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Inleiding 

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Vlaanderen koos voor ontwikkelingsdoelen en eindtermen die sinds 1997-1998 van kracht 
zijn in het secundair onderwijs en sinds 1998-1999 in het basisonderwijs. Eindtermen 
zijn minimumdoelen die de overheid bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingengroep; 
ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de overheid wenselijk acht voor een bepaalde 
groep van leerlingen. De scholen hebben de opdracht om alle ontwikkelingsdoelen bij hun 
leerlingen na te streven. Ze hebben met andere woorden een inspanningsverplichting. Dit 
in tegenstelling tot eindtermen, waarvoor de scholen een resultaatsverplichting hebben. In 
het kleuteronderwijs, de B-stroom van de eerste graad en het buitengewoon onderwijs zijn 
het ontwikkelingsdoelen, in het lager onderwijs, in de A-stroom van de eerste graad en in 
het aso, bso, kso en tso gaat het om eindtermen. Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn 
belangrijke kwaliteitsnormen van het Vlaamse onderwijssysteem.

In de B-stroom van de eerste graad, het bso, kso en tso heeft de overheid enkel eindtermen 
ontwikkeld voor de basisvorming. Voor de specifieke kunst-, technische en praktijkvakken 
werden tot op vandaag geen eindtermen uitgeschreven. Daarvoor zijn er leerplandoelen die 
elke onderwijsverstrekker of elke school kan ontwikkelen. Ze moeten ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de inspectie. 

Peilingen

Om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs te evalueren, te bewaken en te verbeteren, wil 
de overheid op niveau van het onderwijssysteem weten in welke mate de leerlingen de 
eindtermen of ontwikkelingsdoelen beheersen. Daarom moet de overheid beschikken over 
betrouwbare en objectieve prestatiegegevens van leerlingen. Om die informatie te verzamelen 
heeft de overheid in 2002 een systeem van periodieke peilingen ingevoerd. Peilingen passen 
in ons systeem voor externe en interne kwaliteitszorg. Ze bieden beleidsrelevante informatie 
en leerkansen voor overheid en scholen.

Peilingen geven een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

• In welke mate hebben de leerlingen in het Vlaamse onderwijs (en het Nederlandstalige 
onderwijs in Brussel) de eindtermen of ontwikkelingsdoelen bereikt op het einde van een 
bepaald onderwijsniveau? Welke eindtermen/ontwikkelingsdoelen zitten goed? Met welke 
minimumdoelen hebben ze het moeilijk?

• Zijn er systematische verschillen tussen scholen in het percentage leerlingen dat de 
eindtermen/ontwikkelingsdoelen haalt? Blijven die verschillen bestaan wanneer rekening 
gehouden wordt met hun leerlingenpopulatie?

• Presteren alle leerlingen even goed? In welke mate hangen prestatieverschillen samen met 
bepaalde leerling-, klas- of schoolkenmerken?

• Presteren leerlingen bij een herhalingspeiling beter of minder goed dan bij een eerdere 
peiling? 

Informatie over de Vlaamse peilingsonderzoeken en hun resultaten is te vinden in de 
brochures over de verschillende peilingen en op de website www.ond.vlaanderen.be/dvo/
peilingen 



6

Peilingen over Nederlands

Inmiddels hebben reeds drie peilingen Nederlands plaatsgevonden in Vlaanderen. Bij de 
eerste peiling in het basisonderwijs in 2002 werd de beheersing van een aantal eindtermen 
voor lezen onderzocht. In 2007 vond een herhalingspeiling plaats zodat voor lezen een 
vergelijking gemaakt kon worden met de resultaten op de eerste peiling. In 2010 was de 
3de graad aso, kso en tso aan de beurt. Voor Nederlands beschikken we dus over resultaten 
voor het einde van het basisonderwijs en voor het einde van het secundair onderwijs. In 
deze peilingen werden toetsen afgenomen bij duizenden leerlingen, daarnaast vulden deze 
leerlingen, hun leerkrachten en ouders achtergrondvragenlijsten in over zichzelf, over de 
lessen Nederlands en over de school. Dat biedt een massa aan interessante informatie die kan 
helpen om een discussie over het curriculum Nederlands te onderbouwen. 

Nederlands is niet enkel een vak op zichzelf, het is ook de taal van instructie en 
communicatie in andere vakken, in vakoverschrijdende projecten, in de omgang met 
leerkrachten, directie en andere medewerkers in de school. Resultaten uit deze peilingen 
en andere onderzoeken in verband met de taalvaardigheid van leerlingen bieden stof tot 
nadenken voor het hele onderwijsveld.

De conferentiebundel 

Om die discussie te voeden, werd deze conferentiebundel samengesteld. In een eerste tekst 
legt het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming belangrijke bevindingen 
uit de peiling naast resultaten van andere onderzoeken uit binnen- en buitenland. Op die 
manier reiken we bijkomende referentiegegevens aan om de peilingsresultaten ruimer te 
interpreteren. 

De bundel bevat verder bijdragen van andere onderwijspartners. Het is een ruime waaier aan 
invalshoeken waarin vaak meer dan één aspect aan bod komt. Rechtstreeks of onrechtstreeks 
is er altijd een link met de eindtermen Nederlands en de peilingsresultaten. Omwille van 
die verscheidenheid werd geopteerd voor een alfabetische ordening volgens de naam van de 
auteurs. Hieronder stellen we kort de verschillende bijdragen voor. 

De eerste tekst “Taalgericht vakonderwijs” is van Paul Baeten, leraar hout-houtbewerking 
KTA1 in Diest en navormer taalgericht vakonderwijs, en Jan T’Sas, lerarenopleider didactiek 
Nederlands, Universiteit Antwerpen. Jan T’Sas neemt de introductie van het onderwerp op 
zich aan de hand van een concreet voorbeeld uit een publicatie van de Nederlandse Taalunie. 
Dan is Paul Baeten aan het woord. Hij kijkt vanuit zijn ervaring terug én vooruit: wat heeft 
hij zelf ondervonden als vakleraar die werk wou maken van taalgericht vakonderwijs? welke 
bijstellingen stelt hij voor? Nadien neemt Jan T’Sas de pen weer over. Hij brengt voor de 
vaardigheid spreken de visie van Neil Mercer (Universiteit van Cambridge). Daarbij belicht 
hij het belang van spreken en sprekend leren als werkinstrument. Hij gaat concreet in op het 
voorspelbare stappenpatroon van heel wat klasleergesprekken die weinig of niet uitnodigen 
tot echte interactie. Als alternatief biedt hij de werkwijze van Mercer aan met o.a. strategieën 
en principes die leraren in klas- en groepsgesprekken met hun leerlingen kunnen inoefenen.

Op 27 januari 2012 hebben de Vlaamse ministers Schauvliege (cultuur) en Smet (onderwijs, 
jeugd) aan de Vlaamse regering hun gezamenlijke conceptnota “Groeien in Cultuur” 
voorgesteld. Hij kwam tot stand in de schoot van een Beleidswerkgroep cultuur, jeugd en 
onderwijs, gecoördineerd dor ACCE en CANON Cultuurcel. De werkgroep stelt in de tekst het 
Actieplan Leesplezier voor zoals dat opgenomen is in de conceptnota.



7

“Taalklaar voor het hoger onderwijs? Naar een geïntegreerd talenbeleid van secundaire 
scholen en de Katholieke Hogeschool Limburg” werd geschreven door Guido Cajot, taalcoör-
dinator van de KHLim. Voor hogescholen en universiteiten is het duidelijk dat de overstap 
naar hoger onderwijs een groot probleem is en dat secundaire scholen moeten betrokken 
worden bij het zoeken naar oplossingen. De auteur stelt verschillende initiatieven voor die 
enerzijds de gewenste samenwerking bevorderen, anderzijds het probleem aanpakken. Zo 
is er de resonantiegroep talenbeleid secundair onderwijs/hoger onderwijs (SOHO) waarin 
secundaire scholen en de KHLim willen groeien naar een geïntegreerd talenbeleid. Voor het 
hoger onderwijs zijn er de talige startcompetenties hoger onderwijs, de KHLim-taaltoets en 
-taalcursus. Daarna geeft de auteur het woord aan drie secundaire scholen: het Sint-Francis-
cuscollege in Heusden-Zolder en Regina Mundi in Genk beschrijven kort concrete acties 
uit hun talenbeleid. Het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk beschrijft hoe in de lessen Begeleid 
Zelfstandig Werk-Talen via projectonderwijs competentiegericht en geïntegreerd taalvaar-
digheidsonderwijs wordt opgezet. Ten slotte heeft de KHLim-nascholingscel nog een 
nascholingsaanbod dat gericht is op de secundaire scholen.

“De multimediale context van vandaag en het schoolvak Nederlands – over dragers en 
beelden –“ is een tekst van Bea Claeys die instaat voor de coördinatie en content management 
van www.delathoogvoortalen.be (KlasCement). Zij vestigt de aandacht van de lezer op het 
groeiende belang van lezen en schrijven van en voor het scherm. Dat doet zij ook voor het 
bekijken en interpreteren van beelden. Zij vraagt zich daarbij af of en waar de vaardigheden 
om met beeldschermteksten en met beelden om te gaan, een plek (kunnen) krijgen binnen de 
eindtermen.

De tekst “Een geslaagde transfer? Het leerplan Nederlands en andere vakken met het 
studiegebied Land- en Tuinbouw als voorbeeld” is geschreven door Erik De Bou, studiegebied-
verantwoordelijke en leerplanvoorzitter Land- en Tuinbouw en Marleen Lippens, stafmedewerker, 
coördinator taal en taalbeleid, leerplanvoorzitter Nederlands, beiden werkzaam bij het VVKSO. Zij 
overspannen met hun tekst het hele proces van taalgericht vakonderwijs: vanaf het leerplan 
Nederlands tot de realisatie op de klasvloer van het leerplan Planttechnische wetenschappen. 
De tekst begint met een voorstelling van de visie op het vak en de algemene doelen in het 
VVKSO-leerplan Nederlands. De volgende stap laat zien waarom en hoe leerplanvoorzitters 
van andere vakken geïntroduceerd worden in taalbeleid en taalgericht vakonderwijs en 
welke rol de ontwikkelde groeilijnen Nederlands daarin spelen. In het studiegebied Land- en 
Tuinbouw gaat men nog een stap verder: in samenwerking met een groepje leraren wordt 
voor dit studiegebied lesmateriaal ontwikkeld en ter beschikking gesteld van de scholen. Een 
voorbeeld laat zien hoe taal daarin een uitdrukkelijke plaats krijgt. Die schrijf- en teamsessies 
leiden op zichzelf tot meer inzicht in de noden van de leraren.

In de tekst “Spreek- en gespreksvaardigheid in tso” stellen Maggy Dekens, pedagogisch 
adviseur bij het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en pedagogisch begeleider Rand en Taal, en 
Jean-Marie Neven, pedagogisch adviseur OVSG (o.a. nijverheidstechnische studierichtingen) eerst 
de peilingsresultaten voor de vaardigheid spreken (solliciteren) voor. Zij lichten voor deze 
vaardigheid positieve tendensen en knelpunten toe en formuleren aanbevelingen op macro-, 
meso- en microniveau. Zowel maatregelen op het beleidsniveau (bv. genoeg lesuren en 
pedagogisch comfort voor de leerkrachten Nederlands), als op het schoolniveau (bv. vakover-
schrijdende samenwerking) en op het niveau van de leerkracht (bv. de mogelijkheden van de 
geïntegreerde proef ten volle benutten) komen aan bod.

“De droom van een tanker” werd geschreven door Jella di Perna, directeur KTA1 in Diest. Zij 
is sterk vertrouwd met taalbeleid vanuit vroegere functies, o.a. als nascholer en pedagogisch 
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begeleider. Zij geeft, met haar leerlingen voor ogen, bedenkingen bij de peilingsresultaten 
voor de optiegroep mechanica-elektriciteit en sport. Dat tso-leraren hun leerlingen 
overschatten, verbaast haar niet direct. Ze licht toe hoe zij met haar school aan de taalvaar-
digheid van de leerlingen wil werken en welke hindernissen daarbij genomen moeten worden. 
En wat dat met een tanker te maken heeft.

“Een ondersteunende rol voor het vak Nederlands in de 3de graad Humane Wetenschappen 
of een gedeelde verantwoordelijkheid” is een tekst die geschreven werd door Inneke 
Fichefet, pedagogisch begeleider GO! voor secundair onderwijs, gedrags- en cultuurweten-
schappen, opvoedkunde en toegepaste psychologie en Jan Lecocq, pedagogisch adviseur GO! voor 
Nederlands. Zij zien een uitdaging én een kans voor het vak Nederlands om mee te werken 
aan het verwachte profiel voor deze leerlingen. Zij maken duidelijk hoe dat binnen de marges 
van de leerplannen Nederlands al kan vanaf de eerste graad secundair onderwijs. Zij werken 
genuanceerd uit hoe de leerplandoelen van vakken als gedragswetenschappen vragen om 
samenwerking met Nederlands, meer bepaald in functie van het beoogde niveau aan taalvaar-
digheid en hoe dat ook kan met de onderzoekscompetentie in Humane Wetenschappen. 
Daarbij zetten ze een boompje op over OVUR en taakgricht werken. Tot slot wordt een 
invulling gegeven aan sterk taalvaardigheidsonderwijs binnen Humane Wetenschappen.

De tekst “De rol van het vak Nederlands in de 3de graad Personenzorg van het technisch 
secundair onderwijs” is van dezelfde auteurs: Inneke Fichefet, pedagogisch begeleider GO! voor 
secundair onderwijs, gedrags- en cultuurwetenschappen, opvoedkunde en toegepaste psychologie 
en Jan Lecocq, pedagogisch adviseur GO! voor Nederlands. Zij vertrekken van de sterke 
sociale oriëntering van dit studiegebied en de vereiste competenties die daaruit voorvloeien 
zoals flexibel kunnen samenwerken en omgaan met mensen (interculturaliteit), en sterk 
taalvaardig zijn (interactie). Ze werken voor de drie pijlers van taalvaardigheidsonderwijs: 
context, taalsteun en interactie met concrete voorbeelden uit hoe de leraar Nederlands aan de 
talige doelstellingen van het studiegebied kan bijdragen in zijn vak. En hoe hij dan tegelijk 
voor zijn eigen vak werkt. Daarin wordt ook evaluatie belicht als een krachtige manier van 
gestuurd leren. Nadien leggen ze een band tussen de ontwikkeling van de interculturele 
gerichtheid en het vak Nederlands, meer bepaald via literatuuronderwijs en het werken met 
en aan interactie. Voor de stage en de geïntegreerde proef wordt aangetoond dat een vroege 
samenwerking rendeert.

Met “Nederlands, ook in het kunstatelier, op het podium …” brengt de auteur, Marleen 
Lippens, stafmedewerker VVKSO, coördinator taal, taalbeleid en kso, de lezer binnen in de wereld 
van het kunstsecundair onderwijs. De bespreking van de peilingsresultaten Nederlands in de 
pedagogische werkgroep Kunst vormt de basis van deze tekst. De eigenheid van het kso biedt 
verscheidene aanknopingspunten voor de verbetering van de taalvaardigheid bij de leerlingen. 
Dat is o.a. zo met het belang dat aan verantwoording van eigen keuzes wordt gehecht. Dat 
leidt tot heel wat spreekkansen waarvan in de tekst voorbeelden worden gegeven. 

“Iedereen drukt zich op zijn manier uit. Iedereen interpreteert op zijn manier taaluitingen.” 
werd geschreven door Alex Maes, onderwijsinspecteur technische vakken (hout-bouw) en 
Roger Van den Borre, onderwijsinspecteur talen. In het eerste deel van de tekst worden 
bevindingen van de inspectie i.v.m. taalonderwijs aangehaald. Het gaat dan onder andere om 
het beheersingsniveau van de eindtermen door de leerlingen, taalbeschouwing, tekstsoorten, 
een integratieve aanpak binnen het vak Nederlands, … maar ook taalbeleid en het draagvlak 
ervoor. In een tweede deel wordt de focus verruimd vanuit het recht op goed onderwijs voor 
elke leerling: naast de gesproken en geschreven taal, kan binnen een bredere opvatting van 
‘taal’ een boodschap ook op andere manieren worden overgebracht.
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In “Gelaarsd, gespoord en geletterd” is ook geGOKt!” vergelijkt Iris Philips, wetenschappelijk 
medewerker Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven), talige instapvereisten voor lees- en 
schrijfvaardigheid voor het hoger onderwijs met de eindtermen Nederlands van de 3de graad 
secundair onderwijs. Nadien doet zij voorstellen om de kloof tussen ‘de subjectieve eindmeet’ 
en de startmeet te overbruggen op leerlingniveau, leerkrachtniveau en schoolniveau. Zij 
stelt daarbij het gelijknamige project van het Centrum voor taal en Onderwijs voor dat een 
krachtige leeromgeving creëert door middel van betekenisvolle taken, ondersteuning door 
interactie en een veilig en positief klimaat.

In “Wiskunde en taal” door Els Sas, leerkracht wiskunde KA Antwerpen en educatief medewerker 
Centrum Nascholing Onderwijs, Universiteit Antwerpen, spreekt de auteur de leraar wiskunde 
aan. Ze probeert via enkele concrete voorbeelden uit haar dagelijkse praktijk als leraar 
wiskunde in een multiculturele school met een waaier aan thuistalen, en als nascholer 
talenbeleid invulling te geven aan de drie belangrijkste pijlers van taalgericht vakonderwijs: 
interactie, context, taalsteun. Zij geeft voorbeelden waaruit blijkt dat taal inherent is aan 
wiskunde en dus niet ‘iets wat er bovenop komt’ zowel op het vlak van de interactie als 
van de context. Taalsteun gaat over het toetsen van wiskunde en de daarvoor noodzakelijke 
woordenschat zoals dat bij vraagstukken o.a. het geval is. Onder de kop samenwerking houdt 
ze daarvoor een pleidooi met als vertrekpunt dat persoonlijke initiatieven te kleinschalig 
blijven. 

In de laatste bijdrage wordt “Het project ‘Taalontwikkelend Lesgeven” voorgesteld door 
Dorothea Van Hoyweghen, gewestcoördinator neerlandistiek Orde van den Prince. In dit project 
worden voor de lerarenopleidingen vijf instructiefilmpjes gemaakt waarbij leraren uit het 
kleuter- en basisonderwijs, en uit de drie graden van het secundair onderwijs op een taalont-
wikkelende manier lesgeven. In de tekst wordt eerst toegelicht wat aan de basis ligt van dit 
project: de zorg om taal en taalbeleid in de lerarenopleidingen, met een verwijzing naar de 
verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid en van de secundaire scholen. Dan gaat het 
over de opzet en inhoud van de filmpjes. Maar deze filmpjes vormen slechts een faciliterend 
onderdeel van een heel raderwerk dat heel wat inspanningen vraagt volgens de auteur die de 
tekst afsluit met een oproep tot ondersteuning.

We sluiten de bundel af met een samenvatting van de reacties op de consultatieronde. Na de 
bekendmaking van de resultaten werd iedereen uitgenodigd om aan de hand van een korte 
vragenlijst te reflecteren over de peilingsresultaten. Als insteek voor het kwaliteitsdebat op de 
conferentie werden in dit deel de reacties samengevat per consultatievraag.

Op zoek naar aanbevelingen voor verbeteracties

Meer dan een decennium geleden stemde het Vlaamse Parlement voor het eerst de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen Nederlands. Uit drie grootschalige peilingen leren 
we hoever we staan in de realisatie van deze (geactualiseerde) minimumdoelen. Er zijn 
belangrijke vaststellingen gedaan. Ze vormen stof tot nadenken voor al wie bij het onderwijs 
betrokken is. Ligt de lat te hoog, te laag, of juist goed voor Nederlands? Moeten we ervoor 
zorgen dat meer leerlingen de minimumdoelen bereiken? Moeten er andere accenten in 
het curriculum gelegd worden? Zijn er aanpassingen nodig aan eindtermen, leerplannen, 
didactisch materiaal, lerarenopleiding, nascholing begeleiding, inspectie, schoolbeleid – voor 
alle vakken? Moet er ingezet worden op de ondersteuning van specifieke doelgroepen? 
Deze conferentiebundel wil een vertrekpunt bieden voor een kwaliteitsdebat dat leidt tot 
aanbevelingen voor verbeteracties.
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De lees-, luister- en spreekvaardigheid van Vlaamse  
leerlingen op het einde van het secundair onderwijs: een 
analyse van Vlaams en internationaal onderzoek 

Afdeling Projecten: EVC-Curriculum-Kwalificaties  
Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

Inleiding

In 2010 vond in opdracht van minister Smet een grootschalige peiling Nederlands plaats. Met 
dit onderzoek werd getoetst in welke mate leerlingen voor het vak Nederlands de eindtermen 
van de basisvorming voor de vaardigheden lezen, luisteren en spreken in de derde graad 
algemeen, technisch en kunstsecundair onderwijs (aso, tso en kso) bereiken en met welke 
leerling-, klas- en schoolkenmerken de prestaties van leerlingen samenhangen. De focus 
werd gelegd op maatschappelijke taalvaardigheid: “Beschikken jongeren op het einde van het 
secundair onderwijs over voldoende taalvaardigheid om zelfstandig te kunnen functioneren in 
de maatschappij?” 

Uit de resultaten van deze peiling kwamen een aantal bevindingen naar voor. Het loont de 
moeite die naast resultaten van andere peilingen of onderzoeken te leggen. Zo krijgen we een 
zicht op wat gelijkloopt en wat afwijkt en kunnen we de resultaten in een ruimere context 
plaatsen. 

In deze bijdrage zullen we de resultaten vergelijken met resultaten uit:

- De Vlaamse peilingen over Nederlands in het basisonderwijs (2002, 2007)

- Vlaamse peilingen over andere leergebieden en vakken

- Programme for International Student Assessment, PISA (2009)

- Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS (2006)

- Nationaal onderzoek uit Nederland

Hieronder worden eerst kort de opzet en de globale resultaten van de peiling Nederlands 
(lezen, luisteren en spreken) op het einde van het secundair onderwijs toegelicht. Vervolgens 
wordt meer inhoudelijk gekeken naar de peilingsresultaten. Daarna gaan we op zoek naar 
factoren die samenhangen met verschillen in leerlingprestaties. Tot slot wordt ingezoomd 
op het feit dat Nederlands in Vlaanderen de instructietaal is, en wordt er gezocht naar de 
samenhang tussen anderstaligheid en prestaties in andere leergebieden en vakken. In elk deel 
worden de bevindingen uit de peiling Nederlands op het einde van het secundair onderwijs 
geplaatst naast de bevindingen uit ander onderzoek.

Globale resultaten voor lezen, luisteren en spreken

Opzet en resultaten van de peiling Nederlands in de derde graad aso-kso-tso

Op 18 mei 2010 legden 3957 leerlingen van het tweede leerjaar van de derde graad aso, 
kso en tso uit 150 vestigingsplaatsen van 149 secundaire scholen schriftelijke lees- en 
luistertoetsen af. Om voldoende onderbouwde uitspraken over het kso te kunnen doen, 
deden bijkomend 380 extra kso-leerlingen (uit 5 extra scholen) mee. Daarnaast vulden 
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de leerlingen, hun ouders en leerkrachten Nederlands een achtergrondvragenlijst in. Zes 
leerlingen per school legden ook een spreekproef af. In totaal namen 888 leerlingen deel aan 
deze praktische proef. In deze peiling werden dus de vaardigheden lezen, luisteren en spreken 
getoetst.

Lezen en luisteren

Deze peiling stelt de maatschappelijke taalvaardigheid centraal. Dit onderzoek gaat niet na 
of leerlingen voldoende gewapend zijn om het hoger onderwijs met succes aan te vatten, 
maar wel of ze taaltaken in situaties uit het dagelijkse leven kunnen uitvoeren. Omwille 
van deze onderzoeksfocus toetst de peiling enkel eindtermen over taaltaken bij tekstsoorten 
waarmee men in het dagelijkse leven geconfronteerd wordt, zoals formulieren, contracten, 
advertenties, reclamefilmpjes, artikels uit kranten en tijdschriften, informatiebrochures, 
debatten, toespraken, entertainmentprogramma’s op radio of tv, … (ET 2, ET 12, ET 14). De 
formulering van de getoetste eindtermen is voor aso, kso en tso dezelfde. Deze peiling werd 
niet afgenomen in het bso omdat daar andere eindtermen gelden. 

In de getoetste eindtermen geven het publiek en het verwerkingsniveau een indicatie van 
de moeilijkheidsgraad. Zo is een tekst voor de leerling zelf (bijvoorbeeld een mail van een 
klasgenoot) meestal gemakkelijker dan een tekst die gericht is aan een onbekend publiek 
(bijvoorbeeld een politiek debat). De getoetste eindtermen verwijzen steeds naar teksten 
voor een onbekend publiek. Het verwerkingsniveau geeft aan wat een leerling met de talige 
inhouden moet doen om de taaltaak goed uit te voeren. Voor formulieren en administratieve 
teksten verwachten de eindtermen het structurerende verwerkingsniveau. Voor de overige 
lees- en luisterteksten is dat het beoordelende verwerkingsniveau. De verwerkingsniveaus zijn 
hiërarchisch gestructureerd: een hoger verwerkingsniveau impliceert een lager verwerkings–
niveau. Bijvoorbeeld, als leerlingen de informatie uit een bepaalde tekst kunnen beoordelen, 
zijn ze ook in staat geweest om informatie uit de tekst te halen (beschrijvend verwerkings–
niveau) en die informatie te ordenen (structurerend verwerkingsniveau). In de peiling komen 
daarom de verschillende verwerkingsniveaus aan bod.

Daarnaast worden in deze peiling ook eindtermen getoetst over strategieën die men kan 
inzetten om lees- en luistertaken tot een goed einde te brengen, zoals de betekenis van 
onbekende woorden afleiden (ET 3 en ET 15) of om stappen die gezet kunnen worden bij het 
plannen en uitvoeren van en het reflecteren over lees- en luistertaken (ET 4 en 16).

Uit de peiling Nederlands blijkt dat op het einde van de derde graad aso, kso en tso in totaal 
83 procent van de leerlingen de getoetste eindtermen over lezen en luisteren beheerst. Deze 
leerlingen beschikken over de nodige taalvaardigheden om op het vlak van lezen en luisteren 
zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. 

Toch is er variatie in de resultaten van de leerlingen uit de verschillende onderwijsvormen: 
leerlingen uit het kso en tso presteren gemiddeld minder goed voor beide vaardigheden 
(Tabel 1). In het aso bereikt 93 procent van de leerlingen de eindtermen voor lezen en 
luisteren. In het kso is dat ongeveer drie kwart van de leerlingen en in het tso 7 op de 10 
leerlingen. Het is opvallend dat leerkrachten verwachten dat meer dan 90 procent van hun 
leerlingen de eindtermen voor beide vaardigheden bereiken. Vooral in het kso en het tso 
overschatten leerkrachten het aantal leerlingen dat de eindtermen in werkelijkheid beheerst. 
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Tabel 1: Percentage leerlingen uit aso, kso en tso dat de eindtermen voor lezen en luisteren haalt

onderwijsvorm lezen luisteren

aso 93% 93%

kso 76% 75%

tso 70% 71%

De resultaten per onderwijsvorm moeten evenwel genuanceerd worden aangezien er binnen 
een onderwijsvorm prestatieverschillen bestaan tussen de optiegroepen. In het tso is deze 
variatie het grootst. Zo behaalt ongeveer 80 procent van de leerlingen uit het studiegebied 
‘chemie’ de getoetste eindtermen lezen en luisteren. In de studiegebieden handel, 
mechanica-elektriciteit, personenzorg en sport beheerst 70 à 75 procent van de leerlingen 
deze eindtermen. Leerlingen uit de overige optiegroepen, zoals autotechnieken, bouw- en 
houtkunde, bouwtechnieken, hotel, schoonheidsverzorging, … presteren doorgaans minder 
goed: gemiddeld bereikt 63 procent de eindtermen luisteren en 55 procent de eindtermen 
lezen (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage leerlingen dat de eindtermen lezen en luisteren beheerst per optiegroep
 

lezen luisteren

aso  
economie 
humane wetenschappen 
klassieke talen 
moderne talen 
wetenschappen

93 
92 
88 
97 
94 
95

93  
92 
88 
97 
94 
94

tso  
chemie 
handel 
mechanica-elektriciteit 
personenzorg 
sport 
overige tso-studiegebieden

70 
79 
76 
70 
74 
71 
55

71  
81 
70 
75 
74 
69 
63

kso 76 75

De resultaten voor lezen en luisteren lijken sterk op elkaar. Voor de meeste optiegroepen zijn 
de resultaten voor beide vaardigheden nagenoeg identiek. 

Spreken

Spreken werd exemplarisch getoetst met een praktische proef. Daarbij staat eindterm 8 en 
meer bepaald het voeren van een sollicitatiegesprek centraal. Solliciteren is voor de leerlingen 
immers een realistische en maatschappelijk relevante opgave. Tijdens de spreekproef werden 
ook aspecten van eindtermen 9 en 10 getoetst. In deze proef voerde de leerling in de rol 
van sollicitant voor een vakantiejob individueel een sollicitatiegesprek met de toetsas-
sistent. De toetsassistent volgde daarbij nauwgezet een vooraf vastgelegde gespreksleidraad. 
Van elk gesprek werd een geluidsopname gemaakt. Het gesprek werd globaal beoordeeld 
door de toetsassistent en door een beoordelaar. De toetsassistent gaf meteen na het gesprek 
een globale beoordeling, waarbij zowel rekening gehouden werd met de verbale als de 
non-verbale communicatie. De beoordelaars waren leraren Nederlands die daarvoor een 
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vorming hadden gekregen. Zij gaven een talige, inhoudelijke en globale beoordeling op basis 
van de geluidsopname. De meeste leerlingen maakten globaal een goede indruk (Tabel 3). 

Volgens de toetsassistenten slaagt meer dan 94 procent van de leerlingen erin om de inhoud 
van hun boodschap op een vlotte, overtuigende en dynamische manier over te brengen. 
De verschillen tussen de onderwijsvormen zijn minimaal, enkel in het studiegebied sport 
maakt een kwart van de leerlingen een minder goede algemene indruk. De beoordelaars 
waren wat strenger in hun oordeel: zij gaven aan 80 procent van de leerlingen een gunstig 
globaal oordeel. Bovendien is ook het verschil tussen aso- en kso-leerlingen enerzijds en 
tso-leerlingen anderzijds aanzienlijk groter. Volgens de beoordelaars brengt minder dan de 
helft van de leerlingen uit het studiegebied mechanica-elektriciteit zijn boodschap vlot en 
overtuigend over.

Tabel 3: Percentage leerlingen dat van de beoordelaar en de toetsassistent een gunstige globale beoordeling kreeg 
voor het sollicitatiegesprek 

Beoordelaar Toetsassistent

totale steekproef 80 94

aso 
 economie 
 humane wetenschappen 
 klassieke talen 
 moderne talen 
 wetenschappen

87 
89 
86 
89 
81 
88

96 
96 
98 
96 
91 
95

tso 
 chemie 
 handel 
 mechanica-elektriciteit 
 personenzorg 
 sport 
 overige tso-studiegebieden

71 
81 
73 
49 
81 
83 
71

93 
90 
93 
91 
96 
75 
94

kso 84 90

Wat leert ons ander onderzoek?

Hieronder worden de algemene peilingsresultaten voor de 3 vaardigheden vergeleken met 
ander Vlaams onderzoek en met internationaal vergelijkend onderzoek waaraan Vlaanderen 
deelgenomen heeft. Voor lezen bestaat er wel wat interessant vergelijkingsmateriaal. Lezen 
is de vaardigheid waaraan zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs de 
meeste tijd besteed wordt tijdens de lessen Nederlands. Dat blijkt uit de bevraging van 
de leerkrachten in de peilingen Nederlands in basis- en secundair onderwijs. De klemtoon 
op leesvaardigheid weerspiegelt zich blijkbaar ook in de aandacht die in toetsen en testen 
besteed wordt aan deze vaardigheid, en dat zowel op klasniveau, op schoolniveau als op 
internationaal niveau. In het onderwijs wordt verhoudingsgewijs minder onderwijstijd 
besteed aan luisteren en spreken, terwijl dit toch 2 vaardigheden zijn die in het dagelijkse 
leven zeer veel gebruikt worden. De beheersing van luisteren en spreken wordt ook veel 
minder getoetst en onderzocht. Hierdoor zullen vooral voor leesvaardigheid de peilings-
resultaten in een ruimer perspectief geplaatst worden. Voor luisteren is er enkel een 
vergelijking mogelijk met de peiling Nederlands in het basisonderwijs. Spreken komt in deze 
vergelijking niet aan bod, aangezien de beheersing van deze vaardigheid moeilijk te evalueren 
is via grootschalig onderzoek. 
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Luisteren

Vlaamse peilingen over Nederlands in het basisonderwijs

In de peiling Nederlands van 2007 werd bij leerlingen van het zesde leerjaar lager onderwijs 
nagegaan in welke mate de eindtermen lezen en luisteren werden bereikt. Net als in de 
peiling Nederlands op het einde van het secundair onderwijs waren de resultaten voor 
luisteren sterk gelijklopend met de resultaten voor lezen. Voor luisteren had 87 procent 
van de leerlingen de getoetste eindtermen onder de knie. Dat is iets meer dan op het einde 
van het secundair onderwijs waar 83 procent van de leerlingen (aso, tso, kso samen) de 
eindtermen beheerst.

Lezen

Programme for International Student Assessment (PISA) bij 15-jarigen

PISA, een internationaal vergelijkende studie van de ‘Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling’ (OESO), meet 3-jaarlijks de leesvaardigheid, de wiskundige 
en wetenschappelijke geletterdheid van 15-jarigen. In veel landen eindigt de school- of 
leerplicht immers op 16 jaar. De focus wordt telkens op 1 van de 3 domeinen gelegd. In 
2000, 2003 en 2006 werden respectievelijk lezen, wiskunde en wetenschappen uitgebreid 
getest. In 2009 was het opnieuw de beurt aan lezen. Dat maakt een vergelijking tussen de 
leesvaardigheidsscores mogelijk. Leesvaardigheid wordt er gedefinieerd als ‘het begrijpen, het 
gebruiken van, het reflecteren op en het zich inlaten met geschreven teksten, zodat iemand 
zijn doelen kan bereiken, zijn kennis en capaciteiten kan ontwikkelen en kan participeren in 
de maatschappij’. Het gebruik van de termen ‘vaardigheid’ en ‘geletterdheid’ geeft aan dat 
ook in PISA functionele kennis en vaardigheden worden getoetst die mensen ertoe in staat 
stellen om actief te functioneren in de maatschappij. Leesvaardigheid wordt onderverdeeld 
in 7 opeenvolgende vaardigheidsniveaus. Op basis van zijn score wordt de leerling op een 
bepaald vaardigheidsniveau gesitueerd. Niveau 2 wordt internationaal als basisniveau voor 
leesvaardigheid beschouwd. Vanaf dat niveau vertonen leerlingen leesvaardigheden die het 
hen mogelijk maken om efficiënt en productief aan het dagelijkse leven deel te nemen. Tabel 
4 illustreert de 7 vaardigheidsniveaus voor lezen.

Uit PISA 2009 blijkt dat Vlaanderen internationaal tot de top behoort qua leesvaardigheid 
(Tabel 5). Slechts 6 landen behalen een significant beter resultaat (zie donkergroene blok 
in de tabel). Daarvan is Finland het enige Europese land met een hogere gemiddelde score 
dan Vlaanderen. Nederlandse leerlingen behalen een iets lagere gemiddelde score die echter 
niet betekenisvol verschilt van de resultaten van de Vlaamse leerlingen. De landen in het 
lichtgroen ten slotte hebben een gemiddelde score die significant lager is dan die van de 
Vlaamse leerlingen.
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Tabel 4: Overzicht van de vaardigheidsniveaus voor leesvaardigheid in PISA 2009

Niveau Ondergrens Vaardigheden van de leerlingen

6 708 punten Leerlingen moeten meerdere conclusies, vergelijkingen en tegenstellingen kunnen 
maken die zowel gedetailleerd als precies zijn. Ze moeten kunnen aantonen dat 
ze één of meer teksten volledig en tot in detail begrijpen en dat ze de informatie 
uit meer dan één tekst kunnen integreren. Taken op dit niveau vragen van de 
lezer om met niet vertrouwde ideeën om te gaan wanneer duidelijk tegenstrijdige 
informatie gegeven wordt en om abstracte categorieën te genereren ter interpre-
tatie. Bij reflectietaken moet de lezer een hypothese opstellen bij een complexe 
tekst of onvertrouwd onderwerp en daarbij verschillende criteria of perspectieven 
in overweging nemen.

5 626 punten Bij lokaliseertaken op dit niveau moet de lezer verschillende stukken verdoken 
informatie, die interfereert met relevante informatie in de tekst, terugvinden. 
Reflectievragen vereisen een kritische evaluatie of het opstellen van een hypo-
these die berust op gespecialiseerde kennis. Zowel de reflectie- als de interpreta-
tievragen verwachten een volledig en gedetailleerd begrijpen van een tekst waar-
van de inhoud of vorm onvertrouwd is. Alle taken op dit niveau vragen typisch 
het omgaan met concepten die tegengesteld zijn aan de verwachtingen.

4 553 punten Lokaliseertaken op dit niveau verwachten dat de lezer verschillende stukken 
ingebedde informatie terugvindt of organiseert. Sommige taken verwachten dat 
de betekenis of nuances van de taal in een deel van de tekst geïnterpreteerd en 
gekaderd wordt binnen de volledige tekst. Andere interpretatievragen verwach-
ten dat categorieën in een onvertrouwde context worden begrepen en toegepast. 
Lezers moeten aantonen dat ze lange of complexe teksten waarvan de inhoud 
niet vertrouwd is correct begrijpen.

