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Inge Piena :
Slecht voorbeeld doe t

slecht volgen
De voorbeeldopgaven zijn binnen . De Voorbeeldopgaven AfsluitinQstoetsen BnsisvorrninY wel
te verstaan . Het CITO heeft de toetsen her en
der (bij scholen en vakverenigingen) gelanceerd met het verzoek commentaar te leveren .
Dat is een heel lovenswaardige daad en de
VON, MOER en hopelijk ook veel scholen zullen deze kans niet aan zich voorbij laten gaan .

Het verband van dit redactioneel is te beperkt om de toetsen volledig te bespreken,
maar ik wil toch mijn verwondering uiten .
Het idee voor d e toets is als volgt : de l eerlingen
krijg e n een aantal inleidende tek s ten mee naar
huis en maken daarna een l eestoets, ee n kijk /luistertoets , een discussietoets en twee schrijftoetsen . Dit geheel heet een ` thematoets ' om dat de verschillende onderdelen inhoudelijk
op elkaar aansluiten . Er worde n dus , geheel in
de lijn van de basisvorming alleen vaardighe den getoetst . Opvallend is daarbij dat alleen
vaardigheden worde n getoetst die binnen het
gebi e d van de taalvaardigheid vallen . De letter kunde wordt daarbij volledig genegeerd .

Scholen kunnen zelf aanvullende toetsen ontwerpen . Daarvan zal zeker gebruik gemaakt
worden, en gezien het plezier waarmee docenten en leerlingen in de onderbouw in het algemeen met fictie bezig zijn, zullen veel van die
extra toetsen betrekking hebben op fictie . Het
gevaar van niet centraal toetsen bestaat dan
ook niet voor de scholen die zelf toetsen
ontwerpen op het gebied van fictie, maar juist
voor de scholen die de fictie links laten liggen .
Weinig zullen dit uit voorkeur doen, maar naar
ik vrees velen uit tijdgebrek .
De ba s i s vormin g brengt m ee r vakken , minder
tijd p e r vak e n ei se n di e m e t name voor h e t
I v BO en in mindere mate voor h e t VBO moeilijk haalbaar zull e n zijn . Uit ond e rzoe kingen
van Kuhlem e ie r & Van den Berg e n van Van
Roo sm a len bl ee k (Verbeek e . a ., 1 993) dat explici e t ond erwijs in h e t leren om gaan met en
het overdragen van kenni s ove r fiction ele ke nnis in het vso e n het LHNO vrijwel niet gegeven wordt .
Het belan g van fictie-onderwijs (ook) voor
de z e g ro e p e n h ee ft mijns inzien s gee n betoo g
me er nodig . Ik hoop maar dat d e basi s vormin g
niet leidt tot een nog ve rdere teruggan g van
het fictie - onde rwijs in het ( I )vso .
Lite rat uu r
CITO, 1/vorbeeldopQ nven Acluiffl rQstnets Bnsisvorrnin Q . Arnhem,ci T O, 1 993 •
Verbeek, J . e . a ., Bouwstenen voor de Bnsisvonniir Q.
Een leerplan Nederlands . Groningen, WoltersNoordho ff/ sco , 1993-

Natuurlijk is het zo dat in een Afsluitingtoet s
Basisvorming vooral vaardigheden moeten
worden getoetst . En gezien de nadruk die
kerndoelen en de algemene doelstelling leggen op ` Taalgebruik ' is het ook vanzelfspre kend dat hier bij toetsing het zwaartepunt
moet liggen . Wie in de kerndoelen op zoek
gaat naar (jeugd-)literatuur moet met een
lampje zoeken . Alleen in de kerndoelen io en
17 worden eisen gesteld aan de kennis (!) van
leerlingen over fictie . Maar wat ik nu niet snap ,
is dat dit he l e gebied wordt overgeslagen in d e
toets . Er wordt weliswaar gesteld dat een van
de teksten eventueel een fictie -tekst zou kun nen zijn , maar daarmee toets je nog geen
literaire competentie.
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Peter Diesveld &
G. Kempen
Zinnen als bouwwerke n
computerprogramma's voor
grammatica-oefeninge n

Peter Diesveld en G . Kempen vare de Vakgroep
Psycholc`Qische Functieleer en Theoretische Psychologie van de Rijksuniversiteit Leiden ontwikkelden
twee computeryroQramrnn's voor oefeitinQ iu woordbenoemiiiQ en zinsontleding. Beide prvQrnmmn'c
gaan uit van een boa+wmetaf por en zijn bedoeld om
bepaalde teruien te oefenen ; liet zijn hulpmiddelen
ter nridersteuninY van de docent . De auteurs zien
cornputerondersteuninQ bij Qrnrnrnaticn-orrde nvijs als
een effectieve onrlenvijsrnethotle. In dit artikel beschrijven zij beide computerprogramma 's . Een recensie vau deze preiernmmin s en een reactie waarbij de
prnYrnrmmas geplaatst worden in liet kader van de
BAV O, volgen in een volgend MOER-I1U111111PC

De didactiek van het initiële grammatica-onderwijs heeft de laatste eeuw geen ingrijpende
veranderingen ondergaan . Bij een goed rendement zou daar niets op tegen zijn . Helaas staan
de resultaten in een slechte verhouding tot de
geleverde inspanning . Zinsontleding en
woordbenoeming zijn in de praktijk evenwel
onmisbaar bij het leren spellen en schrijven, en
in het vreemde-talenonderwijs . Daarom is het
zaak te zoeken naar meer effectieve onderwijsmethoden . Het is teleurstellend te moeten
constateren dat taalwetenschap en onderwijskunde zich maar weinig met dit vraagstuk
hebben beziggehouden . Vergelijk dit maar eens
met de uitgebreide bemoeienissen van
wetenschappers met het reken- en wiskundeonderwijs, onder andere in het Freudenthal
Instituut in Utrecht (Kempen, 1993) .

Computerondersteuning is één van de middelen om grammatica-onderwijs in een nieuw
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jasje te stek en . Met behulp van grafische tech nieken kan de compute r de structuur van zin nen op aanschouwelijke wijze weergeven , bijvoorb e eld in de vorm van bouwwerken . Dit
levert een veel inzichtelijker en systematischer
zin s bouwnotatie op dan de in het onderwijs
gangbare haakj e s en onderstrepingen . Interactieve technieken kunnen eentonige oefenin gen in zinsontleding en woordbenoeming
(bijvoorbeeld in werkboekje s) van hun saaiheid ontdoen door z e in te be dden in attractie ve en motive rende c o mpute r s pellen (Pijls &
Kempen , 1 98 7 en Ke mpen & Jongen Janner,
1990) .

Twee nieuwe computerprogramma's
Eerst bes chrijven we TaalTris', ee n op het be faamde Te tris ge ënt computerspel . Woord en en
woordsoorten nemen de ge daante aan van
blokken die, net als in Telris, snel gestapeld
moeten worde n . Hiermee kunn e n lee rlingen
zich oefene n in woordb e noeming, dat wil zeggen het aanduiden van de woord s oort waartoe
de woorden van een zin b e h o ren ('taalkundige
ontleding ') . Het tweed e programma , het computersp el Palladio', laat leerlingen o efe ne n in
zinsontleding . De bo uw van een zin wordt in
beeld gebracht als e en soort Griekse tempel .
Bepaalde onderdelen van de tempel ontbreken
echter. Aan de voet van de tempel liggen blokken met namen van zinsd e l e n en woordgro e pe n . De leerling moet deze blokken op de juis te plaats in de tempel terugplaat se n .
Beide programma 's gaan uit van een bouwm e tafoor : zinnen zijn bouwwerken ; woorde n
en woordgroepen zijn d e bouwstenen . Ze
kunn e n g e bruikt wo rden al s oefe nmate riaal
nadat de l eerkracht de inhoudelijke uitleg
heeft verzorgd . Het zijn du s hulpmiddelen ter
ond e r s teunin g van de doc e nt . De pro g ramma 's
zijn fle xib el e n laten de docent vrij in de keu ze van grammati s che term en en in de omvang
van de terminologie . Daardoor kunn e n z e naar
onz e mening ee n aanvull ing vormen op diverse gangbare taalmethoden .

Taal iri s
In Taaliris n emen woorden en woordso orte n
de gedaant e van blokken aan di e op elkaar ge stapeld kunnen word e n . Het spel be g int met
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Afbeelding 1

TaalTris, h et eerste niveau m et 3 ben o e mde woorden

een blokkendoos ter breedte van het sch erm .
Op de bodem vers chijnt een rij blokken . Op
elk blok s taat een woord afgedrukt en tezamen
vormen de woorden een zin . Boven de bak
` zweven' andere blokken met namen van
woordsoort en (bijvoorbeeld znw voor z elfs tandig naamwoord, vz voor voorzetsel ; zie Afbeelding r) . Met de muis klikt de leerling
achtereenvolgens op een woord -blok en op
het bijbehorende woordsoort - blok . Gebeurt
dit correct , dan ` valt' het woordsoort-blok met
een sierlijke boog op het woord . Zodra alle
woorden van de zin correct zijn benoemd ,
worden ze uit de doos verwijderd en verschijnt
een nieuw e rij woord-blokken .
Het programma h eeft 12 nive aus ; ieder hoger
niveau wordt een beetje moeilijke r. Op het
eerste niveau zijn er drie visuel e aanwijzingen
die de leerling kunnen helpen : de breedte van
een woord en de bijbehorende woordsoort
zijn gelijk ; alleen de daadwerkelijk in de zin
gebruikte woordsoorten worden g etoond en

bove ndien s taan deze keurig onder e lkaar gerangschikt . Op hogere nive aus zijn er minde r
visuele aanwijzingen ; bovendi en stij gt h e t aantal woorden per zin e n wordt de t oege me te n
spe eltijd per zin korte r. Zodra de l ee rling alle
zinnen van een nive au goed benoemd he eft , gaat
het p rogramma een stapje hoger e n krij gt d e
leerling een bonus . Vanaf niveau 5 staan alle zo
woord soorte n op he t scherm en zijn alle vi s u el e
aanwijzin gen ve rdwene n (Afbe eldin g 2) .
Wanneer de leerling ee n woord fout benoemd h eeft, ver s chijnt er een m e de de ling,
bijvoorb eeld: MIS! DE is geen Zelfsta ndig
Naam Woord . Deze meded e ling verdwijnt auto matisch na een paar s econden of als d e lee rling
op een muis knop drukt. Slaagt de leerlin g er
niet in de zin binnen een b e paalde tijd te
benoemen , dan komt er e e n ni euwe rij
woord-blokke n (ee n nieuwe zin) bovenop de
onafgemaakte zin te liggen . Dez e ni e uwe zin
mo e t nu eerst benoemd worde n voordat de
l eerling v e rder kan met de eer s t e zin . (N e t al s
in Tetris . Ook daar moet de sp el e r ervoor z o r -
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A/beeldiiiY 2 TnalTris, nivenii R . Tijdsove rstlirijd iirQ Qeeft eer extra zi n

gen dat rijen met blokken tijdig worden verwijderd zodat de stapel niet te hoog wordt . Zie
ook Afbeelding 2 . )
Het spel kan op ieder moment gestopt worden . Indien de leerling bij de eerste So hoogst
scorende leerlingen zit, vraagt het programma
om zijn/haar naam en voegt die toe aan de
'High Score list' . Deze lijst geeft de leerlingen
weer in rangorde van woordbenoemingsvaardigheid . Deze lijst kan tevens dienen als scoreoverzicht voor de docent .

Achtergron d
Taal iris is een oefenprogramma met een geavanceerde grafische weergave en een eenvoudige bediening . Het helpt leerlingen bij het inoefenen van nieuw verworven kennis over
woordbenoeming . Daarbij maakt het op drie
manieren gebruik van alledaagse kennis . Ten
eerste, het spel werkt met overbekende objecten (blokken) en acties (stapelen) . Hierdoor
spreekt de bediening min of meer vanzelf en

1 3 2 MOER 1993 .4

kan de l eerling na een minimum aan uitleg en
leertijd aan de slag. Ten tweede , de beweging en
van de blokken en de weergave van een scoret eller e n tijdsbalk zijn o ntworpen op een manier die de motiv e rende werking van een
computerspel imiteert . Dit om verveling bij
het h erhalen van d e oefe ningen zo lang mogelijk uit t e s t e llen . Ten derde slagen d e leerling e n
- op de laagste van de 12 niveaus - er vaak in
om een correct e gok te ►naken door aan te n emen dat blokken van gelijke breedte bij e lkaar
horen . Dit maakt het s pel ook aantrekkelijk
voor l ee rlinge n di e no g weinig vaardig zijn in
woordb eno e ming .

Verdere gegevens over Taalris
• Het programma dient om woordbenoeming
zelfstandig te oefenen ; de docent gebruikt het
na de behandeling van (delen van) woordbenoeming.

• Het draait onder Windows op een PC/AT 2 86
of hoger met 2 MB geheugen .

„ijaeeiaing 3 i-auaaio rnna ►et van een zin een Cirtekse tempe l
• Het bevat een ruim bestand met voorbeeldzin- De leerkracht kan de woordsoortbenamingen
nen (deels uit kinderliteratuur) . en -afkortingen helemaal aanpassen aan eigen
• De leerkracht kan dit bestand zelf aanvullen voorkeur en favoriete taalmethode ; een bijgemet behulp van een gewone tekstverwerker leverd controleprogramma helpt hierbij .
(onder andere het bij de Comenius-computers De leerkracht kan voorbeeldzinnen en de
bijgeleverde Write, of WordPerfect) . Onder de woordsoortbenamingen uit een andere taal
nieuwe zin moet een rij woordsoorten worden dan Nederlands invoeren . Dit maakt het proingetypt gescheiden door spaties . Bijvoor- Bramma bruikbaar in het vreemde-talenonbeeld :
derwijs .
Zijn
blauwe ogen sch itterden van blijheid
bez . vnw bnw znw zww vz zn w
't
is
heel
pers . vnw kww bijes
heel donker op
bijes bnw vz

s til en
bnw n eve n sch .v w
de zolder
les znw

Bruikbaarheidsonderzoe k
Merle ( 19 93) en Witmus (1993) hebben respectievelijk in de brugklas van een VSO-LOMschool en in groep 8 van een basisschool een
eerste bruikbaarheidsonderzoek uitgevoerd .
De resultaten daarvan waren gunstig . Van in to-
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A/b eeldirrQ 4

Tempel met dri e ontbrek e nde `s ten e n '

taal 21 l ee rlingen (m et weinig of geen compute rerva rin g) hadde n er s le c hts drie na e en mi nuut ond e rsteuning nodig bij de bediening .
De overige n hadden in niet veel meer dan een
halve minuut door hoe het programma werkt .
De motiv erende we rking bl ee k groot ; de leerlingen sp ee lden enthousiast en geconc e ntreerd . De g ebruikte ve rsie was echter nog niet
h el e ma a l fo utloos e n li et ongelimiteerd gokke n to e . (Deze euvels zijn inmiddel s verholp en . ) H et wijzigen van het oefenzinnenbes tand gaf enkel e problem e n , waar schijnlijk
omdat de docent en niet vertrouwd waren niet
d e zo ek / ve rvangfunctie in Write . Zij waren
e c hter z ee r po s iti e f over Taaliri s, zowel over de
vorm al s ove r de inhoud . Met name zage n ze
h e t als een pluspunt dat weinig of g e en uitleg
nodi g was en dat h e t spel go ed inpa sbaar ble e k
in de kla sse -organisatie .
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Palladi o
De naam van dit programma is ontleend aan
Palladio , e e n Italiaanse Renais s ance-architect .
D e gevels van zijn vaak t e mpelachtige gebouwen hebb e n ge woonlijk meerdere klassieke
elementen , bijvoorbeeld timpan e n , boven en
acht er elkaar.
H et programma ondersteunt het ontleedonderwijs door zinsbouw op beeldende wijze in
de vorm van Griekse temp els weer te geven .
De bouw van zulke tempels ve rtoont nam e lijk
verra s sende ove reenkoms ten niet die van zinnen . Drie belangrijke bouwele- inenten van
een tempel zijn timpaan , fri es en zuilvoet .
Deze corresponderen niet dri e ty pen zinsbouwonderd elen : woordgroep , grammatische
functie en woordsoort (zie bijvoorbeeld
Afbe elding 3) . Woordgroepen - naamwoord groep , voorze tse lgroep , maar ook hoofd- en
bijzin - worden uitgebe eld in de vorm van
timpanen (driehoeken) . Woordsoorten staa n

IN
0,1`ï~~~,<

.<:z;

bwbep

E~.r'M

NG

VZG
kei~ nm

NG

LW ztlw W
Het meisje oefent

W LW
met
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ZW
muis.

