aIle 3 de populaties beantwoord zijn. A.ls maat van centrale tendentie is 
hat rekenkundig gemiddelde op aIle vragen berekend. Toepassen van T-toet
sen maakte het mogelijk saillante verschillen in de mening van de popula
ties statistisch vast te leggeno 
In de laatste kolom is aangegeven voor welke vragen de populaties verschillend 
zijno Om interessante "extreme" meningen niet verloren te laten gaan en de 
mate van spreiding te bepalen~ zijn standaarddeviaties berekend. In het 
verloop van het verslag zullen deze~ waar significant 9 in de vOrm van een 
interpretatie worden weergegeven. 



Tabel I 1. ___ =Filipinas 2. ----=Ziekenhuis 
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---------------------------------------------
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.....weinig.weiyig 
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1/2 

-.., 
\ 
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\ 

zeer 
weinig weinig 
I 

- 1/2 
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" schrijfvaardigheid ii' , . _. ,'~~"",,-_. ____________________________________________ . . Jna • 

V Studiemethodiek buiten audio-visuele cursus 't b~J~: iedaKe _____________________________________________ ... .nQ,Q.J.f .. 1lqO. lSQm.al-~· ~-.-

iedere 
•. ~ 

Van buiten leren van de lesteksten 

• Grammaticale regels achter de voarbeeldenk zoe en 

Toepassing van het geleerde op alledaa~set. conversa ~e 

• Iedere dag herhaling van de leerstof? 

Gebruik dictionnaire ________ a======= == __________________________ '",. 

I ' I I', 

I j : l . 
t~~~ ,,~. i 

.. j. + ...... ~. , I 

! .. ~ .... +-

'?O~Filtipinla& 
ge~n' m~ningi . 
',' " ., "" .,+ "" ~·t . ~"" 4' t" '. 

I 
1 

T' 
I 
1 
i 

, .. L .. 

Mening over de aUdia-visuele cursus nooit soms 
-. '-r 'I 

. . 

~t~ I . I 

I ! 
Mening over de audio-visuele cursus 
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1. TOEPASSING VAN DE RESULTATEN VAN DE CURSUS OP VERPLEEGSITUATIES. 

Hoe passen de Filipinas hun kennis toe in 
gesprekssituaties binnen het ziekenhuis? 
Daar is weinig verschil van mening over~ Zij begrijpen bijna altijd het 
Nederlands waarin ze worden toegesprokeno Patienten en personeel vinden t •. 

vreemd genoeg, dat hun spreekvaardigheid groter is dan hun verstaansvaar
digheido Normaler is de mening van de meisjes zelfo De passieve kennis 
van sen taal (verstaan en lezen) is altijd groter dan de actieve (spreken 
en schrijven)" 
Toch wordt er nog vrij veel Engels gesproken om taalproblemen op te lossen. 
Tegenover de patienten echter aanmerkelijk minder dan tegenover het perso
neelo Patienten zullen over het algemeen minder Engels spreken dan het per
soneelo In de twaa maanden die sinds de cursus zijn verlopen, zijn de Fili
pinas het Nederlauds veel beter gaan begrijpen en sprekeno 38% van de pa
tienten heeft hier geen mening over, waarschijnlijk omdat ze tekort door een 
Philippijnse verpleegster verzorgd zijn geweesto 
Zij canstateren oak veel minder verschil in taalbeheersing tussen de verpleeg
stars, terwijl dat tach in grote mate aanwazig iso De taalbarriere is even
weI nooit zo groot dat daardoor ernstige misverstanden optreden in de commu
nicatie. De patienten zijn over het algemeen positiever over de resultaten 
dan het personeel en de meisjes zelfo 

20 TAALKUNDIGE RESULTATEN VAN DE CURSUS 

Tijdens de cursus zijn de meisjes voldoende 
met het schriftbeeld geconfronteerd om de Nederlandse klanken aan de schrift
code op het antwoordformulier te kunnen herkenneno 