3 480 punten Lezers moeten verschillende stukken informatie in een tekst kunnen lokalise-
ren en in sommige gevallen de relatie tussen verschillende stukken tekst kun-
nen achterhalen. Interpretatietaken verwachten dat verschillende stukken tekst 
geïntegreerd worden om zo de hoofdidee te achterhalen, een relatie ertussen te 
begrijpen of de betekenis van een woord of zin af te leiden. Vaak is de noodza-
kelijke informatie niet opvallend aanwezig of is er veel tegenstrijdige informatie. 
Reflectietaken op dit niveau kunnen verbanden, vergelijkingen of verklaringen 
vragen of verwachten dat de lezer een bepaald kenmerk van de tekst evalueert.

2 407 punten Bij lokaliseertaken moeten lezers één of meerdere stukken informatie terugvin-
den die mogelijks moet afgeleid worden of aan verschillende voorwaarden moet 
voldoen. Bij andere taken moeten lezers de hoofdgedachte in een tekst herken-
nen, verbanden begrijpen of de betekenis afleiden uit een gedeelte van een tekst 
waar de informatie niet in het oog springt en de lezer eenvoudige gevolgtrekkin-
gen moet maken. Typische reflectievragen verwachten een vergelijking of ver-
schillende verbanden tussen de tekst en informatie van buitenaf door een beroep 
te doen op persoonlijke kennis en ervaringen.

1a 335 punten De lezer kan één of meerdere expliciet geformuleerde stukken informatie in 
een tekst lokaliseren, kan dat hoofdthema van een tekst of de bedoeling van de 
auteur construeren en/of een eenvoudig verband leggen tussen informatie in een 
tekst en algemene alledaagse kennis. De informatie is duidelijk aanwezig in de 
tekst en vaak is er ook geen tegenstrijdige informatie.

1b 262 punten Taken op dit niveau verwachten dat de lezer één stuk informatie dat expliciet en 
opvallend vermeld staat in een korte syntactische tekst met gekende context en 
teksttype kan lokaliseren. De tekst helpt de lezer bijvoorbeeld door herhalingen 
van de informatie, tekeningen of bekende symbolen. Tegenstrijdige informatie is 
nauwelijks aanwezig. Bij interpretatievragen moet de lezer enkel een eenvoudige 
verbinding maken tussen stukken informatie die dicht bij elkaar staan.
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Tabel 5: Gemiddelde prestatie van de landen voor leesvaardigheid in PISA 2009

Landen Gemiddelde prestatie voor leesvaardigheid
Shanghai China 556
Korea 539
Finland 536
Hongkong China 533
Singapore 526
Canada 524
Nieuw-Zeeland 521
Japan 520
Vlaanderen 519
Australië 515
Nederland 508
België 506
Noorwegen 503
Estland 501
Zwitserland 501
Polen 500
Ijsland 500
Duitstalige Gemeenschap 499
Liechtenstein 499
Turkije 497
Duitsland 497
Ierland 496
Frankrijk 496
Taipei China 495
Denemarken 495
Verenigd Koninkrijk 494
Hongarije 494
OESO-gemiddelde 493
Franstalige Gemeenschap 490
Portugal 489
… …
Servië 442
Bulgarije 429
Uruguay 426
Mexico 425

De toplezers worden in PISA gedefinieerd als leerlingen op vaardigheidsniveaus 5 en 6. In 
Vlaanderen scoort minstens 1 leerling op 8 op niveau 5 (Tabel 6). Dat is bijna dubbel zoveel 
als het internationale percentage van 7.6 procent. Aan de onderkant van de verdeling zien we 
dat 13.4 procent van de Vlaamse leerlingen niveau 2 niet haalt en dus niet over de basislees-
vaardigheden beschikt. Dat is een aanzienlijke groep, maar toch zijn er maar 7 landen waar 
dit percentage lager ligt. 
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Tabel 6: Percentage leerlingen volgens hun hoogste niveau voor algemene leesvaardigheid in PISA 2009

Niveau Punten OESO-gemiddelde Vlaanderen

Niveau 6 Meer dan 707.8 punten 0.8% 0.7%

Niveau 5 625.6 tot 707.8 punten 6.8% 11.8%

Niveau 4 552.9 tot 625.6 punten 20.7% 26.9%

Niveau 3 480.2 tot 552.9 punten 28.9% 27.2%

Niveau 2 407.5 tot 480.2 punten 24.0% 20.1%

Niveau 1a 334.6 tot 407.5 punten 13.1% 10.3%

Niveau 1b 262 tot 334.6 punten 4.6% 2.7%

Leerlingen uit het aso scoren zowel in PISA 2003, 2006 als 2009 beter dan leerlingen uit 
het tso, kso en bso. Leerlingen uit het aso presteren gemiddeld op leesvaardigheidsniveau 4, 
leerlingen uit het tso en kso op niveau 3 en die uit het bso op niveau 2. 

Hoewel Vlaanderen qua leesvaardigheid bij de koplopers behoort, nemen de prestaties in 
vergelijking met de vorige cycli geleidelijk af. Het percentage leerlingen dat het basisniveau 
voor leesvaardigheid niet bereikt, steeg tussen 2000 en 2009 met 1 procent, terwijl de groep 
Vlaamse toppresteerders daalde van 16 naar 13 procent. Deze daling is niet significant, maar 
wel tegengesteld aan de internationale tendens. Vooral leerlingen uit het tso halen in PISA 
2009 significant lagere leesvaardigheidsscores dan in de vorige cycli (Tabel 7). 

Tabel 7: De gemiddelde leesvaardigheidsscore per onderwijsvorm over de PISA cycli

Onderwijsvorm PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009

aso 594.7 589.4 592.9

tso 524.0 521.5 509.7

kso 551.7 534.0 537.7

bso 435.2 422.4 431.1

 Significant hoger ten opzichte van 2009 

Vlaamse peilingen over Nederlands in het basisonderwijs

In 2007 werd door middel van een peiling reeds de beheersing van de eindtermen begrijpend 
lezen en luisteren op het einde van het basisonderwijs onderzocht. Voor begrijpend lezen was 
deze peiling een herhaling van de allereerste peiling in 2002. Hierdoor kunnen de resultaten 
van beide peilingen in de tijd vergeleken worden.

De peiling Nederlands in het basisonderwijs van 2007 laat voor lezen globaal genomen 
gelijkaardige resultaten zien als de peiling Nederlands op het einde van de derde graad. Voor 
begrijpend lezen behaalt 89 procent van de leerlingen de getoetste eindtermen lezen voor het 
basisonderwijs. Dat resultaat ligt volledig in de lijn met de eerste peiling lezen in het basison-
derwijs (2002). Toen haalde ook 89 procent van de leerlingen de eindtermen voor lezen.

PIRLS 2006 in het vierde leerjaar lager onderwijs

PIRLS, een 5-jaarlijks onderzoek van ‘The International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement’ (IEA), gaat de leesvaardigheid van leerlingen in het 4e jaar lager 
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onderwijs na. Het onderzoek vond voor het eerst plaats in 2001. Aangezien Vlaanderen pas 
sinds 2006 deelneemt, is er nog geen informatie over trends beschikbaar. Daarvoor zijn 
immers meerdere metingen nodig. In tegenstelling tot PISA maakt PIRLS gebruik van toetsen 
die gebaseerd zijn op het onderwijscurriculum voor begrijpend lezen. Om te onderzoeken 
hoeveel procent van de leerlingen in een land een bepaalde leesstandaard haalt zijn 4 
benchmarks ontwikkeld (Tabel 8).

Tabel 8: Overzicht van de leesstandaarden in PIRLS 2006

Standaarden Ondergrens Omschrijving

Gevorderde 
standaard

625 De leerlingen bezitten de basisleesvaardigheden. Ze zijn in staat expli-
ciet genoemde onderdelen uit informatieve teksten te herkennen, te 
vinden en te reproduceren, met name informatie uit het begin van 
een tekst. Daarnaast beantwoorden ze enkele vragen waarvoor directe 
gevolgtrekkingen uitgevoerd moeten worden correct.

Hoge standaard 550 De leerlingen zijn redelijk leesbekwaam, met name betreffende verha-
lende teksten. Ze zijn in staat de letterlijke betekenis van een plot te 
herkennen, enkele conclusies te trekken en sommige verbanden te zien. 
In de informatieve teksten kunnen ze gebruik maken van structuuron-
dersteunende tekstelementen, informatie vinden voorbij de beginnende 
delen van de tekst en twee informatie-elementen uit de tekst halen bij 
het beantwoorden van een vraag.

Middenstandaard 475 Leerlingen zijn vaardige lezers. Ze zijn bijvoorbeeld in staat belangrijke 
informatie die op verschillende plaatsten in de tekst staat op te sporen 
en informatie uit de tekst te gebruiken bij de uitleg van antwoorden. Ze 
gebruiken tekstkenmerken om te navigeren door een informatieve tekst, 
leggen verbanden en maken inferenties. De leerlingen zijn in staat de 
hoofdgedachte van een tekst te herkennen, herkennen enkele tekstka-
rakteristieken en –elementen en zijn in staat een begin te maken met 
het integreren van ideeën en informatie uit een tekst.

Lage standaard 400 Leerlingen zijn in staat informatie te integreren uit verschillende delen 
van een tekst en beantwoorden de vragen volledig op basis van infor-
matie uit de tekst. Ze kunnen informatie interpreteren en tonen dat ze 
de functie van tekstkenmerken begrijpen. Leerlingen geven volledige 
antwoorden en demonstreren hun kunde in het begrijpen en interprete-
ren van een tekst en het integreren van details.

In PIRLS 2006 is Vlaanderen geen koploper qua leesvaardigheid in het 4e leerjaar, maar 
behoort het tot een ruimere kopgroep. Met een score van 547 punten neemt Vlaanderen 
de 13e plaats in op 45 deelnemende landen en scoort het ruim boven het internationale 
gemiddelde van 500. Bij het interpreteren van dit vergelijkend cijfermateriaal moet er 
evenwel rekening mee gehouden worden dat de bevraagde leerlingen in bepaalde landen, 
zoals Luxemburg, Rusland, Zweden, … gemiddeld wat ouder zijn dan in Vlaanderen. Wanneer 
gekeken wordt naar de gecorrigeerde leesscores neemt Vlaanderen internationaal een 8e 
plaats in (Tabel 9). Binnen de West-Europese landen komt Vlaanderen op de 2e plaats en 
Nederland op de 3e. Wanneer rekening gehouden wordt met de leeftijd van de leerlingen, 
zakt Luxemburg van de koppositie naar de 12e plaats, net boven Wallonië. In vergelijking 
met Nederland zijn er geen significante verschillen op het vlak van gemiddelde leesprestaties. 
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Tabel 9: Leesprestaties en leeftijd per land, geordend op voor leeftijdsverschillen gecorrigeerde leesscore in PIRLS 
2006

Landen Gemiddelde score 
zonder leeftijds-

correctie 

Leeftijd Score na correctie  
voor leeftijd

Hong Kong 564 10,0 568,3

Italië 551 9,7 559,0

Russische Federatie 565 10,8 558,1

Singapore 558 10.4 556,7

Vlaanderen 547 10,0 550,8

Nederland 547 10,3 546,6

Hongarije 551 10,7 545,5

Duitsland 548 10,5 544,8

Verenigde Staten 540 10.1 542,9

Zweden 549 10,9 540,2

Engeland 539 10,3 538,6

Bulgarije 547 10,9 538,7

Oostenrijk 538 10,3 537,6

China Taipeï 535 10,1 537,9

Denemarken 546 10,9 537,2

Nieuw-Zeeland 532 10,0 536,3

Schotland 527 9,9 532,2

…

Frankrijk 522 10,0 525,8

Polen 519 9,9 524,7

Spanje 513 9,9 518,2

IJsland 511 9,8 518,1

Israël 512 10,1 514,9

Luxemburg 557 11,4 513,2

Wallonië 500 9,9 505,5

Noorwegen 498 9,8 504,6

…

Marokko 323 10,8 316,1

Zuid-Afrika 302 11,9 251,7

In Vlaanderen haalt 7 procent van de leerlingen de gevorderde standaard. Dat is evenveel als 
het internationale gemiddelde, maar in meer dan de helft van de landen zijn er procentueel 
meer ‘zeer goede lezers’ in het 4e leerjaar. Er zijn dus relatief weinig toppresteerders voor 
lezen in Vlaanderen. Wel zijn er meer leerlingen die de hoge, midden- en lage standaard 
halen dan het internationale gemiddelde. Nagenoeg alle leerlingen in Vlaanderen bereiken de 
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laagste standaard (Tabel 10). Bijna alle leerlingen beheersen dus de basisleesvaardigheden. 
Daarmee staat Vlaanderen op kop samen met o.a. Nederland en Luxemburg. 

Opvallend voor Vlaanderen en Nederland is dat de verschillen in leesvaardigheid tussen de 
leerlingen klein zijn in vergelijking met de andere landen. We hebben niet echt een kop- 
of staartgroep. Ons leesonderwijs lijkt in het lager onderwijs te leiden tot relatief gelijke 
prestaties. De zwakke leerlingen doen het dus goed in Vlaanderen, maar wellicht worden de 
sterke leerlingen voor lezen niet maximaal gestimuleerd.

Tabel 10: Vlaamse en internationale gemiddelde percentages per standaard in PIRLS
Standaarden Vlaanderen Internationaal gemiddelde

Gevorderde standaard 7% 7%

Hoge standaard 49% 41%

Middenstandaard 90% 76%

Lage standaard 99% 94%

Overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende onderzoeken voor leesvaardigheid

Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat zowel in het basisonderwijs als in het secundair 
onderwijs de leesprestaties van de leerlingen in het Vlaamse onderwijs globaal genomen 
goed zijn. De meeste leerlingen behalen de eindtermen. In het basisonderwijs haalt ongeveer 
10 procent van de leerlingen de minimumdoelen niet. In het secundair onderwijs (aso, 
tso, kso samen) is dat ongeveer 17 procent. Ook internationaal blijkt uit PISA en PIRLS dat 
Vlaanderen behoort tot de ruime kopgroep en halen de meesten het niveau van basislees-
vaardigheid. In PIRLS (4e leerjaar lager onderwijs) behaalt slechts 1 procent de lage standaard 
niet (en 10 procent haalt de middenstandaard niet), in PISA 2009 blijkt dat ongeveer 13 
procent van de 15-jarigen in Vlaanderen het niveau van basisleesvaardigheid niet bereikt. 

In het secundair onderwijs lijken de prestatieverschillen tussen leerlingen groter te worden 
dan in het basisonderwijs. In de peiling en in PISA zetten aso-leerlingen beduidend betere 
leesprestaties neer dan kso- en tso-leerlingen. PISA 2009 geeft aan dat er vooral in tso 
minder goede leesprestaties worden neergezet dan in de vorige PISA-cycli. 

Een belangrijk verschil tussen PIRLS en PISA zit evenwel in het aantal ‘toppresteerders’. In het 
4e leerjaar van het basisonderwijs (PIRLS) telt Vlaanderen in vergelijking met andere landen 
relatief weinig toppresteerders. In het secundair onderwijs (PISA) heeft Vlaanderen ongeveer 
dubbel zoveel toplezers als het internationale gemiddelde. 

De resultaten van PIRLS en PISA zijn op het eerste gezicht niet geheel gelijklopend. Volgens 
het PIRLS-rapport zijn deze verschillen deels te wijten aan het onderwijsniveau dat bevraagd 
werd. Daarnaast kan ook de verschillende onderzoeksbenadering de resultaten beïnvloed 
hebben. PIRLS onderzoekt hoever leerlingen staan die het in het onderwijs even ver gebracht 
hebben en probeert te meten wat in het onderwijs beoogd wordt. PISA daarentegen vergelijkt 
jongeren van een bepaalde leeftijdsgroep (die verspreid zitten over verschillende leerjaren, 
basisopties, onderwijsvormen en studierichtingen) en toetst wat volgens de OESO in het 
onderwijs nagestreefd zou moeten worden.
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De prestaties voor lezen, luisteren en spreken onder de loep

Uit de algemene resultaten van nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat leerlingen in 
Vlaanderen goed scoren op het vlak van lees-, luister- en spreekvaardigheden. Toch zeggen 
deze globale percentages en rankings weinig over wat leerlingen goed kunnen en waarmee 
ze nog moeilijkheden ondervinden. Een inhoudelijke analyse op basis van verwerkings–
niveaus, moeilijkheidsgraad, tekstsoort, tekstkenmerken, … nuanceert de algemene prestaties. 
Hieronder worden eerst kort de resultaten op de peiling Nederlands in de derde graad 
weergegeven voor de verschillende vaardigheden. Vervolgens worden deze resultaten 
geplaatst naast de bevindingen uit ander onderzoek.

Analyse van de peilingsresultaten voor lezen, luisteren en spreken

Lezen en luisteren

Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen de resultaten voor lezen en de resultaten 
voor luisteren. De tekstcomplexiteit heeft een grote impact op de moeilijkheidsgraad 
van de opgaven. Voor beide vaardigheden hebben leerlingen meer moeite met opgaven 
over wervende teksten (activerende of persuasieve teksten), en presteren ze beter voor 
informatieve of diverterende teksten. Ze stellen zich vaak nog te weinig kritisch op ten 
opzichte van wervende teksten of de media. Een behoorlijk aantal leerlingen doorziet de 
bedoeling van de auteurs van dergelijke teksten niet. 

Leerlingen presteren beter voor lezen en luisteren wanneer ze informatie letterlijk uit een 
tekst moeten selecteren (beschrijvend verwerkingsniveau) dan wanneer ze informatie moeten 
afleiden, combineren, ordenen, interpreteren of evalueren (structurerend en beoordelend 
verwerkingsniveau). 

Zowel voor lezen als luisteren presteren leerlingen beter bij teksten die aansluiten bij hun 
leefwereld en die handelen over thema’s waar ze op korte termijn mee geconfronteerd 
worden, dan bij abstracte teksten. 

Voor lezen blijken leerlingen erin te slagen om informatie te selecteren uit administratieve 
teksten met een informatief doel. Ze hebben wel meer moeite met contracten: ze slagen er 
niet altijd in om de werkelijke draagwijdte van de bepalingen in een contract correct in te 
schatten of toe te passen op een concrete situatie. 

Hoewel aso-leerlingen voor deze vaardigheden algemeen beter presteren dan leerlingen uit 
het kso en het tso, kampen leerlingen uit de verschillende onderwijsvormen blijkbaar wel met 
gelijkaardige problemen. 

Spreken

Ongeveer 80 à 90 procent van de leerlingen krijgt van de beoordelaars een voldoende voor 
5 van de 6 inhoudelijke criteria (Tabel 11). Ze kunnen aan de hand van een advertentie 
aangeven welke aspecten van de job voor hen aantrekkelijk of moeilijk zijn en waarom. Ze 
verstrekken op een uitgebreide en gestructureerde manier relevante informatie over hun 
studierichting en vrijetijdsbesteding. Met overtuigende argumenten kunnen ze aantonen 
dat ze de geschikte persoon zijn voor de job. Ze kunnen verbanden leggen tussen de job 
en de eigen professionele of persoonlijke toekomst. Enkel bij het beantwoorden van vragen 
over de eigen persoon waren de resultaten minder goed. Een derde slaagt er niet in om met 
voorbeelden uit het eigen leven te illustreren dat ze eigenschappen bezitten die nuttig zijn 
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voor de job of om bij de keuze van een referentiepersoon een positief beeld te schetsen van 
zichzelf. 

Tabel 11: Percentage leerlingen dat voldoende haalt op de inhoudelijke criteria van de spreekproef 
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totale steekproef 66 87 85 88 77 79

aso 
 economie 
 humane wetenschappen 
 klassieke talen 
 moderne talen 
 wetenschappen

68 
71 
69 
74 
57 
60

91 
91 
90 
91 
87 
93

87 
88 
86 
87 
91 
84

89 
89 
89 
90 
94  
83

80 
79 
77 
83 
89 
77

81 
84 
85 
76 
75 
83

tso 
 chemie 
 handel 
 mechanica-elektriciteit 
 personenzorg 
 sport 
 overige tso-studiegebieden

63 
81 
70 
36 
78 
58 
58

82 
86 
83 
78 
88 
83 
75

84 
81 
84 
78 
91 
83 
84

86 
100 
87 
75 
91 
92 
86

73 
71 
76 
64 
75 
75 
76

76 
76 
80 
67 
77 
67 
78

kso 76 84 81 85 81 79

Ook voor 5 van de 6 talige criteria krijgt 80 à 90 procent van de leerlingen een gunstige 
beoordeling (Tabel 12). De meesten tonen een goede woordenschatbeheersing en produceren 
samenhangende zinnen met cohesiebevorderende woorden. Ze spreken voldoende 
verstaanbaar en maken gebruik van de standaardtaal. Vlotheid is het enige talige criterium 
waarvoor meer dan een kwart van de leerlingen een onvoldoende krijgt.
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Tabel 12: Percentage leerlingen dat voldoende haalt op de talige criteria van de spreekproef 

standaard-
taal

verstaan-
baarheid

woorden- 
schat

cohesie vlotheid

totale steekproef 81 84 91 87 72

aso 
 economie 
 humane wetenschappen 
 klassieke talen 
 moderne talen 
 wetenschappen

88 
81 
86 
94 
87 
91

88 
90 
87 
91 
92 
83

96 
94 
94 
98 
100 
93

90 
90 
87 
92 
91 
90

81 
81 
82 
85 
77 
76

tso 
 chemie 
 handel 
 mechanica-elektriciteit 
 personenzorg 
 sport 
 overige tso- 
 studiegebieden

73 
71 
76 
62 
77 
92 
75

78 
71 
82 
64 
81 
83 
85

87 
95 
87 
77 
94 
92 
86

84 
90 
82 
74 
91 
83 
86

62 
62 
61 
48 
77 
58 
63

kso 85 89 89 89 69

Ook voor spreken zijn er prestatieverschillen tussen de leerlingen uit de verschillende 
onderwijsvormen en binnen de onderwijsvormen. Leerlingen uit het aso presteren voor 
alle criteria beter dan het gemiddelde voor de totale steekproef, terwijl tso-leerlingen het 
voor alle criteria minder goed doen. Binnen het tso zijn er soms grote verschillen tussen 
de studiegebieden, waarbij vooral leerlingen uit mechanica-elektriciteit minder goed zijn 
in solliciteren. Leerlingen uit kso halen voor sommige criteria vergelijkbare resultaten als 
de tso-leerlingen, terwijl ze voor andere criteria even goed of zelfs beter presteren dan de 
aso-leerlingen. Opvallend zijn vooral hun goede resultaten voor de doelstellingen die een 
reflectie op het eigen functioneren vereisen. 

Wat leert ons ander onderzoek?

Voor luisteren en lezen worden de peilingsresultaten basis- en secundair onderwijs met 
elkaar vergeleken. Voor de vaardigheid lezen worden eveneens de analyses van de interna-
tionale onderzoeken PISA en PIRLS in deze vergelijking betrokken. Daarenboven wordt er over 
het muurtje gekeken naar de resultaten van grootschalige onderzoeken in het Nederlandse 
primair en voortgezet onderwijs. 

Lezen

PISA

In PISA 2009 werd binnen algemene leesvaardigheid een onderscheid gemaakt tussen 
‘toegang en lokaliseren’, ‘integreren en interpreteren’ en ‘reflecteren en evalueren’. Elke 
leerling kreeg een score voor algemene leesvaardigheid en een score voor elk van de 3 
onderdelen. 

PISA 2009 laat zien dat leerlingen het best presteren voor ‘toegang en lokaliseren’. Dat zijn 
opgaven waarbij ze informatie in teksten moeten terugvinden, selecteren en verzamelen. Dat 
is enigszins vergelijkbaar met het beschrijvende verwerkingsniveau in de Vlaamse eindtermen. 
Figuur 1 toont een voorbeeldopgave voor ‘toegang en lokaliseren’. Deze opgave bevindt zich 
qua moeilijkheidsgraad op de grens tussen vaardigheidsniveau 4 en 5.
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HOOGTERECORD MET EEN LUCHTBALLON

De Indiaase bestuurder Vijaypat Singhania heeft op 26 november 2005 
het hoogterecord voor luchtballonnen verbroken. Hij is de eerste die in een 
luchtballon op 21.000 meter boven zeeniveau vloog.

Zijsleuven 
kunnen 
worden 
geopend om 
warme lucht 
uit de ballon 
te laten om te 
dalen.

Hoogte:  49m

 Grootte van 
een traditionele  

luchtballon

Stof: Nylon
Vullen: 2,5 uur
Grootte: 453.000 m3 
(normale ballon: 481 m3)
Gewicht: 1.800 kg
Mand: Hoogte: 2,7 m  Breedte: 1,3 m

Gesloten drukcabine met 
geïsoleerde ramen.
Aluminium constructie, 
zoals bij vliegtuigen.
Vijaypat Singhania droeg 
tijdens de vlucht een 
ruimtepak.

De luchtballon 
is vertrokken 
in de richting 
van de oceaan. 
Toen de 
ballon in de 
straalstroom 
terechtkwam, 
werd hij weer 
naar het land 
gedreven.

Hoogterecord: 
21.000 m

Zuurstof: slechts 4 % 
van wat er op de grond 
aanwezig is

Vorig record: 19.800 m

Temperatuur: – 95 
°C

Jumbojet: 10.000 m

New DelhiGeplande 
landingszone

483 km

Mumbai

Vraag 3: LUCHTBALLON
Vijaypat Singhania gebruikte technieken die komen uit twee andere soorten transport. Welke soorten transport zijn dat?   
1. …………………………………………
2. …………………………………………
Bedoeling van de vraag: Informatie terugvinden; twee stukken expliciete informatie terugvinden in een schematische, 
beschrijvende tekst. 
Maximale score: verwijst zowel naar vliegtuigen/vliegvaart (1) als naar ruimtevaart (2)
Volledig correct antwoord: 623 scorepunten (vaardigheidsniveau 4) 
Gedeeltelijk correct antwoord: 458 scorepunten (vaardigheidsniveau 2)

Figuur 1: Voorbeeldopgave voor ‘toegang en lokaliseren’ uit PISA 2009

Bijna 20 procent van de Vlaamse leerlingen scoort voor ‘toegang en lokaliseren’ op de 2 
hoogste leesvaardigheidsniveaus, terwijl dat bij de algemene leesvaardigheid maar om 12.5 
procent van de 15-jarigen gaat (Tabel 5). Dat is een puike prestatie. Alleen Shanghai-China 
heeft nog meer toppresteerders voor dit onderdeel. Daarnaast is ook het aantal Vlaamse 
leerlingen dat onder het basisvaardigheidsniveau 2 presteert kleiner, namelijk 10.7 procent 
in vergelijking met 13.4 procent bij algemene leesvaardigheid. Enkel in Hongkong-China, 
Shangai-China en Korea ligt dat percentage lager. Wanneer we de gemiddelde prestaties van 



25

de verschillende landen vergelijken, neemt Vlaanderen de derde plaats in met 537 punten. 
Dat is significant beter dan de prestaties voor algemene leesvaardigheid. Finland is het enige 
Europese land waarvan de gemiddelde score niet betekenisvol verschilt van de Vlaamse. 
Nederlandse leerlingen behalen met 519 punten een gemiddelde score die significant lager 
ligt dan die van de Vlaamse leerlingen. In Vlaanderen zijn leerlingen dus zeer goed in het 
selecteren van informatie die in de tekst aanwezig is.

Tabel 13: Percentage leerlingen volgens hun hoogste niveau voor ‘toegang en lokaliseren’ 

Niveau Punten OESO-gemiddelde Vlaanderen

Niveau 6 Meer dan 707.8 punten 1.4% 2.9%

Niveau 5 625.6 tot 707.8 punten 8.1% 16.6%

Niveau 4 552.9 tot 625.6 punten 20.9% 27.1%

Niveau 3 480.2 tot 552.9 punten 27.5% 25.3%

Niveau 2 407.5 tot 480.2 punten 22.4% 17.2%

Niveau 1a 334.6 tot 407.5 punten 12.6% 8.0%

Niveau 1b 262 tot 334.6 punten 5.0% 2.3%

Onder niveau 1b Minder dan 262 punten 2.0% 0.4%

‘Integreren en interpreteren’ definieert PISA als het ‘verwerken van wat gelezen wordt om 
betekenis te geven aan de tekst’. Om te kunnen integreren moet een leerling relaties tussen 
de delen van de tekst begrijpen, zoals oorzaak-gevolg, probleem-oplossing, … Daarnaast 
veronderstelt interpreteren het verlenen van betekenis aan iets wat niet expliciet in de tekst 
vermeld staat. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het structurerende verwerkingsniveau. 
Figuur 2 toont een eenvoudige opgave uit PISA 2009 waarbij de leerlingen 4 gebeurtenissen 
uit een fabel in de juiste volgorde moeten plaatsen. Deze opgave bevindt zich op vaardig-
heidsniveau 1a.
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DE VREK EN ZIJN GOUD
Een fabel van Aesopus

Een vrek verkocht alles wat hij bezat en kocht een klomp goud, die hij begroef in een gat in de grond naast een oude 
muur. Hij ging er iedere dag naar kijken. Een van zijn werklieden, die het was opgevallen dat hij de plek regelmatig 
bezocht, besloot hem in de gaten te houden. De arbeider ontdekte al gauw het geheim van de verborgen schat, groef de 
aarde uit, stuitte op de klomp goud en stal deze. Toen de vrek bij zijn volgende bezoek zag dat het gat leeg was, rukte hij 
de haren uit zijn hoofd en barstte in gejammer uit. Een buurman die zag dat hij overmand was door verdriet en hoorde 
wat de oorzaak ervan was, zei: “Treur niet langer, neem liever een steen en leg die in het gat, en stel je voor dat het goud 
daar nog steeds ligt. Daar zul je evenveel plezier van hebben, want toen het goud er nog lag, bezat je het niet, want je 
deed er helemaal niets mee.”

Vraag 1: DE VREK
Lees de volgende zinnen en nummer deze in de volgorde waarin de gebeurtenissen in de tekst plaatsvinden. 

De vrek besloot al zijn geld in een klomp goud om te zetten. ❏

Een man stal het goud van de vrek. ❏

De vrek groef een gat en verstopte zijn schat daarin. ❏

De buurman van de vrek zei dat hij het goud door een steen moest vervangen. ❏

Bedoeling van de vraag: Interpreteren; de gebeurtenissen in een verhaal in een juiste volgorde plaatsen.  
Maximale score: alle vier juist in de volgorde 1,3, 2, 4. Alle andere antwoorden krijgen geen punten. 
Correct antwoord: 372 scorepunten (vaardigheidsniveau 1a)

Figuur 2: Voorbeeldopgave voor ‘integreren en interpreteren’ uit PISA 2009

Het grootste aantal Vlaamse leerlingen dat onder basisniveau 2 presteert, vinden we terug 
in het onderdeel ‘integreren en interpreteren’: 15.1 procent van de leerlingen in vergelijking 
met 13.4 procent bij de algemene leesvaardigheidsschaal. Toch behoort Vlaanderen ook 
voor dit onderdeel tot de groep landen met het grootste aantal hoogpresteerders (Tabel 14). 
Net als in Shanghai-China, Singapore, Finland, Hongkong-China, Nieuw-Zeeland, Korea, 
Japan, Canada, Australië, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten presteren meer dan 
10 procent van de leerlingen op de 2 hoogste vaardigheidsniveaus. Met 515 punten voor 
interpreteren en integreren ligt de gemiddelde Vlaamse prestatie 4 punten lager dan de 
Vlaamse score voor algemene leesvaardigheid. Dat verschil is niet significant. De Vlaamse 
score voor interpreteren en integreren is significant beter dan het OESO gemiddelde van 493 
punten, maar is niet significant verschillend van de Nederlandse score.

Tabel 14: Percentage leerlingen volgens hun hoogste niveau voor ‘integreren en interpreteren’ 

Niveau Punten OESO-gemiddelde Vlaanderen

Niveau 6 Meer dan 707.8 punten 1,1 % 1,1%

Niveau 5 625.6 tot 707.8 punten 7,2% 12,2%

Niveau 4 552.9 tot 625.6 punten 20,2% 25,2%

Niveau 3 480.2 tot 552.9 punten 28,1% 25,6%

Niveau 2 407.5 tot 480.2 punten 24,2% 21,0%

Niveau 1a 334.6 tot 407.5 punten 13,6% 11,3%

Niveau 1b 262 tot 334.6 punten 4,6% 3,3%

Onder niveau 1b Minder dan 262 punten 1,1% 0,5%
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PISA-opgaven over ‘reflecteren en evalueren’ vereisen dat leerlingen een verband leggen 
tussen eigen kennis of ervaringen en de informatie in de tekst en dat ze die op basis daarvan 
beoordelen. Dat stemt grosso modo overeen met het beoordelende verwerkingsniveau. In 
Figuur 3 wordt een opgave over reflecteren en evalueren uit PISA overgenomen. De leerlingen 
moeten een beroep opgeven waarbij telewerken niet echt mogelijk is en de reden hiervoor 
uitleggen. Om deze vraag correct te kunnen beantwoorden, moeten ze de link leggen tussen 
de informatie in de tekst en kennis buiten de tekst, aangezien de tekst geen beroep vermeldt. 
Leerlingen die op vaardigheidsniveau 3 presteren of hoger zouden deze vraag in principe 
moeten kunnen oplossen.

TELEWERKEN
De weg naar de toekomst 
Denk je eens in hoe geweldig het zou zijn om te “telewerken”1 en de elektronische snelweg op te gaan om al je werk 
te doen per computer of per telefoon! Dan hoef je niet meer opgepropt in bussen te staan of in overvolle treinen, en 
evenmin vele uren verliezen door het pendelen tussen thuis en de plek waar je werkt. Dan kun je werken waar je maar 
wilt – wat zou dat kansen bieden op de arbeidsmarkt!

Monique

Een ramp in het verschiet 
Minder reisuren en daardoor minder energieverbruik, dat is natuurlijk een prima idee. Maar daarvoor moet het openbare 
vervoer worden verbeterd of moet ervoor worden gezorgd dat de werkplekken in de buurt liggen van waar mensen 
wonen. Het ambitieuze idee dat iedereen gaat telewerken leidt er alleen maar toe dat mensen meer en meer alleen 
aandacht voor zichzelf zullen hebben. Willen wij dan echt dat we nog minder het gevoel hebben bij een gemeenschap te 
horen?

Richard

1 De term “telewerken” is begin jaren ‘70 bedacht door Jack Nilles voor een manier van werken waarbij mensen op een computer werken ver van een 

centraal kantoor (bijvoorbeeld thuis) en hun gegevens en documenten telefonisch naar het hoofdkantoor doorsturen. 

Vraag 7: TELEWERKEN 
Noem één soort werk waarbij het lastig zou zijn om te “telewerken”. Leg uit waarom je dit antwoord gegeven hebt.

Bedoeling van de vraag: Reflecteren op de inhoud van een tekst en die evalueren. Reeds bestaande kennis gebruiken 
om een voorbeeld te bedenken dat past binnen een categorie die in de tekst is beschreven. 
Maximale score: De leerling verdient een maximale score als hij/zij een soort werk noemt en daarbij een plausibele 
verklaring geeft waarom iemand die dat soort werk doet niet zou kunnen telewerken. In het antwoord MOET (impliciet 
of expliciet) staan waarom men fysiek in bij dat werk moet aanwezig zijn (bv. : “In de bouw omdat het moeilijk is met 
hout en stenen te werken vanop afstand”).  
Correct antwoord: 524 scorepunten (vaardigheidsniveau 3)

Figuur 3: Voorbeeldopgave voor ‘reflecteren en evalueren’ uit PISA 2009

De gemiddelde Vlaamse score voor ‘reflecteren en evalueren’ bedraagt 517 punten in PISA 
2009. Dat is 2 punten lager dan het Vlaamse gemiddelde voor algemene leesvaardigheid en 2 
punten meer dan de Vlaamse gemiddelde score voor ‘interpreteren en integreren’. Deze score 
is niet significant verschillend van het Nederlandse resultaat. Wanneer we de verdeling van 
de prestaties over de vaardigheidsniveaus bekijken, valt op dat het kleinste aantal Vlaamse 
leerlingen zich op de 2 hoogste niveaus bevinden in vergelijking met de andere onderdelen: 
slechts 12.7 procent, terwijl het percentage voor ‘integreren en interpreteren’ en ‘toegang 
en lokaliseren’ respectievelijk 13.3 en 19.5 procent bedraagt. Het kleiner aantal leerlingen op 
niveau 5 en 6 gaat evenwel niet gepaard met een verhoging van het aantal laagpresteerders 
(Tabel 15). Toch blijkt in vergelijking met Nederland dat bij ‘reflecteren en evalueren’ meer 
Nederlandse dan Vlaamse leerlingen boven niveau 2 presteren, terwijl de tendens bij de 
andere onderdelen omgekeerd is. 
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Tabel 15: Percentage leerlingen volgens hun hoogste niveau voor ‘reflecteren en evalueren’ 

Niveau Punten OESO-gemiddelde Vlaanderen

Niveau 6 Meer dan 707.8 punten 1,2 % 1,0%

Niveau 5 625.6 tot 707.8 punten 7,6% 11,7%

Niveau 4 552.9 tot 625.6 punten 20,8% 26,7%

Niveau 3 480.2 tot 552.9 punten 28,2% 27,7%

Niveau 2 407.5 tot 480.2 punten 23,0% 18,7%

Niveau 1a 334.6 tot 407.5 punten 12,8% 9,8%

Niveau 1b 262 tot 334.6 punten 4,9% 3,4%

Onder niveau 1b Minder dan 262 punten 1,6% 1,1%

In Vlaanderen zijn 15-jarigen duidelijk beter in het lokaliseren en selecteren van informatie 
dan in het integreren, interpreteren, reflecteren en evalueren. De PISA-resultaten bevestigen 
de bevindingen uit de peiling Nederlands op het einde van het secundair onderwijs waarin 
leerlingen vooral goed presteren als ze informatie moeten selecteren die expliciet in de tekst 
aanwezig is, en minder goed wanneer ze informatie moeten ordenen, bewerken, afleiden, 
interpreteren en beoordelen.