Afbeelding 5 `Frame ' weerg ave van een z in ss tru ctuu r
steed s aan de voet van e en zuil . Woordgroep en
kunnen diverse grammatische functies vervul len (binnen andere woordgroepen) . Deze
functies zijn de versieringen die zijn aange bracht in de bij e en timpaan behorende fries .
In Afbeelding 3 , bijvoorbeeld , vervull e n de
naamwoordsgroep {i e t m eisje e n d e voorz e ts el groep m e t de muis re s pectievelijk de functi es
van onderwerp en bijwoorde lijke b e paling in
de (hoofd zin . Ook woordsoorten vervull e n
grammatische functies . Zo kunnen werkwoorden in hoofd- e n ` bijzinnen de rol van persoonsvor i n spelen . Naamwoordsgroepen kennen onder meer de functies van bijvoeglijke
bepaling , kern (of ` hoofd' ) en determinator. Als
kern fungeren hier onde r meer zelfstandige

naamwoorden en persoonlijke voornaamwoorden . Lidwoorden vervullen in naa tnwoordsgroepen de rol van de[erminator .
Le e rling en we te n m eestal we l ho e de drie typen bouwelement e n zich tot ee n te mpel lat e n
sam e nvoeg e n , of zull e n de z e we te n sc hap s n e l
oppikken . Dankzij d e driel e di ge co rres pondentie tussen t e mpelb ouw e n zinsb o uw kan
deze kenni s het ve rtrekpunt vormen voor
grammatisch inzicht . R ege ls di e geld en voor
tempelbouw, zijn automatisch van to epa ssin g
op zinsbouw. Net zoals onder ee n timpaan ee n
fries hoort me t daarin een aanta l v e r s ierin g en,
zo hoort in e en woord g ro ep e en aant a l
grammati s ch e functi e s .
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AffieeldiiiY 6 WeerYnve van zinsstructuur als boo m
Vier spelniveau s
Op het ee rst e s p e lnive au ziet de l ee rling tempel s m e t `gat en ' op de plaatsen waar een grammati sche fun c ti e of categorie ontbreekt (Afbe e lding 4) . Op de grond vóór de tempel
li ggen d e ontbrekende blokken (zoal s de brok s tukken op de Akropoli s in Ath e n e) . Met behulp van d e mui s moet de lee rling d e blokken
op d e juis t e plaat s in de tempel z e tten tot die
h e l emaal c ompl eet i s . Er i s geen tijdsdruk,
maar op de h og e re niveaus word en de ont leedproblem e n we l st e eds moeilijk e r. Op ni veau a ve rschijnen all e grammatische functies
en woord g roepen op het scherm , zodat d e op
d e g rond v e rspreid e bouwblokke n gee n houva st mee r bi e d e n .
Op nive au 3 ve rdwijnen d e t empel s om
plaat s t e make n voor ` frames ' (zi e Afbeelding
5 ) . Dit zijn eni gszin s schemati s ch er we ergave n
van zins structure n die het midden houden tussen tempels en uit de taalkunde beke nde bomen . Ten slott e verschijnen op niveau 4 `kale '
bomen (Afbeelding 6) . De drie typen afbeeldingen - tempels, frames en bomen - drukken
dezelfde informati e uit. Ze zijn niettemin alle
drie opg enom e n o m een geleidelijk e overgang
t e cr eëren van ee n z eer concrete naar e en wat
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abstractere uitbeelding van zinstructuur .
Fram es en bomen zijn makkelijker uit de hand
te t ekenen dan tempels . Ze zijn evenwel fout gevoeliger omdat ze ten gevolge van hun abstracter karakter de tekenaar er niet toe dwingen alle vereiste onderdelen aan te brengen .
De leerling krijgt punten voor correcte plaatsing van een zinsdeel , en n e t als bij Taaliris
wordt een ` High Score list ' bijgehouden met
een rangordening van de leerlingen . Palladio
wordt geleverd met een flink bestand van oefenzinnen . De leerkracht kan zelf oefeningen
bijmaken (zie verderop) .
Ontleedbegrippen die nog niet behandeld
zijn, kunnen verborgen worden achter tempeldeurtjes . De docent bepaalt zelf welke
woordgroepen verborgen mogen blijven . Afbeelding 7 toont alleen grammatische functies
op zinsniveau (traditionele `redekundige' ontleding) en woordsoorten ('taalkundige' ontleding) . Dit illustreert tevens dat de tweedimensionale visualisering van zinstructuur heel wel
verenigbaar is met traditionele methoden van
ontleedonderwijs . De tempels, frames of bomen moeten niet worden geassocieerd met
Transformationeel-Generatieve Grammatic a

Afbeelding 7 Tempel met alleen grammaticale functies en woordsoorten
(T CC) . De opname van grammatische functies
ten worden opgevuld. De volgende `lijst' genehoudt een belangrijke didactische verbetering
reert Afbeelding 4 :
in ten opzichte van syntactische bomen die uit
de TGG stammen . Grammatische functies, die
(ZIN (ow (NG (kern (PERS .VNW Ze))))
in het grammatica-onderwijs terecht een cen(pv (Zww greep))
trale plaats innemen , ontbreken in TGG- b o(#lijd.vw (NG (der Lw de) )
men te enen male.
(kern (z N w gor s)))
Uit eerder bruikbaarheidsonderzoek (Kem(#bijw.bep ( #vzc (kern (vz in))
pen & Jongen Janner t99o) is gebleken dat
(vwdeel (NG (der (sez.vNw haar))
leerlingen geen enkele moeite hebben met
(kern (zNw nekvel.)))))))
een twee- dimensionale weergave van zinstructuur in de vorm van taalbomen . Met taaltemDoor in de lijst een `apentaartje' (`@') vóór een
pels is nog niet geëxperimenteerd .
woordgroep te plaatsen kan de docent aangeven dat deze woordgroep verborgen mag blijVerdere gegevens over Palladi o
ven . Palladio heeft Afbeelding 7 getekend
uitgaande van deze lijst :
Het programma draait onder Windows op een
PC/AT 2 86 of hoger met 2 MB geheugen (net
als TaalTris) .

De leerkracht kan de benamingen van woordgroepen en grammatische functies vo ll edig
aanpassen aan eigen voorkeur en methode
door zinstructuren in te ty pen in lijstnotatie,
zoals in onderstaande voorbeelden . Elke PCtekstverwerker, ook Write, is hiervoor ge schikt . Grammatische functies of categorieën
die worden voorafgegaan door `hekjes' ('#'),
verschijnen in de bouwsels als gaten die moe -

(zIN (@ow (NG (ke rn (PERS.VNW Zr))))
(@pv (z ww g reep))
(@lijd .vw (NG (dec Lw de))
(kern (ZNW poes)))
(@bijw.bep (vz c (kern (v z in))
(vwdeel (NG (der (s ez.vrrw haar))
(kern (z N w n ekvel .)))))) )

Als de lijst geen hekjes of apentaartjes bevat, tekent Palladio complete structuren zoals in Afbeeldingen 3, 5 en 6 . (Zie de handleiding voor
meer deta il s . )
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Ook zinnen uit een andere taal dan Nederlands kunnen worden uitgebeeld, met ontleedbegrippen uit diezelfde taal .
Toekomst
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in
hoeverre tweedimensionale visualiseringen
van zinstructuur en daarop gebaseerde oefeningen waardevolle ingrediënten van grammatica-curricula zijn . Een experimenteel curriculum waarin bomen een belangrijke rol
spelen, heet Het Taalbos2 (t99r) . Het volgt een
algoritmische, op regels gebaseerde aanpak.
Alle grammatische begrippen en termen die
aan het eind van de brugklas bekend worden
verondersteld, worden hierin op systematische
wijze uiteengezet . (Samengestelde zinnen komen niet aan de orde .) We hopen in de gelegenheid te zullen zijn Taalbos zodanig te herzien dat Taaliris, Palladio en het hier niet
behandelde programma Bouwstenen (Kempen
& Jongen Janner, t99o) beter geïntegreerd
zijn .
Indien een nieuwe grammaticaleergang inderdaad een hoger rendement blijkt te kunnen
behalen , zull en docenten meer oog krijgen
voor het nut van zinsontleding voor het spelling- , schrijf- en vreemde-talenonderwijs . Bijvoorbeeld, bij de uitleg van de werkwoordspelling hoeven ze dan geen omwegen
over gammele ezelsbruggetjes te bewandelen
('Alsje wilt weten hoe je word(t) schrijft, luister
dan maar naar loop(t)') . Veel van die ezelsbruggetjes zijn gammel omdat ze slecht bestand
zijn tegen leerlingen die bepaalde dialecten
spreken of een niet-Nederlandstalige achtergrond hebben . Leerlingen met enig gramma tisch inzicht zu ll en gebaat zijn met uitleg van
de spellingregels zelf en met oefeningen in de
toepassing ervan .
Literatuur e n n ote n
Jongen Janner, E . , F. Reimann-Pijls & G . Kernpen, Het Taalbos (tekstboek en Werkboek) . Nijmegen, NICI, 1 99 1 (Interne Rapporten) .
Kempen, G ., Zinsontleding kan een exact vak
worden . In : Levende Talen , 1993 (ter perse) .
Kempen, G . A . M . & E . Jongen Janner, Naar ee n
flexibele methode voor algoritmisch gramma-
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tica- en spellingonderwijs . In : Pedagogisch Tijdschrift, 1 99 0 / 5 , p. 2 8 0-2 89 .
Merle , D ., Taaliris voor woordsoortbenoeming: een
bruikbaarheidstest. Verslag studentonderzoek,
Vakgroep Functieleer en Theoretische Psychologie , Leiden, R . U . L . , 1993 .
Pijls, F. & G . A . M . Kempen , Kennistechnologische leermiddelen in het grammatica - en spellingonderwijs . In : Nederlands Tijdschrift voor de
Psychologie, 1987/42, P. 354-3 6 3 •
Witmus, B . , Taaliris i . o . Snel te leren en motiverend
woordbenoemings-oefenprogramma voor leerlin gen
van de hoogste klassen van de ba s isschool. Verslag
studentonderzoek, Vakgroep Functieleer en
Theoretische Psychologie, Leiden, R . U. L .,
1993 .
Beide programma's zijn op diskette beschikbaar . Ze kunnen schriftelijk worden besteld via
de Stichting voor Cognitieve Technologie
(Cognitech), Dirck van Swietenlaan 9 , 2342
BD Oegstgeest . Prijs : f 90,- voor elk programma afzonderlijk (inclusief handleiding) ; f ióo,voor de twee programma's samen . Nadere informatie wordt verschaft door de eerste auteur,
tel . 07 1 : 27 39 9 8 of2 7 36 46 (secr.) .
De tekst van Het Taalbos (twee klappers, in totaal
3 So bladzijden ; prijs f 40,-) is schriftelijk op bovenstaand adres te bestellen, of telefonisch op
nummer o7 t :2 7 3646 .

RECENSI E

Clary Ravesloot :
De stand van zake n

Handboek Literatuuronderw ijs Nederlands 1 993 ,
Amsterdam , Bulkboek , 1993 . 1 9o blz . f 30,00 . '

In Bulkboek 's Handboek Literatuurond erwijs
Nederlands 1993 wordt uitvoerig verslag gedaan
van de eerste Dq van liet Literatuuronderwijs .
Die dag vond plaats op 30 oktober 1992 . De
organisatie was in handen van de Stichting
Bulkboek's Dag van de Literatuur en de Stichting Schrijvers School Samenleving . Mensen
die de dag bezochten , kunnen in het handboek nog eens rustig nalezen wat ze er zoal
gehoord hebben, en zij die verstek moesten la ten gaan, kunnen de boeiende opmerkingen
en de vele bruikbare tips alsnog op zich laten
inwerken .
Het boekje bevat zowel de teksten van de lezingen die plenair werden gehouden als het
resultaat van de activiteiten van de zeven
werkgroepen . De werkgroepverslagen bestaan
uit een inleiding , een weergave van de discussie en een artikel . De artikelen zijn later aan de
werkgroepverslagen toegevoegd met de be doeling een aanvulling op het werkgroepverslag te geven .
Het handboek is opgeluisterd met foto 's van
de Dag van het Literatuu ro nderwijs .
In deze recensie zal ik vooral aanda c ht beste den aan de resultaten van de werkgroepen .
Juist in de werkgroepen wordt goed duidelijk
hoe het er met het literatuuronderwijs voorstaat .
Literatuuronderwij s in de jaren negenti g
Het handboek opent met een kort artikel van
Márgitka van Woerkom , die een schets geeft
van het literatuuronderwijs in de jaren negentig . Zij dicht de docent Nederlands een
belangrijke rol toe als cultuurdrager en vormer

van mondige, kritische burgers . Van Woerkom
stelt dat het op kritische wijze deelnemen aan
de samenleving veronderstelt dat men zich
heeft georiënteerd op eigen en andermans
cultuur, ideeën en overtuigingen . Literatuuronderwijs is bij uitstek geschikt om scho lieren te leren zich op die eigen en andere cultuur te orinteren .

Sleutelbegrip voor het literatuuronderwijs in
de jaren negentig is de literaire competentie . Cor
Geljon geeft daar later in het boek nog eens
een mooie definitie van : `leerlingen moeten in
staat zijn kritisch een literaire tekst te lezen, te
interpreteren en te plaatsen en tevens over het
vermogen beschikken over hun leese rvaring te
communiceren met anderen' (p . 73) .
Cultuurdrager of puinruimer?
Márgitka van Woerkom noemt in haar openingsartikel een aantal dingen die op het symposium ook naar voren werden gebracht : de
docent Nederlands is een sleutelfiguur , een
cultuurdrager, is geestdriftig en enthousiast . Aldus schrijfster He lla Haasse, Arie van der Zwan
en Marcel Janssen . Cyri ll e Offermans en Andrée van Es verzetten zich in meer of mindere
mate tegen deze kwalificeringen : `De leraar
Nederlands is een beklagenswaardige puinruimer die wordt opgescheept met de gevolgen
van een politiek beleid dat louter op economische groei is gericht' , zegt Offerman s . Andrée
van Es bestrijdt de gedachte dat de hedendaagse docent Nederlands een cultuurdrager is .
Veelmeer is hij een begeleider die leerlingen
helpt zelf kennis en vaardigheden te leren ver we rven .
Aardig zijn de bijdragen van verschillende
Nederlandse schrijvers ; hun visie op de leraar
Nederlands en diens werk lijkt soms dichter de
gevoelens en ervaringen van docenten te na deren . Zo stelt Yvonne Kroonenberg dat kinderen per definitie niet luisteren en geen be langstelling hebben voor literatuuronderwijs
en legt Midas Dekkers uit dat die belangstelling pas echt rond het dertigste, veertigste levensjaar wordt ontwikkeld. `Pubers op school ' ,
zegt Dekkers, `hebben maar één zekerheid in
hun wankele levensfase : de leraar is een kloot zak . U moet ze die laatste strohalm niet ontnemen .'
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Maar als de gemiddelde docent Nederlands
ondanks de desinteresse van de gemiddelde
leerling het literatuuronderwijs toch een warm
hart toedraagt en in Haasse's woorden 'geestdriftig'en `bezielend' is, hoe kan hij het literatuuronderwijs dan toch zo inrichten dat hij
zijn leerlingen begeleidt naar literaire competentie ?
Wellicht door voor te lezen, zoals Ed
Leeftang bepleit . Of met behulp van de recensie als leermiddel, door de bibliotheek centraal
te stellen in het onderwijs, door een
samenwerkingsverband tussen Nederlands en
moderne vreemde talen . In het tweede gedeelte van het boekje komen deze laatste onderwerpen terug in de verslagen van de resultaten
van de werkgroepen .
Hieronder volgt een korte weergave van die
resultaten. Eigenlijk geven de werkgroepverslagen de stand van zaken weer in verschillende velden van het literatuuronderwijs . Vooral
de knelpunten en (mogelijke) aanzetten tot
verbetering komen daarbij aan de orde. De
werkgroepen hielden zich bezig met de volgende onderwerpen : literatuurkritiek, historische letterkunde, jeugdliteratuur, poëzie, lbo
en mavo, samenwerking tussen Nederlands en
moderne vreemde talen, de rol van de bibliotheek .
Literatuuronderwijs en literatuurkritiek
Naast de bevindingen van de werkgroep literatuurkritiek, bevat dit hoofdstuk een artikel
van Cor Geljon dat een kader aangeeft voor
het gebruiken van recensies als didactisch middel . Zowel uit het verslag van de gevoerde discussie als uit het artikel van Geljon blijkt dat
recensies vooral (kunnen) worden ingezet om
leerlingen smaak- en waarde-oordelen te leren
beoordelen en te leren formuleren . Daarnaast
lijkt het voor een literair-competente lezer
noodzakelijk kennis te hebben van elementen
van het literaire circuit, waarin de media een
steeds belangrijker rol gaan spelen . Wel wordt
op de volgende problemen gewezen : veel docenten vinden de tijd niet om hun expertise
op dit gebied te voeden ; recensies leveren het
gevaar op dat de afstand tussen tekst en lezer
wordt vergoot; recensies kunnen leerlingen
het gevoel geven dat de schrijver ervan een autoriteit is die precies weet wat wel wat niet
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goed is . Daartegenover staat dat bij adequaat
gebruik van recensies leerlingen juist tot het
inzicht kunnen komen dat er meerdere meningen over de kwaliteit van een boek naast
elkaar kunnen bestaan . Tevens worden leerlingen, volgens Geljon, uitgenodigd zelf deel te
nemen aan het literaire debat. Voor het didactisch verantwoord gebruiken van recensies als
hulpmiddel bij het literatuuronderwijs formuleert Geljon enkele bruikbare voorwaarden,
waarin de eigen respons op teksten ruime aandacht krijgt .
Hoe een lessenserie rondom literaire kritiek
eruit kan zien, vertelt docente Wiepkje 't Hart .
Historische letterkund e
Het onderwijs in de historische letterkunde
kampt met een aantal overbekende problemen :
veel teksten (met nam uit de Renaissance en
de Verlichting) sluiten niet aan bij de bele vingswereld van leerlingen en de spelling
vormt vaak een extra barrière om primair materiaal in de klas te lezen .
De desinteresse van vele leerlingen voor
literatuuronderwijs lijkt bij historische letterkunde veelal om te slaan in afkeer. Voor het tegengaan van die afkeer, of nog liever , voor het
oproepen van interesse voor historische letterkunde, neme men : een geestdriftige docent,
een selectieve keuze uit de literatuurgeschiedenis, aansluiting bij d e b e l evingswer eld van de
leerling, een levendige en waar mogelijk visuele presentatie (bv. stripboeken) .
Het zal menig docent niet verbazen dat het
voor middeleeuwse literatuur heel goed mogelijk is op basis van deze ingrediënten een interessante lessenserie te maken met ondermeer
stripverhalen en film erin . Voor het tijdvak tussen de Middeleeuwen en de Moderne Letterkunde wordt dat een stuk moeilijker. En niet
alleen uitgeverijen laten docenten hier in de
steek (zij maken geen leuke boekjes over of
bewerkingen van teksten uit dit tijdvak) , ook
vanuit de Neerlandistiek wordt er weinig gedaan om docenten te helpen aan aardig
lesmateriaal .
Ik wil hierbij wel opmerken dat er regelmatig
aardige uitgaven op de markt verschijnen , die
weliswaar geen kant en klare lessen aanreiken,
maar die een docent toch een heel eind op
weg kunnen helpen . Ik denk daarbij aan I/eii-

sters naar vroeger, Het b oe k der Verlichting en Des
mensen op- en n eergang van Bulkboek en aan de
Gri ffi oenreeks .
Jeugdliteratuu r
De stand van zaken in het jeugdliteratuuron derwijs is genoegzaam bekend : de overgang
van het lezen van jeugdliteratuur naar h e t le zen van volwassenenliteratuur is veelal abrupt
en gaat gepaard met vermindering van het leesplezier . Het is jammer dat in de werkgroep
jeugdliteratuur deze discussie vooral wordt
herhaald en dat er geen nieuwe g e zichts pun ten worden aangedragen .