Gevraagd is in hoeverre de Filipinas nog 
moeilijkheden haddan met uitspraak= en syntactische moeilijkheden die op twee 
na allemaal behandeld zijn in de cursuso De kennis van de vocabulaire moei
lijk anders dan door een test vast te stelleno Slechts vier voorbeelden wa
ren niet bekend uit de cursus: brengen, schrijven~ stout~ kous en ~o 
Door de manier van aankruisen bestaat het vermoeden dat sommigen de moei
lijkheid van de klank met de kennie of·spelling van het woord verward heb
beno De meisjes hebben nog steeds veel uitspraakmoeilijkhedeno Vooral het 
personeel apreekt dit zeer eensgezind uito 
Filipinas en personeel vinden unaniem dat de volgende klanken nog zorgen ba
ren:,(- zij zijn ten dele inherent aan de Nederlandse taal, ten dele te ver
klaren uit de verschillende fonetische systemen tussen Tagalog/Engels en 
NederlandsJoMedeklinkers: K op drie plaatsen in een woord &oed, ne~en en 
da&, £h in zacht, ~ in achrijven, ! in ~eel en ! in fiets. Opvallend is 
dat het personael de w veel vaker ala nog moeilijk kwalificeert dan de ver
pleegaterso Aanzienlijk mindef lastig zijn: ~, !~ ~9 ~9 ~9 al zal de juis
te uitspraak van de r nog weI te wensan overlateno 
Buiten de op het enqueteformulier voorgedrukte klanken vermelden de meisjes 
zelf nog: ~ op het eind van goe£ , k (hier is misschien spelling verward met 
uitspraak), het personeel vindt £&9rla~J en £,( £aar~ nog moeilijk, hoewel 
deze klanken ook in het Engels veelvuldig voorkomeno Bij de klinkers worden 
vooral de tweeklanken ~, en ~9 nog steeds moeilijk gevondeni naast de lan
ge klinkers ~~ ~~ ie en ~" Het personeel vindt l3e<l b,.E-S9 de, nog een groot 
probleem~ terwijl de Filipinas er niet zwaar aan tilleno Behalve de voorge-
drukte klanken ward door beide de nog genoemd als moeilijk, t!ld. Veel 
minder problemen leverden nog op: ~9 a~9 ~ i(1~P9 o(bos~ oe(moeder,) 
en au in koudo - - - - ----
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Gebruik van het verkeerdelidwoord, 
meervoud,!verkeerde werkwoordsvormen t vooral de meest gangbare, zeals 
hebben en zijn komen nag veelvuldig vooro Oak de woordvolgorde blijft 
een ernstig probleem~ Uiteraard zijn hier niet aIle behandelde slntac
tische moeilijkheden aan de orda gesteldo Om enigszins vast te stellen 
of men daze vragen weloverwogen beantwoord heeft, is gevraagd naar het 
gebruik van voegwoorden en betrekkelijke voornaamwoorden 9 die zij niet, 
tenzij door zelfstudie, konden kenneno Tach suggereert het antwoord 
van de Filipinas dat ze nog weI, zij het weinig, gebruikt worden. 
Het personeel is negatiever over deze 81ntaetische moeilijkheden dan 
de verpleegsters zelfo Toaov. het gebruik van lidwoorden 9 werkwoorQs~ 
vormen, voegwoorden en betrekkelijke voornaamwoorden i lopen de meningen 
van de verpleegsters onderling nogal uiteen. 

,. BEHOEFTE AAN LEZEN EN SCHRIJVENVAN NEDERLANDS IN VERPLEEGSITUATIES 

Aangezien de cursus aIleen mondel~n
ge vaardigheid beoogde bij te brengen 9 was het van belang ~e wetenin ' 
hoeverre in een vervolgcursus aandacht zou moe ten worden besteed aan de 
schrijftaal o Lezen blijkt erg belangrijk te zijn voar de buitenlandse 
verpleegste.rs, veel belangrijker .dan schrijven'l hoewel niemand eraan 
ontkomt tob.vozijn werk te moeten schrijveno T.a.v. dit punt is er 
weinig verschil van mening tussen flwerkgeversll, als men de Nederlandse 
collega's daar ook toe rekent en de "werknemerslt~ de Filipinaso 
Opvallend is weI dat 20% van het ziekenhuispersoneel geen mening heeft 
over behoefte aan schrijfvaardigheid. De Filipinas weten ook niet goed 
wat in daze' van haar verwacht wordt 9 getuige haar uiteenlopende meningen. 