PIRLS 2006

In PIRLS wordt niet alleen gerapporteerd over de globale resultaten voor leesvaardigheid, 
maar ook over een aantal processen. Deze processen worden samengevoegd in 2 onderdelen, 
nl. tekstbegrip en tekstinterpretatie. ‘Tekstbegrip’ vereist dat leerlingen informatie kunnen 
terugvinden in de tekst en directe conclusies kunnen trekken. ‘Tekstinterpretatie’ veronderstelt 
dat leerlingen informatie kunnen interpreteren, integreren en evalueren. Voor tekstbegrip zijn 
er gelijkenissen met het beschrijvende verwerkingsniveau in de Vlaamse eindtermen. Voor 
tekstinterpretatie zijn er duidelijke overeenkomsten met het beoordelende verwerkingsniveau. 
Toch bevatten de beide onderdelen ook aspecten van het structurerende verwerkingsniveau. 

Tabel 16: West-Europese en internationale rangschikking van Vlaanderen voor de processen in PIRLS

Processen Vlaanderen Nederland West-Europese 
rangschikking van 
Vlaanderen op 14 
deelnemers

Internationale 
rangschikking van 
Vlaanderen op 45 
deelnemers

Tekstbegrip 545 551 6de plaats 
3 landen scoren signifi-
cant beter

11de plaats 
7 landen scoren signifi-
cant beter

Tekstinterpretatie 547 542 3de plaats 
1 land scoort significant 
beter

12de plaats 
7 landen scoren signifi-
cant beter

In Vlaanderen is er slechts een klein verschil in gemiddelde score tussen tekstbegrip en 
tekstinterpretatie (Tabel 16). Vlaamse leerlingen behalen de beste resultaten op tekstin-
terpretatie met een 3e plaats op 14 deelnemende landen. Nederlandse leerlingen behalen 
hiervoor een significant lagere score, terwijl hun resultaten voor tekstbegrip significant beter 
zijn dan de Vlaamse.
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Vlaamse peiling Nederlands in het basisonderwijs

Voor lezen worden op het einde van het basisonderwijs eigenlijk vergelijkbare resultaten 
gevonden als op het einde van het secundair onderwijs.

• Leerlingen kunnen meestal goed overweg met opgaven op het beschrijvende 
verwerkings niveau. Bijna alle leerlingen kunnen informatie achterhalen en opzoeken die 
letterlijk in diverse teksttypes te vinden is. Sommige leerlingen hebben wel moeite met 
opgaven waarbij het antwoord wel uit de tekst is af te leiden maar niet onmiddellijk is af 
te lezen. Structureren is niet altijd makkelijk voor 12-jarigen. Het leggen van verbanden 
(zoals oorzaak-gevolg, middel-doel, …) is bij hen nog volop in ontwikkeling. In het 
basisonderwijs wordt van leerlingen ook verwacht dat ze op beoordelend niveau kunnen 
omgaan met wervende teksten zoals voor hen bestemde uitnodigingen en reclamebood-
schappen. Dat blijkt voor een behoorlijk aantal 12-jarigen nog te moeilijk. 

• Net als in het secundair onderwijs lukt het bij leerlingen in het basisonderwijs niet goed 
om het tekstdoel te achterhalen van bepaalde tekstsoorten. 

Nederlandse periodieke peiling van het leesonderwijs

In opdracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is in 1986 in 
Nederland het project Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) gestart, uitgevoerd 
door het Centraal instituut voor toetsontwikkeling (Cito). Peilingen worden in Nederland 
enkel afgenomen in het primair onderwijs. Net als in Vlaanderen is peilingsonderzoek in 
Nederland één van de instrumenten van de overheid om de kwaliteit van het onderwijs te 
evalueren, te bewaken en verbeteren. Het Nederlandse peilingsonderzoek heeft vergelijkbare 
onderzoeksdoelen als het Vlaamse, maar neemt uiteraard de Nederlandse kerndoelen leesvaar-
digheid als uitgangspunt. 

In PPON (Heesters, van Berkel, van der Schoot & Hemker, 2007) wordt op elke toets een 
standaard ‘minimum’, ‘voldoende’ en ‘gevorderd’ geplaatst. De standaard ‘voldoende’ is de 
belangrijkste voor het onderwijs. Met deze standaard wordt een niveau beoogd waarbij sprake 
is van een voldoende beheersing van de gerelateerde kerndoelen. Deze standaard zou door 
70 tot 75 procent van de leerlingen aan het einde van het basisonderwijs bereikt moeten 
worden. Voor leerlingen die deze standaard niet kunnen bereiken, moet het onderwijs streven 
naar een minimaal vaardigheidsniveau. Deze ‘minimum’-standaard zou door vrijwel alle 
leerlingen bereikt moeten worden. De standaard ‘gevorderd’ ten slotte omvat die opgaven en 
daaraan gerelateerde leerstofinhouden die inhoudelijk de kerndoelen van het basisonderwijs 
overstijgen. Voor de vergelijking tussen de resultaten uit Vlaanderen en Nederland wordt de 
Nederlandse standaard ‘voldoende’ gehanteerd.

Drie aspecten van leesvaardigheid worden in PPON (2005) onderzocht, namelijk het begrijpen 
van, het interpreteren van en het reflecteren op geschreven teksten. Uit de resultaten blijkt 
dat minder leerlingen de kerndoelen over het interpreteren van geschreven teksten beheersen 
dan de kerndoelen over het begrijpen (Tabel 17). Bovendien zouden leerlingen die hoog 
scoren op tekstbegrip meer in staat zijn tot reflectie.
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Tabel 17: Percentage leerlingen dat de standaarden ‘voldoende’ en ‘minimum’ bereiken voor tekstbegrip en 
-interpretatie in PPON

Percentage leerlingen dat 
de standaard ‘voldoende’ 

bereikt

Percentage leerlingen dat 
de standaard ‘minimum’ 

bereikt

Begrijpen van geschreven teksten 66 % 92 %

Interpreteren van geschreven teksten 50 % 84 %

In Nederland vonden reeds 4 peilingen over leesvaardigheid plaats (in 1988, 1993, 1998 en 
2005). Hoewel de opzet van de peilingen in de loop der jaren (grondig) wijzigde was het toch 
mogelijk om vergelijkingen in de tijd te maken (van der Schoot, 2008). Over het algemeen 
zijn er weinig verschillen over de jaren heen. Enkel voor het lezen van argumentatieve teksten 
werd er een verbetering vastgesteld tussen 1988 en 1998, voor het lezen van rapporterende 
of beschouwende teksten of fictie was er geen duidelijk verschil. Voor het begrijpen en 
interpreteren van geschreven teksten werden geen betekenisvolle verschillen gevonden tussen 
1998 en 2005.

Monitor taal en rekenen in het Nederlandse voortgezet onderwijs

Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf het Cito in 2009 de 
opdracht om de opbrengsten van het taal- en rekenonderwijs te beschrijven. In Nederland 
geldt de volledige leerplicht voor iedereen van 5 tot en met 16 jaar. Daarna is een leerling tot 
en met 18 jaar gedeeltelijk leerplichtig. Gemiddeld op 12-jarige leeftijd gaat een leerling naar 
het voortgezet onderwijs (secundair onderwijs). Dit onderwijsniveau kent verschillende types. 
Het is niet evident om equivalenten voor Vlaamse studierichtingen of onderwijsvormen te 
vinden in het Nederlandse onderwijsstelsel. De vergelijking die in Tabel 18 gemaakt wordt, is 
een ruwe benadering die met de nodige voorzichtigheid moet gehanteerd worden.

Tabel 18: De verschillende onderwijstypes in het Nederlandse voortgezet onderwijs en de vergelijking met de 
Vlaamse onderwijsvormen in het secundair onderwijs

Onderwijstype Nederland Duur Vergelijkbare onderwijsvorm 
in Vlaanderen

Voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs (vwo)

6 jaar: van 12 tot 18 jaar aso

Hoger algemeen voortgezet onderwijs 
(havo)

5 jaar: van 12 tot 17 jaar tso

Voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo)

4 jaar: van 12 tot 16 jaar bso

Praktijkonderwijs (PrO) 4 jaar opleidingsvorm 3 in het bui-
tengewoon onderwijs

Het vmbo biedt 4 leerwegen die toeleiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het 
verschil tussen deze leerwegen wordt vooral bepaald door de verhouding theorie-praktijk.

• De basisberoepsgerichte leerweg (bb) is vooral bestemd voor leerlingen die overwegend 
praktisch ingesteld zijn. Qua theoretische belasting is deze leerweg het minst zwaar.

• De kaderberoepsgerichte leerweg (kb) is bedoeld voor leerlingen die theoretische kennis het 
liefst verwerven door praktisch aan de slag te gaan. Deze leerlingen volgen een opleiding 
die gericht is op een functie op kaderniveau.
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• De gemengde leerweg (gl) richt zich op leerlingen die op zich weinig moeite hebben 
met studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen. De 
benaming ‘gemengd’ wijst op een combinatie van theoretisch (algemeen) en praktisch 
(beroepsgericht) onderwijs.

• De theoretische leerweg (tl) is niet gericht op een bepaalde beroepskeuze en heeft qua 
cognitieve vakken, samen met de gemengde leerweg, het hoogste niveau.

De “Monitor taal en rekenen” gaat na waar leerlingen staan ten opzichte van een wettelijk 
vastgelegd referentieniveau. Het referentiekader van de expertgroep ‘Doorlopende Leerlijnen’ 
legt vast welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen uit een bepaalde populatie 
moeten beheersen op het vlak van Nederlands (taal) en rekenen. Elk niveau bestaat uit een 
fundamentele kwaliteit en een streefkwaliteit. De fundamentele kwaliteit (F) moet door alle 
leerlingen gerealiseerd worden, de streefkwaliteit (S) is bedoeld om de sterkere leerlingen 
uit te dagen. Tabel 19 beschrijft voor de Nederlandse taal 4 fundamentele niveaus. De 
streefkwaliteit valt steeds samen met de eerstvolgende fundamentele kwaliteit in het referen-
tiekader. 

Tabel 19: De 4 referentieniveaus met hun fundamentele kwaliteit

Niveau Fundamentele kwaliteit

1F Eind primair onderwijs

2F Eind vmbo

3F Eind mbo-4 en havo

4F Eind vwo

De fundamentele kwaliteit wordt gedefinieerd als het niveau van een vaardigheid zoals 
tenminste 75 procent van de leerlingen die beheerst. Die norm is vastgelegd op basis van 
toetsgegevens. De fundamentele kwaliteit 2F wordt als maatschappelijk referentieniveau 
beschouwd: het geeft een beschrijving van wat alle Nederlanders geacht worden te kennen 
en te kunnen om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven (Tabel 20). Dit komt 
overeen met het niveau dat de 50 procent beste leerlingen in het 4e jaar van het vmbo kb 
hebben. Uit Nederlandse onderzoeken blijkt dat de referentieniveaus 1F, 2F, 3F en 4F voor de 
verschillende vaardigheden ongeveer overeenkomen met de respectievelijke niveaus A2, B1, 
B2 en C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen 
(ERK).

Tabel 20: Overzicht van de algemene kennis en vaardigheden die leerlingen op elk van de 4 fundamentele niveaus 
zouden moeten beheersen voor lezen (van zakelijke teksten).

Lezen

Niveau 1F Niveau 2F Niveau 3F Niveau 4F

Kan eenvoudige teksten 
lezen over alledaagse 
onderwerpen en over 
onderwerpen die aanslui-
ten bij de leefwereld.

Kan teksten lezen over 
alledaagse onderwerpen, 
onderwerpen die aan-
sluiten bij de leefwereld 
van de lezer en over 
onderwerpen die verder 
afstaan van de lezer.

Kan een grote variatie 
aan teksten over oplei-
dingsgebonden, beroeps-
gebonden en maatschap-
pelijke onderwerpen 
zelfstandig lezen. Leest 
met begrip voor geheel 
en details

Kan een grote variatie 
aan teksten lezen over 
tal van algemeen maat-
schappelijke of beroeps-
gebonden onderwerpen 
[en] in detail begrijpen.
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Het is moeilijk om de resultaten van dit Nederlandse onderzoek te vergelijken met de 
resultaten op de Vlaamse peilingsresultaten in de derde graad secundair onderwijs. De 
invulling van maatschappelijke taalvaardigheid is immers niet gelijklopend in beide 
onderzoeken. Zo werden studieteksten expliciet niet meegenomen in de Vlaamse peiling, 
terwijl in de Nederlandse monitor ook taaltaken in verband met opleidings- en beroepsgere-
lateerde onderwerpen en teksten aan bod komen (zie ook Tabel 20). 

De resultaten van de monitor geven aan dat niet alle leerlingen op het einde van het 
voortgezet onderwijs de fundamentele kwaliteit beheersen die gekoppeld is aan het 
onderwijstype dat ze volgen (Tabel 21). Net als in Vlaanderen bestaat er met andere woorden 
een grote variatie in leesvaardigheden tussen de verschillende onderwijstypes. Voor het 
vmbo bb en vmbo kb geldt bovendien dat slechts 50 procent of minder van de leerlingen 
het (maatschappelijke) referentieniveau 2F haalt. In de gemengde en de theoretische leerweg 
van het vmbo, het havo en vwo liggen deze percentages een stuk hoger. De resultaten voor 
de verschillende referentieniveaus geven ook aan dat leerlingen beter presteren op teksten 
die aansluiten bij hun leefwereld. Minder leerlingen kunnen een variatie van teksten aan 
waaronder ook teksten over opleidingsgebonden, beroepsgebonden en maatschappelijke 
onderwerpen. In die zin is dat wel een overeenkomst met de Vlaamse peiling Nederlands. 
Ook blijkt dat in het havo een kwart van de leerlingen niveau 3F niet haalt, dat is een niveau 
waarin ook meer verwacht wordt op het vlak van tekstbegrip. 

Tabel 21: Percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs die de referentieniveaus voor lezen behalen in het 
schooljaar 2008-2009

Onderwijstype 1F 2F 3F 4F

Leesvaardig-
heid: begrijpen 
van geschreven 
teksten

vmbo bb 4 37 21 0 0

vmbo kb 4 65 50 2 0

vmbo gl/tl 4 98 95 24 2

havo 5 100 100 75 28

vwo 6 100 100 97 75

Overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende onderzoeken voor leesvaardigheid

Nader onderzoek van de moeilijkheidsgraad van de opgaven in de verschillende onderzoeken 
is noodzakelijk om vergelijkende uitspraken te kunnen doen. Toch zijn er gelijklopende 
algemene tendensen tussen de bevindingen in de Vlaamse peilingsonderzoek op het einde 
van het basis- en secundair onderwijs, de Nederlandse Monitor taal en rekenen voor het 
secundair onderwijs, het Nederlandse PPON lezen op het einde van het basisonderwijs en 
de prestaties in PISA 2009. Het niveau waarop talige inhouden verwerkt moeten worden, 
beïnvloedt de prestaties van leerlingen: interpreteren, reflecteren en evalueren zijn moeilijker 
voor de Vlaamse en Nederlandse leerlingen dan het lokaliseren, selecteren en begrijpen 
van informatie. Belangrijk daarbij is ook de vaststelling dat leerlingen op het einde van het 
secundair onderwijs blijkbaar met dezelfde problemen blijven kampen als leerlingen op het 
einde van het basisonderwijs. 

Enkel in PIRLS lijken Vlaamse leerlingen het minder goed te doen voor tekstbegrip dan voor 
tekstinterpretatie, terwijl dat in de andere onderzoeken en bij de Nederlandse leerlingen 
eerder andersom is. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat aspecten van het structu-
rerende verwerkingsniveau zowel aan bod komen in het onderdeel tekstbegrip als in tekstin-
terpretatie, waardoor een vergelijking met de andere onderzoeken moeilijker wordt.
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Luisteren

Vlaamse peiling Nederlands in het basisonderwijs

Hoewel de eindtermen Nederlands voor de derde graad secundair onderwijs op het vlak van 
verwerkingsniveau en doelpubliek hogere eisen stellen dan op het einde van het basison-
derwijs zijn er inhoudelijk duidelijke overeenkomsten voor luisteren (en voor lezen) tussen 
de peilingsresultaten op het einde van het basisonderwijs en op het einde van het secundair 
onderwijs.

- Op 12- en op 18-jarige leeftijd zetten leerlingen betere prestaties neer wanneer de 
teksten tot hen gericht zijn en betrekking hebben op onderwerpen die aansluiten bij hun 
leefwereld. 

- Leerlingen hebben meer moeite met het structurerende en het beoordelende 
verwerkings niveau dan met het beschrijvende verwerkingsniveau. Een grote groep 
leerlingen heeft het nog moeilijk met het beoordelen van informatie (zelfs al is ze 
afkomstig van leeftijdsgenoten). Toch wordt ook in het dagelijkse leven zelfs van relatief 
jonge kinderen al verwacht dat ze informatie (van hun vrienden of klasgenoten) kunnen 
beoordelen op basis van een eigen mening of op basis van informatie uit andere bronnen.

- Leerlingen vinden het soms moeilijk om de informatie op zichzelf te betrekken, dat is 
soms echter wel nodig bijvoorbeeld bij uitnodigingen en oproepen (en sommige adminis-
tratieve teksten en contracten). Voldoe ik aan de voorwaarden om deel te nemen aan een 
wedstrijd? Kom ik in aanmerking voor bepaalde voordelen? Wat moet ik doen om in te 
gaan op een uitnodiging?

- Het achterhalen van het doel van de spreker of het programma lukt niet bij alle 
tekstsoorten even goed. Vooral bij wervende teksten zoals reclameboodschappen vergist 
een groot aantal leerlingen zich wel eens in het doel van de tekst. In beide onderwijs-
niveaus maken leerlingen in de luistertoetsen meer fouten bij open vragen dan bij 
gesloten vragen. Bij luisteren kan men immers niet meer teruggrijpen naar de tekst zoals 
bij lezen.

Nederlandse periodieke peiling van luistervaardigheid

In Nederland werd luisteren in 1988, 1993 en 1998 gepeild op het einde van de basisschool 
(Sijtstra, van der Schoot en Hemker, 2002; van der Schoot, 2008). De vergelijkingswaarde 
met de Vlaamse peilingsresultaten is echter beperkt omwille van de sterke verschillen 
tussen de onderzoeken. Een vergelijking in de tijd is wel mogelijk. Nederlandse leerlingen 
presteerden in 1998 duidelijk minder goed op het lezen van fictie dan in 1993. Voor 
beschouwende of argumentatieve teksten was er een significante daling in de luisterprestaties 
tussen 1988 en 1993, tussen 1993 en 1998 was het verschil niet significant. Voor het 
luisteren naar rapporterende teksten zijn er geen effecten van betekenis gevonden tussen de 
3 opeenvolgende peilingen.

Monitor taal en rekenen in het Nederlandse voortgezet onderwijs

In de Nederlandse monitor voor taal en rekenen voor het secundair onderwijs wordt ook 
voor luisteren gebruik gemaakt van het referentiekader van de expertgroep ‘Doorlopende 
Leerlijnen’. Voor luisteren legt dit referentiekader de nodige basiskennis en -vaardigheden 
voor de leerlingen uit een bepaalde populatie vast en wordt 2F beschouwd als het maatschap-
pelijke referentieniveau (Tabel 22). De resultaten zijn vergelijkbaar voor luisteren en lezen. 
Ook hier zijn er behoorlijke aantallen leerlingen uit vmbo bb en kb die het maatschappelijke 
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referentieniveau niet halen en presteren leerlingen minder goed naarmate de onderwerpen 
van de teksten abstracter worden of minder aansluiten bij hun leefwereld (Tabel 23). 

Tabel 22: Overzicht van de algemene kennis en vaardigheden die leerlingen op elk van de 4 fundamentele niveaus 
zouden moeten beheersen voor luisteren.

Luisteren

Niveau 1F Niveau 2F Niveau 3F Niveau 4F

Kan luisteren naar 
eenvoudige teksten over 
alledaagse, concrete 
onderwerpen of over 
onderwerpen die aanslui-
ten bij de leefwereld.

Kan luisteren naar 
teksten over alledaagse 
onderwerpen, onderwer-
pen die aansluiten bij de 
leefwereld van de leer-
ling of die verder van de 
leerling af staan.

Kan luisteren naar een 
variatie aan teksten over 
alledaagse, opleidings- 
en beroepsgebonden en 
maatschappelijke onder-
werpen.

Kan luisteren naar een 
grote variatie aan, ook 
complexe, teksten over 
opleidings- en beroeps-
gebonden en maatschap-
pelijke onderwerpen en 
over abstracte onderwer-
pen.

Tabel 23: Percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs die de referentieniveaus behalen voor luistervaar-
digheid

Onderwijstype 1F 2F 3F 4F

Luistervaardig-
heid: begrijpen 
van gesproken 
teksten

vmbo bb 4 50 26 1 0

vmbo kb 4 71 50 5 1

vmbo gl / tl 4 96 89 36 11

havo 5 100 99 75 42

vwo 6 100 100 91 75

Spreken

Nederlandse periodieke peiling van spreekvaardigheid

Vergelijkende onderzoeksgegevens voor spreken zijn moeilijk te vinden. Dat is deels te 
wijten aan de complexiteit van de evaluatieproblematiek bij deze vaardigheid. Bovendien 
vormt ‘solliciteren’ een zeer specifieke vorm van ‘spreken’ die niet zomaar vergelijkbaar is 
met andere spreektaken. De Nederlandse Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) 
zoomde in 2002 in op de spreekvaardigheid bij leerlingen uit jaargroep 5 en 8 (vergelijkbaar 
met respectievelijk het 3e en het 6e leerjaar in Vlaanderen). Spreekvaardigheid werd er 
gedefinieerd als de vaardigheid van leerlingen om mondelinge informatie passend in hun 
leefwereld, functioneel en effectief te kunnen overdragen. De term functioneel houdt in 
dat leerlingen op het einde van de verplichte schoolloopbaan over de nodige kennis en 
vaardigheden moeten beschikken die deelname aan de samenleving mogelijk maken. 

Spreekvaardigheid wordt getoetst aan de hand van drie soorten spreektaken:

• De informatieve lange responstaak onder de vorm van een beeldverhaal, waarbij getoetst 
wordt of leerlingen een samenhangend verhaal kunnen vertellen over een gebeurtenis 
die zij zelf hebben meegemaakt of waarover zij hebben gehoord of gelezen. De leerlingen 
krijgen gedurende twintig seconden een getekende plaat voorgelegd, waarop in 3 tot 5 
scènes een gebeurtenis is afgebeeld. De leerling moet het afgebeelde verhaal vertellen. Hij 
wordt hierbij vooral beoordeeld op de inhoud en de samenhang van het verhaal. Minder 
aandacht wordt besteed aan de narratieve structuur, de woordkeuze, het spreekgemak en 
de verstaanbaarheid. 
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• De korte responstaak bevat opgaven die vragen om een redelijk voorspelbaar en 
doorgaans kort antwoord. De vragen gaan over situaties waarin leerlingen volgens 
bepaalde conventies kunnen reageren. Er zijn 2 soorten opgaven, namelijk de 
dialoogvorm en de directe vraag. Voorbeelden zijn de opdracht iets te bestellen bij de 
bakker of het per telefoon geven van een routebeschrijving aan een klasgenoot. Tijdens 
de beoordeling werd vooral gelet op de inhoud en de vorm van het gesprek, het gebruik 
van dialect, het spreekgemak en de verstaanbaarheid. 

• Het beslissingsgesprek bestaat uit een gestructureerd opzet waarin een groepje van 3 
leerlingen de opdracht krijgt een besluit te nemen in een keuzesituatie. Alle leerlingen 
krijgen een deel van de informatie die nodig is om uiteindelijk een goede, afgewogen 
beslissing te nemen. Om het gesprek tot een goed einde te brengen, is het noodzakelijk 
om informatie en argumenten uit te wisselen. Dit gesprek wordt louter kwalitatief 
beoordeeld op een aantal aspecten.

Een analyse van deze spreektaken toont aan dat ze inhoudelijk te verschillend zijn van het 
sollicitatiegesprek uit de peiling. Bijgevolg is het minder zinvol om de resultaten van dit 
onderzoek te vergelijken met die van de praktische spreekproef in de peiling. Toch valt op 
talig vlak één overeenkomst op met de resultaten van de korte responstaak, waar het sollici-
tatiegesprek inhoudelijk het meest van de 3 taken bij aansluit: een groot aantal Nederlandse 
12-jarigen spreekt tijdens deze taak zeer aarzelend. Dit stemt in zekere mate overeen met de 
minder goede resultaten van de Vlaamse 18-jarigen voor het criterium ‘vlotheid’.

Monitor taal en rekenen in het voortgezet onderwijs

Tabel 24: Overzicht van de algemene kennis en vaardigheden die leerlingen op elk van de 4 fundamentele niveaus 
zouden moeten beheersen voor spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid.

Niveau 1F Niveau 2F Niveau 3F Niveau 4F

Spreekvaar-
digheid

Kan in eenvoudige 
bewoordingen een 
beschrijving geven, 
informatie geven, 
verslag uitbrengen, 
uitleg geven en 
instructies geven in 
alledaagse situaties in 
en buiten de school.

Kan redelijk vloeiend 
en helder ervarin-
gen, gebeurtenissen, 
meningen, verwach-
tingen, gevoelens 
onder woorden bren-
gen uit het alledaagse 
leven of interessege-
bied

Kan monologen en 
presentaties houden 
over opleiding- en 
beroepsgerelateerde 
onderwerpen waarin 
ideeën worden uitge-
legd en voorzien van 
relevante voorbeel-
den.

Kan duidelijke, gede-
tailleerde monolo-
gen en presentaties 
houden over tal van 
onderwerpen. Kan 
daarbij subthema’s 
integreren, specifieke 
standpunten ontwik-
kelen en het geheel 
afronden met een 
passende conclusie.

Gespreks-
vaardigheid

Kan eenvoudige 
gesprekken voeren 
over vertrouwde 
onderwerpen in het 
dagelijks leven op en 
buiten de school

Kan gesprekken voe-
ren over alledaagse 
en niet-alledaagse 
onderwerpen uit 
het dagelijks leven, 
werk en opleiding. 
Kan uiting geven aan 
persoonlijke menin-
gen, kan informatie 
uitwisselen over ver-
trouwde onderwerpen 
en gevoelens onder 
woorden brengen.

Kan op effectieve 
wijze deelnemen 
aan gesprekken over 
onderwerpen van 
maatschappelijke en 
beroepsmatige aard.

Kan in alle soorten 
gesprekken de taal 
nauwkeurig en doel-
treffend gebruiken 
voor een breed scala 
van onderwerpen uit 
opleiding, beroep 
of maatschappelijk 
leven.

In Nederland heeft de expertgroep ‘Doorlopende Leerlijnen’ voor spreek- en gespreksvaar-
digheid de vereiste basiskennis en -vaardigheden voor bepaalde leerlingengroepen vastgelegd 
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aan de hand van verschillende fundamentele referentieniveaus (Tabel 24). In tegenstelling tot 
lezen en luisteren werd spreken echter niet getoetst via de Monitor taal en rekenen.

Analyse van de verschillen tussen leerlingen, klassen en scholen 

Uit de peilingen Nederlands blijkt dat niet alle leerlingen de eindtermen even goed beheersen. 
In dit deel zoomen we in op factoren die samenhangen met verschillen in prestaties. Ook 
hier wordt gezocht naar andere onderzoeksresultaten die deze bevindingen bevestigen of 
nuanceren.

Zijn er prestatieverschillen tussen klassen en scholen?

Zowel voor luisteren als voor lezen zijn er systematische verschillen tussen scholen en 
tussen klassen binnen scholen. Het grootste deel van de prestatieverschillen is echter toe 
te schrijven aan verschillen tussen de leerlingen zelf (Tabel 25). In het secundair onderwijs 
zijn er meer verschillen tussen klassen. Dat heeft enerzijds te maken met de verschillende 
onderwijsvormen en studierichtingen in het secundair onderwijs en anderzijds met het feit 
dat er in het basisonderwijs vaak slechts één 6e leerjaar is.

Tabel 25: Mate waarin verschillen in prestaties voor luisteren en lezen op het einde van het basis- en secundair 
onderwijs toe te schrijven zijn aan verschillen tussen scholen, klassen en leerlingen. 

Niveau Peiling Nederlands secundair onderwijs Peiling Nederlands basisonderwijs

lezen luisteren lezen luisteren

Leerlingen 72% 70% 87% 78%

Klassen 12% 12% 2% 3%

Scholen 16% 19% 10% 19%

Schoolverschillen

Wanneer rekening gehouden wordt met een aantal kenmerken van de leerlingenpopulatie 
en van de schoolcontext zijn er op het einde van het secundair onderwijs slechts weinig 
verschillen tussen scholen. Voor lezen is er 1 school die in positieve zin het verschil maakt en 
doen 3 scholen het minder goed dan vergelijkbare scholen. Voor luisteren presteert 1 school 
minder goed dan scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie en schoolcontext. 

In de peiling Nederlands basisonderwijs is er voor lezen ook slechts 1 school die het minder 
goed doet, dezelfde school scoort ook minder goed voor luisteren. Daarnaast zijn er voor 
luisteren nog 4 scholen die minder goed presteren dan verwacht en doen 5 scholen het beter 
voor luisteren. 

De PIRLS-resultaten (2006) geven eveneens aan dat wanneer rekening gehouden wordt 
met het leerlingenpubliek van een school, er geen echte verschillen bestaan tussen Vlaamse 
scholen wat onderwijseffectiviteit op vlak van leesvaardigheid betreft. De PIRLS-onderzoekers 
vermoeden dat Vlaamse scholen de sterke leerlingen vrij weinig stimuleren. In vergelijking 
met andere landen presteert de Vlaamse topgroep immers niet zo goed. Daarnaast is er ook 
geen echte staartgroep. Nagenoeg alle leerlingen bereiken de laagste standaard. Dit kan erop 
wijzen dat in het Vlaamse (basis)onderwijs sterk ingezet wordt op de bevordering van de 
leesvaardigheid van de minder sterke leerlingen. 
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Welke leerling-, klas- of schoolkenmerken maken een verschil?

Zowel in de peiling op het einde van het basisonderwijs als op het einde van het secundair 
onderwijs hangen de prestatieverschillen vooral samen met achtergrondkenmerken van de 
leerlingen en hun gezin: de belangrijkste factoren zijn het geslacht, de thuistaal en het 
leesplezier van de leerling, en het cultureel kapitaal en de socio-economische situatie van het 
gezin. In het secundair onderwijs is ook de studierichting van de leerling een erg belangrijke 
factor. Op schoolniveau is er in het basis- en secundair onderwijs ook een samenhang tussen 
de lees- en luisterprestaties en de concentratie GOK-leerlingen. 

In grootschalige onderzoeken zoals (inter)nationale peilingen is het moeilijk om verbanden 
te vinden tussen lees- en luisterprestaties op het einde van een bepaald onderwijsniveau 
en kenmerken van leerkrachten, klassen, lessen of scholen. Bij dergelijk onderzoek wordt 
informatie over klas-, leerkracht-, en schoolkenmerken verzameld aan de hand vragenlijsten 
voor leerlingen, ouders, leerkrachten en eventueel directies. In de peiling in de derde graad 
secundair onderwijs dienden leerkrachten Nederlands bijvoorbeeld te rapporteren over de 
didactische aspecten van de lessen Nederlands, het gebruikte lesmateriaal en het taalbeleid op 
school. Zelfrapportage kan vertekend worden door sociale wenselijkheid of door een tekort 
aan introspectie waardoor leerkrachten een verkeerde inschatting maken van hun eigen 
klaspraktijk. Observaties zouden misschien tot andere conclusies leiden, maar zijn in het 
kader van dergelijk grootschalig onderzoek nagenoeg onmogelijk.  
Bovendien wordt in dergelijk onderzoek vaak enkel de leerkracht bevraagd die op dat moment 
lesgeeft aan de leerlingen. Zeker voor vaardigheden als lezen en luisteren zullen de prestaties 
van de leerlingen het resultaat zijn van het onderwijs dat zij tot dan toe genoten hebben en 
dat door meerdere leerkrachten gegeven werd.

Hieronder wordt nagegaan in welke mate de belangrijkste factoren ook in andere 
onderzoeken terug te vinden zijn. 

Geslacht

Vlaamse peiling Nederlands in het secundair onderwijs

Uit de peiling Nederlands voor het secundair onderwijs (2010) blijkt dat jongens gemiddeld 
beter presteren voor luisteren dan meisjes. Voor lezen is er geen verschil tussen de beide 
geslachten. 

Vlaamse peiling Nederlands in het basisonderwijs

In de peiling Nederlands in het basisonderwijs (2007) presteren meisjes beter dan jongens 
voor begrijpend lezen. Voor luisteren zetten ze met de jongens vergelijkbare prestaties neer. 

PISA

Zowel in PISA 2009 als in PISA 2000 worden in alle landen verschillen in leesvaardigheid 
opgemerkt in het voordeel van de meisjes. Dat strookt niet met de bevindingen uit de 
peiling secundair onderwijs (2010). Volgens het PISA-onderzoek zijn deze verschillen te 
wijten aan genderverschillen op vlak van attitudes. Meisjes zouden een groter engagement 
hebben ten aanzien van lezen, een grotere diversiteit aan teksten lezen en meer geneigd zijn 
om een bibliotheek op te zoeken. In PISA 2009 bedroeg het verschil over de OESO-landen 
heen gemiddeld 39 scorepunten, wat overeenkomt met meer dan de helft van een vaardig-
heidsniveau. In Vlaanderen presteren meisjes 28 punten beter op leesvaardigheid dan 
jongens, in Nederland 24 punten. De genderkloof is dus niet groot genoeg om in het 
PISA-onderzoek beide groepen op een ander vaardigheidsniveau te doen presteren. In 
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Vlaanderen bevinden de gemiddelde leesprestaties van jongens en meisjes zich binnen het 
derde leesvaardigheidsniveau. 

PIRLS

Ook in PIRLS 2006 is in bijna alle deelnemende landen de gemiddelde leesprestatie van 
meisjes significant hoger dan die van jongens in het vierde leerjaar lager onderwijs. Hoewel 
dat verschil in Vlaanderen eerder klein is, bevestigt dit resultaat de bevindingen uit de peiling 
basisonderwijs.

Conclusie

Enkel in de peiling secundair onderwijs blijken jongens het dus beter te doen voor luisteren. 
Uit de andere onderzoeken blijkt dat meisjes gemiddeld beter presteren voor lezen.

Anderstaligheid

Vlaamse peiling Nederlands in het secundair onderwijs

In de peiling op het einde van het secundair onderwijs heeft de vertrouwdheid met het 
Nederlands een invloed op de toetsprestaties. Leerlingen die thuis één of meerdere vreemde 
talen spreken (al dan niet in combinatie met Nederlands) behalen gemiddeld minder goede 
resultaten voor lezen en luisteren dan leerlingen die thuis uitsluitend Nederlands spreken 
met hun ouders, broers en zussen. Ook de taal die de leerling met zijn vrienden spreekt en de 
moedertaal van de ouders hebben een invloed.

Vlaamse peiling Nederlands in het basisonderwijs

Leerlingen die thuis meerdere talen waaronder het Nederlands spreken, scoren minder goed 
op de lees- en luistertoetsen van de peiling Nederlands in het basisonderwijs dan leerlingen 
die thuis uitsluitend Nederlands spreken. Ook leerlingen die thuis helemaal geen Nederlands 
spreken, presteren gemiddeld lager voor lezen en luisteren. Dat effect verdwijnt echter 
wanneer rekening gehouden wordt met de socio-economische status van het gezin en met 
het geboorteland van de moeder. Daarnaast geldt bovendien dat leerlingen waarvan de 
moeder in het buitenland geboren is minder goed presteren voor luisteren dan leerlingen met 
een moeder die in België geboren is. 

PISA

In PISA worden anderstalige leerlingen gedefinieerd als leerlingen die geen van de drie 
landstalen spreken. In België (en dus ook in Vlaanderen) worden Frans- en Duitstalige 
leerlingen dus niet beschouwd als anderstaligen. Door die definitie van PISA wordt het aantal 
anderstaligen in Vlaanderen duidelijk onderschat. 

Daarnaast maakt PISA een onderscheid tussen eerste- en tweedegeneratieleerlingen (Tabel 
26). Zowel in PISA 2000 als 2009 scoorden de eerste-generatieleerlingen in verschillende 
OESO-landen minder goed op leesvaardigheid dan de tweede-generatieleerlingen. In 
Vlaanderen was dat niet zo; daar was het andersom. De verklaring hiervoor is dat de 
resultaten van de eerste-generatieleerlingen vertekend worden door een subgroep die thuis 
Nederlands spreekt. Het gaat hier om Nederlandse leerlingen die in Vlaanderen onderwijs 
volgen. Niettegenstaande dat is het prestatieverschil in Vlaanderen tussen de eerste-
generatieleerlingen en autochtone leerlingen in PISA 2009 groter dan het OESO-gemiddelde. 
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Tabel 26: Indeling van de leerlingen op basis van hun afkomst bij PISA 2009

Autochtone leerlingen Leerlingen geboren in het land van de testafname en minstens één 
van hun beide ouders ook.

Tweede-generatieleerlingen Leerlingen geboren in het land van de testafname, maar waarvan 
beide ouders in een ander land zijn geboren.

Eerste-generatieleerlingen Leerlingen niet geboren in het land van de testafname en waarvan 
beide ouders ook in een ander land zijn geboren.

Ook wat het verschil in prestaties tussen de tweede-generatieleerlingen en de autochtone 
leerlingen betreft, spant Vlaanderen internationaal de kroon. Autochtone leerlingen halen 
een gemiddelde leesscore die meer dan één vaardigheidsniveau (76 scorepunten) hoger 
ligt dan de prestaties van de tweede-generatieleerlingen. Ook na controle voor de sociaal-
economische status blijven de autochtone leerlingen heel wat beter presteren. Als we de 
resultaten van Vlaamse tweede-generatieleerlingen bovendien vergelijken met die van 
tweede-generatieleerlingen uit andere OESO-landen, merken we dat ze zeker niet beter dan 
gemiddeld scoren. Ook hier vallen hun scores laag uit.