Hoewel de jeugdliteratuur de laatste jaren serieus wordt genomen , is er nog altijd geen
sprake van integratie tu ss e n jeugd- en volwa ssenenliteratuur. Dit verklaart wellicht waarom
de kloof tussen het -lekker-thuis - voor-je-plezier- jeugdliteratuur-lezen en verplicht-vol no g
wa ssenenliteratuur - voor-de-lijst - lezen ,
steeds niet is overbrugd . In de inl eiding op de
werkgroep jeugdliteratuur wordt e en intere s sante vraag gesteld : " wat en hoe kan h et werken met j eugdliteratuur bijdragen aan h e t in
stand houde n en kweken van l e z e rs ? " De
discussie ge eft daarop helaa s gee n antwoord ,
maar jeugdliteratuur zou idealiter een aanlo o p
naar volw a ssenenlit eratuur moeten zijn , waar bij naast leespl e zi e r en het ( her)ke nn e n van
literaire proc édés , vooral zelfstandi g lezen en
ontdekken een rol moet en s pelen .
Op dit moment ervaren docent e n het ont breken van een goede didactiek en bijpassend
materiaal als de voornaams te hindernis om die
doelen te bereiken . Maar met de invoering v a n
de basisvorming komt daar verand e ring in : h e t
SLO laat op dit moment een leerplan fictie - on derwijs in d e basisvorming ontwikk e len . Een
artikel over dit leerplan i s opgenomen bij de
werkgroep L ao/ M nvo . Naar mijn mening
zijn de bavo -methoden Op Niveau en Nieuw
Nederlands e r in geslaagd e en goed e ] eerlijn literatuur voor de onderbouw te ontwikkelen .
Wat opvalt aan Nieuiv Nederla n ds is de systema tische , cumulatieve opbouw van d e leerstof
over de methode . Wel is deze methode erg
leerstofgericht. Op Nive au gaat meer uit van d e
leese rvaring van de leerling en combineert dat
eveneens met een systematische , cumulatieve
o pbo uw.

Poëzi e
Het poëzie-onderwijs kampt al jaren met hetzelfde probleem : zuiver op tekstbestudering
gerichte poëzielessen l e id en tot gedemotive e rde leerlingen . Toch zijn er ontstellend veel leuke ideeën voor p o ëzie-onderwijs (voordracht wedstijden , zelf ee n dichtbundel schrijv e n ,
kla ssikaal e en blo e ml e zin g maken , tekenin ge n
bij een gedicht mak e n) . Maar ook hi e r d e
klacht : er is geen leerlijn en g e en materiaal .
Cor Geljon en Ad Zuiderent h e bb e n w e l ee n
leerlijn poëzie uitgezet di e er in grote lijnen al s
volgt uitzi e t : in klas i en 2 vooral sp e el s e e n
creatie ve opdrachte n . De betekeni s (interpre tatie) van gedicht en komt , zij het niet op
schools e wijze , wel d egelijk aan d e orde . In kla s
3 e n 4 wordt geko ze n voor ee n zak elijke, op
vormt ec hni sch e as pecten ge ri c hte benaderin g,
waarbij de inte rpretati e va n het gedicht wat op
de achte rgrond blijft : l ee rlin ge n in de z e le e ftijdsgro ep prat en , althan s in de klas, ni e t gra ag
over p e r s oonlijke dinge n e n du s ook li eve r
niet ov e r de inhoud van e en ge dicht . In d e
bove nbouw moet er dan ee n s ynthes e plaat svinden van d e m eer vormt ec hnis che en d e
creati e ve, o p ervarin g gerichte poëzieb en a dering . De interpre tati e van po ëzi e wordt dan
ook wee r belangrijk .
Wie wil we t en hoe creati e f poëzie -ond e rwij s
er in bijvo orbe e ld een 6 -vw o klas uit kan zie n ,
moet ze k er d e bijdrage vin Janwill em P la t lezen . Pl a t i s do c ent N e derlands in Hard erwijk
en g eeft een s chat aan l e uke, goede id e eën
weg . Opvallend is dat in zijn l e ssen de vo o rdracht een belangrijke ro l sp ee lt .
Onduid elijk blijft de plaat s di e M avo - l e erlinge n in dit po ëzie-curri culum innem en .
Geldt oo k voor dez e g roep dat praten over de
b e tekeni s van ee n gedicht in h e t derde e n vi e rd e leerjaar als vervel end wordt ervaren? En wat
gebeurt er in dat geval me t d e s lotfase waarin
vorm , betekenis e n eigen ervaring bij elkaar
horen te komen ?
Lite ra t uurond erwijs i n L B O en M AVO

Op aso - en n-tnvo -scholen neemt het literatuuronde rwijs ee n marginal e po sitie in . Afgaande op de kerndoelen , blijft dat zo. Maar
hoewel de kerndo elen summier zijn , zullen
docente n aan het as o en de MAVO toch litera -
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tuur- of fictie-onderwijs blijven geven . Bovendien kan de invoering van de basisvorming,
ondanks die magere kerndoelen , juist de aan zet geven tot een herbezinning op literatuuronderwijs . De school typen MAVO en LBO
hebben daar blijkbaar grote behoefte aan . De
meningen over literatuuronderwijs verschillen
hier heel sterk . Er zijn docenten die leerlingen
niet willen opzadelen met het verplicht lezen
van literatuur, omdat ze dat een te elitaire
doelstell ing vinden . Anderen vinden dat ook
LBO- en MAVO-leerlingen een minimum aan
literaire bagage moeten meekrijgen .
Uit de discussie komt naar voren dat voor
deze school ty pen de volgende zaken stimulerend kunnen werken : een individuele benadering; directe aansluiting bij de leefwereld van
de scholieren ; een prominente plaats voor
jeugdliteratuur ; uitnodigen van schrijvers op
school ; voorlezen voor en door leerlingen ; gebruik van speelfilms .
Juist aan de hand van deze ` tips uit de praktijk '
moet het mijns inziens mogelijk zijn een
bruikbaar kader voor fictie-onderwijs op LBO
en MAVO te scheppen . Het handboek biedt dit
kader niet . In het artikel dat op het werk groepverslag volgt , gaan Martien de Boer,
Dick Prak en jan Verbeek in op fictie-onderwijs in de basisvorming in het algemeen . Aardig is dat het artikel ons alvast laat zien hoe het
leerplan voor fictie-onderwijs in de basisvorming , dat de auteurs voor het SLO ontwikkelen, eruit gaat zien . Een verdienstelijk artikel
dus voor iedereen die met basisvorming te maken krijgt , maar niet specifiek gericht op het
o nderwijs aan aso en MAVO .
Nederlands en moderne vreemde talen
Vakoverstijgend literatuuronderwijs zou kunnen voorkomen dat bij de verschillende ta lenvakken en bij (kunst)geschiedenis het begrippenapparaat en de stromingen op vers c hillende en du s verwarrende wijzen worden
aangeboden . De nieuwe examenvoorstellen
van de Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma 's Nederlands (cv E rt ) bieden bovendien de mogelijkheid om in de toekomst
40% van het literatuuronderwijs bij Nederlands in te ruimen voor vertalingen . Redenen
genoeg dus voor docenten om eens met collega 's van andere secties te bekijken of er mogelijkheden voor samenwerking zijn .
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Knelpunten rondom vakoverstijgend literatuuronderwijs liggen volgens de werkgroep
vooral op het roostertechnische vlak . Als de
wereldliteratuur wordt binnengehaald , veronderstelt dat van de docent bovendien nog meer
kennis dan nu al het geval is . Daarnaast blijkt er
angst te bestaan dat de Nederlandse literatuur
een ondergeschoven kindje wordt.
Toch laat docent Frank Eerhart aan de hand
van praktijkvoorbeelden zien dat vakoverstijgend literatuuronderwijs mogelijk is en door
leerlingen positief gewaardeerd wordt , omdat
ineens allerlei verbanden zichtbaar worden .
Tanja Janssen en Lily Coenen, die voor het
Instituut voor de Lerarenopleiding van de
Universiteit van Amsterdam een nascholingscursus op het gebied van vakoverstijgend
literatuuronderwijs hebben verzorgd, laten in
een kort artikel zien wat zoal de problemen
kunnen zijn bij het opzetten van een vakoverstijgend literatuurproject. Ook doen zij een
aantal zeer bruikbare aanbevelingen voor docenten die met dergelijke projecten willen experimenteren . Een kleine greep : begin kleins chalig, betrek de schoo ll eiding in een vroeg
stadium bij de plannen, stel de verwachtingen
niet te hoog .
De rol van de schoolbibliotheek en de
openbare bibliothee k
Hoewel de schoolbibliotheek een aantal malen
aan de orde komt, richtte de werkgroep zich
vooral op de relatie tussen de Openbare Bibli otheek en de school . Bibliothecarissen van de
Op e nbare Bibliotheek , die veel scholieren onder haar vaste bezoekers heeft , klagen erover
dat het overleg tus s en docenten en de bibliotheek zo slecht is . Een gevolg: een hele klas
moet tegelijkertijd over hetzelfd e onderwerp
een werkstuk schrijven en ` b e stormt' de bibliotheek voor informatie .
Nu de basisvorming wordt ingevoerd , en er
gewerkt wordt aan de nieuwe examenvoorstellen , ligt er voor zowel scholen als bibliothe ken een uitgelezen kans om zich opnieuw te
bezinnen op een , effectiever, samenwerkings verband . Tot één van de creatiefste oplossingen
om school en bibliotheek beter op elkaar af te
stemmen , hoort dat van een filiaal van de
Openbare Bibliotheek op school , zoals in
sommige plaatsen het geval is . Voor veel scho-

len zal dat, om uiteenlopende redenen, echter
een utopie blijven .
Wat in elk geval uit zowel de discussie als het
artikel van docent A .J . van Dijk blijkt, is de
noodzaak van een goede informatielijn tussen
school en bibliotheek .
Waardering
Het Handboek voor het Literatuuronderwijs Nederlands 1 993 geeft niet alleen een samenvatting
van Bulkboek's Dag van het Literatuuronderwijs, het geeft ook een samenvatting van het
literatuuronderwijs aan het begin van de jaren
'90 . Het voortgezet onderwijs is, door ingrijpende veranderingen als de invoering van de
basisvorming en de op handen zijnde
vernieuwde eindexamenvoorstellen van de
CVEN, volop in beweging . Uit het handboek
kunnen we opmaken dat de hedendaagse docent Nederlands geestdriftig is en ik mag dus
vero nderstell en dat het literatuuronderwijs
zich op korte termijn eveneens in beweging
zal zetten . Uit het boekje blijkt wel dat dat een
noodzaak is. Niet alleen eisen de basisvorming
en vernieuwde eindexamens dat, uit het overzicht van de verschillende disciplines binnen
het literatuuronderwijs blijkt, dat er nogal wat
knelpunten zijn . Sommige zijn er al jaren
(kloof jeugdliteratuur-volwassenenliteratuur,
motivatie voor poëzie-onderwijs en voor historische letterkunde) . Andere hebben te maken met onderwijsvernieuwingen (vakoverstijgend literatuuronderwijs en de rol van de
bibliotheek hangen nauw samen met de
basi svorming) .
Het handboek laat in kort bestek zien hoe de
actuele stand van zaken in het literatuuronderwijs is en is daa ro m interessant voor iedereen
die zich hierover snel een beeld wil vormen .
Bijvoorbeeld studenten aan lerarenopleidingen, of docenten die zich op een bepaald terrein teveel een leek achten . Omdat het boekje
is voorzien van uitstekende literatuurverwij zingen biedt het tevens de mogelijkheid tot
een uitgebreider oriëntatie op een bepaald ter rein te komen . Het handboek is go e d te gebruiken als naslagwerk vanwege die goede
literatuurverwijzingen, de uitgebreide lijst van
literatuur en leermiddelen (steeds voorzien
van een korte beschrijving) en de lijst van
adressen van instellingen die zich op een of an-

dere wijze met literatuur(onderwijs) bezighouden en de korte levensbeschrijvingen van
de sprekers en medewerkers achterin .
Voor docenten is het boekje vooral aardig
omdat het een schat aan tips en aanbevelingen
bevat . Het is daardoor sterk praktijkgericht . De
aardigste passages zijn die, waarin een docent
aan het woord is . Mensen als Janwillem Plat,
Wiepkje 't Hart en Frank Eerhart (maar ook
anonieme leraren uit het publiek) bieden docenten goede, praktisch toepasbare ideeën .
Elk werkgroepverslag wordt afgesloten met
een artikel over de betreffende discipline . De
artikelen zijn achteraf toegevoegd . De keuze
van de artikelen wordt niet verantwoord, maar
meestal is er een duidelijke link met de discussie in de werkgroep. Voor het artikel van De
Boer en anderen, bij het verslag over literatuuronderwijs op lbo en mavo, geldt dat niet .
Vooral de artikelen van Geljon, Janssen en
Coenen, Plat voegen iets toe aan het verslag
van de werkgroep . Geljon schept een bruikbaar kader voor het hanteren van literaire kritieken in het literatuuronderwijs . Janssen en
Coenen laten zien wat er zoal mogelijk is op
het tamelijk onontgonnen terrein van het
vakoverstijgend literatuuronderwijs . Het artikel van Plat is één van de leukste bijdragen aan
dit handboek . In dit artikel is duidelijk een
geestdiftige, getalenteerde docent aan het
woord, die een aantal van de beste recepten uit
zijn persoonlijke `leskookboek' weggeeft .
Het is jammer dat sommige vragen die in de
werkgroepen werden gesteld onbeantwoord
blijven. Dat dat op de dag zelf, in de betreffende werkgroepen niet is gebeurd, valt een beetje
buiten het bestek van een recensie over het
handboek . Het boek kan immers alleen een
overzicht geven van wat er werkelijk is geopperd in de werkgroepen . Bovendien is het al
heel verdienstelijk van een werkgroep dat ze
de juiste, interessante vragen weet te stellen .
Maar juist omdat de artikelen achteraf zijn
toegevoegd, lag daar een uitgelezen mogelijkheid voor de samenstellers van het handboek
om die lacunes te vullen . Dat is te weinig gebeurd . Ik denk daarbij aan de vraag hoe het
gebruik van jeugdliteratuur kan bijdragen aan
het in stand houden en kweken van lezers . Die
vraag te beantwoorden lijkt mij belangrijker
en zinvoller dan nog eens constateren dat er
een kloof is tussen lezen in de onderbouw e n
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in de bovenbouw. Naar mijn mening kan die
vraag voor een deel worden beantwoord door
mensen uit de bibliotheek, die enorm veel ervaring met lezende kinderen hebben . In de
discussie omtrent de rol van de bibliotheek
blijkt dit gegeven een blinde vlek te zijn geweest . In h e t artikel van Van Dijk wordt terecht
nog eens benadrukt dat docenten en biblioth eca risse n mee r en b e t e r m oe t en sa me nw e rken .
Toch vind ik de aandacht voor de informa tielijn tussen school en bibliotheek uiteindelijk
te eenzijdig : de bibliotheek heeft de docent
veel meer te bieden dan praktische zaken .
Bibliothecarissen kunnen docenten vertellen
welke leesbarrières leerlingen hebben en hoe
ze daarmee om kunnen gaan of hoe ze boekkeuze kunnen begeleiden . Ook kunnen bibliotheken ingezet worden bij projecten die zich
deels niet op school, maar ` tussen de boeken '
afspelen . Het zou aardig zijn eens een paar
voorbeelden van dergelijke vormen van sa menwerking te zien .
Ook de problematiek bij historische letterkunde was mijns inziens gebaat bij een aanvullende bijdrage over de problemen die docenten ervaren bij de behandeling van
Renaissance en Verlichting. Het artikel van
Hubert Slings handelt over het minst problematische tijdvak uit de historische letterkunde :
de Middeleeuwen . Bovendien is het te inventariserend van aard en te weinig gericht op de
praktijk van het lesgeven .
E e n andere blinde vlek in het literatuuronderwijs blijkt bovendien de relatie tussen literatuur en NT2 te zijn . In het kader van
vakoverstijgend literatuuronderwijs , en wel licht de stap naar wereldlite ratuuronderwijs ,
lijkt het ee n goede zaak in de toekomst ook
aandacht te besteden aan lit eratuur van allochtone leerlingen .
Hoewel ik in het boek veel tips voor creatieve literatuurlessen heb gelezen, vind ik het
jammer dat de relatie tussen literatuur en dra ma niet aan bod komt .
Samenvattend kan ik zeggen dat het Handboek voor liet Lit eratuuronderwij s Nederlands 1993
een attractief en overzichtelijk boek is, dat de
actuele stand van zaken in het literatuuronderwijs helder weergeeft en dat voor docenten
een bron van ideeën is . Daarbij moet dan wel
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worden aangetekend dat op sommige terreinen met name de artikelen te weinig aanvulling bieden . Wellicht biedt een volgende Dag
van het Literatuuronderwijs de mogelijkheid
om die aspecten die nu wat onderbelicht of
verontachtzaamd werden, voor het voetlicht te
halen . Want uit het boek blijkt één ding : er lopen in Nederland heel wat geestdriftige docenten rond die goede ideeën over literatuuronderwijs hebben . Samen met andere
`kenners' van het literatuuronderwijs zijn zij in
elk geval in staat aanzetten te geven tot de verbetering van het hedendaagse literatuuronderwijs .
De stand van zaken : literatuuronderwijs geven in de jaren '9o is soms moeilijk, mede omdat leerlingen gewend zijn geraakt aan snelle
informatie, zoals ze die van de reclame en de tv
kennen . Het is soms verwarrend door de vele
onderwijsvernieuwingen . Toch bieden juist die
vernieuwingen uitzicht op verbeteringen .
Daarvoor is wél inzet, en zo men wil 'geestdrift', nodig . De docent Nederlands is dus geen
beklagenswaardige puinruimer, maar één van
de vele architecten van vernieuwd onderwijs .
Literatuuronderwijs is daarvan een wezenlijk
onderdeel .
Noo t
Het Ha n dboek Literatuuron derwijs Nederlands
1993 is te bestellen door f 30 , 00 over te maken
op gironummer 34 •2I . 3 8 5 ten name van Bulkboek, Barneveld, onder vermelding van `Handboek ' 93' •

RECENSI E

Ruud Jansen &
Eva M . Tol - Verkuyl:
Basisvorming : een
uitdaging voor docente n

(p. r r) . Didactisch is het boek te karakteriseren
als `instrumentele handleiding voor de leraar
Nederlands in de basisvorming ' (p . 1 3) .
Doelgroepe n
Het boek is bestemd voor drie doelgroepen :
leraren in het voorgezet onderwijs die seri e us
werk willen maken van de basisvorming, stu denten aan lerarenopleidingen en nascholers
Nederlands . Maar ook voor andere lezers, zoals
toetsontwikkelaars en schoolboekauteurs ,
hoopt men richtinggevend te zijn .
Uitgangspunte n

Helge Bonset, Martien de Boer en Tiddo
Ekens, Nederlands in de basisvorming. Een praktische didactiek . Coutinho, Muiderberg,1992• 2 75
blz . f 39,5 0

We kenden normaal-functioneel onderwijs en
we hadden Moedertaaldidactiek (1986) als handboek. We hebben nu de basisvorming (snvo)
en er is een nieuw handboek voor de didactiek
van het Nederlands in de BAVO .