Leesvaardigheid Nederlands wordt 
vooral gevraagd voor nachtrapporten (90%)9 benamingen van verpleegar
tikelen en instrumenten, en aanduidingen op deuren in het ziekenhuis .. 
Veel minder van belang zijn brieveno Met name de als mentrices optreden
de leerlingverpleegsters nemen nog de moeite het verdere leesmateriaal 
nader te specificeren: werkopdrachten 9 bloed- en urineuitslagent medicijn
strookjes, daglijsteni(werkboek) proeven 9 vochtbalans. In hoeverre hier 
leesvaardigheid Nederlands voor nodig iSi is niet bekend. 40% van het 
personeel en de Filipinas acht schrijfvaardigheid voor rapporten gewensto 
Niet onbelangrijk zijn het schrijven van verpleegartikelen en het schrif
telijk weergeven van telefonische boodschappen (conbinatie luister- en 
schrijfvaardigheid)o Daarnaast wordt de meisjes soms gevraagd avondover
drachten 9 medicijnstrookjes en"diverse bonnen" te schrijven9 temperatuur
en daglijsteng vochtbalans en intensive coronary-carelijsten bij te hou
den en proeven te noteren. Een Filipina heeft schrijfvaardigheid nodig 
voor:"observations and nursing care given to patients". Ook hier kan men 
zich afvragen in hoeverre kennis van het Nederlandsvoor dit doel gewenst 
is .. 

4. HOE STUDEERDE MEN NEDERLANDS BUITEN DE AUDIO~VISUELE CURSUS? 

Bijna iedera dag leerden de Filipinas 
lesteksten van buiten. Een talenpracticum zou voar daze repetitie ongetwij
feld veel geschikter zijn geweest. Grammaticale regels achter de voorbeel
den zoeken was minder in trek. en gaf er de voorkeur aan de taal als auto
matisme te laren~ Vreemd is he aarom dat zovelen later uitdrukkelijk om 
mear grammaticale uitleg vragen., De Nede!rlanctse omgeving bevorderde het 
waarschijnlijk d.<ilt·~iJ bijna steeds het keleerde probeerden toe te passen 
in alledaagseco.u~tsatieo 



=12= 

Ondanks het fait dat huiswerk voor een 
audio-visuele euraus niet wordt gevraagd 9 studeerde 48% van de meisjes vrij 
regelmatig tov~vQ de eursus in eigen tijd~ gemiddeld bijna een uur (min: t 
uur 9 max o zelfa 4 uur)o Ook buiten de directe stof van de eursus werd nog 
getracht Nederlands te lereno 94% besteedde daa.r gemiddeld drie kwartier 
aan j zij het niet iedere dago 
Waarschijnlijk hebban de verpleegsters de d buiten de eursus tobov o de 
euraus en de studie van het Nederlands op andere wijze niet voldoende uit 
elkaar gehouden9 of met de tijd na de eursus verwardo Het is qnmogelijk dat 
iemand buiten de 4 uur van de eursus en 2 uur verpleeginstructie per dag 
nog 4 uur tobov o en 2 uur op andere wijze Nederlands studeert9 ook al ge= 
beurt dat maar af en toeo Resumerend kan worden gezegd dat de meeste meis
jes ruim een uur per dag buiten de euraus aan de studie van het Nederlands 
hebben besteedo 

Welke andere middelen werden dan nog bij 
de eigen studie gebruikt? 52% trachtte Nederlands te leren door naar de te
levisie te kijken 9 32% probeerda Nederlandse kranten te lezen 9 en nog 24% 
bestudeerde een Nederlands grammatica~ 4% luisterde naar de radio" 
Iedereen gebruikte bijna dagelijks een dictionnaireo Waarschijnlijk hebben 
deze gegevens vooral ook betrekking op de twee maanden die tussen de eursus 
en de opiniepeiling liggeno 

50 HOE VINDEN DE FILIPINAS DE AUDIO~VISUELE CURSUS? 

Slechta 14% vond de cursusduur van een 
maand voldoende. AIle overigen pleitten voor een gemiddelde cursusduur van 
10 weken (min~7 en max. 20)0 Aangenomen moet worden dat men hier voor 10 
weken een intensieve opzet bedoeld. Slechts 10% was het niet eens met 4 uur 
per dag, men vond 2 uur per dag voldoende~ een verpleegster was voor 6 uur 
per dagg Neemt men deze gegevens samen g dan zou een cursusduur van 10 weken j 

a 4 uur per dag d.i. 200 uur niet onredelijk geweest zijn. Volgens de auteurs 
is 150 uur per deel noodzakelijk, wanneer men 6 a 7 uur aan een boekles be= 
steedt .. Houdt men het tempo van 4 uur per boekles aangdan zouden "beide delen 
ruimschoots doorgewerkt kunnen worden. De vraag is of een ziekenhuis zoveel 
be1ang aan vaardigheid in de Nederlandse taal hecht9 dat het tot dit "offer" 
bereid is" Slechts 12% pleit v~~r kleinere groepen dan 14 a 15 n1. 7 perso-
nen .. 