PIRLS

Tabel 27: Verschil in gemiddelde leesscore per land tussen leerlingen die thuis dezelfde taal spreken als de testtaal 
en leerlingen die thuis een andere taal spreken in PIRLS

West-Europese landen Verschil in gemiddelde leesscore

Schotland -2.1

Denemarken 22.2

Wallonië 25.6

Spanje 27.7

Italië 27.8

Frankrijk 30.5

Internationaal gemiddelde 30.7

Zweden 31.7

Nederland 33.8

Luxemburg 39.2

Noorwegen 40.2

Vlaanderen 41.2

Duitsland 46.3

Oostenrijk 61.6

Net als in de peilingen blijkt de thuistaal een belangrijke rol te spelen bij de Vlaamse 
leesvaardigheidsprestaties in PIRLS: kinderen die thuis de taal spreken waarin de test wordt 
afgenomen, doen het beter dan kinderen die thuis een andere taal spreken. Vlaanderen 
behoort tot de groep landen waar de kloof tussen deze kinderen het grootst is. Tabel 27 toont 
dat leerlingen die thuis dezelfde taal spreken als de testtaal gemiddeld 41.2 punten meer 
halen op de PIRLS-test dan leerlingen die thuis een andere taal spreken. In West-Europa 
is dit verschil enkel in Duitsland en Oostenrijk nog groter. Toch moet opgelet worden met 
dergelijke uitspraken, omdat vergelijkingen tussen anderstaligen van verschillende landen erg 
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moeilijk zijn. Er moet immers rekening gehouden worden met de verschillende achtergrond 
van de migratiepopulaties. 

Conclusie

Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de integratie van leerlingen met een andere 
thuistaal in het Vlaamse onderwijs een belangrijke uitdaging blijft waarop Vlaanderen 
vooralsnog geen afdoend antwoord heeft.

Het culturele kapitaal van het gezin

Vlaamse peiling Nederlands in het secundair onderwijs

Hoe meer boeken er thuis zijn, hoe beter de leerlingen op het einde van het secundair 
onderwijs presteren op de lees- en luistertoetsen voor Nederlands. Het aantal boeken thuis is 
in veel onderzoeken een indicatie van het culturele kapitaal van het gezin. Opmerkelijk bij de 
peiling secundair onderwijs is dat het culturele kapitaal een grotere invloed lijkt te hebben 
dan de socio-economische status.

Vlaamse peiling Nederlands in het basisonderwijs

In de peiling basisonderwijs werd het effect van het aantal boeken thuis niet afzonderlijk 
onderzocht. Het aantal boeken thuis maakte deel uit van de leescultuur van het gezin. Uit 
deze peiling bleek wel dat leerlingen die opgroeien in een gezin met een sterke leescultuur 
gemiddeld hoger scoren op de lees- en luistertoetsen dan leerlingen uit gezinnen waar 
weinig gelezen wordt.

PISA

Ook in PISA 2009 wordt de invloed van het aantal boeken op de leesprestaties niet 
afzonderlijk onderzocht. Het vormt één van de indicatoren van de sociaal-economische status 
van het gezin. 

Tabel 28: Gemiddelde score per aantal boeken thuis in PIRLS 2006

West-Europees land 0-25 boeken thuis >25 boeken thuis Verschil

Vlaanderen 532,11 557,33 -25,22

Nederland 536,51 562,98 -26,47

Italië 534,14 563,03 -28,89

Denemarken 523,98 554,56 -30,58

Noorwegen 463,19 505,55 -42,36

Frankrijk 492,93 536,33 -43,40

Zweden 512,67 556,53 -43,87

Spanje 486,61 530,48 -43,87

Schotland 509,39 553,50 -44,11

Wallonië 469,70 514,99 -45,30

Internationaal gemiddelde 475,26 521,02 -45,76

Oostenrijk 504,34 552,25 -47,91

Duistland 511,70 561,43 -49,74

Luxemburg 517,63 573,59 -55,95
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PIRLS

De PIRLS-resultaten bevestigen de resultaten van het aantal boeken thuis uit de peiling 
secundair onderwijs. Hoewel er een prestatiekloof bestaat tussen leerlingen uit het 4e leerjaar 
die thuis over meer dan 25 boeken beschikken en leerlingen die minder dan 25 boeken 
hebben, is deze kloof in Vlaanderen het kleinst in vergelijking met de andere deelnemende 
West-Europese landen (Tabel 28).

Conclusie

Er zijn indicaties dat in de verschillende onderzoeken het culturele kapitaal van het gezin 
en de leescultuur thuis samenhangen met verschillen in prestaties voor lezen (en luisteren). 
Mogelijk kan het bevorderen van een sterke(re) leescultuur in het gezin compenserend werken 
voor leerlingen die opgroeien in een gezin met een minder hoge socio-economische status.

Sociaal-economische status en concentratiegraad GOK-leerlingen

Vlaamse peiling Nederlands in het secundair onderwijs

In de peiling wordt de socio-economische status (SES) bepaald op basis van het diploma, 
beroep en inkomen van de ouders. Er is een duidelijke samenhang tussen de SES van het 
gezin en de lees- en luisterprestaties van leerlingen. Hoe gunstiger de SES, hoe beter de 
lees- en luisterresultaten. Toch dient opgemerkt te worden dat het effect van de SES bij de 
leerlingen in het aso, kso en tso nagenoeg verdwijnt wanneer er rekening gehouden wordt 
met het culturele kapitaal van het gezin. Het effect werkt dan zelfs in omgekeerde richting. 
Als er 2 leerlingen zijn van wie het culturele kapitaal vergelijkbaar is, dan scoort de leerling 
met een lagere SES beter. 

In het Vlaamse onderwijs krijgen scholen extra lestijden in het kader van het beleid 
voor gelijke onderwijskansen (GOK). Het aantal extra lestijden wordt bepaald aan de 
hand van de concentratiegraad GOK-leerlingen. GOK-leerlingen hebben een minder 
gunstige sociaal-economische situatie: hun thuistaal is niet het Nederlands, het gezin 
leeft van een vervangingsinkomen, het gezin behoort tot de trekkende bevolking, de 
moeder is laaggeschoold, of de leerling werd buiten het gezin geplaatst. Op het vlak van 
GOK-concentratiegraad is er een enorme variatie tussen scholen. In de peiling secundair 
onderwijs presteren leerlingen gemiddeld lager voor luisteren, naarmate de concentratie 
GOK-leerlingen op school hoger is. Dat effect blijft ook nadat rekening werd gehouden met 
de achtergrondkenmerken van de leerling zelf. 

Vlaamse peiling Nederlands in het basisonderwijs

In het basisonderwijs werd de SES bepaald aan de hand van het opleidingsniveau en beroep 
van de ouders en het al dan niet ontvangen van een vervangingsinkomen. Leerlingen met 
een hogere SES presteren gemiddeld beter voor lezen en luisteren dan leerlingen met een 
gemiddelde sociaal-economische achtergrond. 

In het basisonderwijs presteren leerlingen gemiddeld lager voor lezen en luisteren, naarmate 
de concentratie GOK-leerlingen op school groter is. Ook hier gaat het om een effect van de 
samenstelling van de leerlingpopulatie in de school en niet van de kenmerken van de leerling 
die deelnam aan de peiling.
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Figuur 4: Indeling van de PISA 2009�landen volgens hun gemiddelde leesprestatie en hun mate van (on)gelijkheid

PISA 2009 onderzocht eveneens de impact van SES op de prestaties van leerlingen. Daarbij 
werd rekening gehouden met het beroep en het onderwijsniveau van de ouders, de educatieve 
middelen waarover de leerlingen thuis beschikken en het aantal boeken bij de leerlingen 
thuis. In alle landen behalen leerlingen uit gezinnen met een hoge sociaal-economische status 
betere prestaties. Vlaanderen scoort goed voor leesvaardigheid: zowel leerlingen uit gezinnen 
met een hoge als een lage SES presteren gemiddeld signifi cant hoger dan leerlingen uit 
soortgelijke gezinnen in de OESO-landen. Toch is de impact van de SES op de leesprestaties 
in Vlaanderen zeer groot. Vlaanderen is de enige die hoge leesprestaties combineert met een 
grote impact van de sociaal-economische achtergrond. Een vergelijking met de resultaten uit 
PISA 2000 laat zien dat de impact van de sociaal-economische achtergrond van leerlingen 
op hun leesprestaties in Vlaanderen doorheen de jaren niet verkleinde. Dat het anders kan, 
bewijzen landen zoals Shanghai-China, Korea, Finland, Australië, Canada, … Zij slagen er in 
om hoge scores op vlak van leesvaardigheid te combineren met een hoge mate van gelijkheid 
tussen bevoorrechte en meer benadeelde sociaal-economische groepen. Deze landen bevinden 
zich links bovenaan in Figuur 4. Nederland bevindt zich eveneens in dat kwadrant: goede 
leesprestaties gaan er hand in hand met een grotere mate van gelijkheid tussen leerlingen 
met een verschillende sociaal-economische achtergrond dan in Vlaanderen.

PIRLS

In PIRLS 2006 werd niet expliciet gepeild naar de sociaal-economische status van leerlingen. 
Daar werd wel onderzocht of er een samenhang is tussen de leesprestaties en het diploma van 
de moeder. In alle deelnemende landen scoren leerlingen minder goed voor leesvaardigheid 
als hun moeder minder hoog is opgeleid. Het verschil in leesscore tussen een laagopgeleide 
en een hoogopgeleide moeder is het kleinst in Nederland. In Wallonië is het verschil 
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relatief groot. Slechts in 4 West-Europese landen is het verschil kleiner dan in Vlaanderen 
(Luxemburg, Spanje, Denemarken en Nederland).

Conclusie

Omdat de sociaal-economische status op verschillende manieren werd gedefinieerd in de 
verschillende onderzoeken is het moeilijk om de bevindingen van deze onderzoeken te 
vergelijken. Leerlingen met een minder gunstige SES lijken in de verschillende onderzoeken 
gemiddeld wel minder goed te presteren voor lezen (en luisteren). De peilingsresultaten in 
basis- en secundair onderwijs geven aan dat ook de SES-kenmerken van de schoolpopulatie 
belangrijk zijn: hoe hoger de concentratiegraad GOK-leerlingen op school, hoe lager de 
gemiddelde prestaties voor lezen of luisteren. De internationale onderzoeken PIRLS en PISA 
lijken te suggereren dat het Vlaamse basisonderwijs er beter in slaagt om de prestatiekloof 
tussen leerlingen uit gezinnen met een hoge en een lage SES te beperken dan het secundair 
onderwijs.

Leesplezier

Vlaamse peiling Nederlands in het secundair onderwijs

Op het einde van het secundair onderwijs hangt het leesplezier samen met de prestaties voor 
lezen en luisteren. Leerlingen die naar de bibliotheek gaan en tijdens hun vrije tijd boeken, 
verhalen, kranten, tijdschriften of weekbladen lezen zetten doorgaans betere leesprestaties 
neer.  
Op het einde van het secundair onderwijs bezoekt iets meer dan de helft van de leerlingen 
regelmatig de bibliotheek voor schoolse doeleinden. Slechts een derde gaat uit eigen 
beweging naar de bibliotheek. Er zijn in de derde graad ook verschillen in de frequentie 
van bibliotheekbezoeken naargelang de onderwijsvorm (Tabel 29). Leerlingen uit het kso 
gaan meer uit eigen beweging of voor schoolse doeleinden naar de bibliotheek dan aso- en 
tso-leerlingen. 

Tabel 29: Percentage leerlingen per onderwijsvorm dat regelmatig voor schoolse doeleinden of uit eigen beweging 
naar de bibliotheek gaat

Onderwijsvorm Schoolse doeleinden Uit eigen beweging

aso 60% 40%

kso 73% 44%

tso 43% 22%

Op het einde van het secundair onderwijs heeft ongeveer 52 procent van de leerlingen liever 
dat anderen hen de nodige informatie vertellen dan dat ze die zelf moeten lezen. Toch lezen 
de meeste leerlingen minstens wekelijks tijdens hun vrije tijd. Meestal zijn dat artikels in 
kranten, weekbladen of tijdschriften (39 procent van de leerlingen doet dit dagelijks en 42 
procent wekelijks). Boeken en verhalen komen op de tweede plaats (8 procent dagelijks en 12 
procent wekelijks). Strips (3 procent dagelijks en 10 procent wekelijks) en poëzie (4 procent 
wekelijks) sluiten het rijtje af. Voor het lezen van poëzie bestaat er een wezenlijk verschil 
tussen de onderwijsvormen. Ongeveer een derde van de kso-leerlingen (31 procent) leest 
minstens één keer per maand poëzie. Bij aso-leerlingen is dat 16 en bij tso-leerlingen 13 
procent. 
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Vlaamse peiling Nederlands in het basisonderwijs

Uit de peiling in het basisonderwijs blijkt dat leerlingen die graag en veel lezen beter 
presteren op de lees- en luistertoetsen dan leerlingen met een geringe interesse voor lezen. 

Ongeveer 80 procent van de leerlingen uit het 6e leerjaar basisonderwijs brengt af en toe een 
bezoek aan de bibliotheek. Dat is aanzienlijk meer dan het aantal leerlingen dat op het einde 
van het secundair onderwijs nog naar de bibliotheek gaat. 

Meer dan de helft van de zesdeklassers leest minstens 1 keer per week voor het plezier, 7 
procent doet dat nooit. Op deze leeftijd lezen leerlingen vooral strips (80 procent), gevolgd 
door boeken (58 procent), tijdschriften (44 procent) en kranten (17 procent).

PISA

De resultaten van PISA 2009 laten een zelfde beeld zien. Bijna de helft van de Vlaamse 
15-jarigen (49 procent) leest volgens dat onderzoek nooit voor zijn plezier. Het 
OESO-gemiddelde is hier 37 procent. Het aantal leerlingen dat wel vaak leest (meer dan 
een uur per dag) bedraagt 34 procent en ligt een stuk lager dan het OESO-gemiddelde 
(40 procent). De tekstsoorten die leerlingen regelmatig lezen, zijn eveneens vergelijkbaar. 
Tijdschriften zijn het populairst (67 procent van de leerlingen leest die maandelijks of 
wekelijks), gevolgd door kranten (55 procent), strips (31 procent), fictie (19 procent) en 
non-fictie (11 procent). Leerlingen die verschillende tekstsoorten lezen, scoren beter voor 
leesvaardigheid dan leerlingen die dat niet doen.

PISA 2009 onderzocht niet alleen hoeveel tijd leerlingen besteden aan lezen en wat leerlingen 
lezen voor hun plezier, maar ook hoeveel plezier leerlingen beleven aan lezen. Voor dat 
aspect scoren de Vlaamse leerlingen het laagst van alle deelnemende landen, samen met de 
leerlingen uit Nederland. 41 procent van de Vlaamse leerlingen vindt lezen tijdverlies. Slechts 
18 procent beschouwt lezen als één van hun favoriete hobby’s. PISA 2000 laat gelijkaardige 
resultaten zien. 

Uit PISA 2009 blijkt dat leerlingen die meer plezier halen uit lezen in alle landen beter 
presteren voor leesvaardigheid dan leerlingen die er minder plezier in hebben. Daarnaast 
wijzen de lage leesprestaties van leerlingen die nooit voor hun plezier lezen erop dat het 
belangrijk is om leerlingen aan te moedigen om dagelijks te lezen. Dagelijks lezen heeft 
immers een positieve invloed op de leesprestaties van leerlingen. 

PIRLS

In PIRLS (2006) staat Vlaanderen voor leesplezier 7e op 14 deelnemende West-Europese 
landen. Alleen Luxemburgse en Italiaanse leerlingen halen een significant beter resultaat. 

Voor leesattitude staat Vlaanderen in PIRLS op de laatste plaats. In het 4e leerjaar lager 
onderwijs heeft slechts 38 procent van de Vlaamse leerlingen een zeer positieve houding 
(internationaal gemiddelde: 49 procent), 46 procent een matig positieve (internationaal 
gemiddelde: 44 procent) en 16 procent heeft een negatieve houding ten opzichte van lezen 
(internationaal gemiddelde: 8 procent). De leerlingen uit Wallonië, Italië, Duitsland, Frankrijk 
en Spanje hebben duidelijk een positievere houding tegenover lezen (Tabel 30).



45

Tabel 30: Percentage leerlingen per West-Europees land met een positieve, matig positieve en negatieve houding 
ten opzichte van lezen in PIRLS 2006

West-Europees land Positieve houding Matig positieve 
houding

Negatieve houding

Italië 64% 31% 5%

Duitsland 58% 35% 8%

Frankrijk 57% 38% 4%

Spanje 56% 40% 4%

Wallonië 52% 42% 6%

Oostenrijk 50% 40% 10%

Internationaal gemiddelde 49% 44% 8%

Noorwegen 47% 45% 8%

Zweden 45% 44% 10%

Schotland 42% 44% 14%

Engeland 40% 45% 15%

Luxemburg 40% 45% 15%

Denemarken 39% 49% 12%

Nederland 39% 45% 16%

Vlaanderen 38% 46% 16%

Conclusie

Volgens de verschillende onderzoeken scoort Vlaanderen niet goed voor leesplezier en neemt 
het leesplezier af naarmate de leerlingen ouder worden. Er is ook een verschuiving in wat 
leerlingen lezen: hun interesse in artikels uit kranten en tijdschriften neemt toe, maar het 
lezen van boeken neemt af. Niet alleen in Vlaanderen maar ook in de andere deelnemende 
landen hangen bibliotheekbezoek en leesplezier sterk samen met de leesprestaties. Uit de 
Vlaamse peilingen weten we dat leerlingen die graag en vaak lezen, niet alleen voor lezen 
maar ook voor luisteren gemiddeld beter presteren dan leerlingen die zelden lezen.

Studierichting en onderwijsvorm

Vlaamse peiling Nederlands in het secundair onderwijs

In het secundair onderwijs presteren aso-leerlingen zowel voor luisteren als voor lezen 
beter dan de leerlingen uit het kso en het tso. Er is geen significant verschil in gemiddelde 
prestaties tussen kso- en tso leerlingen voor beide vaardigheden. Binnen aso presteren 
leerlingen uit de optiegroepen klassieke talen en wetenschappen beter voor beide 
vaardigheden dan leerlingen uit de optiegroepen economie en humane wetenschappen. 
Leerlingen uit moderne talen halen enkel voor lezen betere resultaten dan de economie-
leerlingen. Er zijn geen statistisch significante verschillen tussen de tso-optiegroepen. 
In het aso hebben leerlingen gemiddeld meer uren Nederlands en wiskunde dan in het kso of 
het tso. Uit de peilingsresultaten blijkt bovendien dat leerlingen beter presteren voor lezen 
en luisteren naarmate ze meer uren wiskunde of Nederlands krijgen. Deze effecten bljiven 
bestaan wanneer rekening gehouden wordt met de optiegroep. Bovenop het effect van de 
optiegroepen (studierichtingen) is dus het aantal uren wiskunde en Nederlands belangrijk. 
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Opmerkelijk is ook dat er geen samenhang is met het aantal uren moderne vreemde talen en 
de prestaties voor Nederlands. 

PISA

Ook in de opeenvolgende PISA-onderzoeken blijken aso-leerlingen betere resultaten te halen 
voor leesvaardigheid dan tso- en kso-leerlingen. 

Conclusie

Zowel de peiling op het einde van het secundair onderwijs als PISA geven aan dat er 
grote prestatieverschillen zijn tussen leerlingen van de verschillende onderwijsvormen (en 
studierichtingen). 

Nederlands als instructietaal: de samenhang tussen anderstaligheid en leerling-
prestaties in andere leergebieden en vakken

Uit verschillende peilingen naar andere leergebieden of vakken dan Nederlands blijkt 
eveneens het belang van een goede beheersing van het Nederlands. Het gaat onder andere 
om:

• de peiling natuur (wereldoriëntatie) in het basisonderwijs (2005)

• de peiling wiskunde in het basisonderwijs (2009)

• de peiling wereldoriëntatie (tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in het basison-
derwijs (2010)

• de peiling biologie in A-stroom van de eerste graad van het secundair onderwijs (2006) 

• de peiling wiskunde in de B-stroom van de eerste graad van het secundair onderwijs 
(2008) 

• de peiling wiskunde in de A-stroom van de eerste graad van het secundair onderwijs 
(2009)

Voor al deze peilingen geldt dat leerlingen die thuis een andere taal spreken (al dan niet 
in combinatie met Nederlands) gemiddeld minder goed presteren dan leerlingen die thuis 
uitsluitend Nederlands spreken. Dat blijkt ook uit internationaal onderzoek naar andere 
vakken, domeinen en vaardigheden dan Nederlandse taalvaardigheid zoals PISA en TIMSS. 

Inzicht verwerven in een leergebied of vak verloopt voor een aanzienlijk deel via taal. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat wereldoriëntatie in het basisonderwijs en biologie in 
het secundair onderwijs moeilijk zijn voor leerlingen die thuis weinig of geen Nederlands 
spreken. Enerzijds zorgt de vaktaal hier wellicht voor problemen. Leerlingen krijgen een 
enorm aantal nieuwe en abstracte begrippen aangeboden die zelfs voor Nederlandstalige 
leerlingen niet eenvoudig zijn. Denk maar aan een uiteenzetting over het skelet dat 
bestaat uit beenderen, die vastzitten aan botten en verbonden zijn met pezen of aan een 
uiteenzetting over de waterkringloop. Anderzijds vormen ook schooltaalwoorden zoals 
‘gemeen hebben’, ‘vermijden’, ‘voorkomen’, … voor anderstalige en taalzwakke leerlingen een 
probleem. Hierdoor verstaan ze vaak niet wat een leerkracht van hen verwacht: ze begrijpen 
de opgaven bij taken en toetsen niet, kunnen niet vlot reageren op opmerkingen en vragen in 
de klas, …
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Joanneke Prenger (2005) onderzocht dezelfde problematiek in het wiskundeonderwijs in 
Nederland. Zij ging onder meer na in hoeverre taalvaardigheid en tekstbegrip een rol spelen 
bij realistisch wiskundeonderricht. Om de vaardigheid in het begrip van schooltekstboeken te 
onderzoeken, gebruikte ze een toets voor schooltaalwoorden, een toets voor het tekstbegrip 
op alineaniveau en een toets voor algemeen tekstbegrip van schoolboekteksten. Voor het 
vaststellen van het begrip van wiskundeteksten werd een toets voor wiskundewoorden 
en een toets voor algemene begripvaardigheid van wiskundeteksten gebruikt. Voor meer 
gedetailleerde informatie over dit onderzoek en de verschillende niveaus van tekstverwerking 
verwijzen we naar de conferentiemappen over de conferenties na de peilingen ‘Wiskunde 
- B stroom’ (2009) en ‘Het verschil in wiskunde’ (2011). In wat volgt lichten we enkel de 
belangrijkste conclusies toe. 

Uit het onderzoek van Prenger bleek dat allochtone leerlingen significant lager presteerden 
dan de autochtone leerlingen voor tekstbegrip bij wiskunde, voor tekstbegrip op het 
alineaniveau, voor de kennis van schooltaalwoorden en de kennis van wiskundewoorden. De 
prestatieverschillen tussen allochtonen en autochtonen waren het grootst bij de toetsen over 
schooltaalwoorden en over wiskundewoorden. Allochtone leerlingen beschikken vaak over 
een minder uitgebreide woordenschat, waardoor ze meer hinder kunnen ondervinden bij het 
lezen van wiskundeteksten. Wiskundeproblemen bestaan geregeld uit korte tekstjes waarbij 
elk woord telt en alledaagse begrippen een andere invulling kunnen hebben. De invloed van 
de lage woordkennis werkt bij anderstaligen sterker door in het begrip van de wiskunde-
teksten, omdat er minder gelegenheid is om het gebrek aan woordkennis te compenseren 
door bijvoorbeeld vaardigheden op het niveau van de tekst als geheel. Bij het begrijpen van 
de tekst als geheel is de activering van de juiste voorkennis essentieel, bijvoorbeeld om de 
geschetste probleemcontext te herkennen en te begrijpen. 

Allochtone leerlingen scoren bij wiskundig tekstbegrip dan ook significant lager dan de 
autochtone leerlingen, terwijl er geen duidelijke achterstand wordt vastgesteld bij het 
algemene schooltekstbegrip. Als verklaring voor deze vaststelling verwijst Prenger (2005, 
2007) naar een onderzoek van Hacquebord (1989, in Prenger, 2005, 2007) waarin wordt 
gesteld dat allochtone leerlingen hun gebrek aan schoolwoordkennis kunnen compenseren 
door vaardigheden op het niveau van de tekst als geheel. Deze onderzoeksresultaten 
bevestigen het beeld dat het bij het achterblijven van wiskundeprestaties van allochtone 
leerlingen in de kern vaak om een taalprobleem gaat.

Slotbeschouwing

Enkele beschouwingen bij de vergelijkende analyse

De resultaten van deze vergelijkende analyse stemmen tot nadenken. Uit de verschillende 
besproken onderzoeken komen gelijkaardige bevindingen naar voor. De Vlaamse leerlingen 
halen globaal genomen goede resultaten voor lezen, luisteren en spreekvaardigheid. Toch 
beheersen niet alle leerlingen de eindtermen of andere getoetste doelen even goed. De 
verschillen in prestaties blijken vooral samen te hangen met kenmerken van de leerlingen en 
hun gezin zoals de thuistaal van de leerling en zijn leesplezier, het culturele kapitaal en de 
sociaal-economische status van het gezin, en met de samenstelling van de leerlingengroep 
zoals de optiegroep en concentratiegraad aan GOK-leerlingen. Bovendien is er een samenhang 
tussen de leerlingprestaties en de kenmerken van de schoolloopbaan. Zo zijn er duidelijke 
prestatieverschillen tussen de onderwijsvormen in het secundair onderwijs. Vooral de 
resultaten van leerlingen uit - bepaalde richtingen van - het technisch secundair onderwijs 
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vragen de nodige aandacht. Een vergelijking van de PISA-resultaten van de voorbije drie cycli 
(2003, 2006 en 2009) laat zien dat de leesvaardigheidsprestaties van vooral tso-leerlingen 
achteruit gingen en ook uit de peiling (2010) blijkt dat zij minder goede scores halen dan 
leerlingen uit het aso en kso. Binnen het tso zijn er evenwel grote verschillen in prestaties 
tussen de optiegroepen. Dat in bepaalde studierichtingen dertig of meer procent van de 
leerlingen de getoetste eindtermen niet beheerst, is verontrustend aangezien gepeild werd 
naar ‘maatschappelijke taalvaardigheid’. Ook in het aso en kso bereiken niet alle leerlingen 
deze eindtermen. Dat betekent dat deze leerlingen op het einde van het secundair onderwijs 
niet over de noodzakelijke taalvaardigheid beschikken om zelfstandig te functioneren in de 
maatschappij.

Een andere belangwekkende gelijkenis tussen de verschillende onderzoeken is dat leerlingen 
vaak in het basis- en secundair onderwijs dezelfde problemen blijven ondervinden. Zo 
presteren ze beter wanneer ze informatie uit een tekst moeten selecteren dan wanneer ze 
informatie moeten afleiden, combineren, ordenen, interpreteren of evalueren. In het hoger 
onderwijs zijn het net deze vaardigheden die leerlingen frequent zullen moeten aanwenden 
voor het verwerken van cursusmateriaal en het volbrengen van opdrachten. Ook de tekstsoort 
speelt een belangrijke rol bij het correct kunnen uitvoeren van taaltaken: persuasieve en 
activerende teksten geven meer moeilijkheden dan louter informatieve teksten. Het ontbreekt 
leerlingen vaak nog aan voldoende kritische zin om de bedoeling van dergelijke teksten 
te vatten. In het dagelijkse leven worden zij echter geregeld met dergelijke teksten en 
moeilijkere taaltaken geconfronteerd.

De minder goede prestaties van anderstalige leerlingen op peilingen over eindtermen uit 
andere vakken en leergebieden, wijst op het belang van Nederlands als taal van instructie en 
communicatie. Als we 18-jarigen willen wapenen met de nodige talige kennis, vaardigheden 
en attitudes om gedegen te kunnen participeren in de maatschappij, om deel te nemen 
aan de arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs, dan moet het onderwijs blijven inzetten 
op een brede taalvaardigheid Nederlands. Dat is en kan geen exclusieve opdracht zijn voor 
de leerkrachten Nederlands. Taal en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Samen met het leren passeren veel vaktaal-, schooltaal- en alledaagse woorden de revue 
(Hajer, 2008). De verschillende leergebieden en vakken bieden daarom een belangrijke 
context om naast leerinhouden ook te werken aan taalonderwijs. Het startpunt van 
taalgericht vakonderwijs is het expliciteren van de taalaspecten van het vakonderwijs. Een 
leerkracht die zijn taaldoelen helder heeft, besteedt hier meer aandacht aan, kan tijdens de 
lessenreeks gerichter observeren hoe leerlingen iets verwoorden, zal hun struikelblokken 
sneller ontdekken en kan daardoor gemakkelijker beslissen welke interventies en steun nodig 
zijn. Taal binnen een ander, niet-talig vak vormt een uitdaging tot taalverrijking. Waarom 
zouden we immers zovele uren per week kansen voor taalontwikkeling onbenut laten, terwijl 
aandacht voor taal tegelijk cruciaal is voor de kwaliteit van het vakonderwijs zelf? (Hajer, 
2008) 

Enkele bijkomende beschouwingen bij de peilingsresultaten

Bij de peiling werden de leraren Nederlands o.a. bevraagd over de aandacht voor leerdoelen 
van het vak Nederlands in andere vakken. Daaruit blijkt dat er een behoorlijke aanzet is: 
volgens 59 procent van de leraren is dat zo. Bij vakoverschrijdende activiteiten bevestigt 79 
procent dat, in de geïntegreerde proef en in extra-murosactiviteiten 75 procent. Bijna 60 
procent van hen is redelijk tot zeer betrokken bij het uitwerken van het taalbeleid.
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In de Onderwijsspiegel van het schooljaar 2009-2010 wijdt de Vlaamse onderwijsinspectie 
een uitgebreid deel aan een Onderzoek talen. Ze gaat daarbij genuanceerd in op Nederlands 
als instructietaal en op Nederlands voor de communicatie. In de conclusie bij het eerste luik 
wordt gesteld dat ‘de impact van de gemaakte afspraken vaak nog beperkt [is], zowel qua 
diepgang (…) als qua continuïteit (…) als qua bereik (…) (p.66)’. Zo is er minder diepgang als 
het gaat over adaptief onderwijs met talige ondersteuning en minder bereik bij systematisch 
remediëren van alle leerlingen met een talige achterstand. Op het vlak van de opgezette 
structuren en toegekende middelen is er te weinig opvolging. Een gelijkaardige conclusie 
wordt getrokken i.v.m. Nederlands voor de communicatie, maar hier wijzen de scholen op 
de beperkingen in tijd en middelen. Naarmate het aantal leerlingen met een anderstalige 
achtergrond groeit, wordt het wel belangrijker. Er is bijgevolg nog heel wat werk op dat vlak.

Van de leerkrachten die betrokken waren bij de peiling vulde 84 procent op de vragenlijst 
in dat ze nog nooit een bijscholing over Nederlands als tweede taal (NT2) hadden gevolgd. 
Slechts bij 19 procent van hen is dat omdat ze geen leerlingen met een andere thuistaal in de 
klas hebben. De inspectie stelt dan weer vast dat ‘ … heel wat scholen zorgen voor een basis 
aan scholing over talenbeleid, maar anderzijds (…) dat ze een gerichte professionalisering 
over een essentieel aspect van talenbeleid, met name over het leren werken aan instructietaal 
Nederlands in andere vakken dan Nederlands, veel minder uitwerken …’(p. 74). Het aanbod is, 
volgens de inspectie, ook te weinig toegesneden op de noden van de individuele leraar.

In de inleiding wordt uitgelegd dat het onderzoek bedoeld is als een nulmeting om het 
talenbeleid in kaart te brengen aan de hand van een aantal steekproeven. De inspectie 
benadert het talenbeleid in een ontwikkelingsgericht perspectief. Juist daarom kan de lectuur 
van dit document inspirerend zijn voor de uitbouw van een eigen, schoolgebonden taal- en 
talenbeleid. Omwille van de groeiende multiculturalieit en de toenemende spreiding van 
leerlingen met een andere thuistaal over heel Vlaanderen en Brussel, hebben (scholen en) 
leraren immers bijkomende deskundigheid nodig:

• Voor de leraar Nederlands gaat dat over zijn vak: hij kan er niet meer van uitgaan dat hij 
enkel moedertaalonderwijs geeft. Hij zal daar o.a. in zijn didactiek rekening mee moeten 
houden. Hij zal deskundigheid moeten ontwikkelen in het ‘aanleren’ van Nederlands als 
tweede taal.

• Voor alle leraren gaat dat over Nederlands als het (eerste) instrument om hun vakdoelen 
mee te behalen, als instrument voor communicatie, voor de persoonlijke en algemene 
ontwikkeling van de leerlingen, voor hun participatie in de maatschappij.

Zo komen we opnieuw bij de gepeilde maatschappelijke taalvaardigheid. Nederlands als vak 
is geen relatief vrijblijvende bezigheid van leraren en leerlingen. Het is een broodnodige 
deskundigheid die volgens uitgestippelde leerlijnen en in samenwerking met alle collega’s 
wordt aangevat. Een uitgekiende set doelen, een motiverende aanpak, een boeiende context, 
een resultaatgerichte opdracht en een inzicht- en strategiebevorderende ondersteuning 
dragen daar zeker toe bij.
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Taalgericht vakonderwijs

Paul Baeten  
Leraar hout-houtbewerking KTA1 in Diest en navormer taalgericht vakonderwijs

Jan T’Sas 
Lerarenopleider didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen

Introductie: “Een stuk hout, meester” (Jan T’Sas)

Vijf jaar geleden ben ik met Vlaamse en Nederlandse collega’s-didactici op zoek gegaan 
naar het vak Nederlands in nieuwe vormen van leren. Vooral vanuit Nederland kwamen er 
geruchten dat sommige scholen het vak hadden afgeschaft en geïntegreerd in andere vakken. 
Wat was daarvan aan? Waarom zou je dat als school doen? En is dat misschien de enige 
manier om van elke leraar een taalleraar te maken, zoals elk taalbeleid in feite nastreeft? In 
de praktijk bleek het nogal mee te vallen: helemaal verdwenen is het vak nergens. Maar in 
sommige scholen is het wel sterk geïntegreerd in andere vakken. Leraren algemene vakken én 
praktijkvakken hebben er geleerd veel meer taalgericht les te geven.

Een sprekend voorbeeld hiervan vinden we in het Vader Rijn college in Utrecht - het 
Nederlandse equivalent van een bso-school. Alle leraren hebben er geleerd om in hun lessen 
aan de taalvaardigheid van hun leerlingen te werken. Zogenaamde ‘prestaties’ (= concrete 
opdrachten) vormen de kern van competentiegericht leren in de school. Elke prestatie 
bestaat uit een aantal vaste onderdelen, waarbij het Nederlands in ruime zin een centrale 
rol toebedeeld krijgt: naast de kunde om Nederlands te lezen en te schrijven, is er ook heel 
veel aandacht voor het spreken en begrijpen. We filmden ter plaatse wat dit in de praktijk 
betekent. We schreven ook een brochure met dvd, die scholen helpt bij de vormgeving van 
hun taalbeleid.

In een van de filmpjes legt een leraar houtbewerking uit hoe hij zijn leerlingen tijdens de 
praktijklessen taalvaardiger maakt. De volgende conversatie illustreert hoe de leraar bij een 
vraag van een leerling blijft doorvragen tot hij concreet genoeg is in zijn verwoording:

Leerling:  Mag ik een stuk hout, meester.
Leraar:  Daar weet ik niets mee, wat voor hout wil je? 
Leerling:  Nou, gewoon. Een stuk hout.
Leraar:  Jamaar, hoe groot moet dat hout zijn? Hoe dik?
Leerling (wijst):   Zo dik, meester.
Leraar:  Jamaar, hoe dik is zo dik?
Leerling:  Vijf centimeter dik, meester ...

Anno 2011 heeft de school zijn taalbeleid verder uitgewerkt. Aan de prestaties van de 
leerlingen zijn nu specifieke standaardtaalopdrachten toegevoegd. Prestaties hebben namelijk 
een incidenteel karakter, waardoor het moeilijk is het werk degelijk te omschrijven. Daarom 
geven de leraren dus opdrachten, waarbij ze aan de leerling melden wat er op het gebied van 
verschillende vakken zoals Nederlands van hem/haar wordt verwacht.

Alle leraren zijn nog meer dan vroeger taalleraren. Dat is zelfs versterkt door een richtlijn 
voor alle Utrechtse scholen. Die bepaalt dat elke leraar in het vmbo (voorbereidend 
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middelbaar beroepsonderwijs in Nederland) op een bepaald basisniveau moet functioneren 
qua taal, rekenen en burgerschap. Hij/Zij krijgt drie jaar om zich hiervoor na te scholen. 
Idem voor de lerarenopleiding. Kortom, elke leraar moet leerlingen met een taalproblematiek 
eerstelijnszorg kunnen geven. De leraar Nederlands is nodig voor de tweedelijnszorg. 
Bovendien is hij nodig voor specifieke moedertaaldidactiek en om de collega’s te 
ondersteunen en te coachen.

http://taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/nieuwe_leren

Vier jaar Taalgericht VakOnderwijs (TVO): terugkijkend, vooruitkijkend  
(Paul Baeten)

Vier jaar geleden, eind 2007, maakte ik kennis met het project taalbeleid. Ik werd 
aangesproken om een cursus ‘Train de trainer’ te volgen rond taalgericht vakonderwijs (TVO) 
. Ik was toen amper twee jaar leraar, nog zoekend dus, en de inzichten die werden aangereikt 
door de gangmakers van TVO, spraken me heel erg aan. Onmiddellijk zag ik dat TVO meer 
was dan enkel taalbevordering. Ik zag in die didactiek een efficiëntere manier van lesgeven: 
boeiend, motiverend, met duurzame verankering van kennis, met een intrinsieke training van 
attitudes, algemene vaardigheden en taalvaardigheden. 