Veelgehoorde verzuchtingen zijn : waarom
moet het nu weer allemaal anders? Maar ook :
die bavo, is die wel zo nieuw? We doen dit
toch allemaal al jaren?
Anderen vinden de kerndoelen van de basisvorming te vaag om er iets aan te hebben .
Vage kerndoelen maken het mogelijk er j e
eigen invulling aan te geven en dat is ook de
bedoeling . Wij vinden dat de basisvorming wel
degelijk nieuwe accenten aangeeft voor het
vak Nederlands en wij vinden dat het nieuw
verschenen handboek een goede gids is voor
het omgaan niet de snvo . Het boek maakt
docenten duidelijk welke mogelijkheden voor
interpretatie en uitwerking van de kerndoelen
er zijn .
Karakterisering van het boek
De ondertitel karakteriseert het boek : het is
een praktische didactiek voor het onderwijs in
het vak Nederlands . Daarbij wordt `Onderwijs
in het Nederlands' inhoudelijk gekenmerkt als
taalvaardigheidsonderwijs, onderwijs in het
beschouwen van taalgebruik, fictie-onderwijs,
onderwijs in taalvariatie . en media-onderwijs

De stof in het boek is georganiseerd vanuit de
visie dat onderwijs voor leerlingen doelgericht
en zinvol kan zijn . Het is te beschouwen als
een goed doordachte uitwerking van het leren
toepassen van vaardigheden in onderlinge
samenhang .
Daarnaast geeft het het boek e e n vertaling van
de kerndoelen Nederlands voor de onderwijspraktijk. Inhoudelijke accentverleggingen zijn
b e langrijk, maar zo mogelijk nog belangrijker
is de aandacht die de didacti sche ve rwerking
van stof in dit boek krijgt . Zo is er grote aandacht voor vaardigheden die ook bij andere
schoolvakken een rol sp e len . Het oefenen van
deelvaardigheden staat nadrukkelijk in dienst
van totaalvaardigheden . Integratie van vakon derdelen wordt bevorderd waar dat maar mo gelijk is .

De auteurs geven aan hoe de produktgerich te aanpak kan worden ve rvangen door een
produkt- èn proc esgerichte aanpak . Dat wil
zeggen dat de systemati s che aandacht voor
strategisch handelen één van de belangrijkste
didactische uitgangspunten van het boek is .
Opbouw van het boek
In hoofdstuk t geven de auteurs een verant woording van hun kader, hun inhoudelijke en
didactische principes, geven zij aan hoe het
boek gebruikt kan worden en verantwoord e n
zij hun ideeën .
In de hoofdstukken 2 tot en met 7 passeren
respectievelijk het leesonderwijs (list . 2), het
schrijfonderwijs (list . 3), het geïntegreerde
spreek- en luisteronderwijs (list . 4), het om-
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gaan met fictie (hst . 5 ), taalvariatie (hst. 6) en
het gebruik van de massamedia (hst . 7) de revue . De hoofdstukken hebben een syste matische opbouw . De vakonderdelen worden
aan de orde gesteld vanuit de optiek van de
le erling , vanuit de betreffende kerndoelen en
vanuit de leerstof. Elke leerstofkern wordt
behandeld in drie onderdelen . Eerst geven de
auteurs aan welke basisvaardigheden noodza kelijke voorwaarden voor het onderdeel zijn ,
dan behandelen zij de deelvaardigheden en
tenslott e beschrijven ze de totaalvaardigheden
van elk vakonderdeel . Lessuggesties, enkele
uitgewerkte voorbeeldlessen en suggesties
voor toetsing ronden de behandeling van elk
onderwerp af. Bij de hoofdstukken 6 en 7 ont breekt het onderdee l toetsing .
In hoofds tuk 8 behandelen de auteurs
schoolboeken die redelijk tot goed aansluiten
bij de kerndoelen . Voor een uitvoerige analyse
van vier nieuwe methoden voor de basisvorming verwijzen we naar Witte ( 1992 ) .
Bespreking van enkele punte n
H et is ondoenlijk het boek in zijn geheel te
b e spreken , omdat de geboden informa t ie op
vrijwel elk onderdeel zeer gedetailleerd is .
Daarom beperken we ons tot enkele grote lijnen . We gaan eerst in op wat volgens ons en kele sterke kanten van het boek zijn . Daarna
geven we aan wat minder sterke punten zijn .
Aa ngezi en het boek op een evenwichtige
manier aandacht aan inhoudelijke en aan did a ctische aspecten van het vak Nederland s bes teedt , zullen we ook op deze beide a specten
van het boek ingaan .
Inhoudelijk sterke punte n
Inhoudelijk sterk vinden we de uitvoerige
aandacht voor geïntegreerde vormen van s pre ke n en lui steren . Spreek- en luisteronderwij s
worden in één hoofdstuk behandeld . Eerst komen de deelvaardigh eden van spreken en lui steren aan de orde . Bij s preken is steeds het lui s teren van de toehoorder of gesprekspartner
voorondersteld, bij luisteren is op de achtergrond
de sprekende `ander' aanwezig . In paragraaf 4 . 4 . 3
bijvoorbeeld worden deze deelvaardigheden in
sam enhang geoefend bij het zorgvuldig opgebouwde onderdeel G esprekke n v oe ren .
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Informatiekunde, als hulpvak bij schrijven,
maar ook als middel om deelvaardigheden te
oefenen en wellicht ook als medium voor
creatievere toepassingen, wordt op meer dan
een plaats genoemd . Daarmee doen de auteurs
recht aan de kerndoelen 18, t9 en zo .
Ine auteurs besteden terecht vrij veel aandacht
aan onderwijs dat de media centraal stelt, en
aan beeldtaal . Bij de overdracht van kennis en
culturele waarden spelen visuele media een
steeds belangrijker rol . De school kan niet
voorbijgaan aan de functie die de tv en beeldtaal voor leerlingen heeft . In de toekomst zullen de leerstofgebieden niedia en beeldtaal
ongetwijfeld een grotere plaats in onze curricula innemen .
Naast creatief taalgebruik is er aandacht voor
het lezen van fictionele teksten . Wij vinden de
grote aandacht die fictie krijgt doordat er een
apart hoofdstuk aan wordt besteed, terecht . De
auteurs wijken hier welbewust van de kerndoelen af. Wij zijn het niet de auteurs eens dat
fictie niet als een minimaal onderdeel van lezen moet worden beschouwd . In de basisvorming ligt de nadruk over het algemeen op
technische en cognitieve aspecten van taalgebruik . Daarom is enig tegenwicht in de vorni
van aandacht voor emotionele beleving van
teksten noodzakelijk . Dat fictie in de andere
kerndoelen overigens ruim aan bod kan komen, laat Hawinkels (1 992, p . 18) overtuigend
zien . Hij zegt hierover :
'Te midden van de andere kerndoelen stnn i r nt),c heel
iaat opmerkinYeii die rechtstreeks ofiiidirett ook met
het onderwijs in ieuQdliterntuur te maken liebberr .
Het is de uitdrukkelijke bedoeliiW van de commisie
(eindtermen basisvorming, [ R .J . / E .T . 1) QQIVPQSt
om naij te geven dat jeuQdliterntuur veel minder dan
in het verleden een apart onderdeel van het curriculum zou zijn . De commissie heeft herhaaldelijk gezegd te liebben tTestreefd naar opname van fictie in
zoveel mogelijk onderdelen van het vak . '

Vervolgens gaat hij in op de kerndoelen die
een groter of kleiner direct verband vertonen
met fictie, en dat zijn er nogal wat (de kerndoelen 1 , 2, 3, 6, y, 13, 1 5 en 16) .
Didactisch sterke punte n
• Een buitengewoon sterk punt van het boek i s
de nadruk op een systematische aanpak bij alle
onderdelen van het vak Nederlands .

Spreken en luisteren
B as i svaa rdi gh ed e n

Tec h n i sc h sp rek en (arti cu l a ti e, in tonat i e, vo l ume, tempo) en concen trat i e

Deel vaardigh ede n

Oriëntatie: bijv. vaste vragen (die ook gelden voor schrijven) zoals : wat ga ik
ve rtellen, aan w i e, h oe pa k ik da t aan , wa t wi l ik berei ken ?
Verkennen van de deeltaak, zoal s : waar gaat het over en wa t weet ik d aar al van?
Voor bere i den van h et sp r e ken aan de h and va n een lijs tj e aandachtsp un ten i n
l og ische vo l gorde. Verd er v ragen a l s : voor welk publi ek spreek ik, hoeveel
in forma t ie geef ik?

Uitvoeren van de deeltaak .
Reflecteren ; vragen als : is de boodschap overgekomen, wat k an de volgende k eer i•
an d ers/ b e t er en hoe d an ?
Totaal vaardi gh ed en

On d e r andere een korte mono l oog ho u den, bijv . een boe k presenteren ; lu i steren naar instructies en leerstof.
i

De vaste opbouiv per hoofdstuk, geillustreerd aan `Spreken /luisteren' (hst . 4) .
De opbouw van le s sen voor de verschillend e
vakonderdelen van basisvaardigheden via de e l vaardigheden naar totaalvaardigheden is uits t ekend . Deze opzet lijkt geïn s pireerd door het
leermodel van Gal ' perin in de interpretatie
van Van Pafferen (c99o) .Alle deelvaardigheden
krijgen hun plaats toegewezen . Ook spellin g,
grammatica en woordensch a tuitbreiding . Dat
hoort ook zo . De afwijzing van de gangbare
praktijk, waarbij sommige deelvaardigh e de n
een geheel eige n leven zijn gaan leiden , he eft
ee n wel zeer rigoureuz e inperking van met
name taalkundige onderwerpen tot gevolg ge had . Dat blijkt bijvoorb eeld uit de marginale
plaats die woordenschatuitbre iding , zinsanalyse
en zinsbouwvaardigheid in het bo e k krijgen .
De deelvaardighede n worden aangeleerd in d e
vorm van een stappenplan , als het uitvoere n
van strategische handelingen . Daardoor i s de
nadruk komen te liggen op het proces van het
leren . Elke taak wordt op systematisch e en e fficiënte wijze uitgevoerd . Altijd komt eerst het
oriënteren op de taak en na het uitvoeren van
de taak volgt het beoord e len van leerproce s en
leerresultaat . De evaluati e wordt ` taa]bes chou wing ' of `reflectie op het taalg e bruik ' ge noemd .
Het bijgevoegde schema (zie hi e rboven) , m e t
een gedeeltelijke invulling voor het s preek - e n
luisteronderwijs , illustreert de indeling die
voor elk vakonderdeel in het boek gevolgd
wordt.
Een ander positief punt is de opbouw van de
leerstof over de jaren van de ba s isvormin g . Het
boek gebruikt de z es dimensie s van Van Peer

en Tielemans `de rente ven forrnnliteit, de mate van
voorkennis, de rnoeilijkheidsgrnad van liet onderwerp,
de mate van betrokkenheid vair ,tiespreksdeebierners
bij liet ondenverp, de Iei1Qte van de tekst en de lente
van hulk' (p. 24) - om de lesstof te ordenen in
toenemende complexiteit . Alleen de uitwerking ervan bij de verschillende vakonderdelen
blijft erg summier .
Tenslotte noemen we als sterk punt de aandacht voor onderwijskundige transfer. Het
boek laat op allerlei manieren zien hoe in het
kader van de basisvorming integratie tot stand
kan worden gebracht, zowel binnen het vak
Nederlands als in samenwerking met andere
vakken . Integratie wordt bevorderd als alle
vakken op dezelfde wijze gaan werken . Het
boek heeft in dat opzicht een voorbeeldfunctie
en het vak Nederlands kan daarom bij het bevorderen van integratie een belangrijke, zo niet
baanbrekende rol spelen . Bijvoorbeeld door
het stimuleren van een `taalbeleid'voor de hele
school . Dit houdt in dat onder andere ten behoeve van allochtone en taalzwakke leerlingen
bij alle vakken aandacht wordt besteed aan het
verband tussen taal- en studievaardigheden, aan
schooltaal en aan instructietaal in schoolboeken .
In de praktijk van het onderwijs lijken veel leraren gebukt te gaan onder `examendwang' .
Ze durven niet met alternatieve werkvormen
te experimenteren uit angst dat de examennormen dan niet gehaald worden . Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer docenten vanaf d e
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eerste klas gaan werke n op de manier die in dit
boek wordt voorges teld , zij er niet b e ducht
voor hoeven te zijn dat de eind ex am e nnorm
niet gehaald wordt . H e t wo rdt de hoo gs t e tijd
dat de bekend e vici e uze cirkel s do o rbro ke n
worden! D e b asi svo rmin g e n ` he t Ned e rla nds
n a de ba si svorun in g' zu llen d an z o nd er a l t e
veel pr o bl e m en o p elk aar a an s luit e n .
Enkele zwakkere punte n
Een bespreking heeft altijd een balans . Naast
sterke punten zijn er minder sterke te noemen .
Een van onze punten van kritiek op het boek
is de beperkte aandacht die differentiatie krijgt .
In het boek is ervoor gekozen bij de uitwerking van de basisvorming dicht bij de kerndoelen zelf te blijven . Dat is misschien mede
gevolg van het feit dat het boek gebaseerd is op
het Leerplanvoorstel aso van de SLO (de Boer,
i yyo) . Het goede van deze keuze is dat nu in
het bijzonder rekening is gehouden met
de belangen van zwakke leerlingen .
Voor ynvo/vwo geeft het inhoudelijk soms
te weinig, bijvoorbeeld doordat de behandeling van theoretische onderwerpen zoals een
systematische behandeling van grammaticale
onderwerpen en theoretische achtergronden
van vaardigheden achterwege blijven . Deze afwijzing van aandacht voor theorie is een gevolg van de genoemde keuze . Wij zijn daar niet
geheel gelukkig mee, omdat het ontwikkelen
van cognitieve vaardigheden op een hoger niveau theoretische bezinning vooronderstelt .
Bovendien geeft de beperking tot dit niveau
van de basisvorming de indruk dat na het behalen van de eindtoets een nieuw soort opleiding gestart moet worden, opgezet vanuit de
eindexameneisen . llat kan de bedoeling niet
zijn en dat hoeft ook niet zo te zijn .
Op papina 8 7 nemen de auteurs stelling in de
discussie over de vraag wie informatiekunde
moet geven : dat hoeft van hen niet de leraar
Nederlands te zijn, al is Nederlands een belangrijke `afnemer' van de informatie-vaardigheden . Ze nemen de kerndoelen 1 8 , i q en 20
dan ook letterlijk . Het is echter de vraag of het
niet ook een belangrijke taak voor de leraar
Nederlands is het proces van verwerving van
informatievaardigheden te begeleiden . Onder
andere Lepeltak en Weydeuia (t ygc) vinden
van wel .
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Het boek is nadrukkelijk niet bedoeld als de
vervanger van ` Moedertaaldidactiek ' . Dat kan
ook niet , daarvoor is het wat te sterk praktisch
gericht en te zeer toegespitst op het aanleren
van vaardigheden . Door het praktische karakt er van het boek , bereidt het boek studenten
van lerare n o pl e idingen optimaal voor op de
b e roepspraktijk . Wij vragen ons echte r af of er
naa s t d e z e prakti s che gids op d e n duur toch
niet behoeft e zal zijn aan een boe k dat verdie ping biedt . Een boek dat achtergrondinfor matie ge eft , zoal s het antwoord op de vraag :
` We lke visie s zitten er achter gekozen
s tandpunten ?'
laat fundamentel e discussies
mo g elijk maakt over het vak N e de rlands . Het
b oe k dat in d ez e be hoefte vo orzi et , zou de gehee l nieuw op ge z e tte opvolg e r van `Mo e derta a ldid ac tiek ' mo e t e n worden . Het nieuwe
boek zou moeten aansluiten bij zowel `Neder lands in d e ba si s vorming ' al s bij ` N e de rlands na
d e ba s is vorming', het didacti ekboek voor de
bov e nb o uw dat momenteel door H . Hui shof,
G . Rijlaarsdani en anderen wordt vo o rbereid .
Taalb es cho uwing wordt opgevat al s ` refl ec tie
o p taal gebruik ' . Daarn a a st wordt taalbe sc houwin g opgevat als ` taalvariati e' (h s t . 6) . De
wijze waarop in h et boek de t e rm
` taalbeschouwing ' gebruikt wordt, roept vragen op . D e term is in de eer st e plaat s ambigu ,
doordat het in twee betek e nis s en wordt g ebruikt . In d e tweede plaats g ebruike n we de
term gewo onlijk anders dan hi er ge beurt , nam elijk al s een verzwakte vorm v a n ` gram❑n ati ca' . Ov e r ` ta a lb eschouwin g' i s het laats te
woord no g nie t gesproke n .
Op pag ina I I verklaren de aut eurs dat taalon derwij s aa n and er s taligen in dit boek buiten
be sc houwin g blijft . Zij me nen dat de behoeften van deze do el gro e p aan ta alond erwijs daarvoor t e s terk afwijken va n wat N e derland s t a li ge kinderen moeten l e ren . Wij wijzen
e ro p da t ` We et wat je lee s t , tek stbegrip voor d e
bru g kla s' (Lijmba c h e . a tyy o ) aanvank e lijk was
ge sc hre ve n voo r a nder s talige lee rlin gen , maar
dat het bo e k zeer suc c esvol i s gebl e ken voor
taalzwakke leerling e n in het algemeen .
Bijvoorbeeld bij het leren werke n m e t leesstra teg i e ën . Wa t dat betreft waren er wel meer nuttige tip s en lessuggesties voor taalzwakke
le e rlin g en in dit boek mogelijk gewee s t.
Ove r to et s ing blijft het boek noodgedwongen
vaa g . Tot op dit moment is zelfs nog gee n defi -

nitief besluit genomen over hoe de basisvorming getoetst zal worden . Wel is bekend dat er
voor Nederlands een thematisc h e taalgebruikstoets zal komen , zie daa rvoor het Leerplan Nederland s (Verbeek , 1 9 9 3) . Wij hopen dat
er niet langer gesprok en zal worde n van een
` eindto e ts basisvorming ', o mdat d e ba s isvorming geen eindonderwijs is . De snv o- toetsen
mogen volgens ons sle c hts een diagno sti sche
functie hebben . De aute ur s benadrukk e n gelukki g h e t belang van diagnosti sch e toetsing en
bieden tal van suggestie s voor b e oord elingsvragen en lijsten met beoordelingsc rit e ria
aan . In elk geval dienen de diagnostisc h e func tie van de toet s e n de functie van kwaliteit sbewaking van het ge geve n onderwij s strikt gescheiden t e blijven . Dat kan gebeur e n door de
toets als diagnostis ch op te vatten en de res ul taten van d e toetsen los van een b eoord eling
van - de con sequ e nti es vo or leerlin ge n op
me sonivea u al s instrum e nt voor kwalit e it sbe waking en advi sering t e gebruiken .