De audio-visuele cursus wordt als effi
cient beoordee1d o 68% vond de p1aatjes altijd voldoende duidelijk voor het 
begrip van woorden en zinneno Hoewel 32% (de rest) de p1aatjes maar matig 
duidelijk yond neemt slechts 4% de moeite aan te geven welke dan onduidelijk 
waren:.les 3 nro 12~ 13, po 171 les 8 nr" 9-17, po 36 en 37; les 9 nro 22. 
po 72 en les 12" nro179P. 53 van het leerlingenboek. 
Over het algemeen begreep men echter voldoende de betekenis door de dials. 
Wat dat betreft kan de audio-visuele methode ala geslaagd worden beschouwd 
voor dit pUblieko Helaas zijn de zusters echter gesprekasituaties uit de 
euraue niet erg vaak tegengekomeu in haar contact met Nederlanderso De vraag 
rijst op welke gronden deze situaties ala alledaags gekozen zijn. Het is best 
mogelijk dat voar andere populaties de relevantie apmerkelijk groter is. 
Bijna iedereen wenat maer explicatie Van de grammatica dan de methode bood. 
Dit is een Van de grote verachi1len tUBsen een audio-visuele methode die 
op structuralistische~ behavioristische principes is gebaseerd en de tradi
tionele grammaticaal-vertaalmethode~ waarbij uitleg Van de grammatica een
traal staat o De mei es zijn waarschijnlijk deze laatste methode gewend van 
het onderwijs op de Philippijnen. 
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6Q ANDERE KRITISCHE OPMERKINGEN VAN DE VERPLEEGSTERS 

Tot slot is de Filipinas nog gevraagd om 
kritische opmerkingen toaovo de cursus o 78% heeft hierop gereageerdo 18% van 
de personeelsledem heaft 9 zij het niet ui tdrukkelijk daarom gevraagd ~ de ge
legenheid aangegrepen met enkele wcorden hun oordeel toe te licht.n. Bier 
voIgt een bloemlezing uit deze meningeno 7 hoafden van afdelingen en 2 men= 
trices hebben een algemane waardering gegeven van het werk van de zusters: 
liZ. deen echt hun best. ze doen veel op eigen houtje en vragen zeer weinig. 
Bun altijddurende glimlach schept een goede sfeer op de afdeling. Ze hebben 
een eigen tempo in het werk en drukte op een afdeling is voor hen .en kwade 
medicijn"a"Ze passen zich aardig aan, de taal blijft vooral in het contact 
met de patienten een groot struikelblok~ Een afdelingshoofd formuleert het 
aldusg "Mijn mening~ ale deze belangrijk iS 9 is daC er nog veel aan de taal 
van daze zuat.rs moet worden gedaan zeker op daze intensive coronary care
afdeIing~ waar alles afhang; van vlekkeloze communicatie v zowei in waard als 
geschrift"o Een ander hocfd heeft positieve berichten over het gebruik vande 
telefoon~ twee vinden aat met name het inschrijven van patienten veel te wen
sen over laato Iemand meent dat de Nederlandse zusters te veel Engels spreken 
en haar Ph1lippijnae callegaOs haas geen kans geven zich in anze taal te be
kwameno Twae anderen vinden dat ze weI goed Nederlands kennen 9 maar het niet 
durven spreken of er het nut niet van inzieno Een bijproduct van het spreken 
van Nederlands is dat ze dan slechtere omgangsvormen demonstreren dan in het 
Engelso Ze antwoorden op vragen niet veel anders dan "jaV "dee~ "wat" of nhe?~ 
Er se nt een tendens waarneembaar dat degenen die veel taalmoeilijkheden 
hebben zich erg sterk terugtrekkeno 
Getuige deze meningen m'ag de ernst van het het gebruik van het Nederlands 
als communicatiemiddel geenszins onderschat worden Q 