Ik geef nu vier jaar les als vakleraar met TVO-intenties en mijn ervaringen hebben me enkele 
dingen doen inzien. De waarde van TVO als didactische opstelling staat voor mij nog altijd 
buiten kijf. Maar het onvoorwaardelijke enthousiasme van weleer is wel getemperd. Enerzijds 
heb ik mijn verwachtingen van wat ik kan bereiken met TVO bijgesteld, anderzijds vind ik 
dat TVO in een bredere context moet geplaatst worden. In de volgende alinea’s formuleer ik 
enkele bedenkingen. 

Zonder radar lukt het niet. 

Of een les lukt of niet lukt, hangt veel af van het aanvoelen van de leraar. Hij wil zijn 
vakdoelen bereiken en daarbij komen nu ook nog taaldoelen. Het is moeilijk een evenwicht 
te vinden tussen het bereiken van deze doelen en de draagkracht van de leerlingen. Als je 
je leerlingen overschat, dan verliezen ze de moed. Als je ze onderschat, dan verlies je hun 
interesse. Als leraar moet je weerstanden kunnen aanvoelen, de sfeer in de klas kunnen 
inschatten om de leerlingen vanuit een comfortabele positie naar de beoogde doelen te 
leiden. Geef je leerlingen de opdracht een spreekbeurt te houden, dan zullen sommige 
leerlingen liever een nul incasseren, dan voor de klas te komen staan. Het is de kunst om TVO 
op een intrinsieke manier te beoefenen. Ik heb meermaals de fout begaan TVO te expliciet te 
beoefenen. 

Goed lesgeven is een intensieve opdracht. 

Een nieuw lesconcept ontwerpen, uitproberen, corrigeren, daarna nog fijnstellen en altijd 
aanpassen aan de wisselende klassen, is een veeleisende bezigheid, die veel creativiteit 
vraagt en heel veel inzet. Ervaring opbouwen kost veel tijd. Daarom is het heel belangrijk om 
deze ervaring uit te wisselen en door te geven. Niet alleen doorgeven maar ook evalueren, 
feedback organiseren en boekstaven is cruciaal. Maar op dit moment merk ik weinig van deze 
uitwisseling. Ook zie ik weinig beloning en aanmoediging voor creatieve krachten. (En ik 
bedoel daarmee niet direct financieel). Uiteindelijk zijn leraars diegenen, die de wielen van 
het taalbeleid doen draaien, en die motor moet nog brandstof krijgen. 
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Een communicatief klimaat is essentieel. 

In mijn klassen groeide het haast ongemerkt. De leerlingen kwamen meer aan het woord, 
kregen ruimte voor kritiek, konden hun verwachtingen uiten. Ze konden samen met de 
leraar keuzes maken. Het feit dat ze meer zicht en grip kregen op het programma, dat ze 
hun lot voor een deel zelf konden bepalen, betekende meer identificatie met de school. En 
die identificatie betekent meer motivatie. Ik denk dat scholen dit communicatieve klimaat 
moeten bevorderen en uitstralen om zo meer participatie van de leerlingen te verkrijgen. Er is 
echter een keerzijde aan de medaille. Daarover gaat de volgende paragraaf.

Geef de leerlingen verantwoordelijkheid.

Een groot probleem bij vele scholieren is motivatie. Ze zijn schoolmoe, of gewoon moe. De 
school is in hun leefwereld een randgebeuren. Dan mag je als leraar met TVO je lessen nog 
zo aantrekkelijk mogelijk maken, het is moeilijk om te concurreren met bezigheden zoals 
pc-gamen, Facebook, uitgaan enz. Hoe los je het probleem op van een allochtone leerling die 
gescreend wordt op taalvaardigheid, die gediagnosticeerd wordt als heel taalarm en voor wie 
een inhaalprogramma opgesteld wordt, maar die weigert om het programma te volgen?

Meer vrijheid betekent meer verantwoordelijkheid. We moeten onze leerlingen meer bewust 
maken van die verantwoordelijkheid. Een stap in die richting is bijvoorbeeld de geïntegreerde 
proef. Het initiatief ligt veel meer bij de leerling. Het feit dat hij zijn opdracht zal moeten 
verdedigen voor een jury, maakt hem veel meer gefocust. Kan iets gelijkaardigs georganiseerd 
worden in de andere jaren van het secundair onderwijs? Ik denk bijvoorbeeld aan het 
samenstellen van een portfolio over de leerjaren heen. Hoe ver kunnen we gaan om deze 
verantwoordelijkheid op te eisen, af te dwingen? 

Taalbeleid is een goede zaak. 

Het biedt een antwoord op behoeften, problemen die reëel aanwezig zijn. Maar taalbeleid is 
slechts een deel van het antwoord. Als we van het taalbeleid een succesverhaal willen maken, 
moeten we ook een antwoord formuleren op andere problemen waarmee het onderwijs, ja 
zelfs de maatschappij geconfronteerd wordt.

Sprekend leren: wie kent de basisregels? (Jan T’Sas)

Vorig jaar woonde ik aan de Universiteit Antwerpen een lezing en een workshop bij van Neil 
Mercer en zijn echtgenote, Lynn Dawes. Mercer werkt aan de universiteit van Cambridge. Hij 
is professor aan de onderwijsfaculteit en richtte onder meer het ‘thinking centre’ op. Zijn 
vrouw is leerkracht. De combinatie onderzoek-onderwijs die ze beiden belichamen levert de 
jongste jaren heel wat nieuwe bevindingen en lesmateriaal op over sprekend leren. Jammer 
genoeg is daarvan tot nu toe weinig of niets vertaald naar het Nederlands. Als vakdidacticus 
Nederlands leer ik aspirant-leraren onder meer hoe ze hun leerlingen luister- en spreekvaar-
digheid moeten bijbrengen. Aan dat verhaal heeft jarenlang iets ontbroken, met name de 
focus op gepaste gesprekstechnieken. Het verhaal van Mercer en Dawes betekende voor mij 
dan ook een echte Aha-Erlebnis. Ik integreer het nu volop in de opleiding en in nascholingen 
voor leraren. Om die reden ga ik er hier graag wat dieper op in. Dat doe ik door een verkorte 
versie in te voegen van een populariserend artikel van Mercer, dat ik voor de gelegenheid heb 
vertaald.
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Waarom spreken en luisteren zo cruciaal zijn om te leren (en les te geven)

De hoeveelheid en de kwaliteit van spreken die kinderen in hun eerste jaren van onderwijs 
ervaren, voorspelt bijzonder goed hoe goed ze het er zullen vanaf brengen in het secundair 
onderwijs. Door taal te gebruiken en door te horen hoe anderen dat doen, leren ze hoe 
ze de wereld om hen heen moeten beschrijven, hoe ze met hun eigen ervaringen moeten 
omspringen en hoe ze de dingen voor elkaar kunnen brengen. Ze gebruiken taal om alleen of 
samen te denken.

Vergeleken met twintig jaar geleden weten we nu heel wat meer over het belang van 
gesproken dialogen om te leren en om spreek- en redeneervaardigheden te ontwikkelen. 
Jammer genoeg schijnt men er in onderwijs van uit te gaan dat leerlingen alles weten wat 
ze moeten weten over spreken/luisteren om te kunnen leren, zodra ze overgaan naar het 
secundair onderwijs. We vragen ze om in groepen samen te werken en veronderstellen dat ze 
dat probleemloos kunnen. Maar dat is een misvatting: ze moeten het leren. Veel leerlingen 
hebben immers weinig of geen ervaring met het voeren van rationele discussies. Van huis 
uit krijgen ze dat lang niet allemaal mee. Daarom is de school de uitgelezen plek waar 
leerlingen die zo belangrijke spreek-, luister- en denkvaardigheden kunnen verwerven. Op 
dat vlak kunnen leraren – en daarmee bedoel ik niet enkel de leraren Nederlands – cruciale 
rolmodellen en begeleiders zijn.

Sprekend leren als werkinstrument

Spreken in de klas is altijd een beetje een probleem geweest. Zo worden leraren er nog al te 
vaak op aangesproken (ook en vooral door collega’s) als er te veel rumoer is in hun klas. Men 
gaat ervan uit dat als je het spreken in de klas in de hand houdt, dat je dan ook een klas vol 
bruisende jongeren in toom kunt houden.

Natuurlijk kun je in een school niet zonder een zeker klasmanagement. Bovendien krijgen 
leraren vanuit het beleid soms verwarrende boodschappen over het belang van spreken en 
luisteren voor het leren en over de mate waarin leerlingen daar begeleiding bij nodig hebben. 
Zo vinden we in de eindtermen en leerplannen tal van dergelijke verwijzingen naar taalvaar-
digheden en dat voor nagenoeg elk leerdomein of vak. Maar ondanks al die verwijzingen 
blijven we op twee punten op onze honger zitten: een eerste punt is dat de kwaliteit van 
onderwijs in de klas afhangt van de manieren waarop leraar en leerling met elkaar spreken; 
een tweede is dat spreekvaardigheid echt wel dient aangeleerd als leerlingen echt samen 
willen/moeten leren. Een kanttekening daarbij is dat leraren misschien zelf niet goed 
beseffen hoe ze zelf spreken (of beter: hoe ze zouden kunnen spreken) in interactie met hun 
leerlingen. Daarnaast zien leraren soms de noodzaak over het hoofd om het spreken van hun 
leerlingen te sturen als ze met hun vak bezig zijn. Samengevat: als leraren weten we allicht 
wel dat spreken ons belangrijkste werkinstrument is, maar het ziet ernaar uit dat we dit 
instrument niet voor alle doelen inzetten waarvoor het gemaakt is.

“Raad eens wat er in mijn hoofd zit”

Volgens verschillende onderzoekers volgt het doorsnee klasleergesprek een voorspelbaar 
driestappenpatroon: de leraar stelt een vraag, een leerling antwoordt, de leraar spreekt een 
oordeel uit. In onderzoekjargon spreekt men van Initiation-Response-Feedback of IRF. Een 
voorbeeld:
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Leraar: Hoe noemen we een woord dat iets benoemt?  I
Leerling: Een zelfstandig naamwoord    R
Leraar: Juist!       F

Deze vorm van interactie heeft een duidelijke functionele waarde. Er lijkt dan ook geen 
enkele reden te zijn waarom we ervan zouden moeten afstappen. Maar… het is in bijna elke 
klas de meest dominante vorm van interactie. Ze is zelfs zo dominant dat andere interac-
tievormen amper ruimte krijgen. Daarbij komt dat IRF-interactie meestal begint met een 
gesloten vraag, gesteld door de leraar. Met ‘gesloten vraag’ bedoel ik een vraag waarop 
slechts één goed antwoord mogelijk is. Wat blijkt voorts? Veel leraren zijn zich niet bewust 
van deze dominantie. Ze beseffen niet dat ze voortdurend gesloten vragen stellen en 
nauwelijks andere. Ze schijnen ook niet te beseffen dat er andere interactievormen zijn die, in 
de meeste gevallen, nuttiger zijn en meer opleveren.

Hieronder vind je ter illustratie de neerslag van een onderwijsleergesprek uit een les 
Nederlands. De leraar peilt in zijn klas naar de betekenis van het voorvoegsel ‘ex’. Een van de 
woorden op het bord is ‘explosie’.

Transcriptie 1: Explosie

Leraar: Explosie. ‘ex-‘ is het voorvoegsel. Hmm, wat betekent explosie? Steek je 
hand op als je het weet. Pieter?

Pieter: Gewoon, het betekent: een explosie (klas lacht)
Leraar: Ja, maar, wat betekent dat woord?
Pieter: Wel, het betekent… dat er een explosie is (klas lacht weer)
Leraar: Maar wat wil ‘explosie’ zeggen?
Pieter: Dat euh… Als er een explosie is in een winkel, dan vliegt alles in stukken 

uiteen.
Leraar: Juist, een explosie.

De leerlingen weten best wat een explosie is en Pieters antwoord geeft deze impliciete kennis 
van het woord goed weer. De andere leerlingen lachen met zijn antwoord. Daarmee zeggen ze 
eigenlijk: ‘Jij weet wat ‘explosie’ betekent. En wij weten dat ook wel. Waarom moeten we het 
dan per se aan jou uitleggen?’ Toch volhardt de leraar in zijn gesloten vraagstelling. Hij of 
zij schijnt ervan uit te gaan dat Pieter iets bijleert als hij het woord ‘explosie’ kan definiëren. 
Uiteindelijk geeft Pieter een voorbeeld en de leraar vindt dat aanvaardbaar. Je kunt je dan 
de vraag stellen of iemand hier effectief iets geleerd heeft. Hoogstwaarschijnlijk niet. Als je 
een dergelijke dialoog objectief leest, dan kun je maar één conclusie trekken: langdradig en 
weinig effectief. Waarom zegt de leraar niet zelf meteen: ‘Explosie betekent ontploffing. Het 
voorvoegsel ‘ex’ komt van een Grieks woord dat ‘uit’ betekent.’ En had de leraar niet beter 
de veel interessantere vraag gesteld: ‘Waarom denken jullie dat het woord ‘explosie’ dit 
voorvoegsel heeft?’

Hoe kunnen we deze situatie veranderen? Wat ongetwijfeld helpt, is klasleergesprekken 
kritischer bestuderen in de lerarenopleiding en in de nascholing. Willen we deze vastgeroeste 
gesprekspatronen doorbreken en veranderen, dan moeten we leraren aanmoedigen om het 
dominante gesprekspatroon van leraar tot leerling in hun eigen klas te herkennen. Daarmee 
begint het. Pas als leraren beseffen hoe (klas)leergesprekken verlopen, leren ze het effect 
ervan te zien op de mate waarop hun leerlingen werkelijk deelnemen aan het leerproces. 



58

Als klasleergesprekken voortdurend worden gedomineerd door gesloten vragen volgens het 
IRF-patroon, dan vervallen ze tot een eerder bedrieglijke vraag-en-antwoordroutine waarin 
de leraar en een deel van de klas een spelletje spelen dat je nog het best kunt omschrijven 
als: ‘Raad eens wat er in mijn hoofd zit.’ En dan heb ik het nog niet over de weinige kansen 
die leerlingen krijgen om taal te gebruiken waarvoor het echt kan dienen, met name om 
luidop te denken.

Strategieën en principes

Vanuit onderzoek weten we dat leraren goede resultaten kunnen boeken in de klas als ze een 
reeks gespreks- of beter nog dialoogstrategieën hanteren. Studies wijzen uit dat leerlingen 
dan met veel meer enthousiasme aan de lessen deelnemen en er ook veel meer uit leren. Wat 
moeten leraren doen om dat te bereiken? Met de volgende negen principes komen ze al heel 
ver:

1.  Stel open vragen om te achterhalen wat leerlingen denken;

2.  Moedig leerlingen aan om wat ze weten in eigen woorden te uiten (en reik ze tegelijk 
nieuwe woordenschat aan waarmee ze nieuwe ideeën kunnen verwoorden);

3.  Stimuleer leerlingen om over hun mening/ideeën uit te weiden en argumenten te geven, 
bv. ‘Hoe weet je dat zo zeker?’, ‘Waarom?’, ‘Kun je dat even uitleggen?’

4.  Laat voldoende leerlingen aan de beurt komen om hun gedachten te uiten, zodat je 
eventuele misverstanden, begripsverwarring of fouten in hun denken snel op het spoor 
komt;

5.  Wacht met zelf uitleggen of demonstreren tot je op zijn minst enkele leerlingen aan het 
woord hebt gelaten (zo kun je hun input verbinden met die van jezelf);

6.  Geef leerlingen genoeg tijd om hun antwoord op een vraag te overdenken (ga dus niet te 
snel zelf praten als het even stil blijft of als leerlingen aarzelen);

7.  Gebruik dergelijke klasleergesprekken om leerlingen inzicht te geven in het waarom van 
bepaalde leerstof;

8.  Blijf niet ‘plakken’ aan je voorbereiding: geef leerlingen af en toe de kans om commentaar 
te geven, ook als het gespreksonderwerp of zelfs het onderwerp van de les afwijkt van 
wat je oorspronkelijk had voorzien;

9.  ‘Model’ manieren om taal te gebruiken door bijvoorbeeld rationele argumenten te 
formuleren, zodat leerlingen daaruit leren.

Het juiste klasklimaat

Leraren die hun leerlingen meer kansen geven om actief deel te nemen aan een klasleer-
gesprek, creëren voor zichzelf meer kansen om op een informele manier aan procesevaluatie 
te doen. Maar ook dat gebeurt niet vanzelf. Als een leraar besluit meer open vragen te stellen 
of langer te wachten voor hij zelf het antwoord geeft, en hij doet dat in een klas die enkel 
het traditionele gesprekspatroon van vraag en antwoord gewoon is, dan is het resultaat 
meestal een wat ongemakkelijke stilte. Er is dus meer nodig dan een aantal principes toe te 
passen. Eerst moet de leraar het juiste klasklimaat creëren en vervolgens de nieuwe, voor veel 
leerlingen ongewone basisregels invoeren. Dat vraagt tijd, vaardigheid en een zekere moed. 
Maar eenmaal de leerlingen over de drempel heen zijn, ervaren ze tot hun eigen genoegen 
dat ze veel van elkaar kunnen leren, gewoon door met elkaar te praten. Ze krijgen meer 
zelfvertrouwen om ideeën te exploreren en om problemen of dingen die ze niet begrijpen 
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door te praten. En bovenal: ze weten dat wat ze zeggen door de rest van de klas zal worden 
aanvaard en als een zinvolle bijdrage worden beschouwd.

Ter illustratie vind je hieronder een transcriptie van een klasleergesprek met dertien-
jarigen. Het lesonderwerp is zuren en basen. Net voor het gesprek begint, heeft de leraar de 
leerlingen een doosje maagtabletten getoond.

Transcriptie 2:  Maagtabletten

Leraar: Dus, wat denk je dat die tabletten zullen doen? 
Alex: Ze zorgen dat je je beter voelt.
Leraar: Dat is juist, maar waarom is dat zo? Wat doen die pillen dan?
Alex: Ze neutraliseren het effect.
Leraar: Denk je? Waarom denk je dat?
Alex: Omdat het zuur, euh, het zuur in je lichaam…
Leraar: Hmmm
Alex: Misschien zit er een of ander zuur in de tabletten om het maagzuur te 

helpen… om het eten beter te verteren.
Leraar: Hier moet je even over nadenken: zuur toevoegen aan zuur, daarmee kun 

je een zuur niet neutraliseren. Wat is er dan wel nodig?
Alex: Iets basisch.
Leraar: Ah. En waar is die base dan?
Alex: Euh, waarschijnlijk zit die in de pillen.

Het gesprek begint volgens een vertrouwd patroon: de leraar stelt een vraag die de leerlingen 
uitnodigt om kort te antwoorden. Alex doet dat. In plaats van nu, volgens dat gekende 
patroon, meteen te reageren met ‘juist’ of ‘fout’, zoekt de leraar de discussie op. Op die 
manier wil hij een meer wetenschappelijke verklaring van Alex horen en zijn denkpatroon 
kennen. En dat doet Alex ook: de tabletten zullen ‘het effect neutraliseren’, zegt hij. 
Vervolgens laat de leraar niet zomaar een andere leerling aan het woord. Hij vraagt door. Hij 
wil dat Alex verklaart waarom de tabletten het effect neutraliseren. Daarop gaat Alex de mist 
in: hij denkt dat het lichaam niet genoeg zuur bevat, en dat de tabletten extra zuur moeten 
toevoegen. De leraar veegt die verklaring niet meteen van tafel maar respecteer ze. Hij 
herformuleert het antwoord als een probleem: kan een zuur een ander zuur neutraliseren? De 
term ‘neutraliseren’ is door Alex zelf aangevoerd en de leraar wil weten of Alex de betekenis 
ervan ten volle begrijpt. Uiteindelijk herinnert de jongen zich het woord ‘base’, misschien 
herinnert hij zich wat ‘neutraliseren’ betekent. Zeker weten we dat niet, maar in elk geval 
evolueert het gesprek naar een meer wetenschappelijke verklaring van wat de tabletten 
precies doen. De leraar herformuleert ‘basisch’ in ‘base’, wat Alex ertoe aanspoort om te 
suggereren dat die in de tabletten zit.

Het is duidelijk dat hier geleerd wordt. Het voorbeeld illustreert hoe effectief de vragen 
kunnen zijn die een leraar stelt om het denken bij leerlingen op een productieve manier 
te stimuleren en te sturen. Dat lukte niet enkel doordat de leraar andere vragen stelt dan 
gewoonlijk gebeurt, maar ook doordat de leerlingen in de klas tot de vaststelling zijn 
gekomen dat hun input een waardevolle bijdrage is tot dergelijke leergesprekken. Ze beseffen 
dat wat ze zeggen niet zomaar als ‘juist’ of ‘fout’ wordt afgehandeld in een of ander 
raadspelletje (‘Wat zit er in mijn hoofd?’)
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Gespreksvaardigheden ontwikkelen

Als leerlingen met elkaar moeten praten tijdens groepswerk, doet zich een interessante 
paradox voor. Van coöperatief leren is geweten dat het een krachtige werkvorm is 
om te leren, niet enkel in taallessen maar ook voor andere vakken, zelfs wiskunde en 
wetenschappen. Via coöperatief leren ontwikkelen leerlingen ook ‘transferabel’ denken en 
communicatievaardig heden. Helaas stellen we vast dat groepswerk in de meeste klassen 
veeleer onproductief is, tijdverlies zelfs.

Er is maar één manier om deze paradox op te lossen: veel leerlingen, misschien zelfs de 
meeste, moeten leren hoè ze kunnen samen praten en werken. Jammer genoeg leren ze 
dat zelden in de klas. Het volstaat niet om leerlingen geregeld bij elkaar te zetten voor een 
opdracht om de kwaliteit van hun spreken, van hun gezamenlijk werk én hun individuele 
leerprestaties te verbeteren. Dat gebeurt wel als we ze helpen om spreken aan te voelen als 
een instrument om problemen op te lossen en om te leren. Voor leerlingen die buiten de 
school niet of nauwelijks deelnemen aan rationele discussies, waarin argumenten worden 
afgewogen, constructieve feedback gegeven en waarin wordt doorgevraagd, kan dit hun leven 
veranderen.

Bronnen en lesmateriaal

De volledige vertaling van Mercers artikel vind je op www.neejandertaal.be/opinie

Mercer, N., & Littleton, K. (2007) Dialogue and the Development of Children’s Thinking: a 
sociocultural approach. London: Routledge. - www.thinkingcentre.co.uk

Meer informatie over Nederlands in nieuwe vormen van leren: 
http://taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/nieuwe_leren
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Leesplezier

Beleidswerkgroep cultuur, jeugd en onderwijs 
ACCE en CANON Cultuurcel

Inleiding

De conceptnota “Groeien in Cultuur” is een samenwerking tussen de Vlaamse ministers Joke 
Schauvliege en Pascal Smet en werd op 27 januari 2012 door beide ministers voorgesteld aan 
de Vlaamse Regering. De nota geeft vorm aan een gedeelde visie, missie en doelstellingen 
naar kinderen en jongeren om hun creatieve talenten te laten ontwikkelen. Hij kwam tot 
stand in de schoot van een domeinoverschrijdende beleidswerkgroep cultuur, jeugd en 
onderwijs, gecoördineerd door ACCE (beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport  en Media) 
en CANON Cultuurcel (beleidsdomein Onderwijs en Vorming). http://canoncultuurcel.be/
nieuws/17637

Een gedeeld beleidskader maakt het mogelijk om op termijn een gezamenlijk beleid te 
ontwikkelen, één kwaliteitskader voor cultuureducatie te bouwen en om de bestaande 
regelgeving beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke acties op te zetten. Een groot deel 
van de acties bestaat reeds maar door ze in een gedeeld kader onder te brengen, ontstaat 
de mogelijkheid tot samenwerking, tot wederzijdse beïnvloeding en versterking. U vindt 
hieronder het actieplan voor leesplezier (Schauvliege & Smet, 2012, pp. 33 – 36).

Actieplan Leesplezier

Het meeste recente PISA-rapport geeft onze leerlingen een zeer hoge score voor technisch 
lezen, maar toont ook aan dat ze een erg lage leesinteresse hebben. Om die reden 
organiseerde de CANON Cultuurcel rondetafels over leesplezier in het onderwijs. De 
stakeholders kwamen intussen tweemaal samen, waarbij we diverse lacunes detecteerden en 
het begin van een actieplan formuleerden.

In de toekomst willen we dit actieplan Leesplezier verder ontwikkelen. Vooreerst willen 
we het thema op beleidsniveau verbinden met het referentiekader voor cultuureducatie en 
het onderzoek Cultuur in de Spiegel, met aandacht voor de hervorming van het Secundair 
onderwijs en met een screening van de bestaande eindtermen. 

Daarnaast gaan we al in 2012 concreet aan de slag. Met de Boekenjuf ontsluiten we goede 
praktijkvoorbeelden, die we koppelen aan (nieuwe) inzichten en pedagogische tips zoals de 
Leeskaart. In de editie van 2012 ontsluiten we opnieuw de goede voorbeelden van tal van 
boekenjuffen en -meesters en ontwikkelen we samen met pedagogische begeleiding van de 
verschillende netten een didactisch instrument rond leesplezier in de klas.

Finland scoort zeer goed in PISA, ook voor lezen. In opvolging van de rondetafels, lees plezier 
sturen we er nog dit schooljaar een delegatie vanuit de overheid en de koepels heen voor een 
studiebezoek rond lezen en leesbeleid.

We gaan voort in gesprek met de Vlaamse uitgevers over de integratie van een luik rond 
leesplezier in de geplande educatieve portaalsite. www.lieverlezen.be wil zowel kinderen en 
jongeren als leerkrachten en ouders kennis laten maken met een hedendaags aanbod en via 
sociale media mogelijkheden bieden om erover uit te wisselen.
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Om het onderwijs te sensibiliseren voor het belang van leesplezier, besteden we er de 
komende jaren aandacht aan in de diverse kanalen en acties van Klasse en CANON. Een 
bijzonder  aandachtspunt wordt daarbij de koppeling tussen dynamo3 en de bij het Vlaams 
Fonds voor de Letteren gesubsidieerde auteurslezingen. Dit moet een nieuwe dynamiek op 
gang brengen. In het kader van een geïntegreerd letterenbeleid zal de subsidiëring van deze 
auteurslezingen door het Vlaams Fonds voor de Letteren gebeuren.

De leerkracht speelt een belangrijke rol in het bevorderen van leesplezier bij kinderen en 
jongeren. Daarom willen we het thema leesplezier in 2012 integreren in de oproep voor 
projecten binnen het innovatiefonds voor de lerarenopleidingen. Op die manier kan binnen de 
lerarenopleiding op een innovatieve manier gezocht worden naar een betere integratie van 
lezen binnen de opleiding zelf en een gerichte didactische aanpak voor de leerkrachten in spé.

De CANON Cultuurcel geeft, in samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren, sinds 
vorig jaar bijzondere aandacht aan poëzie in het onderwijs naar aanleiding van gedichtendag. 
De formule waarin dat gebeurt kan jaarlijks wisselen (lezingen, uitdelen publicatie 
gedichtendag bv.).

De Inktaap is een prijs die reeds haar tiende editie voorbij is. In samenwerking met de NTU, 
Stichting Lezen Nederland en CJSM worden elk jaar de drie boeken die een literaire prijs 
in de wacht hebben gesleept gelezen door 120-140 scholen in Vlaanderen en Nederland. 
De prijs Inktaap is intussen een begrip geworden in scholen maar ook in de media en het 
boekenvak. In de evaluatie die we samen met de partners richting toekomst maken, nemen 
we het thema leesonderwijs en leesplezier expliciet mee. 

Ook Stichting Lezen is met haar verschillende leesbevorderingsinitiatieven een begrip 
geworden in scholen en ook daarbuiten. Via Boekbaby’s worden ouders aangespoord om hun 
kinderen met boeken in contact te brengen nog voor ze naar school gaan. Er is de Jeugdboe-
kenweek, in samenwerking met NTU en Stichting Lezen Nederland is er boekenzoeker.org 
voor jongeren van verschillende leeftijdscategorieën, specifiek voor 15-plussers uit TSO 
en BSO is er Fahrenheit451, gedichtendag werd al vermeld. De kinder- en jeugdjury werd 
ondertussen meer dan 30 jaar geleden in het leven geroepen en vond sinds 2001 onderdak 
bij Stichting Lezen.

Een aantal initiatieven van Stichting Lezen vinden hun weg naar de school via lokale 
bibliotheken. Lokale bibliotheken hebben zelf een aanbod voor scholen en zetten initiatieven 
op naar kinderen en jongeren. In dit verband zullen bibliotheken in het kader van het nieuwe 
decreet lokaal cultuurbeleid een sterkere rol krijgen.

De boekenbeurs ontvangt jaarlijks 7.000 kinderen tijdens schooltijd en vele anderen in de vrije 
tijd. Jongerenbezoek is sinds vorig jaar echt in stijgende lijn. Leerkrachten bezoeken tijdens 
de leerkrachtendagen maar ook daarbuiten. Zij vormen een groot deel van het bezoekend 
publiek. In samenwerking met Boek.be onderzoekt de CANON Cultuurcel momenteel een 
samenwerking op vlak van communicatie en sensibilisering in het algemeen en een specifiek 
scholenaanbod in samenwerking met Stichting Lezen in het bijzonder.

Mind the book is een event rond het alternatieve boek, een initiatief van deSingel en 
Kunstencentrum Vooruit, de opvolger van Het Andere Boek. De CANON Cultuurcel wil in 
dit verdiepende initiatief gaandeweg een sterkere rol opnemen in de programmatie en 
de communicatie richting onderwijs en leerkrachten, met aandacht voor leesplezier en 
leesonderwijs.
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Taalklaar voor het hoger onderwijs? 
Naar een geïntegreerd talenbeleid van secundaire scholen 
en de Katholieke Hogeschool Limburg

Guido Cajot 
Taalcoördinator van de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim)

“Al is elke school en elke klas uniek, toch ook weer niet zó uniek dat er geen vergelijkbare 
scholen met vergelijkbare uitdagingen elders zijn. Het is wat eigen aan onderwijs om, als 200 
leraren in 200 scholen dezelfde oefening moeten voorbereiden, dat ook 200 keren gebeurt, 
los van elkaar. (…) Laat andere scholen met vergelijkbare moeilijkheden aandeelhouder in die 
winsten worden. “

Minister van Onderwijs, Pascal Smet 
In: Samen taalgrenzen verleggen, 2011

Inleiding 

Hogescholen en universiteiten klagen de laatste jaren steeds meer over de taalvaardigheden 
van instromende studenten: ze kunnen geen (lange) teksten meer schrijven, maken talloze 
spelfouten, spreken onverzorgd en hun woordenschat is te beperkt om zonder problemen 
cursussen te volgen. In het hoger onderwijs is begrijpend lezen echter een cruciale taalvaar-
digheid en in de perceptie van docenten was dit net een groot probleem voor studenten. 
Om de struikelblokken op het gebied van leesvaardigheid in kaart te brengen werd bij 53 
eerstejaarsstudenten van de KHLim-opleiding Bachelor Lager Onderwijs (BaLO) de leestest 
Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) van het Certificaat Nederlands als Vreemde 
Taal (CNaVT) afgenomen. Deze PTHO-test bestaat uit twee delen: (1) meerkeuzevragen 
bij een examenreglement en (2) drie korte informatieve teksten die samengevat moeten 
worden tot een coherent geheel. Voor het eerste onderdeel ‘Gerichte meerkeuzevragen 
bij een examenreglement’ waren de resultaten vrij goed. Van de 53 studenten waren er 
36 die geen fouten maakten, 12 met één fout en 5 met drie fouten. Het samenvattende 
verslag van de drie artikelen met als onderwerp ‘drijfzand’ bleek veel moeilijker te zijn: 
de studenten moesten het ontstaan, de gevaren en het gevolg van drijfzand weergeven 
in een beperkt aantal woorden. Deze drie elementen waren overigens ook verwoord in de 
instructie. In de samenvattingen ontbrak vaak de essentiële informatie, werd de inhoud van 
de artikelen verkeerd weergegeven of werden de woorden uit de tekst foutief gebruikt. Wat 
heel erg opviel, was het gebrek aan academische, maar ook basale woordenschatkennis, de 
problematische zinsbouw, de verbindingswoorden die ofwel ontbraken ofwel zeer beperkt 
werden gebruikt en vooral het letterlijk overnemen van de tekst zonder enige manier van 
verwerking. Deze test maakte duidelijk dat de instromende studenten problemen hebben 
met de vaardigheid om essentiële informatie te selecteren en te synthetiseren, complexe 
redeneringen te begrijpen en te parafraseren. Nochtans zijn deze vaardigheden, naast 
uiteraard woordenschatkennis, nodig om teksten in syllabi, handboeken en artikels te 
begrijpen en de inhouden te verwerken (Cajot, 2010). De resultaten van deze test komen 
overeen met de bevindingen over de verwerkingsniveaus bij lezen in de peiling Nederlands 
in de derde graad algemeen, technisch en kunstsecundair onderwijs (2010), en het 
PISA-onderzoek over leesvaardigheid bij 15-jarigen (2009).
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Van studenten die het hoger onderwijs binnenstromen wordt verwacht dat ze ‘taalcompetent’ 
zijn of zoals Frans Daems dit verwoordt: “hun basale taalvaardigheid [omvat] het minimum dat 
gegarandeerd wordt door de eindtermen Nederlands van de doorstroomrichtingen in het secundair 
onderwijs: aso, kso en tso” (Daems, 2010). 

Wie naar de resultaten van eerstejaarsstudenten kijkt, zal opmerken dat de stap naar het 
hoger onderwijs een groot probleem is en beleidsmakers van hogescholen en universiteiten 
beseffen steeds meer dat het secundair onderwijs moet betrokken worden bij het zoeken 
naar oplossingen ‘voor de poort’. De Katholieke Hogeschool Limburg schrijft daarom in 
haar talenbeleidsplan: ‘Om eerstejaarsstudenten hoger onderwijs beter voor te bereiden en te 
begeleiden zal de Katholieke Hogeschool Limburg structureel overleg voeren met het middelbaar 
onderwijs over de talige startcompetenties hoger onderwijs.’

De leerkrachten van het secundair onderwijs hebben de begeleiding van de studiekeuze 
van hun leerlingen overgenomen van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), maar 
vaak weten zij niet op welke manier ze dat kunnen doen. In het verleden waren scholen al 
tevreden als hun leerlingen de talige eindtermen van het secundair onderwijs haalden (Klasse, 
2011). Nu vraagt het hoger onderwijs een betere voorbereiding en oriëntering ook op het 
vlak van starttaalvaardigheden. Een overlegplatform met daarin taalcoördinatoren van het 
secundair en hoger onderwijs biedt heel wat mogelijkheden en leidt tot een win-winsituatie.

De resonantiegroep talenbeleid secundair onderwijs/hoger onderwijs (SOHO) 

Op 24 februari 2010 vond de eerste samenkomst plaats van de resonantiegroep secundair 
onderwijs/ hoger onderwijs en sindsdien vergadert deze groep van taalcoördinatoren van 
ongeveer 20 Limburgse scholen en de KHLim driemaal per academiejaar. Tijdens de startver-
gadering werden de drie doelstellingen van de resonantiegroep besproken en vastgelegd:

De secundaire scholen en de KHLim

1. zijn ‘critical friends’: ze kijken kritisch naar elkaars talenbeleid en geven feedback;

2. vergelijken en bespreken de eindtermen secundair onderwijs en de talige startcompe-
tenties hoger onderwijs. Tijdens de SOHO-vergadering op 11 mei 2011 werd gebruik 
gemaakt van de publicatie ‘Talige Startcompetenties Hoger Onderwijs’ van het Nederlandse 
Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (Stichting Leerplanontwikkeling of SLO). 
Ook de resultaten van de peiling Nederlands in de derde graad algemeen, technisch en 
kunstsecundair onderwijs kwamen uitvoerig ter sprake evenals het onderzoek ‘Talenbeleid 
in de Vlaamse scholen’ (Onderwijsspiegel, schooljaar 2009-2010);

3. wisselen expertise uit. De resonantiegroep is een platform waar het hoger onderwijs en 
het secundair onderwijs elkaar beter leren kennen, maar biedt de secundaire scholen ook 
de mogelijkheid om onderling informatie uit te wisselen over hun talenbeleid;

4. stemmen de talige begeleiding van leerlingen/studenten op elkaar af. 

Het uiteindelijke doel van de resonantiegroep is te groeien naar een geïntegreerd talenbeleid 
van secundaire scholen en de KHLim. Om de eerste en belangrijke stap in dit integratie proces 
te kunnen zetten is het nodig om voortdurend de talige startcompetenties hoger onderwijs 
te koppelen aan de eindtermen secundair onderwijs. In de samenkomsten van de resonan-
tiegroep komen vaak dezelfde vragen naar boven: Wat verwachten hogescholen en 
universiteiten? Voldoen de taalvaardigheidseindtermen van het secundair onderwijs nog? Zijn de 
eindtermen niet te vaag en te algemeen geformuleerd? 
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In zijn talennota geeft minister Pascal Smet aan dat: ‘de eindtermen vreemde talen worden 
doorgelicht en (…) [zullen in] deze regeerperiode ambitieuzer worden geformuleerd’ (Smet, 2011). 

De resonantiegroep stelt zich de vraag of het niet dringend nodig is om ook de eindtermen 
Nederlands voor spreken, luisteren, schrijven, lezen te actualiseren. Voor de moderne 
(vreemde) talen is er een koppeling aan het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde 
Talen (ERK). Kan dat ook niet gebeuren voor de eindtermen Nederlands? Is het niet nodig dat 
we, zoals in Nederland gebeurt, werken met referentieniveaus? 