Tot bes lui t
Hoewel de auteurs zeggen niet meer te willen
bieden dan een praktische invulling van de basisvorming, menen wij dat het boek in de discussie over moedertaalonderwijs te plaatsen is
als een uitwerking van de in Moederlnnldidattiek
en in vele andere publikaties reeds jarenlang
gepropageerde opvattingen over de organisatie
van onderwijs . Het boek is een pleidooi om
ernst te maken met de analyse van wat leerlingen moeten leren in termen van vaardigheden .
Het laat zien hoe onderwijs effectief kan worden georganiseerd, per les en longitudinaal ;
hoe de samenhang tussen vakonderdelen kan
worden bewerktstelligd . Het maakt overtuigend duidelijk dat voor leerlingen datgene wat
ze leren toepasbaar genaakt kan worden voor
de praktijk van hun persoonlijk leven, voor
hun toekomstige werk en ten behoeve van
voortgezette scholing.

Vooral het aanleren van strategisch handelen
is van het grootste belang .
Het onder woorden kunnen brengen van je
probleem, het kunnen stellen van analytische
vragen, het hebben van een probleemoplossende houding, al deze vaardigheden
maakt leerlingen redzaam . Als het onderwijs
erin slaagt leerlingen zinvolle en bruikbare

vaardigheden bij te brengen, dan zal ook de
kwaliteit van ons onderwijs aantoonbaar zijn .
Het boek wil een steentje bijdragen aan de
verwerkelijking van dit ideaal . Als de doelgroepen van het boek deze boodschap weten
te herkennen, zal het zijn doel niet missen .
Vanuit onze praktijk als docenten aan een lerarenopleiding kunnen we zeggen dat de eerste
reacties van studenten en collega's nascholing
positief zijn . Studenten hebben veel waardering voor de vele direct toepasbare lessuggesties die het boek geeft, zowel bij de deel- als
bij de totaalvaardigheden . Docenten in
nascholingscursussen zijn eveneens zeer te
spreken over de lessuggesties en over de heldere, overzichtelijke `uitleg' van de basisvorming .
Het boek biedt meer dan voldoende
discussiemateriaal voor de nascholing .
Het is een verdienste van het boek dat het bij
het laagste niveau begint . Want altijd weer
dreigt het voorbereidend beroepsonderwijs
(vso) over het hoofd gezien te worden . De
~-leerlingen vormen in feite de belangrijkste doelgroep van de basisvorming .
Toch willen we er niet het oog op andere
leerlingen in het voortgezet onderwijs voor
pleiten ook aandacht te besteden aan fundannentelere aspecten van `Nederlands' dan alleen
vaardigheden en het taalgebruik . Wie een
voortgezette studie wil volgen, moet de mogelijkheid hebben tot reflectie op een abstracter
niveau dan de basisvorming biedt . Aanvulling
van de basisvorming op een aantal punten is
voor HAVO- Cl] vwo-leerlingen zeker gewenst .
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RECENSI E

Bas Kranenburg
Een leerplan Nederland s

voor de basisvormin g

Jan Verboek e .a ., Bouwstenen voor de bnsisvorniiiitT. Een leerplan Nederlands . Groningen, Wolters-Noordhoff/sLo, 1 9 9 3 . 88 blz . fzs,o o

Pa sg el e den ver s cheen : Een leerplan Nederlands
van jan Verboek e . a ., een publicatie van het Instituut voor Leerplanontwikk e ling (SLO), niet
een h o ofdstuk over toetsin g dat door CITO
werd verzorgd . Wat Ve rboek e . a . in hun leerplan hebben ges chreven is bijna van zelfsprekend en zo logi sc h da t iedere l e raar
Nede rland s de illusie zal hebben dat hij het
zelf had kunnen b e denke n . To c h bevat het plan
een sc hat aan informatie en nieuwe gezichtspunte n met b ove ndien ee n te prijz e n creati eve
kijk op het omgaan met de kerndoel e n .
Moderniserin g
Bas is vormin g i s ee n moderni se ring van het
vo o rtgezet onderwij s in d e o nd e rbouw. In
twinti g kerndoelen (d e ugdelijkheidseis en) is
om s chreven wat iedere leerlin g in Nederland
t e nmin s te gele e rd moet hebb e n . Kerndoelen
g even een so ort o nd erg rens aan voor het on derwij s aan kinderen in de le eftijd van i 2 tot
circ a 16 ja a r.
Geen voorschrift
Kerndoelen vormen geen leerplan . Ze geven
wel een beschrijving van de belangrijkste vakinhouden, maar ze doen dat vrij globaal .(kerndoel nummer S bijvoorbeeld : LeerIiirYen kunnen ooit voor hen bestemde mondelinge
instructie uitvoeren) Kerndoelen geven wel
richtlijnen maar ze laten scholen tamelijk vee l
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ruimte om zelf te bepalen hoe het onderwijs
vorm zal krijgen .
Het boekje van de SLO laat zien hoe de
kerndoelen kunnen worden ingevuld . Het wil
vooral discussies aanwakkeren over de definitieve gestalte die het vak Nederlands in de basisvorming zal gaan aannemen . De auteurs hopen dat het besproken zal worden in
vaksecties, dat het gebruikt zal worden bij
nascholingen en bijscholingen en dat het een
bouwsteen mag vormen voor programma's op
scholen .
Het is zeker geen prescriptief boekje geworden . Niet voor niets noemen Verbeek e .a . het
een leerplan Nederlands en niet liet leerplan
Nederlands. Het plan geeft toelichting, suggesties, voorbeelden en verklaringen bij de kerndoelen voor Nederlands . Het geeft een onderverdeling in de verschillende taken waarvoor
leerlingen geplaatst zullen worden en het
toont de opbouw van een lesprogramma : van
heel eenvoudig (bijvoorbeeld het schrijven van
een persoonlijke, informele brief aan een tante
zonder veel voorbereiding) tot tamelijk complex (het schrijven van een formeel verslag van
een lezing) .

lende beslissingen mogelijk. In hoofdstuk i
worden ze aangestipt . Scholen zullen over het
algemeen veel van deze beslissingen al geno men hebben, al zal niet iedere keuze al direct
in het invoeringsjaar ('93/'94) door iedere
school gemaakt zijn .

Doel van het SLO - plan

Nederlands in de basisvormin g

Twee vragen staan centraal in het leerplan :
Hoe moeten de kerndoelen vertaald worden in
onderwijsprogramma's?
Wat is het minimum en wat is geschikt voor
verschillende typen leerlingen met vers chillende begaafdheden? (Het boek gaat in op
differentiatiemogelijkheden : het geeft voor beelden van opgaven, gerangschikt van
eenvoudig tot complex . )
Deze vragen worden in zeven hoofdstukken
uitgewerkt. Hieronder zal ik de inhoud van de
hoofdstukken kort weergeven .
Be sliss ingen van scholen zel f
Basisvorming is een zaak van de school . Verplichte minimumtabellen verdwijnen en maken plaats voor adviestabellen : scholen komen
met eigen lessentabellen . Scholen kunnen zelf
leerroutes bepalen niet brugperioden, met
streams, met dakpannen (VBO/MAVO,
MAVO / HAVO en Havo/vwo) met bijbehorende tabellen . Er blijken nogal wat verschil-

N e d e rl and s n u
In het onderwijs in de moedertaal van vóór de
basisvorming i s de belangrijkste doelstelling :
het correct leren gebruiken van de moedertaal .
Schriftelijke vaardigheid in taal is belangrijker
dan mondelinge taalbeheersing .
Veel tijd wordt besteed aan grammatica en
aan leesvaardigheid . Weinig tijd aan spreken en
luisteren . Veel gebruikte methoden in den lande zijn Functio neel Nederlands, Taalcirkel en TaalGoed . Bij toetsing ligt de nadruk op spelling en
op grammatica . Er is ook aandacht voor s tijl ,
voor de uitbreiding van de woordenschat, voor
schrijfvaardigheden voor lee svaardigheid . Luis teren en spreken spelen in de beoordeling
nauwelijks een rol . Het huidige onderwij s in
de moedertaal is (dus) nog nauwelijks com municatiefgericht .

Ine invoering van de basi svorming betekent
voor Nederlands dat er meer aandacht komt
voor de communicatieve aspecten van taal .
Taalonderwijs waarin leerlingen taal gebruiken niet verschi ll ende functie s in ver s chillende
communicatieve situatie s, en waarbij reflectie
plaats heeft op dit taalgebruik ter verbetering
van de taalvaardigheid .
In het onderwijs van de basi svorming treden
negen verschuivingen in het lesprogra i n ni a
voor Nederlands op . Verboek e. a . bespreken ze
punt voor punt . Ik noem ze hieronder kort :
i Meer en andere aandacht voor de mondelinge
vaardighei d
2 Taalbes chouwing al s reflectie, en niet als ontleedonderwij s
3 Meer en andere aandacht voor onderwijs in
fi c ti e
4 Aandacht voor de taalvariatie (dialecten , groep stalen en wat dies meer zij )
S Aandacht voor de massamedi a
6 Aandacht voor informatievaardighede n
7 Aandacht voor vaardigheden die bij andere

1993-4 M OE R

151

vakken een rol s pelen (studievaardi gheden bijvoorbeeld)
Deelvaardi gheden worden g e o efend in dienst
van hun toepa s sing in taal g ebruikssituaties
Van een produktgerichte naar een produkt- en
proce s gerichte aanpak . (Ook de s tappen die
leerlingen moeten zetten om tot een produkt een bri e f o f een ander pro dukt - te komen ,
krij ge n de aandacht . )

Vervolgens noemen de auteurs van het plan
deelaspecten bij dit kerndoel . Het gaat dan on der meer om dialect (gebruik , functie, soorten), om vaktaal (gebruik, functie , voorbeelden
ervan) , om eentaligheid en meertaligheid en
dergelijke .
Twee ordeningsprincipes zijn van belang :
thema 's en complexiteit . Als gelet wordt op
c ompl e xiteit di e nt er gewerkt te worden van
dichtbij (per soonlijk) naar veraf (algemeen) .
Dat wil zeggen van taal , naar groep , naar om geving , naar land , naar landen . Ke rndoel 14
kan worden behandeld bij het leerstofgebied
leze n , spreken en luisteren , maar het kan ook
themati s ch worde n aangeboden , bijvoorbeeld
al s " Dialecten van onze streek" .

Van kerndoel naar programm a
luit gedeelte (hoofdstuk 4) vormt de kern van
het plan . Het hoofdstuk geeft een schets van de
vernieuwingen die door de kerndoelen
Nederlands teweeg worden gebracht, zowel
qua leerstof als qua didactiek . Het bevat een
uitwerking van kerndoelen (alle twintig, in
clusters door de auteurs gerangschikt) in leerstof. Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd :
beschrijving van de essentie van het leerstofonderdeel ;
een uitleg van de bedoeling per kerndoel ;
een beschrijving van het leerstofgebied .
Het plan ordent de verschillende taken voor de
verschillende onderdelen als volgt ;
basistaken ;
deeltaken, onderscheiden in : oriënteren, verkennen, de eigenlijke informatie-overdracht,
en tenslotte reflectie op de uitgevoerde taak .
Op pagina 153 ziet u hoe dit principe er in
schema uitziet .

Toetsing en afsluitin g

Een voorbeeld : Taalvariati e
Een voorbeeld, om te laten zien hoe de auteurs
te werk zijn gegaan .
Kerndoel 1 4 : De leerliiigen kennen het onderscheid tussen dialecten, ,tTroepstnlen eis standaardtalen . "Lij hebben inZicht ier de nchteigrnnrlen van verschillen in gesproken taal, liet ontstaan van talen en
liet in stand blijven en veranderen ervan .
Veebeek e .a . leggen nu eerst de bedoeling van
dit kerndoel uit . Leerlingen moeten zien dat
taal niet statisch, waar dynamisch is . Ze moeten een genuanceerd oordeel hebben over de
veranderingen die tijdens hun leven in taal
voorkomen . Ze snoeten een genuanceerd oordeel hebben over de waarde van de standaardtaal, van andere talen, van varianten van een
taal, en ze moeten inzicht hebben in formeel
en informeel taalgebruik .
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In den lande heers t nog veel onzek e rheid over
de beoordeling van leerlingen in de basisvorming . Hoe zal dat moeten gebeuren? Hoe
weet een docent(e) of op h et ad equate niv e au
wordt getoet st? Of e en toets wel deugt?
Het leerplan l a at s ystematisch zien waaraan
to e tsen moeten voldoen . Toetsen moeten in
het algemeen voldoen aan een paar ei s en : relevantie , objectivit eit, specificiteit en efficiëntie .
In de bas isvor i iiing is het een uitda ging toets en s amen t e stellen die geen conce ss ie s doen
aan het criterium van de betrouwbaarheid,
omdat basis vorming vooral toepassingen
vraagt en de nadruk legt op vaardighed en . Wie
wel eens een cijfer heeft gegeven voor het voe ren van een discu ss ie, we et hoe moeilijk het is
e en oordeel uit te spreken dat nauwkeurig
we ergeeft wat een s preker gepreste erd h eeft .
H e t boek no e mt c riteria die een doce nt kunn e n helpe n tot ee n go ede afwegin g t e komen .
De bas isvorming voor Nederland s zal cen traal door middel van een themat o et s word e n
afgerond' . Dat wil zeggen dat de inhoud van
de onderdelen wordt bepaald door een thema
vanwege het realiteitsgehalte en vanwege de link
met de omringende wereld . De onderdelen zijn :
het lezen van zakelijke en/of fictionele teks ten ;
het kijken / lui s teren naar een televisieprogramma ;
het schrijven van een tekst (bijvoorbeeld een
brief} ;
het schrijven va n ee n tekst (bijvoorbeeld verslag) ;
het voeren van een di s cussie .

Leze n

Spreken Lu isteren Ges prekken
vo eren
Basisvaardigheden technisch lezen technisch schrijven technisch spreken concentreren gespreksconventie s
Deeltaken

Sc hrijven

i . oriënteren op de oriënteren op de oriënteren op de oriënteren op de oriënteren op
tekst schrijftaak spreektaak luistertaak gesprekssituatie s
-verkennen van de tekst -beeldvorming -vaststellen doel/ -beeldvormen van -vaststelle n
op vorm-kenmerken onderwerp bepale context gespreksdoelen
-vaststellen leesdoel -vaststellen schrijf-doel n luisteraa r
2 . inhoud verkennen inhoud verkennen spreken verkennen gespreks-koppen/tusstn-koppen -brainstormen voorbereiden -kennis naar boven voorbereidin g
lezen -informatie verzamelen -bepalen wat liet halen -aanwezige kennis
-woordkeus bepalen publiek van het -informatie verzamelen
onderwerp weet

naar boven halen

-informatie verzamelen
3 . informatie informatie over- informatie over- aandacht bij ordenen va n
begr ij pen/ dragen dragen informatie houden informati e
beoordelen
-juiste woord keus -juiste woord keus -aantekeningen maken -doorvragen
-betekenis verlenen aan hanteren hanteren
-subjectief taalge-bruik
-argumenten herwoorden -tekstopbouw hanteren -ordening hanteren herkennen kenne n
-verbanden leggen -correcte spelling -hoofd-/bizaken
-bedoeling spreker -mening weergeven
-doel van de tekst
bepalen vaststelle n
weergeven -opbouw in steek-verbanden leggen
-doel van de

nakijken/verbeteren voorden
informatie beoortekst
dele n

vaststellen
-subjectieftaalgebruik
herkennen
-hoofdgedacht e
samenvatte n
4. reflecteren op het reflecteren op het reflecteren op het reflecteren op het reflecteren o p
lezen schrijven spreken luisteren gesprekken voeren
Taken

-instructies -advertenties -instructies -instructies -vraaggespre k
-reclameteksten -vers lagen en -presenteren van een -reclameteksten -consultatieges prek
-kranteberichten betogende teksten boek/geven van een -nieuwsberichten -sollicitatiegespre k
-school- en studie- -formulieren verslag -leerstof -discussi e
boeken -vragen in school- -vertellen e n
-schema's boeken samenvatte n
-gegevensbestanden -creatief schrijve n
-brieven
-werkstukken

Samenhang tussen diverse vakke n
In dit korte hoofdstuk (H . 6) bespreken de au teurs (ni e t uitputtend) welke s amenhan g tu sse n Nederlands en andere vakken er be s taat en
welke mogelijkheden do c enten hebben om
met andere disciplines samen te werken . Infor matiekunde wordt ond e r andere ge noemd .
Logisch , want kerndoel 20 luidt : L.ee rlir it~e i i
kun n e n in alle stadia van liet schrijffiroces
teks tvenverkin gsnppnrntiiur gebruiken . Het boek
houdt zich in dit gedeelte eni gs zin s op de

vlakte, waar het juist in andere passages zeer
expliciet is . Veel verder dan een enkele suggrstie gaan de auteurs niet .