Nu de opmerkingen van de Filipinas zelro 
Een aantal punten komen steeds weer terug; de moeilijkheden van de Nederland
se taal i de audio-visuale methodologie 9 de organisatie en de duur van de cur
sus 9 de inhoud ervan en de resultaten& Velen nemen dit als uitgangspunt van 
de.formulering van een aantal suggesties t"a.vo een eventuele vervolgcursuso 
Aangezien de evaluatie van het effect van daze taaltraining niet aIleen van 
balang is voor andere groepen buitenlandse beginners 9 maar ook bruikbare ge~ 
gevens oplevert voor een vervolgcursus voor dezelfde groep Philippijnse ver
pleegsters g menen we er goed aan te doan de talloze opmerkingen rond een 
aantal kernpunten te hergroepereno Veel is uiteraard bevestiging9 herhaling 
en uitbreiding van de antwoorden die reeds gegeven zijn op de gasloten vrageno 

16% acht de uitspraak van de Nederlandse 
taal erg moeilijk vanwege de intonatie en het grote verschil tussen spelling 
en uitspraak~ 12% vond de audio-visuele cursua prettig? 4% vond hem moeilijk 
omdat men geen Engels gebru~kte~ zelfs geen vertaling van werkwoorden, voeg
woorden en bijvoeglijke naamwoorden~ maar slechts een verpleegster wenat 
uitdrukkelijk vertaling in het Engels in een volgende cursus Q Een ander vond 
de stemmen ap de band te vlug om de zinnen te kunnen verstaan en uit te spre
keno 10% ervaart de cursus als veel te korto De cursus is van groat nut bij 
het begrip van het Nederlands (8%)0 4% heart zaer weinig geleerd. Bet resul
taat van de cursus was te gering om er het Nederlands van de collegais op 
de afdelingen mee te kunnen verstaano Er is trouwens een groot versehil 
tussen het in de TH~cursua en de in het ziekenhuis(8%)o 
Hier gaat het blijkbaar om een verschil in ster (algemene omgangstaal 
VB" specifiekv si 9 ziekenhu:l.staal) en niveau (ABN vSo Brabant= 
sel dial ec ten) <> 

Ook in Amsterdam had men de dat Amsterdams nog geen Nederlands iso 



Zo is oak Nederlands nag geen Stratums of Gestelsg 
De TH-cursus beoogde geen ziekenhuistaal en sommige verpleegsters leerden 
meer van patienten en callega~s tijdens het werk (6%) dan van de cursus .. 

Een vervolgcursuszal dus meer van alle
daagse canv~rsatie in het ziekenhuis moeten uitgaan~ hetgeen bevestigd wordt 
door 6%0 ToaoVo de inhoud van deze follow-up pleit men verdervoor meer 
uitleg van de grammatica (40%)9 de volgende grammaticale problemen worden 
concreet genoemd: meervoud 9 voornaamwoorden 9 voorzetsels 9 voegwoorden 9 werk
woorden 9 vervoegingen en tijden (-;6%)1 theorie van de zinsconstructies (30%): 
ooa e woordvolgorde en de vraagvorm; veel patienten begrijpen hun vragen nieto 
4% vraagt am de uitspraak van het alfabet (het klassieke begin van iedere 
traditianele methode)" 
Oak wil men de betekenis van de woarden leren kennen en beter het juiste 
woord leren kiezen" Wat ze in de praktijk en met zelfstudie leren 9 wordt on
voldoende gevonden 1 naast meer uitleg wil men de taal in de professionele 
context van de verpleegster geplaatst zien. Ret is zeer te betwijfelen of in 
een vervolgcursus beide aspecten onder een noemer gebracht kunnen worden. 