Een belangrijke reactie die geregeld terugkomt in het SOHO-overleg, maar ook 
in nascholingen, is de erg negatieve houding van leerlingen uit het technisch en 
beroepsonder wijs wat hun taalvaardigheid betreft. Een deelnemer van de resonantiegroep 
die aanwezig was bij de afname van de schriftelijke afname van de peiling, getuigde: ‘De 
motivatie van de leerlingen op school was haast onbestaande.’ Om tot een betere taalcom-
petentie te komen is net attitude een belangrijke voorwaarde: leerlingen moeten de wil tonen 
om aan zichzelf te werken en dat doen ze niet, zoals nog een andere leerkracht getuigde: ‘Als 
ze een verbeterde taaltest terugkrijgen, kijken ze enkel naar het cijfer, halen de schouders op en 
stoppen de test snel weg in de boekentas.’ Het zijn deze leerlingen die opgroeien in een gezin 
met een zwakke leescultuur en een weinig stimulerend thuisklimaat. Dat een kwart tot bijna 
een derde van kso- en tso-leerlingen de vaardigheden die essentieel zijn voor maatschap-
pelijke participatie nog niet verworven heeft op het einde van het secundair onderwijs, is hét 
probleem als zij willen verder studeren in het hoger onderwijs. 

Het gesprek tussen het secundair en hoger onderwijs over de peiling Nederlands leverde 
alleszins interessante informatie op om een beter zicht te krijgen op de starttaalvaardigheid 
van instromende studenten. 

Talige startcompetenties hoger onderwijs

Het hoger onderwijs ervaart al snel dat instromende studenten moeilijkheden hebben als zij 
teksten in syllabi of handboeken moeten lezen, samenvatten, in schema’s zetten en studeren. 
Dat blijkt trouwens ook al uit de resultaten van de peilingstoets lezen: leerlingen presteren 
goed op beschrijvend verwerkingsniveau, maar scoren slechter als ze zelf teksten moeten 
bewerken (interpreteren, beoordelen, samenvatten, vergelijken enzovoort). Ze hebben wel de 
leesstrategieën aangeleerd in het secundair onderwijs, maar kunnen die niet toepassen als 
ze de stap naar het hoger onderwijs hebben gezet. Tegelijk zijn deze instromende studenten 
mondiger geworden en kunnen zij zich verbaal beter uitdrukken dan vroeger. Ze zijn 
bijzonder communicatief als ze de informele spreektaal, vaak de typische Vlaamse tussentaal, 
gebruiken. Het wordt voor hen veel moeilijker als ze complexe redeneringen moeten 
opbouwen over onderwerpen die eerder wetenschappelijk van aard zijn, buiten het eigen 
kennisgebied liggen en abstract, complex en gedecontextualiseerd zijn (Bonset & de Vries, 
2009). 

Hetzelfde geldt overigens ook voor luisteren, een taalvaardigheid die vaak onderschat wordt 
en waarvan volgens het peilingsonderzoek de resultaten parallel lopen met lezen. Leerlingen 
slagen er vrij goed in om informatie uit een voorgelezen tekst te selecteren, maar hebben 
veel meer moeite met het afleiden, combineren, ordenen, interpreteren of evalueren. Dat 
zijn nu net taalvaardigheden die heel belangrijk zijn, zeker in het eerste opleidingsjaar van 
het hoger onderwijs. Eerstejaarsstudenten moeten in universiteiten en hogescholen nog heel 
veel luisteren in grote (maar gelukkig ook nog in kleine) groepen naar abstracte, uitgebreide 
betogen over complexe en abstracte onderwerpen die heel nieuw voor hen zijn. Belangrijk is 
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vooral dat zij over een breed repertoire aan academisch taalgebruik beschikken, zodat zij geen 
problemen ondervinden bij het luisteren naar gesproken wetenschappelijke teksten zoals een 
docent die produceert in een hoorcollege (Bonset & de Vries, 2009).

Als blijkt dat één op de zes leerlingen aan het einde van het secundair onderwijs de vereiste 
minimumdoelen voor lezen en luisteren niet bereikt, gaan heel wat alarmbellen rinkelen. 
Het hoger onderwijs kampt immers met overvolle auditoria en een gebrek aan personeel 
en middelen, omdat het aantal instromers elk jaar toeneemt. Sinds het begin van de jaren 
tachtig is het aantal studenten in het hoger onderwijs verdubbeld en vorig academiejaar 
was er nog een stijging van 22 procent! Steeds meer studenten vullen de banken van het 
hoger onderwijs, maar amper 38 procent slaagt voor de volledige 60 studiepunten (Klasse, 
2011). Daarbij komt dat een op acht studenten afhaakt voor het einde van het academiejaar 
en dus zakt voor elk vak. Deze cijfers zijn verontrustend en het is dan ook geen wonder 
dat de rectoren van de universiteiten vanaf 2017 het Angelsaksische model van de brede 
bachelors willen invoeren. Of denkt het hoger onderwijs misschien aan een propedeutische 
fase, kortweg propedeuse, die oriënterend, selecterend en verwijzend is zoals in Nederland? 
De instroom is immers niet alleen groter geworden, maar de vooropleiding is ook bijzonder 
divers: traditioneel stroomden in het verleden vooral aso-leerlingen door naar het hoger 
onderwijs, maar sinds de democratisering van het onderwijs volgen steeds meer tso- en 
bso-leerlingen de weg vooral naar de professionele bachelors. 

Ook deze evolutie komt telkens ter sprake in de resonantiegroep, omdat de taalcoördinatoren 
heel erg bezorgd zijn over de slaagkansen van hun leerlingen. Ze merken bij hun leerlingen, 
en dan vooral in tso- en bso-opleidingen, de behoefte om door te stromen naar het hoger 
onderwijs, maar in feite weten ze goed dat ze hen hierop niet of alleszins niet voldoende 
voorbereiden. 

Hogescholen en universiteiten organiseren taaltoetsen om een beter zicht te krijgen op 
de starttaalcompetenties van instromende studenten. Zij bieden daarnaast nog intensieve 
taalcursussen aan die studenten moeten voorbereiden op hun studies.

De KHLim-taaltoets

Op vraag van de Onderwijsraad van de Associatie K.U.Leuven ontwikkelde het Interfacultair 
Instituut Levende Talen van Leuven een taaltest voor de professionele bachelors van de 
Associatie. Er bestond reeds een valide en betrouwbare test voor de academische bachelors 
van de universiteit en analoog hiermee vroeg de werkgroep ‘Nederlands in het hoger onderwijs’ 
van de Associatie een gelijkaardige test die een voorspellende waarde zou hebben voor 
studiesucces. Deze test werd in het academiejaar 2011-2012 voor het eerst afgenomen in 6 
hogescholen in Vlaanderen. In verschillende KHLim-departementen moesten studenten in 
de eerste weken deze digitale taaltoets afleggen: deze test is oriënterend en adviserend en 
moet studenten aansporen om te werken aan hun taalvaardigheden. Voor secundaire scholen 
is informatie over dit soort testen die hogescholen en universiteiten van alle onderwijsnetten 
afnemen, bijzonder interessant, want ook zij organiseren testen en doen dit vaak als een vorm 
van begeleiding in de studiekeuze. In de resonantiegroep werd de zinvolheid van uitstroom- 
of instaptesten uitvoerig besproken. Zo kwamen Elke Peters en Tine Van Houtven (Lessius 
Antwerpen) de resultaten van hun onderzoek naar de taalvaardigheid bij 800 eerstejaars-
studenten van professionele en academische bachelors voorstellen (Peters, Van Houtven & El 
Morabit, 2010). 
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De KHLim-taalcursus

Elke KHLim-student krijgt al drie academiejaren bij zijn inschrijving een flyer met informatie 
over de cursus ‘Start met voorsprong. Nederlands in het hoger onderwijs’ en kan zich hiervoor 
zonder onkosten inschrijven. Gedurende de week net voor de start van het academiejaar 
2011-2012 leerden 160 studenten moeilijke woorden en lange stukken tekst begrijpen, 
samenvattingen en schema’s maken, lessen volgen (gebruik van video-opnames) en notities 
nemen, examenvragen beantwoorden, een taak of paper schrijven, meerkeuzevragen 
beantwoorden, zonder spelfouten schrijven en nog veel meer. Vooraf konden ze trouwens hun 
taalvaardigheid testen op: www.khlim.be/taaltest.

Op de keper beschouwd is deze starterscursus een vorm van studiebegeleiding en leren de 
studenten studievaardigheden die ze nodig hebben om de stap naar het hoger onderwijs te 
kunnen zetten. Want wie sterk is in taal, is sterk in studie.

Goede praktijkvoorbeelden uit het secundair onderwijs

Naast informatie over de taalondersteuning voor instromers van de KHLim, kregen de 
taalcoördinatoren van de secundaire scholen in de vergaderingen de kans om formeel of 
informeel boeiende en inspirerende praktijkvoorbeelden uit de eigen school aan elkaar voor te 
stellen. Wat volgt zijn taalacties uit drie verschillende scholen, nl. Sint-Franciscuscollege uit 
Heusden-Zolder, Regina Mundi uit Genk en Sint-Jozefinstituut uit Bokrijk.

Van taalzorg naar taalsteun.  
Het talenbeleid van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder

In het college van deze voormalige mijngemeente is er al meer dan 10 jaar een intensief 
GOK-beleid omwille van het grote aantal leerlingen van allochtone, meer bepaald Turkse 
afkomst: middenscholen: 33,7 %; tso-bso: 25,8 %; handelsschool: 68,5 % en aso: 17,6 %. 
De school telt meer dan 1 600 leerlingen en 250 personeelsleden verdeeld over 5 adminis-
tratieve scholen op 2 campussen. In 2007 startte de school met een werkgroep ‘Talenbeleid’, 
samengesteld uit taalleerkrachten en andervakleerkrachten. 

De visie op talenbeleid was erg ambitieus geformuleerd, nl. dat de school ‘het leerrendement 
voor alle leerlingen voor talen [wilde] verhogen’. Het onderwijs moet ‘Goed voor de sterken en 
sterk voor de zwakken’ zijn zoals voormalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke 
stelde in zijn ‘Beleidsbrief Onderwijs en Vorming 2005-2006’ en dat heeft de werkgroep 
‘Talenbeleid’ goed begrepen. Deze keuze impliceert dat de school taalstimulerende initiatieven 
ontwikkelt om de (Nederlandse) taalverwerving van de taalzwakke leerlingen te verhogen, 
maar ook speciale acties opzet voor de taalsterke leerlingen en aandacht heeft voor het 
modernetalenonderwijs. De school kiest voor taalgericht vakonderwijs: aanbrengen van 
context, steun en interactie bij het lesgeven, nieuwe taalstimulerende werkvormen, gebruik 
van schrijfkaders, leesstrategieën in verschillende vakken en aandacht voor vakterminologie.

In het kader van de GOK-werking zorgt de school voor poster- en leesprojecten, een stripbib 
en verschillende toneel- en poëziewedstrijden. Omdat 1 op 4 leerlingen van allochtone 
origine is en ondersteuning voor de schooltaal nodig is, worden extra lessen Nederlands 
georganiseerd binnen het curriculum. In samenwerking met het centrum voor volwassenen-
onderwijs van de gemeente Heusden-Zolder volgen leerlingen taalvaardigheidslessen 
Nederlands, Engels en Frans aansluitend bij de lesuren én op school. De taalsterke leerlingen 
worden uitgedaagd via taal- en schrijfwedstrijden, toneel en leesprojecten, internationale 
uitwisselingsprogramma’s zoals Associated Field Service (AFS) of Comenius en … de lessen 
Chinees. Sinds 2005 biedt het Sint-Franciscuscollege wekelijks een uurtje Chinees aan 
voor zijn taalsterke en hoogbegaafde leerlingen om hun intellectuele honger te stillen. 
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De leerlingen zien dat als een geweldige en motiverende uitdaging. In de lessen Chinees 
maken leerlingen kennis met de fascinerende, soms mysterieuze Chinese cultuur. Momenteel 
buigen zich wekelijks 26 leerlingen over de Chinese karakters en dit verspreid over vier 
niveaugroepen van het 2de tot het 5de jaar. De lessen worden gegeven door 3 leerkrachten 
waarvan 2 van Chinese origine. Op deze manier loopt de school vooruit op de talennota 
van minister Pascal Smet waarin hij talenknobbels vanaf de tweede graad van het secundair 
onderwijs wil toelaten er een taal uit de lijst van de officiële talen van de EU of van de 
BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China) bij te nemen. In het tweede jaar is er een 
kleinschalig CLIL-project voor de richting Latijn: het klasuur (leren leren, welbevinden) wordt 
gegeven in het Frans door de leerkracht Frans.

Samen de helling op.  
Het talenbeleid van Regina Mundi in Genk

Regina Mundi is een Genkse secundaire school met technisch (tso) en beroepsecundair (bso) 
onderwijs. De school is heel erg gekleurd met vooral Turkse meisjes en jongens waarvan de 
ouders laaggeschoold zijn. De leerlingen van Regina Mundi wonen in wijken waar er geen 
sprake is van een sociale mix en spreken op straat Cités (een mengelmoes van Italiaans, Turks, 
Marokkaans, Engels en Genks) met elkaar. De school voert al vele jaren een actief talenbeleid 
om de leerlingen uit de negatieve spiraal van sociale ongelijkheid en uitsluiting weg te 
krijgen met de slogan ‘taalarmoede is kansarmoede’. In de plaats van mee te gaan in een 
vaak gehoorde verzuchting van leerkrachten ‘Het heeft toch geen zin’ kiest de school er voor 
extra acties te ondernemen op verschillende niveaus. Gedurende het schooljaar 2010-2011 
lag de focus op de schooltaal/vaktaal en meer bepaald op de woordenschat die leerkrachten 
gebruiken in hun lessen. Het taalontwikkelend vakonderwijs met aandacht voor vaktaal-
woorden en schooltaalwoorden was het onderwerp van de pedagogische studiedag, maar 
kwam ook terug in de vakgroepwerking en werd geïmplementeerd in de klas bij de leerlingen. 
Concreet betekende dit dat de school- en vaktaalwoorden die de vakleerkrachten verzameld 
hadden, opgelijst werden per graad. Gedurende een maand gebruikten de leerkrachten deze 
woorden terloops in hun lessen. Het waren geen opgelegde lijsten die leerlingen moesten 
studeren; door er in de vakgroep mee bezig te zijn gingen leerkrachten deze woorden 
bijna spontaan gebruiken. Daarnaast blijven de vroeger opgestarte ondersteunings- en 
remediëringsacties verder lopen zoals het leeseiland en het taaleiland. Het leeseiland is een 
afgeschermde ruimte in de eetzaal met boeken, tijdschriften en kranten. In het taaleiland 
geven twee ervaren taalleerkrachten tijdens het achtste uur taalondersteuning op maat van 
leerlingen van het eerste jaar. Op basis van een screening worden leerlingen met zachte 
dwang én met ondersteuning van de ouders aangespoord om extra taallessen te volgen die 
hen moeten helpen om taalvaardiger te worden. De leerkrachten houden een individueel 
digitaal taaldossier bij dat de klastitularissen raadplegen in de voorbereiding van een 
klassenraad. ‘Taalzorg’ is immers een onderdeel van het rapport. 

De Taalprikkel is een uniek project dat de leerlingen bewust maakt van het maatschappelijk 
belang van taalvaardigheid. Het schoolreglement verbiedt leerlingen een andere taal dan 
het Nederlands te spreken op school. De idee om geen Turks of een andere vreemde taal 
toe te laten, kwam trouwens uit een onverwachte hoek, namelijk van de Turkse ouders zelf. 
Zij meldden dat er te veel Turks gesproken werd op school, wat niet gunstig was voor de 
taalontwikkeling van hun Turkse zoon of dochter. Dat sterkt de school in de overtuiging om 
een beleid te voeren waarin iedereen uitgedaagd wordt om Nederlands te spreken.

Ook ongepast of onbeleefd taalgebruik wordt bestraft, maar dat is geen strafwerk in de 
klassieke zin. Regina Mundi kiest voor een functionele opdracht wat dan ‘Taalprikkel’ heet. In 
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samenwerking met verschillende instanties van de stad Genk bedacht de school bewustma-
kingsopdrachten die de leerlingen bij een organisatie, een instelling of een winkel uitvoeren. 
Zo ontdekken de leerlingen dat ook ‘de buitenwereld/de professionele wereld’ veel belang 
hecht aan een correcte Nederlandse taal en ervaren ze de functionaliteit van het Nederlands 
met het oog op hun latere beroepsuitoefening.

Concreet betekent dit 

• enkele uren meewerken met een bediende aan de receptie van het Carbonhotel;

• boeiende jeugdboeken zoeken in boekhandel Malpertuis;

• voorlezen aan kinderen in de bibliotheek of er opzoekingen doen; 

• animatie verzorgen of interviews afnemen in verschillende dienstencentra of rusthuizen; 

• een interview afnemen van een Turkse dame die op de VDAB een coördinerende functie 
heeft; 

• opzoekingen doen of een interview afnemen in de vrijetijdswinkel ‘Uit’;

• …

De Taalprikkel is een bewustmaker, wakkermaker, taaldouche of hoe je het ook wil noemen en 
wil de leerlingen overtuigen van de noodzaak om altijd en overal het Standaardnederlands te 
oefenen in (in)formele situaties. De leerlingen krijgen in feite een extra kans om de taalvaar-
digheden lezen, spreken en luisteren te oefenen in reële beroepssituaties die aansluiten bij 
hun specifieke opleiding. 

Daarnaast is er ook een beloningssysteem met nominaties. Zes keer per schooljaar 
beklemtonen leerkrachten, directie, secretariaatsmedewerkers, leerlingenbegeleiding ... 
een bepaalde taalvaardigheid bij alle leerlingen. Een leerling die moeite doet, die zichzelf 
verbetert, die toont wat hij/zij geleerd heeft en die aandacht heeft voor de Nederlandse taal 
kan genomineerd en beloond worden met een boekenbon.

Taalvaardigheid in de “vrije ruimte”.  
Sint-Jozefinstituut in Bokrijk (Genk)

Het projectonderwijs van deze school kent een lange traditie; vanaf 1970 was Roger Rutten, 
leerkracht Nederlands, een van de pioniers hiervan in Vlaanderen. Een nieuwe ontwikkeling in 
deze school is de keuze voor competentiegericht en geïntegreerd taalvaardigheidsonderwijs.

In september krijgen de leerlingen die de lessen “Begeleid Zelfstandig Werk-Talen 
(BZW-talen)” volgen, hun opdracht: 

‘Van 24 tot 28 januari 2012 gaan we met onze klas naar een buitenlandse bestemming. De 
reis mag maximaal 260 euro kosten. Maak voor alle dagen een voormiddag-, namiddag- en 
avondprogramma. Alle leerlingen (en hun ouders) krijgen (tegen ten laatste 10 januari) een 
uitgebreide brochure mee op reis met praktische tips, het programma en inhoudelijke achtergrond 
bij het reisschema. Begin maar. Veel succes.’

Begin oktober stelt de leerlingengroep een paar voorlopig uitgewerkte bestemmingen voor 
(in een korte powerpointpresentatie) aan mekaar en aan hun begeleiders (Rome/Budapest/
Barcelona/Londen) en in een democratische stemming wordt gekozen voor een citytrip 
naar Rome. Vanaf dan wordt het samenwerken nog intenser, want 8 weken later moet een 
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uitgewerkte reisbrochure over Rome op tafel liggen, zonder plagiaat, maar met bibliografie, 
correct taalgebruik en volgens de BIN-normen.

Leerlingen overleggen en zorgen zelf voor een efficiënte taakverdeling. Eerst (veel) informatie 
verzamelen, telefoneren, naar reisbureau en/of bibliotheek gaan, vlieghavens consulteren, 
reisroutes nagaan en dan beslissingen nemen en een (voorlopig) programma samenstellen. 
Brieven/mails naar het Vaticaan, het Colosseum, Ostia en andere bezienswaardigheden, 
basiswoorden Italiaans raadplegen en dan beginnen met het intikken, juiste (prijs)gegevens 
verzamelen (“260 euro is veel te weinig?”), foto’s inscannen, vliegtuigtickets reserveren, een 
hotel zoeken en reserveren, Google Maps benutten, ouders bewerken om naar de luchthaven 
te rijden, gemeentediensten raadplegen, vrienden maken op Facebook, bibliografische 
gegevens opnieuw opzoeken (“Moeten we dat nu echt gebruiken?”) en uiteindelijk een zachte 
landing maken begin december en een uitgewerkte brochure presenteren. Die is het resultaat 
van efficiënt groepswerk met veel vallen en opstaan (en elkaar overeind helpen) en groot 
enthousiasme met 2 begeleiders (een taalleerkracht en een andervakleerkracht), die op de 
achtergrond aanwezig zijn en het hele proces opvolgen.

Begin januari wordt de brochure in een mondelinge presentatie toegelicht aan de leerlingen 
die geen BZW-talen volgen. Leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardig heid en 
spreekvaardigheid in één grote opdracht, samen met het verwerven van nieuwe competenties 
op een vlotte, leerlingvriendelijke manier. De 30 laatstejaars Moderne Talen (in combinatie 
met wiskunde, wetenschappen of Latijn) maken zich daarna klaar om samen met 3 
begeleidende leerkrachten op maandag 23 januari vanuit Eindhoven naar Rome te vliegen. 
Alles wordt nu akelig reëel en dan maar hopen dat niemand een catastrofale fout heeft 
gemaakt. De begeleiders houden wel constant een oogje in het zeil, zodat die fouten niet 
gemaakt worden, als het er echt op aankomt. De evaluatie gebeurt door de leerlingen die 
geen BZW volgen en de begeleidende leerkrachten samen met een peerevaluatie door de 
leerlingen zelf, die alles georganiseerd hebben. 

Pas daarna (begin februari) krijgen de leerlingen hun volgende opdracht te horen: een 
boek schrijven over de geschiedenis van de school, die dit jaar 50 jaar bestaat. Is 12 weken 
voldoende?

KHLim-Quadri

Tijdens de vergaderingen van de resonantiegroep komen bij de deelnemers geregeld 
bijscholings- en implementatievragen naar boven. De taalcoördinatoren willen zich professio-
naliseren en meer informatie en/of vorming krijgen. Hun vragen zijn vaak heel concreet en 
gaan over het uitschrijven van een talenbeleidsplan en het opzetten van taalinitiatieven, maar 
ook over problemen waarmee ze in hun school geconfronteerd werden. Hoe begeleid je een 
school zo dat de gewenste vernieuwing tot stand komt? Waar loop je tegenaan? Hoe krijg 
je ook de sceptische leerkrachten mee? Hoe zorg je dat het talenbeleid niet beperkt blijft 
tot enkele gedreven taalleerkrachten, maar krijg je ook de leraar geschiedenis en godsdienst 
mee? Hoe kan je de effecten van je taalacties meten? Hoe belangrijk is spelling en wat kun je 
daaraan doen? Zijn er interessante softwareprogramma’s?

Als antwoord op deze vragen ontstaan meerdere taalbegeleidingstrajecten en nascholingen 
voor secundaire scholen die gegeven worden door taaldeskundigen van Quadri, de 
KHLim-nascholingscel. Gedurende het academiejaar organiseert Quadri verschillende 
groepssessies in de hogeschool met onderwerpen als: het uitschrijven van een talenbe-
leidsplan, taalvaardigheden evalueren, taalgericht vakonderwijs, meertaligheid, het Standaard-
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nederlands en de taalvarianten, effectmeting en Nederlands als tweede taal. Naast deze 
sessies komen er aanvragen voor navormingen in de scholen zelf: een eenmalige bijscholing 
op basis van een specifieke vraag, een pedagogische studiedag of het aansturen van het 
talenbeleid gedurende een heel schooljaar.

Besluit

De visietekst ‘KHLim-Talenbeleid’ creëerde de ruimte voor een overlegplatform waar de 
taalcoördinatoren van de hogeschool en het secundair onderwijs elkaar ontmoeten, in overleg 
gaan, informatie delen, initiatieven voorstellen, schoolproblemen bespreken, presentaties van 
taalexperten volgen en groeien naar een geïntegreerd talenbeleid. 

Aan de ene kant is de resonantiegroep voor de Katholieke Hogeschool Limburg zeer 
belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Aan de andere kant hebben de taalcoördi-
natoren van secundaire scholen vragen die door allerlei externe factoren gestimuleerd worden 
(pedagogische begeleiding, doorlichting door de inspectie, de minister en het Departement 
Onderwijs en Vorming enzovoort), maar ook door interne factoren (leerlingen met taalachter-
standen, anderstalige nieuwkomers, interactief lesgeven, meertaligheid, nieuwe media).

Soms wordt de vraag gesteld ‘Taalbeleid: is de hype voorbij?’ 

Wie de talennota en de beleidsbrief van minister Pascal Smet goed leest, begrijpt dat de 
taaltrein of beter gezegd de ‘talentrein’ nu pas echt vertrokken is. De globalisering zal 
“een ongekende vlucht nemen” en dat weerspiegelt zich op alle niveaus van het onderwijs: 
meertaligheid neemt een prominentere plaats in. Leerkrachten Nederlands zullen samen met 
leerkrachten moderne (vreemde) talen omwille van het belang van vreemde talen ook een 
stevige aanzet voor vreemdetalenverwerving moeten geven. 

Wellicht is het dan nodig om de SOHO-resonantiegroep uit te breiden tot een overleg-
platform moderne (vreemde) talen om MVT-taalleerkrachten en leerkrachten Nederlands 
van het secundair onderwijs en MVT-taaldocenten en docenten Nederlands van het hoger 
onderwijs de mogelijkheid te bieden om ervaringen en ideeën uit te wisselen, kennis te 
maken met nieuwe ontwikkelingen, concepten en instrumenten en hun visie ten aanzien van 
moderne(vreemde)talenbeleid aan te scherpen. 

In zijn talennota stelt minister Pascal Smet dat het talenplan van de school moet gedragen 
worden door het hele team, maar ‘opgezet en gecoördineerd [wordt] door het teamlid met de 
sterkste interesse en competenties voor taal’. Dat is de taalcoördinator. Voor deze taalcoördi-
natoren biedt de Katholieke Hogeschool Limburg met de resonantiegroep SOHO een platform 
voor visieontwikkeling, kennisdeling en professionalisering.

Met dank aan: 
Eddy Willems van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder 
Mia Jansen en Davina Vos van Regina Mundi in Genk 
Mark Verheyen van het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk

Bronnen

Bonset, H. & de Vries, H. (2009). Talige Startcompetenties Hoger Onderwijs. Enschede: 
Stichting Leerplanontwikkeling Onderwijs (SLO). 



73

Cajot, G. (2010). Het zwarte beest: ‘Groot worden’. Gecontextualiseerd taalondersteunings-
materiaal voor BaLO-studenten bij het studeren van een handboek. In Taalbeleid in het hoger 
onderwijs: de hype voorbij? Leuven: Acco.

Cajot, G., Denoo, J., De Jonghe, K., Vanbrabant, H., Verschaeve, C., & Vreys, J. (2010). 
Taalnoden in de lerarenopleiding. In D. Van Hoyweghen (red.), Naar taalkrachtige lerarenop-
leidingen. Bouwstenen van een taalbeleid. Mechelen: Plantyn.

Cajot, G., Jansen, M. & Vos, D. (2011). Taalklaar voor het hoger onderwijs? Het taalbeleid van 
de secundaire school Regina Mundi (Genk). In A. Mottart, & S. Vanhooren, Vijfentwintigste 
conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press.

Daems, F., (2010). Elke leraar is taalleraar. Een referentiekader voor taalbeleid in de leraren-
opleiding. In D. Van Hoyweghen (red.), Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen van 
een taalbeleid. Mechelen: Plantyn.

Daniels, A., Missotten, G. & Willems, E. (2010). Van taalzorg naar taalsteun: praktijkvoor-
beelden van een school waar 1 op 4 leerlingen van allochtone origine is. In A. Mottart, & S. 
Vanhooren, Vierentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press.

Klasse. (2011). Ik kan niet kiezen. Te veel brochures, te weinig coaching, Klasse (220), p. 11 e.v.

Onderwijsinspectie (2011). Onderwijsspiegel, schooljaar 2009-2010. Verslag over de toestand van 
het onderwijs. Brussel: Vlaamse overheid, Onderwijsinspectie.

Onderzoeksteam periodieke peilingen KULeuven & Afdeling Projecten: EVC-Curriculum-
Kwalificaties AKOV (2011). Peiling Nederlands in de derde graad algemeen, technisch en kunstse-
cundair onderwijs. Brussel: Vlaamse overheid, Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en 
Vorming.

Peters, E., Van Houtven, T. & El Morabit, Z. (2010). Is meten echt meer weten? Taalvaar-
digheid van instromende studenten in het hoger onderwijs in kaart gebracht. In Taalbeleid in 
het hoger onderwijs: de hype voorbij? Leuven: Acco.

Smet, P. (2011). Beleidsbrief Beleidsprioriteiten Onderwijs 11-12: Strategische doelstelling 3. 
Brussel: Vlaamse overheid

Smet, P. (2011). Conceptnota ‘Samen taalgrenzen verleggen’. Brussel: Vlaamse overheid

Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent (2010). PISA – Leesvaardigheid van 15-jarigen 
in Vlaanderen. De eerste resultaten van PISA 2009. Brussel: Vlaamse overheid, Departement 
Onderwijs en Vorming, Afdeling Strategische Beleidsondersteuning.



74

De multimediale context van vandaag en het schoolvak  
Nederlands - over dragers en beelden - 

Bea Claeys   
Coördinatie en content management www.delathoogvoortalen.be (KlasCement) 

Papier en scherm

Veel teksten die vandaag geschreven worden, worden niet meer verspreid op papier, maar 
via het internet of een intranet. Meer en meer teksten zijn ook niet bedoeld om afgedrukt 
te worden. En dat geldt zowel voor teksten in de private sfeer als voor teksten binnen de 
beroepscontext van de schrijver. Je kunt je daarbij afvragen wat dat betekent voor de teksten, 
voor de schrijver en de lezer.

Laten we als voorbeeld een mail met een bijlage nemen. De bijlage kan ‘een papieren tekst’ 
zijn: een tekst die bedoeld is om afgedrukt te worden en gelezen van het papier. De tekst in 
de mail zelf is geschreven voor het scherm en is ook bedoeld om van het scherm gelezen te 
worden. Dat heeft gevolgen voor die tekst: hij moet snel leesbaar zijn. Lezen van een scherm 
gaat immers trager dan lezen van papier. En veel e-mailgebruikers krijgen dagelijks veel 
mails.

Het voorbeeld van de mail met bijlage toont alvast twee manieren waarop het internet 
gebruikt wordt:

1. Als efficiënt en goedkoop transportmiddel van papieren teksten. Dat staat tegenover 
andere manieren van transport zoals de post of de handgift.

2. Als publicatiemedium, als uiteindelijke drager van de tekst. Dat staat tegenover andere 
publicatiemedia zoals het boek, het papieren tijdschrift, de televisie enzovoort.

Tegenwoordig worden er meer en meer teksten geschreven voor het beeldscherm en dat 
aantal zal alleen maar groeien. Het is dus belangrijk om leerlingen te leren hoe dat moet 
en dan bedoel ik niet hoe je technisch een website of intranet opzet, hoe je binnen een of 
ander softwareprogramma een link maakt of een afbeelding goed positioneert in je tekst. Wel 
moeten de leerlingen in het vak Nederlands leren hoe je teksten maakt voor een beeldscherm. 
Daar gelden immers andere vereisten dan voor papieren teksten, bijvoorbeeld voor de 
structuur van de tekst (voorbeelden zijn te vinden in de tabel). Weinig papieren teksten 
‘werken’ op het scherm. 

In de eindtermen schrijven wordt er niet expliciet verwezen naar schrijven voor het 
beeldscherm. Het lijkt dus alsof het voor de teksten die leerlingen schrijven geen verschil 
maakt of die voor papier of voor het scherm bedoeld zijn. Voor sommige dingen klopt dat 
ook. Zo moet je ook bij schermteksten je publiek kennen en de tekstsoort bepalen enzovoort. 
Maar je moet ook rekening houden met de drager: is de tekst bedoeld voor papier of voor 
het beeldscherm? De doelstelling is dus dat leerlingen ook in staat zijn teksten te schrijven 
voor het beeldscherm, papieren teksten aan te passen voor het scherm en ‘schermteksten’ te 
beoordelen op hun effectiviteit.
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Tabel: Voorbeelden uit Writing effective and accessible web content (University of Bristol, september 2011)

Oorspronkelijke tekst Verbeterde beeldschermtekst
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Er zijn ‘pure’ beeldschermteksten, zoals informatieve websites, weblogs of wiki’s en er zijn 
mengvormen die dichter staan bij de papieren tekst, zoals e-zines of onlinetijdschriften, 
nieuwsrubrieken op inter- of intranet of mailnieuwsbrieven. Een tekstschrijver moet ook 
vaak beslissen welke informatie het beste aangeboden wordt als pure beeldschermtekst, als 
mengvorm of als downloadbare papieren tekst, zoals bij sommige helpteksten of onlineop-
leidingen.

Veel leerlingen zullen in hun verdere leven voor het scherm schrijven. Websites en intranetten 
zijn geen zaak meer van de webmaster alleen. De webontwikkelaar zet een systeem, CMS 
bijvoorbeeld, op zodat de medewerkers hun teksten zelf publiceren en onderhouden zonder 
dat ze kennis moeten hebben van websiteontwikkeling. Zo hebben velen binnen een website 
of een intranetsite een ‘stukje’ dat onder hun beheer valt. Het is hun publicatiemedium voor 
hun doelgroep en het is belangrijk dat die teksten geschreven worden rekening houdend 
met het feit dat de lezer de tekst van het scherm moet lezen. En dat is iets wat geleerd moet 
worden. 

We hebben al enig idee van wat lezen van het scherm inhoudt en dat is van belang om te 
weten wat een goede beeldschermtekst is. Enkele voorbeelden:

- lezen van het beeldscherm gaat trager dan van papier;

- lange teksten worden niet graag van een scherm gelezen;

- lezen van het beeldscherm wordt als minder aangenaam ervaren;

- wie niet snel de kern van de boodschap ziet, klikt weg;

- lezen van het beeldscherm is scannend lezen.

En een laatste: visueel opvallende dingen zoals afbeeldingen of koppen worden sneller en 
vooral eerder gezien dan de tekst zelf. Met andere woorden - en dat leidt meteen het tweede 
deeltje in - bij communiceren en informeren is het beeld belangrijker geworden. En dat is ook 
iets waarin leerlingen begeleid moeten worden. Gebruik je beelden of teksten? Bewegende 
beelden? Beeld en teksten? Hoe en waar past dat binnen eindtermen of vakken? Het is een 
vraag.

Beelden

“Een beeld zegt meer dan 1000 woorden” en inderdaad: beelden, bewegend of niet, zijn 
uitermate effectieve middelen om een bepaalde boodschap over te brengen. Leerlingen 
moeten leren hoe ze beelden goed en verantwoord kunnen gebruiken om zelf te 
communiceren, ze moeten de boodschap vinden in de beelden die ze zien en ze moeten er 
kritisch tegenover staan.

Beelden worden geselecteerd, bewerkt, gemonteerd en bij het kijken naar beelden is het niet 
vanzelfsprekend dat je dat beseft. Een fotoreportage of filmpje over een school kan die school 
neerzetten als gezellig of ongezellig, als goed onderhouden of slecht onderhouden enzovoort. 
Als kijker zou je je dus moeten afvragen welk beeld van de school nagestreefd werd door de 
maker. Je zou moeten beseffen dat de selectie en de montage van de beelden de boodschap 
van de maker is, maar dat is niet simpel, want beelden lijken altijd ‘echt’.

De kracht van beelden is niet te onderschatten, maar beseffen wij en onze leerlingen dat wel 
voldoende? Als ik in de brochure over de peiling Nederlands in de derde graad aso-kso-tso 
(2011) lees dat leerlingen zich vaak nog te weinig kritisch opstellen ten opzichte van 
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wervende teksten en de media, dan vrees ik dat dat voor beeldmateriaal zeker ook geldt. Als 
het gaat over reclameteksten en opiniestukken lees ik in de brochure: “Een groot deel van de 
leerlingen doorziet de bedoeling van de auteurs van deze teksten niet”. Voor beelden zal het 
niet anders zijn. 

Zijn er geen eindtermen kijken nodig waarbij leerlingen leren zien hoe de selectie en het 
gebruik van beelden de boodschap bepaalt en waarbij ze leren kritisch te staan tegenover het 
beeld? Eindtermen over het beeld als taal dus, en over het bewust worden van de invloed van 
de maker van het beeld.
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Een geslaagde transfer?  
Het leerplan Nederlands en andere vakken met het 
studiegebied Land- en Tuinbouw als voorbeeld 
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VVKSO, studiegebiedverantwoordelijke en leerplanvoorzitter Land- en Tuinbouw
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stafmedewerker VVKSO, coördinator taal en taalbeleid, leerplanvoorzitter Nederlands

Leerplannen voor het vak Nederlands

Per graad stellen de verschillende onderwijsverstrekkers in het secundair onderwijs een 
leerplan Nederlands ter beschikking van de scholen. Daarin zijn de eindtermen Nederlands die 
de onderwijsoverheid oplegt, opgenomen en verwerkt.  
In de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) 
bestaat het vak Nederlands uit drie componenten: taalvaardigheid, taalbeschouwing en 
literatuur en literaire competentie (in de eerste graad: aanzet tot literaire competentie). Die drie 
componenten zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden. Een geïntegreerd aanbod kan de 
leerlingen alleen maar taalvaardiger maken en bijdragen tot de ontwikkeling van hun totale 
persoonlijkheid. Taalonderwijs biedt kansen om van de jongeren mondige burgers te maken.  
(Taal)vaardigheid is de belangrijkste component. De Nederlandse lessen zijn er in de eerste 
plaats om de leerlingen tot een betere receptieve én productieve beheersing van de taal 
te brengen. Receptieve beheersing betreft luisteren en lezen; met productieve beheersing 
worden spreken en schrijven bedoeld. Ook kijkvaardigheid vindt daarbij een plaats. Nu dragen 
ook de lessen van de andere vakken daar wel toe bij, maar in de Nederlandse les gebeurt het 
op een bewuste, opzettelijke en vakkundig geordende manier. Strategieën en stappenplannen 
bijvoorbeeld kunnen zo voldoende ingeoefend worden. Omdat een goed ontwikkelde taalvaar-
digheid voor alle leerlingen in hun schoolloopbaan en in hun latere beroep of vervolgstudie 
van groot belang is, vormt taalvaardigheid de hoofdcomponent.