Op weg naar basisvormin g
In dit laatste hoofdstuk bespreken de auteurs
welke veranderingen optreden en gaan ze kort
in op aspecten van een inethodekeuze . Dit gedeelte heeft aan belang ingeboet omdat veel
beslissingen al door scholen genomen zullen
zijn .
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Conclusi e
De invoering van de basisvorming stelt eisen
aan : de we rkvormen , de didactiek, de leerstofinhouden , de toetsvormen en de doceerstijl .
Het leerplan gaat op alle facetten in en laat
zien welke mogelijkheden er zijn om een onderwijsprogramma samen te stellen waarin aan
de eisen van de basisvorming wordt voldaan .
De auteurs slagen erin de kerndoelen tot le ven te wekken : van tamelijk vage en algemene
omschrijvingen worden het opeens duidelijke
richtlijnen die in de lespraktijk een toepassing
kunnen vinden . Het plan geeft een kader aan
de lesmethoden die voor de basisvormin g zijn
ges chreven . Wie het boekje leest, begrijpt veel
beter wat schrijvers van leerboeken bewo gen
moet hebben om voor een bepaalde opbouw
te kiezen of b epaalde opdrachten een plaats in
hun boek te gunnen . Wie h e t leest , begrijpt
bovendien de bedoeling van de kerndoelen en daarmee de geest van de basisvorming - beter.
Deze achtergrond, deze zingeving aan de
lessen en de opdrachten waarmee leerlinge n te
maken zullen krijgen, is natuurlijk van groot
belang. Want docenten moeten e rvoor waken
dat allerlei oefeningen in de basisvorming een
plaats zu ll en krijgen alleen "omdat ze wel aardig zijn " of a l l e en "omdat leerlingen ze wel
leuk vinde n om te doen" Onderwijs mag imm ers - ook in de basisvorming - niet alleen
maar " aardig" zijn . Onderwijs moet zin hebben .
Het i s de verdienste van dit leerplan dat het
toont hoe er met kerndoelen kan worden om gesprongen en op welke wijze onderwij s in
het Nederlands zin heeft . Het is bovendien
prettig leesbaar . De schema 's en de uitputtende
o p som min ge n m ak e n h e t d aar n aas t b ijzo nd er
geschikt al s naslagwerk .
De groot s te waarde heeft het boek , meen ik ,
als discus s iestuk : het is zodanig expliciet , dat
het iedere lezer gemakkelijk wordt gemaakt
een vis ie te ontwikkelen en onder woorden t e
bren gen .
Eén gevaar i s er wel : het plan is zo logisch , zo
voor de hand liggend en zo duid e lijk , dat de
waarde e rv an gemakkelijk onderschat kan
worden . Wie meedenkt met de auteurs, wie
zich de gezichtjes van zijn eigen leerlingen
voor de geest haalt en zich afvraagt hoe hijzelf
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invulling zou geven aan kerndoelen, kan veel
van het boek opsteken .
Wie op een verjaardag een slok van een formidabele Pinot Noir typeert niet : "Lekker
wijntje , hoor," heeft niet zorgvuldig geproefd .
Wie dit leerplan " Wel aardig" noemt, heeft
niet aandachtig gelezen .
Het boekje zou bij iedere docent Nederlands
in den lande op de plank moeten liggen . Flink
beduimeld , wel te verstaan .
Noo t
1 Op 28 april 1 99 3 zijnde voorbeeldopgaven van
CIT O beschikbaar gekomen, de Afsluitingstoetsen Ba s isvorming . Wie zich wil verdiepen in de
toetsen , doet er goed aan de multomap van
CIT O door te lezen .

RECENSI E

Rob Rozeboom :
Begrijpend lezen van
informatieve teksten

Marjan Werts , Begrijpend le z en van informatieve
teksten, handleidi ng en voo rbeeldlessen , Enschede ,
SLO, i99i . S o blz . + lo sse leesteksten , f aa,o o .

In het kader van de zorgve rbreding, activiteiten die erop gericht zijn me er leerlingen suc cessen te laten halen in het basisonderwij s,
werden voorbeeldle s sen voor begrijpend l e zen
ontwikkeld voor groep 7 van de basi sschool .
Het betreft lessen gericht op het aanleren van
vaardigheden en strategieën voor het begrij pend lezen van informatieve tekst e n . Het zijn
voorbeeldlessen . Ze vormen ge e n systemati sche leergang , ze hoeven ook niet achter elkaar
als een programma te worden gegeven . De
handleiding bevat , naast d e vijftien uitgewerkte lessen , een beschrijving van de ideeën die de
achtergrond vormen van deze lessen .
A c ht er g r o nd e n
In de handleiding vergelijkt men d e praktijk
van het lees onderwijs met doelstellingen zoals
ze te vinde n zijn in de eindtermen voor het
basisonderwijs . Het leesonderwijs in de ba s isschool is vaak vooral gericht op h et technisch
lezen, h et decoderen en verklanken van tek e ns .
Andere doelstellingen, zoals het onderschei den van verschi ll ende leesdóelen , het aanpa s sen van de leesstrategie aan het leesdoel , het
onderscheiden van tekstvormen , komen weinig aan bod . Het verwerken van de teks t door
de leerling, dat wil zeggen dat de le e rling zich
de inhoud van de tekst eigen maakt , deze in
verband brengt m e t eigen kennis en vaardigheden , wordt niet of nauwelijks onderwezen .
De praktijk van het onderwijs in het begrij pend lezen wordt gekenmerkt door het

zelfstandig lezen of hardop lezen van teksten
en het beantwoorden van een reeks vragen,
zonder nadere instructie hoe de leerling dit
zou moeten doen .
Voor leerlingen is het gebruik van verschillende leesstrategieën en leesdoelen moeilijk te
realiseren, omdat ze door het onderwijs getraind zijn in het gebruik van één strategie en
één leesdoel, namelijk verklanken en het goede antwoord vinden op, vaak minder relevante,
vragen . Deze leergang wil leerlingen, die niet
voldoende taalvaardig zijn leren hoe ze beter
met teksten, en geschreven informatie in het
algemeen kunnen omgaan .
Didactiek
Ine auteur van deze voorbeeldle ssen heeft naar
aanl eiding van literatuurstudie over b egrijpend
lezen en ervaringen in het project e en `vijfs tappen-model' uitgewerkt . De eer s te stap i s
het activeren van de voorkenni s van de leerlingen . Als leerling e n zich reali s eren wat ze al we te n over het onderwerp waarover ze gaan lezen , kunn e n ze de nieuwe kenni s beter in zich
opnem e n . Er zijn dan immer s aanknopin gspunten . De twe e de stap i s het uitspreken van
verwachtingen over de teks t op ba s i s van de
titel , tussenkopjes en illustratie s . De derde s tap
betreft het te kiezen lee s doel en de leess tra tegie . Daarna wordt de tekst gelezen . En de
vijfde stap betreft de reflectie op de inhoud van
t e kst .
Ine instructie door de leerkracht bij de voor gestelde werkwijze vers chilt sterk met de prak tijk van het begrijpend lezen . De nadruk bij de
instructie ligt op het kiezen en toepa ss en van
leesstrategieën en leesdoelen en het begeleiden
van leerlingen daarbij . Terwijl tot nu de in structie vooral het controleren achteraf betrof,
zijn de vragen goed beantwoord? Zoals blijkt
uit het onderzoek naar begrijpend lezen .
Een les volgen s de vijf-stappen-strategie neet
bijvoorbeeld een tekst over cavia 's zou er al s
volgt uit kunnen zien :
De leerkracht bespreekt met de leerlingen, wat
zij weten van cavia 's of zouden willen weten .
Verwachtingen ov e r wat de tekst hen zou kunnen bieden worden geformuleerd . Bijvoorbeeld n . a . v. de titel, tussenkopjes en illustraties .
Het leesdoel wordt gekozen : bijvoorbeeld snel
antwoorden vinden op de in de eerste en twee-
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de stap geformuleerde vrage n en verwachtingen .
De le esstrategi e kan dan zijn globaal verkennend
lezen , gevolgd door nauwkeurig lezen . Bij die
passages die nieuwe informatie geven .
De te k st wordt ge l e ze n .
De vooraf geformulee rde verwachtin gen en
vragen worden v e r g eleken niet de informatie
uit de tek s t . Wa s er nieuwe informatie ? Heeft de
werkwijze bijgedragen om de informatie uit de
tekst te halen ?
Men gaat in de handleiding uit van klassikale
lessen, onidat de interactie tussen leerkracht en
leerlingen wezenlijk is voor het aanleren van
leesstrategieën . De leerkracht kan dan fungeren als een model voor de leerling, verder kan
hij het leesgedrag van de leerling beter beïnvloeden . Omdat de voorgestelde werkwijze
sterk afwijkt van de gebruikelijke geeft uien in
de voorbeeldlessen voor de leerkracht informatie over het doel van de les, een beschrijving
van mogelijke toepassingen van deze werkwijze in andere lessen en hoe hij leerlingen daarbij kan begeleiden .

Vijftien lessen
Ine `vijf-stappen-strategie' is in de uitgewerkte
handleiding per les slechts in fragmenten terug
te vinden . Er zijn geen lessen waarin dit model
als geheel wordt geoefend . Ine twee inleidende
lessen over `Wat lees je en waarom lees je?' en
`Wat is een tekst?' lijken te eenvoudig voor
groep 7 . Vervolgens worden lessen besteed aan
radend lezen en tussen de regels lezen . Pas in
les vijf en zes wordt de voorkennis voor het
eerst gemobiliseerd . Deze belangrijke strategie
komt verder niet meer aan orde . De leerkracht
moet regelmatig aan dat mobiliseren van voorkennis `herinneren' .

De overige lessen behandelen eveneens belangrijke deelaspecten van het begrijpend lezen : het belang van de lay-out, de verdeling
van de tekst in alinea's, onderscheid in hoofden bijzaken . De voorbeelden zijn summier,
naaar voldoende uitgewerkt voor een geïnteresseerde leerkracht met voldoende voorkennis over de vernieuwingen op het gebied van
begrijpend lezen . Men verwacht blijkbaar, dat
geoefende deelvaardigheden vanzelf door de
leerling geïntegreerd worden in de nauwelijks
geoefende `vijf-stappen-strategie' .
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Jammer, de theorie over de strategie is uitstekend, waarom dan deze zwakke uitwerking in
lessen met deelaspecten .
Wie kan er iets mee ?
In het kader van zorgverbreding is het van het
grootste belang dat het onderwijs in begrijp e nd lezen op de basisschool verandert . Deze
voorbeeldles sen leveren daartoe geen bijdrage .
D e publikatie laat leerkrachten van groep 7 en
8, en eventueel ook van brugklassers , kennismake n met mogelijke andere werkwijzen dan
de tekst niet vra gen . H et blijft bij een
kennismaking . Oin leerling e n de door de auteurs bedoelde strategieën te leren gebruiken
zullen zij al in lagere groepen moet e n oefenen
met deze strategie . Bovendien moet het oefenen niet deelva ardigheden voor het begrij pend lezen s teeds in dienst staan van een brede
leesactivit e it . Leerkrachten zonder voldoende
voorkennis over de ontwikkelingen m . b. t . b eg rijpend l e zen zull e n hun ond erwij s niet kunnen veranderen met deze le ssen en de algemene inleiding . Zij moeten hun onderwijs
namelijk fundam e nteel veranderen . Ve rder zullen zij meer oefenmateriaal voor hun leerlingen moeten hebben . De samen stellers gaan er
te gemakk e lijk vanuit dat de voorbeeldless en
de leerkra chten aanzetten om zelf le ssen te
ontwerpen . Leerkrachten met voldoende
voorkenni s hebb en de kennismakin g in de ze
vorm zeker niet nodig . Zij maken zelf al bete re
lessen .

RECENSI E

KeesVernooy :
De PPO N

J . Sijtstra (red .) , Balans van h e t taalonderwijs hnlvenveg e de basisschool . Uitk o m sten van de ee rs te
taalpeiling medio bn s ison denviis. PPON-reeks nr. 3,
CITO , Arnhem , 1 993 •

Eind 1 99 2 haalt het leesonderwijs weer een s in
negatief opzicht de pers . Het verschijnen van
de het onderzoeksrapport Effective sch oo ls in
reading van de International As s ociation for the
Evaluation of Educational Achieveinent (yen)
en de studie in het kader van de Periodieke
Peiling van het Onderwijsniveau (PPON ) Balans van liet taalonderwijs halvenvége de basisschool
waren de oorzaak daarvan . Blijkt uit beide studies immers niet hoe slecht het met het le e sonderwijs in ons land gesteld is? I s ons leesni veau dermate laag dat we tot de achterhoede
van de geïndustrialiseerde landen behoren ?
Voor ingewijden in het Nederlandse lee s onderwijs waren de in beide rapporten gepresen teerde onderzoeksresultaten minder verras send . Iemand al s Aarnoutse van de Katholieke
Universiteit Nijmegen laat al jarenlang in publikaties zien dat er vrijwel geen in structie op
het gebi e d van begrijpend lezen gegeven
wordt, maar dat de meeste methoden voor begrijpend en studerend lezen daa rvoor ook
weinig mogelijkheden bieden (zie Aarnout s e
► 98 a ; Weterings en Aarnouts e 19 8 5 ; Aarnoutse
tyyo) . De uit i9yo daterende P vo ty -studie Balans van liet taalondenvijs aan liet einde van de basisschool bood overigens ook weinig bemoedi gende leesresultaten , maar kreeg in de pers veel
minder aandacht .
De grote belangstelling voor de PPON-studie
Balans van liet taalonderwijs hnlvenvetJe de Ims is srhnnl moet dan ook voor een deel verklaard
worden door het vrijwel gelijktijdig verschij nen van de ene -studie met voor Nederland
slechte resultaten op het gebied van begrij -

pend lezen . De zorg voor de kwaliteit van het
leesonderwijs wordt bovendien nog eens bevestigd doordat in april 1993 de toenmalige
staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen Wallage de Landelijke Pedagogische Cen tra en de sto vroeg om een plan van aanpak
voor het verbeteren van het begrijpend lezen
op te stellen .
Op grond van het voorafgaande is het zinnig
om na te gaan wat de bevindingen van het
PPON-onderzoek zijn omtrent het leesonderwijs ; ppoN-onderzoeksresultaten over taalgebruiksvarianten als luisteren, schrijven en spreken zullen hier niet besproken worden . Dat
zou een te uitgebreide recensie vragen . Mij is
gevraagd het meest besproken onderdeel `lezen' onder de loep te nemen .
Opzet onderzoe k
De onderzoeksresultaten voor lezen zijn geba seerd op een in het najaar van 1 9 89 genomen
s teekproef van 22 8 basiss cholen niet in het totaal S ooo leerlingen . Alle leerlingen uit groep s
van deze bas isscholen hebben toet s en en taken
moeten make n . Daarnaast zijn er bij de leraren
van groep 3, 4 en 5 vragenlij sten afgen o men
over de wijz e van invulling van het leer- en
vormi n gsaa nbo d .
Kortom : het P r orv - onderzoek biedt infor matie over zowel leerlingre sultaten al s de
vormgev i ng van de ins tructie . Bij het laats te
moet gedacht worden aan methode g ebruik , de
wijze van in s tructie g even en differentiëren , de
hoeveelheid tijd die eraan lezen wordt be s teed ,
etc . .

Onderzoeksresultaten
Voor het proN-onderzoek is alleen groep 5
onderzocht . Uit het onderzoek blijkt het volgende :
TECHNIS C H LEZ E N Voor het ❑ 1CCC17 van
de technische leesvaardigheid werden twee
nieuwe Eén-minuuttoetsen - de PPON S - A en
de PPON5-B - ontworpen, die uit twee- en
drielettergrepige woorden bestaan .

H et onderzoek laat zien, dat een gemiddelde
leerling in groep 5 in één minuut 35 woorden
goed leest ; zeer zwakke lezers lezen 17 en z ee r
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goede l e zers 6o woorden correct . We zien du s,
dat voo r technisch lezen het v e rschil tussen de
zwakste en beste to procent van de leerlingen
maar liefst drie leerjaren bedraagt! H e t i s dan
ook t e leurstellend om uit de resultaten te zien
dat allerlei vernieuwingen op het gebied van
het verbeteren van het technis ch (leren) lezen
in de afg elopen 20 jaar ge e n effect gehad hebben . In gro e p 5 wordt gemidd e ld 85 minuten
per week - drie lessen van e e n half uur - aan
technisch lezen bestee d , waarbij 7 5 procent
van de scholen geen gebruik maakt v an een
methode voor (voortgezet) technisch lezen .
Het is opmerkelijk, dat uit het onderzoek
blijkt , dat h e t al of niet g ebruike n v a n een s pecifi e k e methode voor techni sch l e zen in gro ep
5 niets uitmaakt . Wel maakt het uit of d e kinderen klassikale in s tructie krijgen . In dat geval
doen kinderen het beter dan wanneer er
gedifferentieerd wordt door bijvoorb e eld instructie aan homogene niveau g roepen te geven .
BEGRIJPE[VD LEZEN Vo o r het toet se n van
het be g rijp e nd lezen werden tw e e nieuwe
s chalen ontwikkeld , nl . ` Leze n van zakelijke
teksten ' en ` Lezen van tabellen en grafieken ' .
Bij de schaal ` Lezen van zakelijke teksten ' gaat
het om vragen bij rapporterende , beschouwend e en argumentatieve tek s ten ; ` L e z e n van tabellen en grafi e ken ' is g eri c ht op s tuderend le z e n .