Wat de organisatie van de cursus betreftt zijn 
er oak enkele behartigenswaardige opmerkingen. Enkelen zijn beslist ontevre
den over de combinatie werken en serieus Nederlands studeren tegelijko 
De meisjes zijn te moe en dit benadeelt ernstig hun concentratievermogen~ 
~en Filipina doet dan ook het voorstel de ene w~ek te werken en de andere 
week een intensieve cursus Nederlands te volgeno 
Ret aantal uren van een follow-up zou 2 maal 2 uur per week kunnen zijn (6%) of 

maal 4 uur (2%)v bij voorkeur in het late deel van de namiddag of het vroege 
deel van de avond g omdat men zich dan beter vrij kan maken van het werko 
Tenslotte twee meningen van verpleegsters die het voorgaande uitstekend samen
vatteng 
Met betrekking tot de organisatie van de vervolgcursus~ 
If ItPs better for us to have a class agBin~ because it is very difficult for 
us to work here in a dutch hospital in a completely dutch environment and 
to ignore the languageo If possible 9 I like to study for two days in a week, 
not work in the same time. Don't think that I don't like to work9 no!'It's 
only because if we are very tired, we can not concentrate on the difficult 
dutch language and the learn the lessons by heart"" 
" A.udio-visual method is good, only for everyday conversation. But it ie 
difficult to the hospita19 Conversation is different inside the hospitalo 
So ! want to learn how to construct sentences~ I understand now a little 
bit the Dutch language~ but I don't know how to make my sentences righti I 
want to lea.rn how Dutch grammar iso I want the grammatical method, 2 hours 
is enough for me for twice or thrice a week.". 



E. CONCLUSIE 

Welke waarde moet men nu toekennen aan 
de informatie die in deze meningen besloten ligt? Dit hangt samen met de 
vraag in hoeverre de vragen zijn begrepen en hoe serieus ze zijn beantwoordo 
Van de de van de patienten is ean vergoeilijkende trend te bespeureno 
Zij zijn veel positiever toaovo de toepassing van de resultaten op de ver
pleegsituaties dan het personeel en de Filipinaso Dit blijkt oak bijge
schreven opmerkingen alS5 liDe een leert nu eenmaal vlugger dan de ander" en 
ItDe Phllippijnse verpleegsters zijn erg lieft10 Voegwoorden als toen en be
trekkelijke voornaamwoorden als die zijn niet in de cursua behandeld~ 
toch meent 16% van Filipinas en personeel dat deze syntactische middelen 
soms tot vaak gebruikt worden o Dit resultaat is waarschijnlijk niet aan 
zelfstudie te danken" Een ander opmerkelijk feit is dat 14% van het perso
neel meant dat de Filipinas Nederlandse aanduidingen op deuren moet schrij
~99) tegenover slechts 6% van de Filipinas zelfo Hier vermoedt men dat de 
Filipinas de vragen beter gelezen hebben dan het personeel. 

De antwDorden geven het volgande algemene 
beelde De communicatie in de gesprekssituaties in het ziekenhuis komt v:rij 
redelijk tot stand~ zij het met veel uitspraak-en syntactische fouten en ean 
frequent gebruik van het Engels door de verpleegsterso Er zijn nauwelijks 
ernstige misverstanden die bov& noodlottige gevolgen voar de patienten zou
den kunnen hebben" De toestand verbetert langzaamo Sommige verpleegsters 
boeken echter helemaal geen vooruitgang o Men moat constataren dat de doel= 
stelling~ het leren verstaan en spreken van eenvoudige algemene omgangstaa1 9 
slechts ten dele gerealiseerd is~ daarvoor was de cursus te kort en de ver
moeidheid van de Filipinas te groot, zoals ze zelf zeggen& Toepassing op 
verpleegsituaties was tijdens de curaus zelf niet te verwachten 9 maar ook 
tijdens de twee maanden daarna 9 bleef de afstand tussen het van de oursus 
geleerde en het taalgebruik in het werk erg grooto Een te geringe taalaanleg 
moet9 blijkens de resultaten Van de MLATtest ala mogelijke oorzaak worden 
afgewezeno Bovendien hadden aIle meisjes al eens een vreemde taal geleerd 
nlo Engels en sommigen Spa.anso 
Een vervolgcursus is dringend nodig om spreek-en verstaansvaardigheid verder 
uit te breidenQ Bovendien is leesvaardigheid van rapporten9 benamingen van 
verpleegartikelen en instrumenten~ aanduidingen in het ziekenhuis gewensto 
Naar behoefte aan algemene leesvaardigheid is niet geinformeerd 9 hoewel de 
belangstelling daarover zeker aanwezig is: meer dan de helft probeert immers 
Nederlandse kranten te lezeno Aanmerkelijk minder belangrijk is de schrijf
vaardigheid i hoewel deze niet verwaarloosd mag worden~ rapporten~ verpleeg= 
artikelen en het noteren van telefonische boodschappen. De mate waarin de 
Zllsters nog "van alles" buiten de cursus gedaan hebben om Nederlands te 1.8-
ren bevestigt haar mening dat de cursus veel te kart was: televisie 9 krant~ 