In de leerplannen Nederlands: de visie op het vak en de algemene doelen 

Communicatie en emancipatie

Leren in taal legt de nadruk op de communicatieve functie van het vak Nederlands. 
Leerlingen moeten zich kunnen (= vaardigheden) en durven (= attitude) uitdrukken in het 
Nederlands. Dat houdt in de eerste plaats in dat leerlingen zicht krijgen op de verschillende 
communicatieve situaties en de vereisten die ze met zich meebrengen. Zij kunnen 
bijvoorbeeld instructies geven aan klasgenoten, deelnemen aan een discussie en een schema 
van een studietekst opstellen.  
Aandacht hebben voor diverse communicatieve situaties en voor het communicatieve aspect 
van de taal betekent tegelijkertijd aandacht schenken aan de emancipatorische functie van 
het vak Nederlands. Voor beide functies is het belangrijk dat leerlingen de Nederlandse taal 
beheersen op een zo hoog mogelijk niveau. Goed kunnen spreken, schrijven, luisteren en 
lezen – kortom de vier vaardigheden beheersen – zorgt ervoor dat de leerling kan deelnemen 
aan de samenleving. “Taal maakt communicatie mogelijk, waardoor wederzijds begrip en sociale 
samenhang kunnen ontstaan. (...) Een rijke taal zorgt voor rijke communicatie en dus voor een 
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rijke samenleving. (...) Wij wensen dat elke jongere op een hoog, rijk niveau in het Nederlands kan 
communiceren, passief en actief, mondeling en geschreven.” (Vandenbroucke, 2006).  
Om op school en in hun verdere leven te kunnen slagen, moeten de leerlingen in deze 
tijd dus behoorlijk taalvaardig zijn, daarover is iedereen het eens. Taalvaardigheid is een 
basisvaardigheid waarop leerlingen moeten kunnen voortbouwen. Dat maakt Nederlands tot 
een kern- en steunvak voor de schoolloopbaan zelf en voor het leven als (jonge) volwassene. 
Maar taal heeft niet alleen een communicatieve functie, ook de andere functies die een taal 
kan vervullen, komen in het vak Nederlands aan bod.

Nederlands biedt ruime vormingskansen voor die andere functies die taal én voor de 
individuele persoon én voor de maatschappij vervult. Wat het individu betreft, zijn er 
de communicatieve, de conceptualiserende en de expressieve functie van de taal. Wat de 
maatschappelijke dimensie aangaat, kun je de socialiserende functie onderscheiden naast die 
van de cultuuroverdracht. Op die laatste aspecten ingaan in deze algemene inleiding zou ons 
te ver leiden, in de leerplannen Nederlands gebeurt dit wel. Daarom verwijzen we naar de 
algemene doelen die in de recente leerplannen Nederlands van het VVKSO zijn opgenomen. 

Een didactiek van krachtige leeromgevingen

Om te bereiken dat leerlingen vaardig worden in Nederlands laat de leraar hen vooral taal 
gebruiken via krachtige leerprocessen en leeromgevingen. Om die te bereiken moet hij aan 
twee voorwaarden voldoen: hij geeft leerlingen relevante taken – taken waarvan de leerlingen 
het nut inzien en die hen aanspreken – én hij geeft de kans op reële succeservaringen (Van 
den Branden, 2008). Daarom is het belangrijk activerende werkvormen in te zetten en 
contextrijke opdrachten aan te bieden. Taalsteun speelt daarbij eveneens een belangrijke 
rol. Aan taalsteun werkt een leraar door leerlingen schrijf- en spreekkaders, mindmaps, 
woordspinnen, conceptmappen, schema’s … aan te bieden. Via deze didactische benadering 
past hij de onderwijspraktijk aan de taalleerbehoeften van de leerlingen aan (Teunissen, 
1997). 

Taalbeleid & transfer: ondersteuning bij schooltaal, instructietaal … of de taalbeleidsgedachte 
ondersteunen

Nederlands levert ook een extra bijdrage tot verschillende aspecten van taalbeleid door de 
transfer te maken naar de andere vakken. Lees-, spreek-, schrijf-, luister- en woordstrategieën 
bijvoorbeeld, maken intrinsiek deel uit van het vak. Nederlands kan als motor dienen om die 
strategieën over te brengen naar alle andere vakken waarin vooral het lezen van teksten een 
belangrijke rol speelt. Door expliciet een verhoogde aandacht voor taal te ondersteunen, 
werkt de leraar Nederlands niet enkel mee aan de algemene ontwikkeling van de leerling, 
maar vergroot hij ook zijn kansen op betere onderwijsresultaten voor alle vakken. 

Verder openen de teksten, waar lessen Nederlands altijd op betrokken zijn, een aantal 
belangrijke perspectieven. 

De leraar Nederlands besteedt aandacht aan de mogelijke rollen van taal om zo de 
leerlingen een optimale begeleiding te bieden. Dat is voor alle leerlingen goed, zowel voor 
theoretisch gerichte aso-leerlingen als voor meer praktijkgerichte tso-leerlingen of creatieve 
kso-leerlingen, ongeacht of hun thuistaal Standaardnederlands, een Vlaams dialect of 
tussentaal, of een andere taal is. Hij werkt expliciet aan de transfer van wat bij Nederlands 
werd aangeleerd of ingeoefend naar andere vakken. 



80

Samenwerking met de leraren van die andere vakken versterkt het effect daarvan. Een 
leraar Nederlands kan zijn collega’s bijstaan in de talige uitbouw van hun lessen. Bij het 
overbrengen van vakexpertise mag de taal geen struikelblok vormen. De eigenheid van het 
vak blijft het belangrijkste, maar naast de vakdoelen ontdekken we veel talige doelen. Vooral 
wanneer de taalvaardigheid van de leerlingen binnen een klas (les) uiteenloopt, is er behoefte 
aan een ‘taalgerichte vakdidactiek’. Hij kan zijn collega’s bijvoorbeeld vertrouwd maken met 
de talige strategieën die in de lessen Nederlands aan bod komen. 

Enkele voorbeelden zijn: 

– leesstrategieën: in veel lessen zijn leesteksten een belangrijke informatiebron. De 
aangeleerde aanpak uit de Nederlandse les zal het opnemen van kennis en informatie 
bevorderen;

– woordenschatstrategieën: ze kunnen in elke les ingezet worden. Kennis op dat gebied is 
dus zeker een belangrijke troef;

– spellingstrategieën: een goede spelling verhoogt het leesgemak van alle teksten.

Andere thema’s die de transfer zowel bij de leerling als bij de leraar bevorderen zijn:

– taalgebruik in toetsen: leerlingen struikelen soms over formuleringen van toetsvragen of 
ze kunnen zelf onvoldoende helder verwoorden wat ze duidelijk willen maken. Leerlingen 
toetsvragen leren lezen, antwoorden ‘voorspellen’, met collega’s afspraken maken om 
toetsvragen op te stellen … kunnen een ondersteuning bieden;

– teksten structureren en notities nemen: afspreken met collega’s waar en wanneer dat 
onderdeel tot hun vak behoort; hen en de leerlingen dezelfde schrijfkaders aanbieden met 
mogelijke aanzetten voor zinnen, richtlijnen voor een bepaalde structuur;

– de OVUR-strategie: voor om het even welke opdracht in om het even welk vak kunnen 
deze vier stappen een houvast bieden. De leerlingen oriënteren zich, bereiden zich voor 
op de taak, voeren ze dan uit en ten slotte reflecteren ze op proces en product; 

– de aanpak van elke communicatieve situatie via ‘de negen vragen’. Met die negen vragen 
bekijkt wie communiceert het taalgebruik altijd in zijn totale, reële context. Daardoor 
maakt hij veel meer kans om tot een betrouwbaar inzicht te komen in hoe anderen 
taal gebruiken en hoe hij zijn eigen taalgebruik in allerlei situaties kan aanpakken en 
eventueel verbeteren: 

• Wie is de zender? 

• Wat is de boodschap? 

• Wat is de relatie van de boodschap tot de werkelijkheid? 

• Wie is de ontvanger? 

• Wat is de bedoeling van de communicatie? 

• Hoe wordt er gecommuniceerd? 

• In welke omstandigheden, situatie wordt er gecommuniceerd? 

• Wat is het kanaal (de weg en wat zijn de middelen)? 

• Wat is het effect?

Leerlingen ondersteunen bij het lezen van informatieve teksten betekent ook werken aan 
woordenschatverwerving. 
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Leerplandoelen van andere vakken: vakdoelen en talige doelen

Talige doelen in andere leerplannen

Bij het werken aan taalbeleid brengen we binnen het VVKSO, meer specifiek in het kader van 
het ontwikkelen van leerplannen, vorming voor de leerplanvoorzitters. We focussen onder 
andere op taalbeleid en taalgericht vakonderwijs. Verschillende leerplannen worden naast 
elkaar gelegd en telkens weer blijkt dat het aantal talige doelen in de verschillende vakken 
verrassend hoog is. Ons onderwijs blijkt – nog maar eens – een verbaal onderwijs te zijn. 

De talige doelen van die verschillende vakken geven daarenboven aan dat binnen een ander 
vak dan Nederlands vaak sneller bepaalde taalvaardigheden van leerlingen verwacht worden 
dan dat ze in het vak Nederlands aangeleerd worden …

Onder meer daarom worden er groeilijnen voor Nederlands opgemaakt op basis van volgende 
(en andere) vragen: op welk verwerkingsniveau (kopiërend, beschrijvend, structurerend en 
beoordelend) en voor welk publiek gaan de leerlingen met bepaalde taken en teksten aan de 
slag? In welke graad kan een leraar verwachten dat leerlingen een verslag kunnen opmaken? 
Wat hebben ze al geleerd? Hoe hebben ze geleerd om een verslag te maken? Gebruiken ze 
daarvoor een sjabloon, een of ander voorgestructureerd kader? Met andere woorden: welke 
hulpmiddelen zijn er ter beschikking en op welk niveau kan dat verslag gevraagd worden? 
Beschrijvend, structurerend of ook al kritisch – beoordelend? 

Die groeilijnen worden voor alle leerplanvoorzitters geduid en ze krijgen een mondelinge 
toelichting. Er is kans om vragen te stellen en ze worden op papier en digitaal ter beschikking 
gesteld. Bij het ontwikkelen van nieuwe leerplannen houdt elke leerplancommissie rekening 
met die realiteit. Op hetzelfde moment op dezelfde manier aan de slag gaan, maakt het voor 
leerlingen dan ook duidelijk dat er een transfer nodig en mogelijk is tussen Nederlands en de 
andere vakken. 

Het groeilijnendocument bevat als inleiding o.a. een duiding van termen zoals 
verwerkings niveau en publiek, alsook over de complexiteit van taken (Tabel 1). Als we de 
resultaten van de peilingstoetsen bekijken dan is deze inleiding heel zinvol omdat blijkt 
dat de impact van die complexiteit van teksten, de verwerkingsniveaus, de tekstsoorten en 
teksttypes duidelijk beïnvloedende factoren zijn (zie brochure peiling Nederlands in de derde 
graad algemeen, technisch en kunstsecundair onderwijs, 2011, p. 53 e.v.)
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Tabel 1: Een fragment uit de groeilijnen Nederlands

Complexiteit van taaltaken: het begrip afstand.  
Het gebruiken van taal in communicatieve situaties wordt moeilijker naarmate er sprake is van een grotere 
afstand.

Communicatieve situatie:

• mate van formaliteit in de communicatie; hoe formeler, hoe lastiger, want de leerling staat verder af van 
formeel taalgebruik, omdat dat niet zijn dagelijks taalgebruik is.

Onderwerp van communicatie:

• mate van voorkennis van de taalgebruikers van het onderwerp van communicatie: hoe meer kennis, hoe 
makkelijker,

• de moeilijkheidsgraad van het onderwerp waarover gecommuniceerd wordt: hoe abstracter, hoe moeilij-
ker,

• mate van betrokkenheid van de taalgebruikers bij het onderwerp van communicatie: hoe betrokkener, 
hoe makkelijker.

Aard van de opdrachtsituatie:

• mate van zelfstandigheid waarmee kinderen taaltaken uitvoeren: hoe minder hulp, hoe moeilijker,

• de aard van de opdracht die de leraar geeft bij het uitvoeren van taaltaken op school en de lengte van de 
tekst die aangeboden of gevraagd wordt. Hoe korter de tekst is, hoe minder complex de taaltaak in het 
algemeen zal zijn. Bij schrijven bijvoorbeeld is het voor kinderen enerzijds vaak moeilijk beknopt te zijn; 
ze schrijven maar door en door en produceren gemakkelijk een lange tekst. Anderzijds kan het stellen 
van lengte-eisen verlammend werken.

Reflectie van de taalgebruiker:

• mate waarin en het niveau waarop taalgebruikers (kunnen) reflecteren op de communicatieve situatie en 
het verloop van de communicatie en het resultaat ervan. Kinderen ontwikkelen hun taal door deze taal 
actief te gebruiken en te reflecteren op de taal en het taalgebruik. Naarmate kinderen verder zijn in hun 
ontwikkeling, zijn zij meer in staat afstand te nemen van hun eigen taalgebruik en het te beschouwen 
vanuit het perspectief van de functie ervan (met welk doel spreek, luister, lees, schrijf ik) en van het 
beoogde publiek. Het niveau van reflecteren heeft ook te maken met de complexiteit van hetgeen waarop 
gereflecteerd wordt. Het beschouwen van het woordgebruik in een tekst is doorgaans eenvoudiger (want 
makkelijker concreet waarneembaar) dan het beschouwen van een structuur van een tekst. 
Naar: http://www.minocw.nl/documenten

Verwerkingsniveaus

K: kopiëren (alleen didactisch remediërend) 
BS: beschrijven 
S: structureren 
BO: beoordelen

Afstandsprincipe

BL: bekende leeftijdsgenoten 
OL: onbekende leeftijdsgenoten 
BV: bekende volwassenen 
OV: onbekende volwassene  
OP: onbekend publiek

‘Vergelijkend schema’, vaardigheden van de 3 graden: teksten, procedures/strategieën en attitudes.

• Kopiërend: letterlijk opnemen en weergeven van informatie; bv. een vraag of instructie letterlijk herha-
len.

• Beschrijvend: de informatie uit een tekst achterhalen en begrijpen, zonder er verder iets mee te doen; 
bv. het lezen van een krantenbericht. De informatie weergeven zoals ze zich aandient; bv. parafraseren: 
de vraag of mededeling in eigen woorden herhalen.

• Structurerend: de informatie uit een tekst op een persoonlijke en overzichtelijke wijze kunnen ordenen, 
structureren; bv. een schema of tabel kunnen lezen, bv. de hoofdlijnen of kern van een tekst mondeling 
weergeven.

• *Beoordelend: een kritisch standpunt innemen tegenover het gelezene of beluisterde; een eigen mening 
of oordeel uitspreken. De informatie uit een tekst ordenen en beoordelen op basis van eigen ervaringen 
of op basis van informatie uit andere bronnen; bv. de informatie uit verschillende teksten vergelijken.

* in derde graad: de leraren kunnen hier (bij lezen) een keuze maken, de lijst is dus niet exhaustief
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Talige doelen in de leerplannen van Land- en Tuinbouw

Wat blijkt als naast de groeilijnen Nederlands enkele doelen uit de leerplannen van het 
studiegebied Land- en Tuinbouw worden gelegd? Dan is duidelijk dat de leerlingen wat ze bij 
Nederlands aanleerden, moeten inzetten bij de specifieke vakken. 

In de tweede graad verwoordt het leerplan vooral doelen op het beschrijvende en 
structure rende niveau. In de derde graad zullen de leerlingen ook op beoordelend niveau aan 
de slag moeten (Tabel 2). 

Tabel 2: Doelen uit de leerplannen van Land- en Tuinbouw 
 
Leerplandoelstellingen uit het leerplan  
Plant- dier- en milieutechnieken  
D/2011/7841/013 (2de graad)

Leerplandoelstellingen uit het leerplan 
Planttechnische wetenschappen 
D/2011/7841/017 (3de graad)

6 De verschillende fasen van de groei (celdeling, 
plasmagroei, celvergroting, celstrekking) her-
kennen, benoemen en uitleggen met het oog op 
goede verzorgings- en beheerstechnieken en het 
juiste gebruik

6 Technische informatie verzamelen over de speci-
fieke groeiomstandigheden van planten.

7 Advies verstrekken over de groeiomstandigheden 
aan derden.

8 De gevolgen van specifieke groeiomstandigheden 
voor bemesting, verzorging en vermeerdering 
opzoeken en toepassen rekening houdend met 
duurzaamheid

12 Natuurlijke vegetatieve vermeerdering herken-
nen en benoemen.

9 Teeltkeuze verantwoorden rekening houdend met 
markteconomische principes.

10 De teeltkeuze verantwoorden in functie van 
bodem en standplaats, duurzaamheid en volgens 
een teeltplan.

8 De verschillende fasen van het ontwikkelings-
proces (embryonale, vegetatieve en generatieve 
fase) herkennen, uitleggen en in de juiste volgorde 
situeren.

37 Gegevens i.v.m. de klimaatbeheersing correct 
interpreteren en toelichten.

14 Informatie omtrent de mogelijkheden tot vege-
tatief vermeerderen voor een plant opzoeken, 
benoemen, herkennen en geschikte vegetatieve 
vermeerderingstechnieken kiezen en toepassen.

42 Economische en ecologische aspecten van de 
akkerbouw en voederwinning opzoeken en toe-
passen.

Als we die werkwijze (de transfer van bijvoorbeeld de leesvaardigheidsaanpak Nederlands naar 
andere vakken door daar verder in te oefenen wat bij Nederlands werd geleerd) met zijn allen 
volhouden, dan zouden meer leerlingen met informatie op een gepaste wijze moeten kunnen 
omgaan. Ze zouden ook de gepaste strategie moeten kunnen inzetten, rekening houdend met 
hun lees- of luisterdoel. En vooral ook, ze zouden de doelen van hun specifieke vakken beter 
kunnen bereiken.

Deze en gelijkaardige groepen leerlingen geven meermaals te kennen dat ze de informatie 
liever kant en klaar aangeboden krijgen dan dat ze die zelf moeten opzoeken, zelf moeten 
lezen … Uit de peiling Nederlands is het echter duidelijk dat nog te veel leerlingen extra 
oefeningen goed kunnen gebruiken: ze beheersen het structureren en beoordelen zelfs 
onvoldoende voor wat betreft maatschappelijke taalvaardigheid. Leraren moeten hun 
leerlingen dus stimuleren zelf de teksten te lezen om de informatie te achterhalen. De 
doelen van de specifieke vakken vragen er ook om dat ze dat kunnen. En dan zouden ze de 
eindtermen en leerplandoelen Nederlands ook beter behalen. 
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Hoe bewuster alle leraren samen met de leerlingen met de gepaste lees- en luisterstrategieën 
werken en ze bij teksten in andere vakken ook een appel doen op wat ze bij Nederlands 
aangeleerd krijgen, hoe meer kans dat leerlingen zich die strategieën eigen maken. Misschien 
kan de leraar Nederlands ook in zijn les de tekst uit een specifiek vak gebruiken om verder 
te oefenen op die strategieën. Goede afspraken daarover binnen de vakgroep en tussen 
verschillende vakgroepen zijn dan wel nodig. 

Uit de peiling blijkt ook dat leerlingen die nooit of nauwelijks praten over wat ze lezen 
minder goed presteren voor lezen. Deze leerlingen zijn echter niet gewoon om met anderen 
te praten over wat ze gelezen hebben. De leerplandoelen nodigen hen hiertoe wel uit (zie 
doel 6 (2de graad) en 7 (3de graad) in Tabel 2) en kunnen hier dus ingezet worden. Ook hier 
ligt samenwerking tussen leraren over de vakken heen voor de hand. 
Ook het zich vlot leren uitdrukken kan vanuit de specifieke vakken ingeoefend worden. Vanaf 
de tweede graad vragen leerplandoelen om zaken uit te leggen, in de derde graad gaat die 
lijn verder: advies verstrekken, interpreteren en toelichten. Ze verantwoorden mondeling en 
schriftelijk de keuzes die ze maken op basis van verzamelde informatie. De argumenten halen 
ze uit hun vakinhouden, de verwoording gebeurt vanuit de opgebouwde taalvaardigheid. 
De prestaties op lees- en luistertoetsen hangen ook samen met het belang dat de leerling 
hecht aan het spreken van vlot en verzorgd Nederlands en de eventuele problemen die de 
leerling daarbij heeft. Leerlingen die soms, dikwijls of altijd problemen hebben om zich uit 
te drukken in vlot en verzorgd Nederlands, doen het minder goed voor lezen dan leerlingen 
die daar zelden of nooit problemen mee hebben. Voor luisteren presteren leerlingen die nooit 
moeilijkheden ondervinden bij het zich uitdrukken in vlot en verzorgd Nederlands beter dan 
leerlingen die daar wel problemen bij ondervinden. (zie brochure peiling Nederlands, 2011, p. 
44 en 45). 

Taalbeleid en taalgericht vakonderwijs in alle leerplannen

In elk leerplan wordt er ook aandacht besteed aan de didactiek van taalgericht vakonderwijs 
(TVO). Elke leraar vindt in zijn leerplan de verduidelijking van wat er met TVO bedoeld wordt. 
De drie pijlers interactie, context en taalsteun komen aan bod (Tabel 3). 

Tabel 3: Een fragment uit de pedagogische wenken van het leerplan Plant-, Dier- en Milieutechnieken 

Omdat taalbeleid voor de hele school van belang is, wordt iedere leraar erbij betrokken. Werken aan een taal-
beleid verhoogt immers de onderwijskwaliteit waardoor meer leerlingen het schoolcurriculum kunnen halen.

Intensief werken aan taal, zeker ook in niet-taallessen, kan via taalgericht vakonderwijs. Met taalgericht 
vakonderwijs kiest de school voor een visie op ondersteuning en ontwikkeling van de taalvaardigheid van de 
leerlingen in functie van leren. Essentieel hierbij is dat de leerling centraal staat.

Taalgericht vakonderwijs staat voor een didactiek die gebruik maakt van het feit dat taal een belangrijke 
rol speelt bij het leren. Uitgangspunt is dat taal, leren en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
Taalgericht vakonderwijs zoekt naar mogelijkheden om leren en taal aandacht te geven in de vaklessen. De 
vakinhoud staat voorop en daarover praat en schrijf je met elkaar in vaktaal. Aandacht voor taal betekent dan 
dubbele winst.

Taalgericht vakonderwijs is te omschrijven als contextrijk onderwijs, vol interactie en met taalsteun. De 
begrippen context en interactie zijn niet specifiek voor taalgericht vakonderwijs. Alle leraren werken met 
contexten en samenwerkend leren levert veel zinvolle interactie. Voor vaktaalleren is aandacht voor beide 
echter onmisbaar. Door de leerlingen daarbij op verschillende manieren taalsteun te geven, is het leerproces 
te optimaliseren.
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Als we ‘goed’ onderwijs willen voor allen, dan is er aandacht voor (school)taal. Dat veronderstelt standaard-
taal gebruiken, de juiste vaktermen toepassen (vaktaal), in de gepaste taal over de leerstof en het vak kunnen 
praten. In de lessen, bij taken en opdrachten komt daarbij ook de aandacht voor een heldere instructietaal. 

Op school én in de les betekent dit dat er een werking wordt opgezet om de schoolse taalvaardigheid te ver-
hogen, om de slaagkansen en de kwaliteit van het onderwijs te garanderen.

Daarnaast vragen de leerplannen ook aandacht voor de taal eigen aan het vak, voor de 
instructietaal … Een lijst met belangrijke termen komt in heel wat leerplannen en begelei-
dingsdocumenten voor (Tabel 4). Toch is het belangrijk dat de leraar weet dat een lijst niet 
betekent dat alles voor de leerlingen dan opgelost is. De leerplanvoorzitters krijgen daarom 
tijdens hun vorming ook zicht op woordenschatverwerving. 

Tabel 4: Een voorbeeld uit een lijst van vaktermen voor 2de graad tso Plant-, Dier-, en Milieutechnieken 
(2011/7841/013), deel Plant. Aan de leerlingen wordt gevraagd met eigen woorden uit te leggen wat de vaktermen 
betekenen. 

Voorweken

Om zaden sneller te doen kiemen, leg je ze 12 tot 24 uur in een heel klein bodempje water, op een warme 
plaats. De zaadhuid wordt dan al iets weker, het zaad zuigt zich vol water en het kiemingsproces begint. Om 
dat proces niet te onderbreken haal je de zaden pas kort voor het uitzaaien uit het water. 

Je past dit vooral toe bij hardschalige (bv. erwten en bonen) of traagkiemende zaden (om ze dan sneller te 
laten kiemen).

Voorweken is dus: de zaden in een bodempje water, op een warme plaats leggen.

Voorkiemen

We spreken over voorkiemen als we met uitzaaien wachten en de zaden vochtig houden tot de kieming zicht-
baar is. Dan verschijnt er namelijk een wit puntje (pinnetje) op het topje van het zaadje. Dat is het begin van 
het kiemworteltje.

In de praktijk wordt het zaad gewoonlijk in een ondiep bakje of schoteltje gemengd met een laagje van enkele 
millimeters wit zand. Het geheel vochtig maken en ook houden. Van zodra de eerste puntjes verschijnen zaai 
je uit.

Voorkiemen is een goede techniek voor traagkiemende zaden: bv. selder, wortelen, spinazie, peterselie en 
kervel. Zo wordt de kiemingsduur gevoelig verkort. Bovendien sluit je heel wat risico’s uit, door de kieming 
op kamertemperatuur te laten verlopen, i.p.v. in de grond, waar schommelende temperaturen en vochtigheid 
het kiemingsproces kunnen bemoeilijken. 

Toch is er aan het voorkiemen ook een risico verbonden … Wanneer je het ontkiemende zaad in te koude 
grond moet stoppen, maken de kleine kiemplantjes geen kans op een goede ontwikkeling en zullen ze vaak 
rotten. Dit in tegenstelling tot niet-voorgekiemd zaad, dat in te koude grond wel even kan blijven zitten, en 
pas begint te kiemen als er voldoende warmte is.

Voorkiemen is dus: de zaden vochtig houden en wachten met zaaien tot het topje van het kiemworteltje zichtbaar 
is.

Implementatie van leerplannen: via vorming, soms ook via ‘materiaal-
ontwikkeling’

Een nieuw leerplan vraagt vaak een grondige voorbereiding van de leraar die met dit nieuwe 
curriculum aan de slag gaat. Waar dat mogelijk is, wordt een voorscholing of nascholing 
georganiseerd. We spreken over voorscholing als we vòòr het nieuwe leerplan in voege gaat 
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met leraren al aan de slag gaan. Tijdens die vorming blijkt soms dat we aan het voorstel van 
het nieuwe leerplan beter nog wat aanpassingen aanbrengen. De nascholing loopt eenmaal 
het nieuwe leerplan op de scholen gebruikt wordt. 

Voor het studiegebied Land- en Tuinbouw zijn recent nieuwe leerplannen ontwikkeld. Tijdens 
de legislatuur van minister Frank Vandenbroucke zijn een aantal studiegebieden gescreend 
en werd besloten om de tweede graad van dit studiegebied te verbreden. In de tweede graad 
tso werden de studierichtingen Landbouwtechnieken, Dierenzorgtechnieken en Tuinbouw-
technieken omgezet in de bredere studierichting ’Plant-, Dier- en Milieutechnieken’.

Binnen het VVKSO betekent dat een aanpassing voor 14 scholen. De betrokken scholen 
zijn geografisch verspreid van Poperinge tot Bocholt en verschillen sterk wat betreft de 
aangeboden studierichtingen, het leerlingenaantal, de ontstaansgeschiedenis en de regionale 
context. Ook de talige en culturele achtergrond van deze leerlingen is sterk gevarieerd en 
vraagt om een school- en klasgebonden aanpak.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 wijzigen ook de studierichtingen in de derde graad tso.  
Dat betekent niet alleen naamsveranderingen, maar ook nieuwe leerplannen en leerplandoel-
stellingen met mogelijkheid tot verbreding en minder leerinhoudgebondenheid. Hierdoor 
wordt een grotere flexibiliteit gecreëerd wat toelaat in te spelen op de interesses van de 
leerlingen, op de socio-economische context van de regio en op evoluties in de diverse 
betrokken sectoren.  
Samen met de implementatie van de nieuwe leerplannen in de nieuwe studierichtingen 
willen we ook een aanzet geven naar meer integratie van theorie en praktijk, taalgericht 
vakonderwijs en competentiegericht leren. Hiertoe worden naast de begeleiding verschillende 
schooloverstijgende initiatieven opgezet: allereerst is er een nascholingsproject voor de 
implementatie van de nieuwe leerplannen met daarin geïntegreerd de ontwikkeling van 
nieuw lesmateriaal met schrijfsessies en reflectiemomenten voor en door leraren (Figuur 1). 
Daarnaast zijn er Europese Leonardostages voor leraren om het schooloverstijgend werken 
extra te bevorderen en de betrokkenheid te verhogen.

Nascholing en begeleiding gaan ‘hand in hand’. 

Hoe organiseren?

De leerplanvoorzitter, die ook de verantwoordelijke voor het studiegebied Land- en Tuinbouw 
is, organiseert vorming voor directieteams en leraren specifieke vakken. 
De onderwerpen houden verband met de verbreding in de tweede graad, vernieuwingen in 
de derde graad van het studiegebied en de nieuwe visie die aan de uitwerking ten grondslag 
ligt. Die nascholing behandelt niet alleen de inhoudelijke aspecten, maar maakt vooral de 
pedagogisch-didactische visie en de aanpak duidelijk met het oog op een goede vakgroep-
werking, met een aanzet naar competentieontwikkelend leren en taalgericht vakonderwijs.

In het oorspronkelijke traject bestaat elke reeks nascholingen uit een intakesessie voor 
het directieteam en het middenkader, en twee teamsessies voor het lerarenteam (= een 
coachingsessie en een nazorgsessie). Daarna volgen enkele schooloverstijgende bijeenkomsten 
(reflectiemomenten) om ervaringen uit te wisselen tussen de vakwerkgroepen van de 
verschillende scholen (collegiale consultatie en netwerking).

Na dit eerste traject komt een bijsturing. De focus ligt nu ook op de verdeling van de 
leerplandoelstellingen over de twee leerjaren van de tweede graad en tussen de verschillende 
leraren die met het leerplan werken. In alle scholen zijn immers meer leraren betrokken 
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bij het leerplan Plant-, Dier-, en Milieu(technieken). Ook het uitzetten van de concrete 
leerlijnen en de integratie van de pedagogisch-didactische visie, waaronder het taalgericht 
vakonderwijs, in het lesmateriaal krijgen aandacht. 
Naast de teamsessies per school worden er ook schrijfsessies en reflectiemomenten voorzien 
waarvoor individuele leraren kunnen intekenen. Er worden per leerplan schrijfsessies 
voorzien, verdeeld over het schooljaar om lesmateriaal te ontwikkelen. Dat gebeurt met een 
beperkte groep leraren, met de cursusverantwoordelijken en de nascholers.  
‘Cursusverantwoordelijken’ zijn leraren die beperkt vrijgesteld worden om mee te helpen aan 
de ontwikkeling van lesmateriaal voor (beginnende) leraren. Elk schooljaar wordt opnieuw 
geëvalueerd en beslist welk materiaal nodig is en wat kan worden voorzien of geüpdatet.

Netwerking tussen en in de scholen

Daarnaast wordt per leerplan geprobeerd om een groep van maximaal 15 tot 20 
leraren samen te brengen uit verschillende scholen. Met die groep organiseren we een 
reflectiemoment voor intervisie en toetsen we de resultaten van de schrijfsessies af. 

Tijdens de teamsessies op de scholen worden de deelnemers aan de hand van (praktijk-)
voorbeelden gesensibiliseerd om zelf nieuw materiaal te ontwikkelen, uit te wisselen en te 
gebruiken.

Zelfreflectie en evaluatie zijn gepland tijdens de laatste sessie voor de schoolteams. Daarbij 
wordt nagegaan of en hoe de leraren gebruik maken van het materiaal. 
Het materiaal wordt verspreid via de SharePoint landentuinbouw.vvkso.net. 

Figuur 1: Nascholingsproject implementatie nieuwe leerplannen 
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Wat komt er concreet aan bod in de teamsessies? 

Leerplandoelen worden bestudeerd en omgezet naar lesdoelen. Belangrijk is dat leraren hun 
doelen expliciteren voor de leerlingen, zodat de leerlingen heel goed weten wat er van hen 
verwacht wordt. 

Uitgeverijen bieden vooral voor vakken van de basisvorming materiaal aan. Voor de specifieke 
vakken in het studiegebied Land- en Tuinbouw is dit niet het geval. Daarom komt in het 
implementatietraject een begeleiding van de leraar om materiaalontwikkeling op school aan 
te pakken. 

In de vorming werken we met ‘cursusverantwoordelijken’ die begeleidingsdocumenten 
opstellen. Die begeleidingsdocumenten met duidelijke pedagogische wenken zijn algemene 
leraardocumenten die dienen om lesdocumenten mee te ontwikkelen rekening houdend met 
de context van de school en de klas (leerlingengroep). We spreken van differentiatie op klas- 
en schoolniveau.  
In die lesdocumenten komen voorstellen voor o.a. structuren en overzichtelijke schema’s, 
zowel ingevulde schema’s als schema’s om door de leerlingen te laten invullen. Er wordt 
ook ondersteuning voorzien om leerlingen goede verslagen te leren maken van ‘praktische’ 
opdrachten, hun woordenschat op te bouwen … 

Aandacht voor schema’s

Ter illustratie volgen hier enkele schema’s uit de leerstof biotechniek van het laatste jaar 
secundair onderwijs. Niet alleen voor taalsteun zijn die belangrijk, maar ook om tegemoet 
te komen aan de verschillende leerstijlen van de leerlingen. Een bepaald schema is voor de 
een werkbaarder dan voor de ander. Toch zullen de leerlingen (ook in het vak Nederlands) 
verschillende soorten schema’s en tabellen moeten leren lezen, interpreteren en opstellen. 
Hieronder worden enkele voorbeelden weergegeven in Tabel 5 en Figuren 2 en 3.

Tabel 5: Processen met het doel tijdens het brouwproces en de beïnvloedende factoren

Proces Doel Beïnvloedende factoren

Mouten Gerst voorbehandelen Vocht, warmte, lucht (zuurstof)

Schroten Pletten of maken van de mout Fysische kracht

Weken Vochtopname Water

Kiemen Omzetten van zetmeel in suikers Enzymen

Eesten Stopzetten van het kiemproces Hitte (drogen)

Maïschen Biochemische opzettingen Enzymen, warmte en pH

Fermenteren Omzetten van suikers in alcohol Gist

Uit: Lernout, B. en Provost, I., 2000. Leuker leren. Standaard uitgeverij ISBN 90 341 1202 0
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Figuur 2: Een flowchart over het brouwproces
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Figuur 3: Een mindmap over het moutproces 

Aandacht voor woordenschat

Tijdens de implementatie van nieuwe leerplannen en bij de vorming krijgt ook ‘woorden-
schatverwerving’ een plaats. Uit gesprekken met leraren blijkt dat er heel wat aandacht moet 
gaan naar de termen die specifiek zijn voor het vak, maar ook naar de instructietaal. Als 
leerlingen teksten vinden of aangeboden krijgen over onderwerpen uit de lessen, dan treffen 
ze vaak woorden aan die het tekstbegrip in de weg staan. 

Tijdens de teamsessies en reflectiemomenten werken we aan ‘taalbewuste’ leraren die we 
in de klassen ook verder taalbewust willen laten lesgeven. Daarom is het zinvol ook aan de 
vakleraren een woordje uitleg te geven over woordenschatverwerving, meer dan hen uit te 
nodigen met lijstjes aan de slag te gaan of telkens zelf een ongekend woord even snel te 
verklaren. We werken het voorbeeld van woordenschatverwerving ter illustratie wat uit met 
een fragment uit het leerplan Nederlands dat met de leerplanvoorzitters, met de nascholers 
en begeleiders van andere vakken wordt besproken (Tabel 6). Daarna laten we zien hoe dat in 
het studiegebied Land- en Tuinbouw past en in lesmateriaal verwerkt wordt (Tabel 7 en 8).

Tabel 6: Fragment uit de pedagogische wenken van het leerplan Nederlands

Het is belangrijk dat de leraar aandacht besteedt aan woordenschatverwerving. Woorden komen voor in con-
texten. Ze staan niet alleen: ze vormen met elkaar groepen waarin allerlei betekenisrelaties bestaan. Synonie-
men en antoniemen zijn daar sprekende voorbeelden van. Of neem uitdrukkingen, spreekwoorden, zegswijzen 
en collocaties (min of meer vaste verbindingen van twee woorden, zoals een leugentje om bestwil, een dagje 
balen enz.) Ook dat zijn materies die nuttig te exploreren zijn, meestal naar aanleiding van tekstbehandeling. 
Ze kunnen helpen om het woord te onthouden en in een context te plaatsen.

Leerlingen moeten leren zelf actief met woorden omgaan. Dat betekent dat strategieën in verband met 
woorden/woordbetekenissen voor hen belangrijk zijn. Zo’n strategie is bijvoorbeeld dat ze de betekenis van 
een woord met succes kunnen afleiden uit de context waarin het gebruikt wordt. Of dat ze de betekenis 
kunnen achterhalen door hun aandacht op de woordbouw te richten. Of nog: door zich af te vragen of ze in 
hun eigen of in een andere taal nog woorden kennen die gelijkenis vertonen met een woord waarvan ze de 
betekenis willen achterhalen. 
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Dergelijke strategieën worden wel eens onder de term semantiseren samengevat: activiteiten gericht op het 
leggen van betekenisrelaties tussen woorden, zodat je nieuwe woorden in een netwerk van zulke relaties kunt 
opvangen. 

