
115

Het is zo lang als het breed is1 
- Taalperikelen voor allochtone kinderen in de rekenles - 

K. Verbeeck
KPC Groep, ‘s-Hertogenbosch

1 Ticketje of bon?

Toen ik pas in Nederland woonde en in een supermarkt rondliep, wilde ik 
als Vlaamse vooral niet opvallen. Helaas liep het al fout bij het wegen van 
mijn eerste kilo appelen. Ik legde de appelen op de weegschaal, drukte op 
appelen, maar er kwam geen ticketje uit. Ik riep een man die in de super-
markt werkte en zei: ‘Meneer, dit toestel werkt niet, er komt geen ticketje 
uit.’ De man lachte en zei: ‘Heb je op bon gedrukt?’ ‘Nee’ antwoordde ik, 
‘maar wel op appelen.' Hij zei: ‘Druk maar op bon, dan komt jouw “ticketje” 
eruit.’ Zo gezegd, zo gedaan en ja hoor, daar was mijn bon. Ik spreek de-
zelfde taal, maar leerde dat mijn ‘ticketje’ hier ‘bon’ heet en dat je eerst op 
‘appelen’ moet drukken, kijken of de prijs je bevalt en dan pas op ‘bon’. In 
Nederland krijg je bedenktijd, in Vlaanderen niet. 

Deze anekdote illustreert dat iemand die niet uit Nederland komt, niet al-
leen kennis moet maken met de Nederlandse taal, maar ook met andere 
gewoonten en gebruiken. Zelfs als talen dicht tegen elkaar aanleunen, zijn 
er verschillen en die moet je ervaren - dat noemen we leren 'met schade en 
schande'. Zoiets overkomt ook allochtone kinderen die een andere moeder-
taal beheersen en in Nederland naar school komen. Neem bijvoorbeeld Ra-
chida of Istvan. Stel dat ze bij jou in de rekenles zitten. Sta je er dan ook 
even bij stil dat ze misschien problemen hebben met rekenen omdat het 
Nederlands hun moedertaal niet is maar wel een tweede taal, en daardoor 
voor hen erg complex? Ik noem hier onder andere: ambiguïteit, cryptische 
opdrachten, niet ondersteunende illustraties en dergelijke meer.  
In dit artikel ga ik daar dieper op in.

2 Ambiguïteit in de rekenles

In de rekenles zegt de leerkracht: ‘Stel dat n een cijfer is.’ Onmiddellijk re-
ageert een kind: ‘Maar juf, n is geen cijfer, het is toch een letter!’  
(Durkin & Shire, 1993). 

Dit voorbeeld illustreert dat woorden meer dan een betekenis kunnen heb-


