De resultat e n van de afgenomen schalen la ten zi e n , dat e r ook op h et g e bied van begrijpend lezen grote vers chillen tussen de zwakke
en goed e leerlingen bestaan . De zeer zwakke
leerling maakt geen opgave goed op de schaal
` zakelijke t e ksten' . Een gemidd elde leerling
b e heers t 52 procent van de opgav en m a tig en
► 4 proc e nt goed . De goede leerlin gen maken
het grootste de el van de opgaven , namelijk 62
procent , goed . Het studere nd lezen werd ge meten door h e t toet s en van d e vaardigheid in
het le zen van tabellen en grafi e k en . De zwakke
lezers maakte n daarbij ge e n opgave goed , t er wijl de gemiddelde en de goede lezer s respectievelijk 29 e n 82 procent van de opgaven goed
maakten .
Op basis van de gepresenteerde onderzoeksresultaten moet ik concluderen dat de prestaties
voor begrijp e nd lezen tegen vallen en al s matig en zwak moeten worden gezien . Dat i s ook
de mening van de geraadplee g de vakdeskundigen . Voor een de el moeten die te g envallende
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resultaten waarschijnlijk toegeschreven worden aan een onderwijspraktijk in de onderbouw van de ba s iss c hool waarin het begrijpen
van informatiev e, zakelijke teksten en studerend lezen vrijwel geen rol spelen .
In groep 5 wordt volgens het vvo ty-onderzoek wekelijks gemiddeld 5 t minuten - één
le s ! - aan b e grijpend lezen besteed ; een derde
de el van de scholen maakt daarbij g e en gebruik van een sp ec ifieke methode voor begrijpend lezen . Het is overigens opmerkelijk dat
de stratum i-scholen, die weinig allochtone
leerlingen , in het onderzoek aangeduid als t . 9o
leerlingen , hebben , relatief meer gebruik make n van een meth o de voor begrijpend lezen
dan de scholen van strata 2 e n 3 die met veel
arbeiderskinde ren en kinderen van buitenlandse afkoms t te maken hebben . Scholen die
geen methode voor begrijpend lezen hebben ,
besteden op h e t rooster meer aandacht aan recreatief lezen dan scholen die w el een metho de hebben . D e rro N- onderzoekers cons tateerden dat bij begrijpend lezen het
m e thode- effect vrijwel te verwaarlozen is , ofschoon er e en rel a tief klein voordeel bestaat
voor het wel gebruiken van een m ethode , en
dat ook hier klassikale instructie betere resultaten ge eft dan bijvoorbeeld individuele instruc tie en verwerking .
Een verklaring voor het geringe effect van
methoden moet vo l gens mij ook voor een deel
g e zocht word en in het feit, dat de s cholen in
het P ro N-onderzo e k vooral met oudere methoden werken . Na t99o verschenen inethoden voor be grijpend en studerend lezen , zoals
Wie dit lees t, Ik wee t wat ik lees en Le es j e ivij zer,
bi e den meer mogelijkh e den voor h e t g e ven
van instructi e, maar kom en nog ni et voor in
h et ove rzicht dat een beeld van het methodegebruik in 1989 geeft . Onderzoek van Boonman en Kok (198 5 ) liet zien , dat het in de
meeste van die oudere methoden juist ont bree kt aan e en go ede theoretische basis op
g rond waa rvan er een systematische opbouw
van het leren bes tuderen van te ksten kan
plaatsvinden .
Waarde van het onderzoe k
Eerder gaven we al aan dat het onderzoek bij
S ooo leerlingen plaat svond , waardoor er vanuit
dat aantal gezi en van een gedegen onderzoek
kan worden ge spro ken . Bij de onderzoeksre-

sulfaten moeten echter volgens mij wel een
belangrijke kanttekening geplaatst worden .
Het is de bedoeling van dit P ro ty-onderzoek
een beeld te bieden van de kwaliteit van de
praktijk van het begrijpend lezen halverwege
de basisschool . Opmerkelijk is het dat de on derzoekers eigenlijk meer een wenselijke dan
een werkelijke praktijk onderzocht hebben .
Het is namelijk bekend dat er in de traditie van
de basisschool in de onderbouw weinig aan dacht besteed wordt aan infor m atieve teksten .
Door dan toch de resultaten op dat gebied te
onderzoeken, is het niet vreemd tot de ont dekking te komen dat die erg tegenvallen .
De consequenties voor de leerkrach t
Wat moet een leerkracht in de basisschool - en
dan met name leerkrachten van groep 5 - met
de onderzoeksresultaten? Allereerst wil ik opmerken dat het eigenlijk wenselijk zou zijn,
dat er een review wordt gemaakt van de verschillende onderzoeken die iets te melden
hebben over de kwaliteit van begrijpend lezen
in de basisschool . Daarbij zou ook het rrorronderzoek van enkele jaren geleden over het
begrijpend lezen aan het einde van de basisschool betrokken moeten worden . Door zo'n
review kan er een meer volledig beeld van de
praktijk van begrijpend lezen in de basisschool
ontstaan op basis waarvan gerichte
verbeteringsactiviteiten ondernomen kunnen
worden .
Op basis van het rrorr-onderzoek zouden
leerkrachten - en dan met name in groep S hun eigen leespraktijk kritisch moeten doorlichten . Dit kan door de volgende vragen te
stellen en te beantwoorden :
Hoe zou het technisch lezen in uw groep verbeterd kunnen worden? Bijvoorbeeld krijgt
het voortgezet technisch lezen van de zwakke
lezers in uw groep wel voldoende aandacht?
Welke plaats neemt het technisch lezen in de
methode die u gebruikt in ?
Ga na hoeveel tijd u wekelijks aan begrijpend
lezen besteedt . Is dat bijvoorbeeld minder dan i
uur in de week, dan zou u moeten kijken of die
tijd niet uitgebreid moet worden .
Ga na of uw instructie op het gebied van begrijpend lezen wel effectief is? Is dat niet het
geval verbeter dan uw instructie (bijvoorbeeld
door een betere methode voor begrijpend en
studerend lezen aan te schaffen) .

4 Met welke methode werkt u? Is deze wel geschikt om instructie op het gebied van begrijpend lezen te geven? Besteedt deze methode
voldoende aandacht aan informati eve teksten ?
5 Hoe is uw didactische aanpak? Werkt u misschien teveel met homogene niv eaugroepen?
Geeft u te weinig klassikale instructie?
6 Ga na of de tekst e n in uw leesm e thode of die u
tijdens uw leesonderwijs gebruikt voor uw
leerlingen voldoende interes sant zijn ?
Tot slot zou ik nog will e n opm e rk e n , dat lezen
dermate belangrijk is voor de schoolloopbaan
en de maatschappelijke toekomst van leerlin gen dat het eigenlijk een door deskundigen op
te ste llen mas terplan voor de verbetering van de
praktijk van leesonderwij s re chtvaardigt .
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Bedrukt
Taaldrukken heeft een vaste plaats verworven
in het onderwijs . Vooral in het basisonderwijs
zijn enthousiaste aanhangers van deze vorm
van expressie te vinden . Leerling en brengen
hun ervaringen onder woorden en illustreren
ze , waarna het produkt gestempeld of gedrukt
wordt .
De Stichting Kunstzinnige Vorming Amsterdam (sttvn) organiseerde op io februari 1993
een conferentie over literaire vorming in het
onderwijs, waarbij het taaldrukken centraal
stond . Nu is er een verslag verschenen onder
d e tit el Bewe ringen .
Het eigenzinnig gebruik van witte plekken
in de bladspiegel van het boekje laat geen twijfel bestaan over de bezigheden van eindredacteur en vormgever Henk van Faassen . In het
verslag treedt h ij tweemaal op. Eerst als leider
van de werkgroep Als je op e en goede manier
b eeldend werkt h eet dat i nvloe d op liet tnnlonderwiis, waarin conferentiegang ers zelf met het
taaldrukken experimenteerden . Later wordt
hij geïnterviewd over de vraag of de computer
gebruikt mag worden als taaldrukk er . "De
computer vind ik een storend element , als het
gaat om het uiten van eigen ervaringen, " zegt
hij . "Tekenen via de computer ( . . . ) leidt af van
de inhoudelijke betekenis . "
Andere werkgroepen bogen zich over het
taaldrukken net kleuters , het vinden van een
geschikte taalmethode naast taaldrukken en
over het schrijven van gedichten . Frederice
van Faassen breekt een lans voor taaldrukken
met zij-ins tromers in d e kla s . Kinderen di e
hun ervaringe n in de eigen taal go ed leren uitdrukken, doen dat ook makkelijker bij het leren van een tweede, nieuwe taal .
De SKVA presenteert het taaldrukken als bij drage aan de So c iale Vernieuwing , waarmee de
taalvaardigheid en de communicatieve vaardigheden in het tweede taalonderwijs kunnen
worden bevorderd .
In het hart van het boekje wordt uitgebr e id
verslag gedaan van een ' Open Tafel Gesprek ' .

16o M OE R 1993 .4

De sprekers, die op basisscholen, PABO , SKVA
en de universiteit werkzaam zijn, voeren een
interessante discussie over het vormende aspect van taaldrukken . De resul taten zijn misschien niet meetbaar, maar andere doelen binnen het onderwijs worden -door een toenemend zelfvertrouwen, en betere uitdrukkingsmogelijkheden - vaak sneller berei kt .
Taaldrukken biedt kinderen de mogelijkheid
om initiatief te tonen in het onderwijs .
BeiverinQen . Opbrengst van de confe rentie L iterai re
vorming in liet ondenvijs, Eline Blokslag & Mirjam van Elburg, Amsterdam, mei 1993 . Uitgegeven door de sxvn, Oude Zijds Voorburgwal
302, 10 12 GL , Amsterdam . Tel : oao : 626 30 to .
Prijs : f 8,S o
Tijdens de conferentie werd het boek werken
giet TAALDRUKKEN ervaringen en ideeën gepresenteerd . Dit is een uitgave van Bekadidact,
Baarn, 02 154 : 824 21 . Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar voor f 39,50 •

Tien jaar Les
LesBest is een selectie van artikelen uit tien
jaargangen Les, vaktijdschrift voor docenten
aan volwassen anderstaligen . De artikelen zijn
thematisch geordend in hoofdstukken . Het
merendeel behandelt deelaspecten van het onderwijs Nederlands als tweede taal . Andere
hoofdstukken plaatsen het leren van Nederlands als tweede taal in een breder maatschappelijke en onderwijskundige context . Ze wijzen op het belang van `leren leren', op de
noodzaak van taalonderwijs dat gericht is op
werk of doorstroming en op de noodzaak het
onderwijs zowel inhoudelijk als organisatorisch een intercultureel karakter te geven . Elk
hoofdstuk begint met een inleiding, waarin
een beknopt overzicht wordt gegeven van de
stand van zaken ten aanzien van het thema en
waarin de artikelen worden geïntroduceerd .
LesBest is een overzicht van de stand van zaken zowel voor ervaren docenten, als voor hen
die nog maar kort werkzaam zijn in het onderwijs aan volwassen anderstaligen .
Wil van d en Bereken e. a . (red . ) , LesBest , een s electie. Utrecht, tvea, 199 2 .

AANKONDIGINGE N

Taaladviescommissie van de Taaluni e
Taaladvi esdi e n s t e n en make r s van wo o rden bo e ken en grammatica 's lop e n in hun dage lijk s
we rk tegen taalproblem e n aan die ze ni e t é én ,
twe e, drie kunnen oplo ss en . Die p roblem e n
zijn van dien aa rd dat er b eho e ft e b estaat aan
e en norm e rende in s tanti e di e daarin ee n v o orlopig laat s t e woord he e ft .
Vertegenwoordig e rs van g e noemd e in s tantie s
vormd en een we rkgro e p e n op v e rz oek daarvan heeft d e N ede rland s e Taaluni e een Taa ladvies commis s i e ingeste ld .

D eze co mmi ssie b es taa t uit t sled e n - negen
hoogleraren uit Nederl a nd e n B el g i ë, ee n
journalis t , ee n aute ur en e en uit ge ve r - e n
wordt voorge ze t en do or prof. dr. M . C . van
d e n Toorn .
De commissi e is voorlopi g inge ste ld voor ee n
periode van dri e jaar .
D e Taaladvi esc ommi ss i e h eeft al s o pdra c ht
de sgevraagd adviezen t e g even aan in stanti es
die met normeringskwe sties word e n ge con fronteerd . Deze adviez en kunn e n li gge n op
h e t gebi ed van spelling e n gramm a ti ca , o p
normatiev e aanduidinge n in woord e nbo e k e n
en op stili sti sche kwesti es . Kortom , op all e taale n taalgebruik skwesties . D e zé kwes ti es mo e t e n
lastig zijn e n wel zo las tig dat d e instanti e s
daarover z elf geen definiti ev e uit s praak kun n e n doen .
Individu e l e burgers e n organi s atie s kunnen
g ee n bero ep doen op d ez e commissi e ; vo o r
hun taalprobl e m e n zijn jui s t d e taalad vie sdiensten opgericht .
Ove r d e w erkzaa mh e d e n en advi e z e n van d e
commi ssie wordt ve rs la g ge da an in e e n jaarrapport . Dat w o rdt du s verplichte literatuur !
Voor m eer informati e kan m e n t e rec ht bij
h e t Algem e en Se cretariaat van d e N e derlands e
Taalunie , Stadhoudersplants oen a, 25 17 j ►. Den
Haag , tel . oio : 34 6 95 4 8•

Burkina Faso of Boerkina Fasso, Tokyo
of Tokio ?
Op 21 juni jl . publiceerde de Nederlandse
Taalunie de Lijst met landrrnnnen, Narnen van landen, alsmede opgave van de daarbij behorende bijvoetilijke nnarrnvonrderi en imvonernnnrluirlir~qen en
van de namen van hnofdstetler+ . De Lijst met 2 35
landennamen gaat uit van de staatkundige situatie van maart 1993 ; er is rekening gehouden
met de perikelen rondom het uiteenvallen van
de Sovjetunie en van Joegoslavië (beide komen als zodanig in de Lijst dan ook niet meer
voor) .
De Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen van de Taalunie heeft bij de vaststelling van de schrijfwijze het `donorprincipe'
een belangrijke rol laten spelen . Men gaat
daarbij uit van de officiële naam, hetzij zoals
hij in de taal van het land zelf in Latijns schrift
wordt geschreven, hetzij zoals hij in het Latijns
schrift wordt getranscribeerd volgens een door
het land zelf aanbevolen transcriptiesysteeni .
Vandaar Tokyo voor Tokio (hoewel de kranten
begin juli nog berichtten over de `Tokio-top'
van de c- 7) en Uganda voor Oeganda . Toch
zijn er nog talloze uitzonderingen die zijn terug te voeren op twee categorieën : i) in het
Nederlands bestaat er een gangbare naam voor
het land of de hoofdstad (dus Brazilië in plaats
van Brasil) ; 2) de spelling van de land- of
hoofdstadnaam mag niet leiden tot verwarring
over de juiste uitspraak (dus Manilla in plaats
van Manila) .

De Werkgroep is er zich van bewust dat de
Lijst door velen gekenmerkt kan worden `door
compromissen en niet zo zeer door principiële
zuiverheid' . Dat komt omdat haar keuzes
noodgedwongen soms eerder bepaald zijn
door overwegingen van politieke haalbaarheid
dan van naarnkundige wenselijkheid .
Aanwijzingen over de uitspraak waren toch
ook wel wenselijk geweest . Eveneens had een
wereldkaart een nuttige functie in de publikatie kunnen hebben . Waar liggen bijvoorbeeld
Micronesia, Vanuatu, Saint Kitts en Nevis en de
Tokelau-eilanden ?

De publikatie kent verder wat slordigheden
zoals het verkeerd afbreken van woorden,
het bovenaan een bladzijde starten midden
in een zin zonder dat de zin een begin kent
op de voorgaande bladzijde (er ontbreek t
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dus te ks t ) en h e t twee keer afdrukk en van d e z e lfde zin .
D e verdienste van de Lijst is dat zij helderheid brengt in d e brij van aardrijkskundige na m en waaruit nu g eput wordt . Hopelijk komt
er vo orl o pig rust op h et g e bi ed van a a rdrijks kundig e naamg e ving . De ondertitel van de publikati e geeft aan dat zij de ` Officiële schrijfwijze voor het Nederlandse taalgebied ' is . De
b esta and e wo ord e nboeken zijn in deze du s nu
ve rouderd .
De Lij s t is gepublic ee rd al s nummer 41 va n
d e reeks Voorzetten en uitg e geven door d e
Stichting Biblio graphia Nee rlandic a in Den
Ha ag (P os tbus 907 51, 2509 LT Iaen Haa g) .
Da a r kan de Lij s t b esteld wo rd e n à f 1 3 ,50 .

Inzoomen op het literaire landscha p
D e literaire t eks t tu sse n schrijftafel en etalage is d e
tite l van ee n na sc holing sc ursu s die ve rzorgd
wordt do or d e Rijksuniv e r s it e it Utr e cht .
Tijd e ns de curs u s word e n de ver s chill e nd e
` literaire in s tituti es' be sprok en di e ee n rol spele n bij h e t drukk e n , uitge ve n , ve rspre id e n , verkopen , b e oord e l en en ond erwijze n van lit e ratuur. Ins tantie s al s uitgevers, boekhandel s,
bo eken clubs, bibliotheke n , de literaire kritiek
e n h e t literatuuronde rwijs he bben een grote
invl oed op de mani e r waarop d e t e kst bij d e
l e z e r komt e n do o r h e m o f ha a r wordt ontvan g en .
De volg ende ond e rwe rp e n zullen aan de
orde kom e n :
lit eraire uit g ev e rij e n : wat doen z e, hoe we rken
ze, ho e ontwikk elt h e t N e derl a ndse uitgeverij lands chap zi c h ?
de ve r s pre idin g van bo eke n vro eg er en nu : wat
blijft hetze lfde, wat verand e rt er?
aute ur s make n of brek e n : de invlo e d v a n de li t e raire in stituti e op l e tte rkundi ge re putati es
lit e raire tijdschrifte n : de No u velle Revu e Frnn snise, een Europ ees model vo or het lite raire tijd sc hrift a ls c ultureel pla tfor m
lit e raire l e z e r s : wat we t e n we e rva n ?
De vakgroep Literatuurwetenschap, die de nascholingscursus organiseert, belooft veel aandacht aan de actualiteit te zullen besteden en
ruime gelegenheid voor discussie te scheppen .
De cursus is bedoeld voor afgestudeerden in
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d e Letteren , werkzaam in de culturele sector ,
en voor docent en van de versc hillende talenvakken .
De bijeenkomsten van telkens 2 uur vinden
plaats op vijf donderdage n in oktober en novemb e r . Mw. dr . E . A . Andringa , dr . F. de Glas ,
dr. J .J . Kloek en mw. dr . S . A . Levie verzorgen
de c ursus, die in Utrecht plaatsvindt . Voor
studiemateriaal dient f ?5,- betaald te worden .
Voor inlichtingen en/of aanmelding kunt u
contact opnemen niet mevr. I . Blok,
Muntstraat 4, 3S ta EV, Utrecht . 030 53 82 42 •
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VON - I nfo

Jan Sturm
Van de Voorzitter a.i.

bruik je . Ongeveer in het verlengde daarvan ligt de
Koningsbergerstraat. De Domstadacademie ligt aan
de linker kant.
Het thema dat het bestuur voo r de bijeenkomst
vastgesteld heeft, luidt:

LEREN SCHRIJVEN
Ik verwacht dat deze aflevering van Moer ruimschoots voor eind oktober bij de lezeressen zal binnen rollen . Daarom lijkt het me zinnig nog eens de
informatie te herhalen over de VON-themabijeenkomst die we 'traditiegetrouw' in het najaar organiseren . Eerst maar datum, tijd en plaats . Noteer die
als je dat nog niet gedaan hebt.