radio 9 grammatica~ dictionnaire en bestudering van leeateksteno 
Zij vinden aen intensieve audio-visuele cursus van 10 weken a 4 uur per dag 
beslist gewanst. In daze tijd zou hat mogelijk zijn beida delen van de cur
sus volledig te behandeleoo De audio=visuele aanpak wordt ala efficient be
oorde.ld o De betekenis van de .corden en zinnen is voldoende te begrijpen 
door de diauso De grammaticals explicatie mist men node in daze methode 7 

maar men verwacht di t. "ooral in een vervolgcursus" 
Tijdens de twe. aerste maandenna aankomst 

is daze audio-visuale methode VOor nieuwe groepen vsrpleegsters u~het bui-
tenland heel goed bruikbaar. Een s daarna zal maar gericht moa-
ten zijn op de professionals context van de eegstsr. Dergelijk cursus-
materiaa19 ook voor S9 ontbreekt helaas nog. 
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Een goed voorbeeld van een beginnerscursus geplaatst in een professionele 
context isg Voix at Images Medicales~ aen audio-visuele beginnerscursus 
Frans~ parallelvorm van Voix et Images de France~ ook volgens de metho~e 
Guberina-Rivenc (Zagreb-StoCloud), waarbij algemene omgangstaal in medische 
context geplaatst iS 9 uitgaande van klinische gevallan en diagnoses., 10) 

Hopelijk wordt deze audio-visuele cursus 
Nederlands voorzien van gestandaardiseerde evaluatieinstrumenten~ zoals dat 
met Voix at Images de France gabeurd iso Het heert immers weinig zin een 
doel te stellen~ als men niet weet, hoe in aen bepaald geval is uit te ma= 
ken 9 in hoeverre het bereikt iso Daarnaast blijkt aen enquete onder vreem
de taalgebruikers die na de oursus in bepaalde gesprekssituaties verkeren. 
b.v. die van het ziekenhuis, een uitstekend middel om te bepalen wat er 
in de praktijk met het resultaat van een oursus gebeurtQ 

Het is aan te bevelen de cursisten tij
dens de intensieve cursus zo veel mogelijk vrij te stell en van arbeidsver
plichtingen9 ook al stuit dit wellicht op economische bezwareno 
Daarnaast zal men moaten beschikken over docenten of zalfs andere tal en die 
voldoende getraind zijn in het werken met een audio=visuele methodeo 11) 
Het verdient sterk aanbeveling de audio-visuele methode gedeeltelijk te com
binaren met oefeningen in een talenpracticum vooral om de uitspraak te ver
betereno De hier gebruikte media waren bescheiden in aantal~ een bandrecor
dar en een filmstripprojectoro Ten dienste van gastarbeiders zou men kunnen 
denken aan een multi=mediale opzet waarbij radio en televisie een rol zouden 
kunnen spelen. Al 10 jaar zendt Teleaa vreemde taalcursussen uit voor Neder
landers 9 zou het niet mogelijk Zij~9 in samenwerking met het Nederlands be
drijfsleven 9 de 60 0 000 gastarbeiders in Nederland een cursus Nederlands aan 
te bieden? 

Groep Talen TH Eioahoven 
13 oktober 1970 

9) Op het enqueteformulier is de keuzemogelijkheid "aanduidingen op deu-
ren n(indications on doors) 1I

9 vermeld leesvaardigheid 9 ook opgeno-
men onder schrijfvaardigheido 

,110)Voix et Images M~dicales is samengesteld door een arts (Dr.Lascar) en 
~ een taalpedagoge(Mej~ Delporte) en is bestemd voor buitenlandse artsen 

.' , die in Franse ziekenhuizen gaan werken,. . ':(' .. ,' r: r. 

11) Ieder jaar z~Jn er in Frankrijk~ Belgie en oak Nederland speciale cur= 
sussen om vreemde taaldocenten te trainen in de audio-visuele methodolo

o Op de TH te Eindhoveu 9 bestaat een video~opname van een les in de 
Nederlandse taal aan de Filipinas g die een beeld geven van de audio
visuele aanpakoDeze kan desgewenst bekeken worden o 
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