De bijeenkomst wordt gehouden op
WOENSDAGMIDDAG

27 OKTOBER 199 3
13 . 30 - 16 . 30
in d e
Domstadacad emie
Koningsbergerstraat
Utrech t
Aansluitend vindt dan ook d e
najaarsledenvergadering
plaats van

16 .30 - 18 . 0 0
Als je je aanmeldt bij het bureau , krijg je de informatie voor de themabijeenkomst en de vergaderstukken voor de ledenvergadering tijdig toegestuurd .
De Domstadacademie ligt op 9 minuten lopen van
de achteru itgang, aan het Jaarbeursplein , van het
Centraal Station in Utrecht .
Als je de trap afkomt, steek je schu i n naar rechts
het Jaarbeursplein over; dan steek je de brede verkeersweg over die erlangs loopt (de Croeselaan) en
ga je naar rechts . Na ongeveer 50 meter ga je links
de Graadt van Roggenweg i n . Rechts van je loopt
de trambaan . De eerste, beveiligde oversteek ge-
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MET
TEKSTBESPREKINGEN
Ik zal niet de hele toelichting herhalen die in de vorige aflevering van Moer heeft gestaan ; ik volsta met
een bondige samenvatting daarvan, maar ik voeg er
nog wat nieuwe informatie aan toe, die ik in de vorige aankondiging niet kwijt kon . Wie alle inhoudelijke
informatie op een rijtje wil hebben, moet dus ook
de vorige Moer raadplegen .
Een tekstbespreking (writing conference) is een gesprek dat een leerling-schrijfster van een tekst in
wording met een ander voert over een versie van
die tekst. Het gesprek kan dus gaan over (een verkenning van) de schrijfopdracht, maar ook over een
eerste kladversie van een uitwerking, over latere
versies of over de volledig geëditeerde eindversie
van de tekst. Die ander kan een docent zijn - voorzover die althans erin slaagt zich `als lezer' en niet
'als beoordelaar' op te stellen - een oudere medeleerling uit een hogere groep die enige scholing gehad heeft in (de techniek van) tekstbespreken of
een mede-leerling uit de eigen groep. De inhoud
van de tekstbespreking dient als basis voor nieuwe
versies van die tekst, behalve natuurlijk als het gaat
om een eindversie . Het aantal tekstbesprekingen
rond één tekst in wording is onder andere afhankelijk van het aantal versies dat een schrijfster produceert ; drie tekstbesprekingen rond een tekst in wording is een gebruikelijk aantal, maar het kunnen er
ook meer worden . Eenzelfde opmerking kan gemaakt worden over de duur van tekstbesprekingen :
die kan uiteen lopen van een paar minuutjes, bijvoorbeeld in een lagere groep van het basisonderwijs, tot meer dan twee uur, bijvoorbeeld in een
groep tweede-jaars studenten aan een universiteit .
Het doel van een tekstbespreking is allereerst om
autonomere schrijvers te 'kweken', dat wil zeggen :
schrijvers die kunnen reflecteren op hun schrijfproces en die door dat reflecteren (meer) greep krijgen

op hun schrijfproces . Ze komen erachter hoe hun
schrijfproces verloopt en krijgen zicht op de karakteristieken van de onderdelen van dat proces . Ze leren ook 'technieken ' om dat schrijfproces te beïnvloeden .
Die gerichtheid op het schrijfproces kan overigens
problemen veroorzaken tijdens de tekstbespreking .
Veel docenten en leerlingen zijn gewend vooral op
het schrijfprodukt, de geproduceerde tekst , te letten veelal in termen van vormaspecten . Vaak gaan didactische aanpakken uit van de vraag : in we l ke op zichten wijkt een geproduceerde tekst af van de
ideale tekst en hoe kan ik bereiken dat een volgen de tekst de ideale tekst beter benadert? Ook aan pakken waarin het herschrijven van eigen teksten
een belangrijke rol speelt, richten zich vaak op de
vraag : Hoe bereik , ik dat de volgende versie van
deze tekst in wording , een betere tekst wordt in termen van de ideale tekst .
Wie zo ' n schri j fverleden heeft - en wie heeft dat
eigenlijk niet? - staat nogal vreemd tegenover zo ' n
schrijfprocesbenadering waarbij herschrijven er niet
zo zeer op gericht is een betere tekst te maken ,
maar een andere tekst die dan ook op een andere
manier geproduceerd wo rdt. Vergelijking van de verschillende processen ' achter' de twee versies geeft
dan meer inzicht . Dat daardoor misschien ook ' bete re ' teksten ontstaan is dan mooi meegenomen .
Op de themabijeenkomst zullen mensen uit heel
verschillende onderwijssoorten over hun ervarin gen met tekstbesprekingen vertellen . Het volgende
komt aan bod .
1

Er is in de afgelopen jaren een 'tekstverwerkings programma' voor het basisonderwijs ontwikkel d
dat ondersteuning biedt aan het stelonderwij s
en dat onder andere geprobeerd heeft gebrui k
te maken van technieken voor tekstbespreking .
Het programma is inmiddels op een aantal basis scholen ' u i tgeprobeerd ' . Ervaringen daarmee zul len op de themamiddag gepresenteerd worden ,
zo mogelijk ook door de betrokken docenten .

2 . In diezelfde afgelopen jaren is er samen met verschillende basisscholen een handleiding voor ste londerwijs gemaakt . De handleiding baseert zich
enerzijds op een zogenaamd fase-model voor
schrijfonderwijs en probeert ande rzijds heel concreet de tekstbespreking te introduceren . Ook
hierover zullen ervaringen gepresenteerd wor -

den op de thema-middag , zo mogelijk ook weer
door betrokken docenten .
3 . Tenminste één Pabo- docent Nederlands heeft
zijn studenten op hun stagescholen laten wer ken met (delen van) het tekstverwerkingspro gramma en (van) de handleiding. We hopen dat
deze studenten op de thema- middag over hun
ervaringen daarmee willen komen vertellen .
4 . Aan de Nijmeegse universiteit is de laatste jaren
hard gewerkt aan een schrijfvaardigheidsprogramma voor eerste en tweede-jaars studenten,
waarin de tekstbespreking een zeer centrale rol
speelt . Groepjes van 2 à 4 tweede-jaars studenten worden toegewezen aan een mentor uit het
derde jaar. De tweede-jaars studenten hebben in
hun eerste jaar al kennis gemaakt met de `theorie' en de praktijk van tekstbesprekingen . De
praktijkervaring hebben ze opgedaan aan de
hand van zogenaamde maatresponse: medestudenten hebben gereageerd op teksten in wording. Ook hebben ze tekstbesprekingen gevoerd
met hun docent.
De mentoren hebben aan het eind van hun tweede
jaar een intensieve scholing gevolgd in tekstbespreking . Elke mentor, gesuperviseerd door een docent,
organiseert nu voor haar/zijn groepje student-schrijvers een reeks individuele tekstbesprekingen volgens een bepaald model . Zowel de mentor als de
student-schrijvers maken verslagen van de tekstbesprekingen en documenteren het schrijfproces . Alle
versies die student-schrijvers produceren worden
opgeslagen ; daarnaast schrijven de student-schrijvers verantwoordingen over hun herschrijvingen .
Zo ontstaat, in de vorm van een dossier, een uitvoerige documentatie over het schrijfproces en leerervaringen van de student-schrijvers . De cursu s
wordt afgesloten met een dossier-onderzoek .
Op de thema-bijeenkomst zullen mentoren en student-schrijvers rapporteren over hun ervaringen,
over praktische problemen en oplossingen daarvoor.
• Er zal dus een breed aanbod van r
rakti'kervarin
1
8en
op de thema - bijeenkomst gepresenteerd worden .
Piet-Hein van de Ven , die als universitair docent heel
nauw bij de opzet en uitwerking van het Nijmeegs
Scriptorium betrokken is en d ie mede-auteur is van
het hoofdstuk over voortgezet schrijfonderwijs in
het handboek Taaldidacti ek aan de basis, is bereid ge vonden om de thema - bijeenkomst in te leiden en
alle presentaties in te kaderen . Wie het ontgaan is :
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van de hand van Piet-Hein van de Ven verschenen
artikelen over schrijfonderwijs in Moer, en wel de
nummers 1992 :8 en 1993 : 1
Het is overigens zeker niet de bedoeling dat de
deelnemers alleen maar zullen zitten luisteren en kijken . Een belangrijk deel van de tijd wordt ingeruimd
voor doen : ze lf een tekst schrijven en zelf tekstbe sprekingen met een collega houden .
Het bestuur hoopt dat het met het vaststellen van
dit thema een goede en interessante keus gemaakt
heeft . Het zou het natuurlijk op hoge prijs stel len
als de VON ' ners deze keus zouden ' belonen ' met
een hoge opkomst ; het l ijkt de moeite waard er een
( vrije) middag aan te spenderen .
Het bestuur doet intussen natuur l ijk ook andere
dingen dan thema - bijeenkomsten voorbereiden .
Daarvan hier een overzicht te geven zou de aantrekkelijkheid van deze rubriek niet verg roten . Maar
het is misschien interessant een enkel onderwerp
te noemen . En dan komt natuurlijk de invoering van
de bas isvorming direct naar voren : bi j na geen enkele
docent komt daar dit cursusjaar en alle volgende
niet m ee in aanraki n g of misschien i n botsin g. Samen met de andere leden van het Platform van vakin houdelijke verenigingen in het voortgezet onderwijs
(VVVO) overlegt het bestuur halfj aarl ijks met het Procesmanagem e nt Basi svorm i ng (PMB) . Het PMB weet
voora l snog de indruk te wekken goed te luisteren
naar deze veldstemmen en een open oo r te hebben
voor heel praktische prob l emen . Ook laat het PMB
er geen misverstand over bestaan dat de invoering
van de basisvorming een tamelijk ` he l se ' klus is waarbij verwachtingen over snelle successen niet al te
hoog mogen zijn . Naar mijn indruk houdt het PMB
ervan de vri j heid van de schol en met betrekking tot
een flink aantal aspecten van de invoering te bena drukken . Sommige collega's wekken wel eens de indruk die vrijheid niet zo erg op prijs te stellen . Ti jde n s het laatste over leg s tond bi jvoo rbeeld het
toekomstig gebruik van l ande lijke toetsen te r discus sie , althans voorzover daa rover al iets bekend is.
Het gaat erop lijken dat een school b ij het omzetten van de ruwe scores in cijfers een flinke eigen be leidsmarge krijgt . Niet iede r een was daar even en thousiast over, al we r d niet alti j d duideli j k waar de
schoen wrong. Interessante di scussiestof leve rden
ook de resultaten van de enquête die het PMB eind
1992 heeft gehouden en die ze jaarlijks wil he rha len . (De enquête kende ve r rassenderwijs een zeer
hoog responsepercentage .) Het verslag van dit over-
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leg is jammer genoeg op dit moment nog niet ver schenen ; misschien dat ik in een volgende aflevering
van deze rubriek nog wat dieper op de inhoud kan
ingaan .
Verwant aan het werk van het PMB is dat van de R evisiecommissie Examenprogramma's Algemene Eindexamenvakken MAVO en VBO . Begin mei van dit jaar
heeft het bestuur met de comm i ss i e over l egd over
een concept examenprogramma Nederlands . Het
bestuu r had stevige k r itiek op het concept waar naar ook deze comm i ssie gewill ig luisterde. Vooral
de relat i e tussen de kerndoelen basisvorming en de
gepresenteerde eindtermen heeft het bestuur on der vuur genomen . Naar de mening van het bestuur
moet het voor leerlingen onmogelijk geacht worden in één jaa r van de kerndoelen naar de eindtermen te komen . Ook had het bestuur veel moeite
met het ontbreken van specificaties van de eindtermen spreken/l uisteren , omdat het vreest dat waar
specificaties ontbreken, geen toetsen ontwikkeld zul len worden .
De commissie toonde zich bij monde van haar
voorzitter zeer dankbaar voor de geleverde kritiek .
Op dit moment is nog niet duidelijk wat de commis sie zal verwerken van de geleverde kritiek . Welis waar is het Raadplegingsrapport inmiddels ve rschenen - in een uiterst summiere vorm, wat niet direct
hoopvol stemt als het gaat om het honoreren van
de kritiek - maar het defin i tieve advies van de com missie aan de minister zal pas 15 september aanstaande gepubliceerd worden . Overigens krij gt het
bestuur dan opnieuw gelegenheid om commentaar
te leveren , dan aan de minister.
Tot zijn verrassing kreeg het bestuur vlak voor de
zome rvakantie de proeftoets Basisvorming Nede rlands van het CITO toegestuurd met het ve rzoek
daarop gericht commentaar te leve ren . Jamme r ge noeg moest dat commentaar op zo korte termi j n ingeleverd wo rden , dat met geen mogelijkheid aan
het ve rzoek voldaan kon worden . Het bestuur heeft
verlenging van de pe r iode aangevraagd , maar daar op nog geen reactie ontvangen . Het bestuur vindt
die toetsen zo belangrijk dat het een werkgroepje
samengeste l d heeft dat de toetsen gaat bestuderen.
Wie daa raan mee wil doen, kan zich melden bij de
secretaris van het bestuur . In een volgende VON Info za l het bestuur vrijwel zeker op de toetsen terugkomen .
Ik wil graag eindigen met een woo rd van dank. In-

grid Evers heeft anderhalf jaar lang met grote inzet
en interesse het secretariaat van het bestuur verzorgd . Haar woon- en werkomstandigheden veran deren zodanig dat ze haar functie ter beschikking
heeft moeten stellen . Gelukkig blijft ze wel lid van
het bestu ur.
Ingrid ,
nam e n s de VON
h ee l erg b e dankt!
Ik hoop dat de nieuwe secretaris, M aarten van
Rooij uit Nijmegen, zich in de volgende VON-Info
aan de VON'ners wil presenteren .
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Lidmaatschap VON /abonnement `Moer '

VON K

Voor 1993 bedraagt de contributie voor leden fis ; leden die een inkomen hebben van
minder dan f3o 00o per jaar, betalen f4o .
Leden krijgen Moer gratis toegezonden . Een
abonnement op Moer kost voor niet-leden
(bibliotheken, boekhandelaren, onderwijscentra en scholen) fyo . Voor studenten kost
een abonnement op Moer het eerste jaar f ► o .
Daarna kan het abonnement worden voortgezet voor f 2 5 per jaar, zolang de studie
duurt .

i/e) nk , h et tijdschrift van v ore Bel gi ë i s voo r
f?o al s suppleme nt ve rkrij g ba a r. U kunt zi c h
abonn e re n via h et bureau va n de VON in
N e d erland .

Een lidmaatschap of abonnement loopt van
i januari t/m 3 i december . Tussentijdse opzegging is niet mogelijk .
Een lidmaatschap of abonnement kan op elk
moment ingaan en geldt voor het lopende
kalenderjaar. Dit betekent dat nieuwe leden
of abonnees de reeds verschenen nummers
kunnen ontvangen zolang de voorraad
strekt . Zonder schriftelijke opzegging voo r
i december aan het bureau van de voN
wordt een lidmaatschap of abonnement auto► natisch verlengd .
Betaal alleen met de u toegezonden acceptgirokaart .
Reproduktieservice
Lez e rs kunnen bij h e t burea u va n de VON
kopie ë n van in Moer ve r sc h en en a rtik e l en
b est e ll e n voo r 15 cent p e r pa g ina plu s p o rt ok os te n .

Copyright O 1993 VON, Heemstede
Moer zal in 1993 zes maal verschijnen
September 199 3

Omslag en ontwerp Alje (althof, Amscrrdani
Lay-out en zetwerk Upset, Utrech t
Druk Kon . Vermande bv, Lelystad

Re dactioneel
12 9

Peter Dienveld en G. Kempen : Zinnen
als bouwwerke n , comput e rprogram ma 's voor grammatica-oefeningen
Oefeningen in zinsontleding en woordbenoeming zijn vaak eentonig . Inbedding in
bestaande computerspellen, zoals Telris, zou
het rendement van het grammatica-onderwijs kunnen verhogen . Dit artikel geeft een
beschrijving van twee nieuwe computerprogramma's voor oefening in woordbenoeming en zinsontleding.

Leesvoer
sxvn, Bedrukt
1(, o
Ti e n j a ar L es
t6 o
Aankondigingen
Taaladvi es commi ss i e v a n de Ta aluni e
i6 ►

Burkina Fa s o o f Bo erkina Fasso , Tokyo
of Tokio ?
161

13 0
Recensies
Cla ry Rave sloot bespree kt Handb oe k Lite ratuurond e rwijs Ne d erlands 1993, het ver s la g van
de e e rst e Dag van h e t lite ratuuro nd erwij s .
1 39

Inzo o me n o p h e t lite rair e landsc h a p
16 2

VON-info
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Ruud J a nsen en Eva M . Tol- Ve rkuyl b espreken Ne derlands in de bas isvo rming. Een praktische didacti ek van H e g e Bonnet , Marti e n de
Boer en Tiddo Eken s .

14 5
B as Kranenburg h eeft Bo uws ten e n voor de basisvorming. Een lee rplan Nede rlan ds van jan Verbee k e .a . kritisc h beke ke n .

15 0
Rob Roze boom b e spre ekt de handleiding
met voorb e eldl essen : Begrijp end leze n van in formatie ve te k s t e n van Marjan Wert s
15 5
Kees Vernooy werpt zijn licht op de onder zoeken naar techni sc h lez en en b e grijp e nd
lezen zoals di e staan b es c hreven in Balans
van het taal o nd erwijs Halverwege de b asissch oo l .
Uitko ms te n va n d e eers te taalpeiling medio ba sisonderwijs .
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