`De beste manier om ervoor te zorgen dat de leerling het woord zal vergeten, is dat de leraar een korte, heldere uit-
leg van een woord geeft en vervolgens doorgaat met de rest van de les!’ (Nation, 1990, p. 63)

Zinvol woordenschatonderwijs is dus meer dan alleen de betekenis geven van een ongekend woord. Er moe-
ten een aantal fasen doorlopen worden voor de leerling het woord effectief kent die kort of lang kunnen zijn, 
afhankelijk van de voorkennis van de leerling, het leerdoel en de leerlast. Dat is de zogenaamde vierfasedidac-
tiek.

1 Voorbewerken 
Bij voorbewerken gaat het om het creëren van een gunstige beginsituatie. Dat betekent het organiseren 
van een juiste context, het activeren van voorkennis en het betrokken maken van de leerlingen.

2  Semantiseren (uitleggen van betekenis) 
In de gecreëerde context wordt het te leren woord voor het eerst aangeboden. Bij semantiseren wordt de 
woordbetekenis duidelijk gemaakt. Het gaat dus om het uitleggen en het toelichten van de betekenis.

3  Consolideren (inoefenen) 
Als leerlingen de betekenis van een woord begrijpen, moet het woord met de betekenis nog worden 
onthouden. Bij consolideren worden het woord en de behandelde betekenis ingeoefend. Het gaat om 
inprenting in het geheugen of, anders gezegd, om inbedding in het mentale lexicon.

4  Controleren 
Om na te gaan of de te leren woorden ook werkelijk onthouden zijn, vraagt de leraar elk woord terug. 
Dat kan eventueel in een later stadium in een andere context of situatie. Controleren is nagaan of het 
woord en de behandelde betekenissen verworven zijn.

De vierfasedidactiek is niet alleen van toepassing op nieuw te leren woorden, maar ook op nieuw te leren 
betekenissen. Woorden worden zelden in een keer helemaal begrepen. Woordbegrip moet groeien en om 
een woord in de volle betekenisbreedte te begrijpen, moet een leerling ervaringen opdoen met het woord in 
verschillende contexten.

Vooral bij het lezen van zakelijke teksten dienen zich daartoe tal van gelegenheden aan. Het is goed om 
het lexicon van die teksten bij het ontwerpen van een les aandachtig te bekijken en met betrekking tot de 
precieze betekenis van de woorden geen risico’s te lopen. Vage woordverklaringen zijn uit den boze, en het 
opgeven van benaderende omschrijvingen is helemaal te mijden. 

Schooltaalwoorden en instructietaal verdienen voldoende aandacht. Om hun leerresultaten te bevorderen zal 
de leraar de typische schooltaal voor de leerlingen moeten ‘ontsluiten’.

Tabel 7: Voorbeelden uit de doelstellingen van het studiegebied Land- en Tuinbouw 

Leerplandoelstelling 41. De waterkwaliteit bewaken.  
(Uit het leerplan Planttechnische wetenschappen 3de graad tso, D/2011/7841/017)

Omgezet naar lesdoelstellingen 
(Uit het begeleidingsdocument planttechnische wetenschappen)

• De leerlingen verwoorden wat waterkwaliteit betekent.

• De leerlingen beschrijven de factoren die de waterkwaliteit beïnvloeden.

• De leerlingen beoordelen de waterkwaliteit.

• De leerlingen kennen verschillende manieren om de waterkwaliteit te verbeteren.
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Tabel 8: Voorbeelden uit het begeleidingsmateriaal. De leraar (of de vakgroep) verwerkt dat tot lesmateriaal om 
dan verschillende lesuren over water en waterkwaliteit les te geven. 

Gietwaterkwaliteit (fragment)

Wat? 

Onder gietwater van goede kwaliteit verstaan we water waarin geen stoffen voorkomen die schade kunnen 
veroorzaken aan een teelt. 

Gebruik het schema om aan elkaar uit te leggen

• waar gietwater vandaan komt. 

• welke invloeden gietwater heeft. 

• wat de factoren zijn waar rekening mee gehouden wordt bij de samenstelling van gietwater.

Schade door gietwater kan veroorzaakt worden door: 

• verhoging van de EC waardoor het water moeilijker kan worden opgenomen; 

• te hoge concentratie van bepaalde elementen (overmaatverschijnselen); 

• te hoge concentratie van bepaalde elementen waardoor die de opname van andere elementen verhinde-
ren (antagonisme); 

• vervuiling van het gebruikte water.

(Het begrip EC en de verschillende elementen die in water aanwezig zijn, kwamen in vorige lessen aan bod)

Om accumulatie van zouten te voorkomen is er water nodig met een voldoende lage EC. Afhankelijk van de 
teelt worden strengere eisen gesteld aan de waterkwaliteit.
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Belangrijke woorden: 

- EC staat voor ‘Electric Conductivity’ of elektrische geleidbaarheid. Het is een maat van de zoutconcen-
tratie (het aantal ionen of geladen deeltjes) in een waterige oplossing.

-  accumulatie van zouten betekent een geleidelijke ophoging van schadelijke stoffen in een plant

Welke woorden vind jij zelf nog moeilijk? Noteer die hier.

Wat betekenen ze? 

Verbetering van gietwaterkwaliteit (fragment)

1 Filteren

Een filter zorgt ervoor dat grove en/of fijne deeltjes die zich in water bevinden worden tegengehouden door 
een membraam. Via een pomp wordt het water door een leiding ‘geperst’. Afhankelijk van waar het water 
voor dient (druppelinstallaties, gietdarm, schoonmaken) kies je een ander type filter, die op verschillende 
plaatsen op de leiding voorkomt. Voor de pomp dient de filtering meestal om grove delen tegen te houden 
(zoals takken, bladeren, slijk), na de pomp is de filtering veel fijner, en wordt het water gebruikt voor bij-
voorbeeld druppelinstallaties.  

1.1 Zuigkorf

Bekijk figuur 1. 

Dit is een ‘pot’ met kleine gaatjes die zich bevindt in een vijver. De zuigkorf 
wordt geplaatst aan het begin van de aanzuigleiding. Als dit een flexibele darm 
is, wordt er een vlotter aan bevestigd. Zo wordt er altijd water aangezogen dicht 
onder het wateroppervlak en niet van op de bodem. Het water moet door de 
gaatjes en wordt zo gefilterd.

 

Figuur 1: zuigkorf 

Waar bevindt dit type filter zich, voor of na de pomp? Wat weet je dan over de filtering?

Voor de pomp, grove filtering
Waarom is het belangrijk dat er dicht aan het wateroppervlak water wordt aangezogen? En waarom niet op 
het wateroppervlak?

Op de bodem bevindt zich vaak grove vervuiling, die de filter snel kunnen kapot maken. Op het 
wateroppervlak is vaak ook veel vervuiling van bladeren, takken enz.

1.2 Zeeffilter 

Bekijk figuur 2.

Als water een eerste grove filtering heeft ondergaan, kan er een tweede noodza-
kelijk zijn. Vooral als het water dient om planten te druppelen, zoals bij aardbeien 
of tomaten. Een zeeffilter komt in een persleiding na de pomp te staan, waar het 
water door het membraam geperst wordt naar de binnenkant van de filter. Het 
filterpatroon kan bestaan uit papier, textiel, roestvrij staal of kunststof en moet 
afhankelijk van het vuil geregeld gereinigd worden. 

 

Figuur 2: zeeffilter

Is de filtering van het water met dit type filter grof of fijn? Hoe weet jij dit?

Fijne filtering, gebeurt achter de pomp
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1.3 Zandfi lter

Bekijk fi guur 3. 

Zandfi ltering is een veel toegepaste manier om zwevende delen uit water te ver-
wijderen. De fi lter bevindt zich altijd achter de pomp.
Hij is gevuld met een laag kwartszand. Het water komt bovenop het zandbed van 
de fi lter, sijpelt door het zand en zo worden alle onzuiverheden tegengehouden. 
De dikte van de zandlaag is 80 cm of meer, afhankelijk van het model. Onderaan 
is een fi lterdop voorzien van fi jne spleetjes. Die zijn zo klein dat er geen zand 
met het water kan worden meegespoeld. 

Figuur 3: zandfi lter

Geef voor de verschillende fi lters de voor- en nadelen. Als jij een tuinder zou zijn met paprikaserre, welk type 
fi lter zou jij dan gebruiken om gietwater te zuiveren? Motiveer je antwoord onder het schema.

Soort fi lter Voordelen Nadelen

zuigkorf

zeeffi lter

zandfi lter

Type fi lter met motivatie: 

Zoek op welke eisen volgende teelten stellen op gebied van de waterkwaliteit. Verduidelijk.

Teelt Eisen waterkwaliteit Verklaring

Sla in volle grond

Aardbeien in beschermde teelt

Prei

…. 

Wat blijkt nog meer uit die schrijf- en teamsessies?

De leraren uiten de nood aan steun en begeleiding 

- om leerplandoelstellingen om te zetten naar lesdoelen en naar lesmateriaal;

- om de didactiek van taalgericht vakonderwijs onder de knie te krijgen;

- om nieuwe terminologie didactisch verantwoord aan te brengen;

- voor interne communicatie: overleg met collega’s van andere vakken, Nederlands en 
wiskunde bijvoorbeeld, naast overleg met de vakcollega’s;

- om zicht te krijgen op wat de leerlingen al kennen en kunnen bijvoorbeeld i.v.m. 

• het schrijven van een verslag;

• het opmaken van een schema;

• het verwerken van informatie uit zakelijke teksten, tabellen, handleidingen en 
aanwijzingen.
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Alleen al voor de groei naar de geïntegreerde proef die de leerlingen op het einde van de 
derde graad aan een vreemde jury presenteren (onbekend publiek, op structurerend en 
beoordelend niveau spreken, schrijven …) zijn de vorige punten de moeite om op te volgen. 

Korte reflectie bij de implementatie voor de nieuwe leerplannen in het studiegebied Land- en Tuinbouw

We kiezen voor een uitgebreid traject over verschillende schooljaren gespreid, bestaande uit 
teamsessies binnen een school en gekoppeld aan schooloverstijgende reflectie- en schrijf-
sessies. 

De reflectiemomenten hebben als doel leraren met verschillende ideeën samen te brengen en 
zo schooloverstijgende netwerking te bevorderen. Als knelpunt bij de implementatie ervaren 
we voor de teamsessies de verschillende snelheden van de scholen. De scholen hebben 
trouwens een eigen context en een schoolgebonden beginsituatie. 
Bepaalde vragen voor nascholing op maat zijn eigenlijk vragen naar begeleiding. Daarom 
is het belangrijk dat tijdens de intakesessies en de tussentijdse bijsturingen alle partijen 
(directie, nascholing en begeleiding) aanwezig zijn. 

Het slagen van een implementatietraject heeft vaak ook te maken met ‘personen’. Is de 
leraar gemotiveerd om met de vernieuwing aan de slag te gaan? Is er sprake van intrinsieke 
motivatie? Kan hij tradities loslaten? 

Tot slot

Het hele verhaal van leerplannen Nederlands, leerplannen andere vakken, vorming voor 
leerplanvoorzitters, aandacht voor taalgericht vakonderwijs en taalbeleid, begeleidings-
documenten en lesdocumenten … heeft uiteindelijk één belangrijk doel: het leren van de 
leerling. 
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Spreek- en gespreksvaardigheid in tso 

Maggy Dekens 
Pedagogisch adviseur POV secundair onderwijs, pedagogisch begeleider Rand en Taal

Jean-Marie Neven 
Pedagogisch adviseur OVSG (o.a. nijverheidstechnische studierichtingen)

Inleiding

In het kader van de peiling bij leerlingen van de 3de graad aso-kso-tso naar de taalvaar-
digheid Nederlands in maatschappelijke contexten voerden de leerlingen voor het onderdeel 
‘spreken’ een sollicitatiegesprek. Het betreft hier eindterm 8 (op structurerend niveau een 
sollicitatiegesprek voeren t.a.v. een onbekend publiek). Impliciet kwamen ook elementen aan 
bod van eindterm 9 zoals op beoordelend niveau standpunten/meningen uiteenzetten in een 
gedachtewisseling, gevoelens in een gepast register uitdrukken en persoonlijke ervaringen 
presenteren. Van eindterm 10 gaat het bijvoorbeeld over ‘hun taalgebruik aanpassen’, 
‘non-verbaal gedrag inschatten en inzetten’.

In de brochure over de peiling wordt de opdracht beschreven (zie brochure peiling Nederlands 
in de derde graad algemeen, technisch en kunstsecundair onderwijs, 2011). Per klas werden 
enkele leerlingen aangeduid voor de spreekproef. Er werd hen gevraagd te kiezen uit een 
aantal vakantiejobs. Ze kregen tien minuten om zich voor te bereiden met behulp van een 
richtlijn. Daarna volgde een ‘sollicitatiegesprek’ met de toetsassistent die alles opnam (met 
een digitaal dicteerapparaat) en meteen een globale beoordeling gaf – samen met de evaluatie 
van de doelmatigheid van het het non-verbale gedrag. De opname werd bezorgd aan de 
beoordelaars, i.c. leerkrachten Nederlands die op voorhand instructies gekregen hadden van 
de onderzoekers over de te beoordelen inhoudelijke en talige criteria.

De toetsresultaten

Volgens de beoordelaars en de toetsassistenten maken de meeste leerlingen globaal een 
goede indruk tijdens het sollicitatiegesprek. Ze slagen erin om hun boodschap op een vlotte 
en overtuigende manier over te brengen. Ook de resultaten van de inhoudelijke en talige 
beoordeling geven aan dat de meeste leerlingen de basis bezitten voor de spreekvaardigheden 
die van hen verwacht worden bij een sollicitatie. Leerlingen scoren echter niet voor alle 
criteria even goed en er zijn voor sommige criteria ook grote verschillen tussen leerling-
groepen.

Inhoudelijke criteria

Tussen 80 en 90% van de leerlingen krijgt van de beoordelaars een voldoende voor 5 van 
de 6 inhoudelijke criteria (zie brochure blz. 61). De meeste leerlingen kunnen aangeven 
welke aspecten van de gekozen vakantiejob aantrekkelijk of moeilijk zijn en waarom. 
Ongeveer evenveel leerlingen kunnen op een uitgebreide en gestructureerde manier relevante 
informatie verstrekken over hun studierichting en vrijetijdsbesteding. Bijna 88% kan 
aantonen dat hij de geschikte persoonskenmerken heeft voor de job. Een lagere score (80%) 
zien we voor het respecteren van de gespreksconventies en het leggen van verbanden tussen 
de job en de eigen professionele of persoonlijke toekomst. Een leerling op drie vindt het heel 
moeilijk om met voorbeelden uit het eigen leven te illustreren dat hij eigenschappen bezit 
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die nuttig zijn voor de job of weet niet hoe hij via een referentiepersoon een positief beeld 
van zichzelf kan schetsen. Een mening formuleren over zichzelf en de eigen prestaties duiden 
behoren blijkbaar niet tot de sterkste kant van de deelnemende leerlingen, met uitzondering 
van de kso-leerlingen.

Talige criteria

91% van de leerlingen toont een goede woordenschatbeheersing; 87% produceert 
samenhangende zinnen d.m.v. cohesiebevorderende woorden. De meeste leerlingen 
zijn voldoende verstaanbaar (84%) en maken op een natuurlijke wijze gebruik van de 
standaardtaal (81%). Het enige talige criterium waarvoor meer dan een kwart van de 
leerlingen een onvoldoende krijgt, is vlotheid. Hiermee wordt bedoeld: het veelvuldig 
gebruiken van stopwoorden, stiltes, haperingen, zelfcorrecties, te langzaam praten en 
onvolledige zinnen.

Verschillen tussen onderwijsvormen

Het valt op dat aso-leerlingen voor alle inhoudelijke en talige beoordelingscriteria beter 
presteren dan het gemiddelde, terwijl tso-leerlingen het globaal bekeken voor alle criteria 
minder goed doen. Leerlingen uit het kso presteren voor sommige criteria even goed of 
zelfs beter dan aso-leerlingen, terwijl ze voor andere criteria vergelijkbare resultaten halen 
als tso-leerlingen. Binnen tso zijn er soms wel grote verschillen tussen de studiegebieden. 
Voor bepaalde criteria scoren sommige leerlingen uit sommige tso-studiegebieden zelfs beter 
dan aso-leerlingen. Leerlingen uit verschillende tso-richtingen, o.a. mechanica-elektriciteit 
en sport, vinden het moeilijk om vragen over zichzelf te beantwoorden. De leerlingen uit 
deze twee richtingen leven ook de gespreksconventies minder goed na. Een kwart van 
de tso-leerlingen hanteert een taalgebruik dat sterk gekleurd is door een dialect of een 
anderstalige achtergrond. Hiertegenover staat dat 92% van de leerlingen uit de richting sport 
de standaardtaal voldoende beheerst, toch maakte een kwart van deze leerlingen een minder 
goede algemene indruk op de toetsassistent.

De onderzoekers hebben correlaties aangetoond die de meeste leerkrachten Nederlands 
kunnen bevestigen op basis van hun dagelijkse lespraktijk: leerlingen die het belangrijk 
vinden om zich in vlot Algemeen Nederlands te kunnen uitdrukken, scoren beter voor 
lezen dan leerlingen die dat niet belangrijk vinden; leerlingen die geen noemenswaardige 
problemen ondervinden bij het zich mondeling uitdrukken in vlot en verzorgd Nederlands, 
doen het ook beter voor lezen en luisteren. Redenen te over om de spreek- en gespreksvaar-
digheid, specifiek in tso, onder de loep te nemen. Niet om te stigmatiseren, maar wel omdat 
de condities voor tso verschillen van die van aso en (gedeeltelijk) van die van kso.

Positieve tendensen 

Er is de laatste jaren een toenemende en volgehouden aandacht voor taalvaardigheid/ 
taalvaardigheidsonderwijs en voor schooltaal/instructietaal. We verwijzen naar de Talennota 
van voormalig minister Vandenbroucke en de Conceptnota van de huidige minister Smet, 
de Onderwijsspiegel van de inspectie en de inspanningen van de koepels/netten tijdens 
de begeleidingsinterventies. Er was ook het prioritaire nascholingsproject rond taalont-
wikkelend vakonderwijs maar toen het project stopte, verminderde de aandacht wel wat. In 
de leerplannen zijn richtlijnen en tips te vinden in verband met taalgericht vakonderwijs. Er 
worden bijkomend leerlijnen en instrumenten voor de evaluatie aangereikt.
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Wie wil, kan in heel wat tijdschriften artikels vinden over taal, talenbeleid en taalvaardigheid, 
of kan een keuze maken uit het nascholingsaanbod. Ook de lerarenopleidingen signaleren een 
verhoogde aandacht voor de taalproblematiek van beginnende studenten van de lerarenop-
leiding.

Knelpunten

Leerkrachten in het tso

Hoewel er al veel gebeurd is rond talenbeleid, blijkt dat de implementatie helemaal niet 
van een leien dakje loopt. Zeker in scholen met tso-richtingen moet er heel wat weerstand 
overwonnen worden vermits de nieuwe visie vraagt om vakoverschrijdend samen te werken 
en hier wringt heel vaak het schoentje. Eén blik op de leraarskamer vertelt al genoeg: 
gescheiden tafels voor AV-leerkrachten enerzijds en PV-/TV-leerkrachten anderzijds. Een 
symptoom van de in sommige scholen blijkbaar moeilijk te overbruggen kloof. 

Leerlingen en ook leerkrachten zouden nochtans gebaat zijn met een goede samenwerking. 
Het kan voor de leerlingen een wereld van verschil maken als PV- en TV-leerkrachten gericht 
aandacht schenken aan taal. Door te letten op hun eigen taalgebruik, regelmatig te verwijzen 
naar taal in de les en feedback te geven op het taalgebruik van de leerlingen maken ze 
impliciet en expliciet duidelijk dat taal ertoe doet. Indien echter de PV-/TV-leerkracht beseft 
dat zijn eigen taalgebruik te wensen overlaat of dat hij niet genoeg weet over taal, zal hij 
leerlingen niet durven corrigeren en zal hij door de eigen onzekerheid niet goed weten 
op welke manier om te gaan met talige elementen in de les – laat staan een beoordeling 
te geven voor taalaspecten. Er bestaat weliswaar een goed aanbod aan nascholing over 
taalgericht vakonderwijs dat echter niet alle PV-/TV-leerkrachten bereikt. Doordat deze 
leerkrachten – om up-to-date te blijven – verplicht zijn voor hun technische vak(ken) 
regelmatig nascholing te volgen, ontbreken dikwijls de mogelijkheden om aan taalgerichte 
nascholingen deel te nemen.

Basisvorming

Een andere verklaring voor de resultaten van de spreekproef is terug te voeren op de tendens 
om de basisvorming stelselmatig te verzwaren: we verwijzen naar de verplichting om Frans 
en Engels aan te bieden in het tso en de eindtermen natuurwetenschappen. Er zijn de nieuwe 
vakoverschrijdende eindtermen, er is de denkpiste om economie voor elke richting verplicht 
te maken, enzovoort. Het invoeren van een nieuw vak gebeurt wel eens ten nadele van de 
lesuren Nederlands. De kwalificatiegerichte richtingen in tso hebben slechts een tweetal 
uurtjes Nederlands per week om de vier taalvaardigheden in te oefenen op een ‘schools’ 
niveau. De meerderheid van de tso-richtingen heeft maximaal 3 lesuren Nederlands per week. 
In slechts een kwart van de tso-richtingen komt Nederlands 4 uur per week aan bod.

Zelfs als een leerling thuis en in de vrije tijd zonder problemen in het Nederlands kan 
luisteren, spreken, schrijven en lezen, betekent dat niet dat hij dat ook automatisch kan zoals 
dat op school gevraagd wordt. De schoolse manier kan enkel verworven worden mits veel 
oefenen en daar is tijd voor nodig. Spreekoefeningen op een degelijke manier begeleiden 
vereist een uitgekiende didactiek en de mogelijkheid voor de leerlingen om veel te oefenen 
zonder elke keer het risico te lopen slecht te scoren. Uiteraard wordt het aanbod aan spreek- 
en gespreksoefeningen gehypothekeerd door grote klasgroepen en/of samenzettingen van 
klassen. Klassen uit verschillende studierichtingen, met verschillende profielen, samen zetten 
– vaak enkel voor de algemene vakken - bevordert meestal niet de klassfeer en zelfs een 
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ervaren leerkracht kan door de klasgrootte afgeschrikt worden. Het vraagt dan immers van 
leerlingen en leerkrachten heel wat discipline en klasmanagement om een zodanig leerklimaat 
te scheppen dat er aan elke leerling recht kan gedaan worden.

Standaardtaal

In de antwoorden die leerlingen en leerkrachten gaven in verband met het gebruik van 
de standaardtaal vallen enkele factoren op. 11% van de leerkrachten Nederlands geeft 
aan ‘meestal’ de standaardtaal te gebruiken. Ruim twee derde van de leerlingen zegt van 
zichzelf tijdens de les Nederlands inderdaad Algemeen Nederlands te spreken. Dat percentage 
vermindert naar 55% als er gepeild wordt naar het gebruik van de standaardtaal tijdens de 
andere vakken. Uit de bevraging van de onderzoekers valt ook af te leiden dat de germanisten 
(de masters) lesgeven in aso, terwijl de leerkrachten met de andere diploma’s ingezet worden 
in tso- en kso-richtingen.

Oefenen en evalueren

De leerkrachten kregen eveneens vragen over hun klaspraktijk. De onderzoekers wilden 
nagaan op welke manieren er aan spreek- en gespreksvaardigheid gewerkt wordt (Figuur 1 
en 2). De beide fi guren maken duidelijk dat het in respectievelijk 14% en 9% gaat over op 
zichzelf staande spreek- en gespreksoefeningen. Dat impliceert dat de evaluatie voor het 
grootste gedeelte gebeurt op basis van het lesgebeuren, i.c. het deelnemen aan de onderwijs-
leergesprekken en klasdiscussies, en op basis van geïntegreerde oefeningen. Dat is niet 
verwonderlijk vermits de eindtermen ‘spreken’ zelf in die richting wijzen. Maar, daardoor is 
de kans groot dat de leerlingen zelden gerichte feedback krijgen op de diverse criteria van 
spreekvaardigheid. De vraag rijst dan of, en op welke basis, er geremedieerd wordt.
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Figuur 1 – Wijze waarop aan spreekvaardigheid gewerkt wordt tijdens de lessen
Uit de brochure Peiling Nederlands in de derde graad algemeen, technisch en kunstsecundair onderwijs, p. 32
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Figuur 2 – Wijze waarop aan gespreksvaardigheid gewerkt wordt tijdens de lessen
Uit de brochure Peiling Nederlands in de derde graad algemeen, technisch en kunstsecundair onderwijs, p. 32

Bij een puntenbeoordeling hebben leerkrachten de neiging om de lat te hoog te leggen. Ze 
vinden het over het algemeen ook heel moeilijk om te differentiëren. Tabel 1 toont aan dat 
de toetsassistenten – die niet allemaal leerkracht Nederlands waren – veel hogere scores 
toekenden dan de toetsbeoordelaars die wel allemaal leerkrachten Nederlands waren en die 
bijkomend een vorming gekregen hadden in verband met de criteria. De scores van de sollici-
tatieproef maken dan ook duidelijk dat een ‘objectieve’ beoordeling van spreek- en gespreks-
vaardigheid een heel moeilijke kwestie is die o.a. beïnvloed kan worden door het al dan niet 
meerekenen van het non-verbale. Daar komt nog bij dat gedifferentieerd beoordelen verre 
van veralgemeend is. In hoeverre is het bijvoorbeeld al gemeengoed om de beginsituatie 
voor spreekvaardigheid mee te nemen in de beoordeling? Wordt er door elke leerkracht 
aandacht geschonken aan het proces dat de leerling doormaakt tijdens de diverse oefeningen? 
Vermoedelijk valt er nog een lange weg af te leggen naar een transparante, leerkrachtonaf-
hankelijke beoordeling van elke leerling.

Tabel 1: Resultaten globale beoordeling (peilingsbrochure p. 64)

Beoordelaar Toetsassistent

totale steekproef 80 94

aso
 economie
 humane wetenschappen
 klassieke talen
 moderne talen
 wetenschappen

87
89
86
89
81
88

96
96
98
96
91
95

tso
 chemie
 handel
 mechanica-elektriciteit
 personenzorg
 sport
 overige tso-studiegebieden

71
81
73
49
81
83
71

93
90
93
91
96
75
94

kso 84 90
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Waarschijnlijk spelen de bovenstaande factoren een grote rol in de vaststelling dat de 
leerlingen heel vaak pas in het laatste jaar geconfronteerd worden met een uitdagende, 
alomvattende spreek-, schrijf- en presentatieopdracht als de geïntegreerde proef (GIP), 
waarvan het sollicitatiegesprek in heel wat gevallen een onderdeel is. Alsof de leerlingen – 
doordat ze in het laatste jaar zitten – opeens zo ‘rijp’ geworden zijn dat ze uit zichzelf in 
staat zijn een dergelijke complexe opdracht tot een goed einde te kunnen brengen! Nochtans 
tonen de voorbeelden van professionele auteurs en presentatoren aan dat het hier gaat om 
vaardigheden die terdege moeten geoefend en bijgeschaafd worden. 

Aanbevelingen

Er zijn heel wat mogelijkheden om te remediëren – zowel op macro-, meso- als op 
microniveau.

Macroniveau 

De hervorming van het secundair onderwijs is een uitgelezen kans om op beleidsniveau 
prioriteiten vast te leggen: indien binnen het pakket basisvorming Nederlands belangrijk 
gevonden wordt, voorziet men best mogelijkheden om in de eerste plaats aan de instruc-
tietaal/schooltaal te werken en aan de vier vaardigheden, waaronder de spreek- en gespreks-
vaardigheid. Het spreekt voor zich dat eerst en vooral de daartoe opgeleide leerkrachten 
tijd en ruimte krijgen – lees: genoeg lesuren en pedagogisch comfort voor de leerkrachten 
Nederlands.

Mesoniveau

Wat betreft de complementaire uren kunnen scholen aangemoedigd worden om te kiezen 
voor de mogelijkheid om (opnieuw) Nederlandse expressie in te richten. Er spelen bij een 
goede mondelinge communicatie immers heel wat factoren mee die bij zakelijke opdrachten 
niet altijd of zelfs nooit aandacht krijgen: spreekdurf, mimiek, lichaamstaal, enzovoort. 
Tijdens creatieve en expressieve opdrachten is er meer ruimte om aan deze elementen de 
nodige aandacht te schenken. Ook verlegen leerlingen kunnen leren zich gemakkelijker te 
uiten door zich in te leven in een rol. Hierbij is het wel een noodzakelijke voorwaarde dat de 
bedoeling goed gekaderd wordt, anders beschouwen de leerlingen dit als een ‘speeluurtje’ 
of doen ze dit af als kinderlijke nonsens. Vooral de jongens vinden dit nogal eens een 
‘belachelijk’ vak. Als de leerkracht echter de lessenreeks goed opbouwt en begint met veilige 
oefeningen, in een veilige sfeer, dan kan hij veel resultaten behalen – ook met leerlingen met 
een andere thuistaal. 

Door als school in te zetten op leesplezier en lezen niet altijd te koppelen aan schoolse 
opdrachten of punten, kan er direct of indirect ook gewerkt worden aan spreekvaardigheid. 
Als leerlingen graag en veel lezen, met name fictiewerken, dan breiden ze hun woordenschat 
uit, ze slaan ontelbare goede voorbeelden van zinnen op, ze leren verbanden leggen, leren 
zich inleven in het standpunt van iemand anders, enzovoort. Door gezamenlijk leeservaringen 
uit te wisselen terwijl leerkracht en leerlingen letterlijk in een kring zitten, wordt er aan 
verschillende doelen tegelijkertijd gewerkt. Het kringgesprek, een werkvorm die de leerlingen 
vanuit het basisonderwijs kennen, kan tegelijkertijd voor de eerstejaars de overgang van het 
6de leerjaar naar het secundair onderwijs verzachten.

Daarnaast kan de school structureel de leerkrachten aanmoedigen om vakoverschrijdend te 
overleggen en samen te werken, en zelfs samen voor de klas(sen) te staan. Dat kan door 
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bijvoorbeeld leerkrachten op hetzelfde uur te roosteren en ze de gelegenheid te geven met 
de leerlingen van beide klassen naar het openleercentrum te gaan. Op deze manier kunnen er 
reeds vanaf de eerste graad vakoverschrijdende projecten uitgebouwd worden. De leerlingen 
krijgen zo vanaf de eerste graad de kans te werken aan oefeningen en (spreek-)vaardigheden 
die op de latere GIP voorbereiden. Ze kunnen dan bijgestaan worden, niet enkel door de 
leerkracht Nederlands, maar ook door de PV-/TV-leerkrachten. Hierbij is het van belang dat 
er zowel horizontaal als verticaal afspraken gemaakt worden. Door deze werkwijze kunnen 
spreek- en gespreksoefeningen geïntegreerd aan bod komen samen met schrijven, opzoeken, 
ICT-vaardigheden, enzovoort. Enerzijds kunnen de taalleerkrachten de PV- en TV-collega’s 
ondersteunen, over hun onzekerheid heen helpen, toelichting geven bij de taaltips in het 
leerplan. Voor de PV- /TV-leerkrachten kan de samenwerking een stimulans bieden om toch 
een taalgerichte nascholing te volgen. Anderzijds kunnen de PV- en TV-leerkrachten de 
taalleerkrachten inspireren bij het zoeken naar contextgebonden opdrachten, zoals kranten-
artikels, handleidingen, enzovoort zodat de leerlingen alle leerstof in samenhang aangeboden 
krijgen en meer gemotiveerd worden. Bovendien laat de tendens naar eerder competentie-
gericht onderwijs sterk vermoeden dat leerkrachten sowieso meer en meer vakoverschrijdend 
zullen moeten samenwerken om optimaal aan alle competenties te kunnen werken of ze te 
kunnen evalueren. Leerlingen hebben bij het uitbouwen van hun competenties nood aan 
diverse contexten om hun kennis, vaardigheden en attitudes te kunnen verwerven en te 
tonen. Immers: een leerling die over een grote technische knowhow beschikt, maar die niet in 
team kan werken, die niet correct kan participeren bij overleg, of mondeling niet erg vlot is, 
zal merken dat dit op de werkvloer erg nadelig kan zijn. 

Microniveau

De spreekangst die 99% van de leerlingen ervaart, kan gedeeltelijk weggenomen worden 
door de leerlingen veel kansen te geven om te oefenen zonder punten te geven. Het is wel 
belangrijk daarbij de leerlingen uit te dagen voor zichzelf de lat bij elke opdracht hoger te 
leggen. Dit veronderstelt dat de leerkracht voldoende tijd kan uittrekken om elke leerling 
aan het woord te laten en telkens gerichte adviezen te geven voor de volgende opdracht. 
Ook de leerlingen zelf en de medeleerlingen kunnen leren zichzelf en elkaar constructieve 
feedback te geven. Dat is inderdaad tijds- en arbeidsintensief, maar het kan wel tot prima 
resultaten leiden. Deze manier van werken vraagt wel een grote mate van concentratie en 
klasmanagement. 

De feedback die de leerlingen krijgen van de leerkracht en vooral van de andere leerlingen 
– samen met hun zelfreflectie – kunnen ze noteren in een digitale vorderingsfiche. Op deze 
manier kan de leerkracht het monitoren van de leerprocessen aan de leerlingen zelf overlaten. 
Hij kan ze ondersteunen in hun autonoom leren handelen en vermindert voor zichzelf de 
planlast. Bovendien kent hij op deze manier al in september van elke leerling de beginsituatie 
die kan meegenomen worden in de procesevaluatie. 

Zowel de leerkrachten Nederlands als de PV-/TV-leerkrachten moeten weten op welke 
manier ze de leerlingen bruikbare feedback kunnen geven om te beginnen over de spreek- 
en gespreksvaardigheid an sich. Voor het vakoverschrijdende gedeelte ligt het voor de hand 
dat ook de evaluatie vakoverschrijdend gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld tijdens reflectiege-
sprekken met (individuele) leerlingen waardoor hun vermogen tot zelfreflectie bevorderd 
wordt. In proeftuinprojecten is aangetoond dat door op deze manier te evalueren heel wat 
competenties worden aangesproken. De leerlingen krijgen een positiever zelfbeeld, worden 
kritischer en vertonen een grotere bereidheid tot verbetering doordat ze aangesproken 
worden op hun leerprocessen. Door op deze manier te werken kan de stap naar mondelinge 
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examens minder angstaanjagend worden en hoeft het niet te duren tot het laatste jaar voor 
de leerlingen met deze vorm van beoordelen geconfronteerd worden.

Besluit

De peilingstoetsen hebben enkele pijnpunten blootgelegd, ook voor spreek- en gespreksvaar-
digheid. Er zijn echter mogelijkheden om in te grijpen en te remediëren op alle niveaus. Op 
macroniveau kunnen er initiatieven genomen worden zodat de standaardtaal/instructietaal 
ook in het tso de plaats krijgt die ze verdient. Op mesoniveau kan dit door een vakover-
schrijdende leerlijn GIP/solliciteren in te bouwen. De leerlingen kunnen verder ondersteund 
worden door zoveel mogelijk spreek- en gespreksvaardigheden te oefenen met gerichte en 
opbouwende feedback.
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De droom van een tanker 

Jella Di Perna 
Directeur KTA1 in Diest

“Doe het gewoon!”

Voor ik, iets meer dan een jaar geleden, directeur werd van het KTA1 in Diest, een 
klein stedelijke tso-bso-school met voornamelijk nijverheidsrichtingen, was ik nascholer 
taalbeleid, pedagogisch begeleider en taalbeleidscoördinator. Mijn taak bestond eruit directies 
en taalbeleidsteams te adviseren over het opzetten en implementeren van een doelgericht 
en doeltreffend taal- en talenbeleid. Ik was zodanig vertrouwd met het actieplan dat ik het 
hardop kon dromen:

Stap 1:  De beginsituatieanalyse met het in kaart brengen van de talige behoeften van de 
leerlingen en de professionaliseringsbehoeften van het team. 

Stap 2:  De focus op Nederlands als vak, Nederlands als instructietaal, en bij uitbreiding 
Nederlands als communicatiemiddel en het talenbeleid bij de moderne vreemde 
talen. 

Stap 3:  De selectie van gepaste acties en maatregelen, en van individuele en klassikale 
trajecten. 

Stap 4:  Het inzetten van de bruikbare instrumenten en middelen voor die acties en 
trajecten. 

Stap 5:  De meting van de doeltreffendheid en het effect van het beleid en de 
implementatie. 

Stap 6: De borging of bijstelling van het beleid en de gemaakte keuzes.

Aan het eind van mijn verhaal zuchtte een directeur dan soms dat hij zo weinig tijd had, en 
zoveel andere taken. Steevast dacht ik, “Ach, man, doe het nu toch gewoon! Begin er gewoon 
aan, je zal wel zien, als die bal eenmaal aan het rollen gaat…”

En toen werd ik dus zelf directeur, en kwam vanzelf de clash met de werkelijkheid.

In wat volgt wil ik kort mijn bedenkingen geven bij de resultaten van de peiling Nederlands 
in de 3de graad secundair onderwijs, in het licht van de ervaringen die ik het afgelopen jaar 
opgedaan heb in onze school. Vervolgens zal ik uiteenzetten welke aanpak we daarvoor aan 
het uitwerken zijn, en welke hindernissen we daarbij dienen te overwinnen. Tot slot geef ik 
enkele vooruitzichten en wenken mee.

Tekstvakken, rekenvakken en doevakken

De vier tso-studierichtingen die onze school aanbiedt, liggen in de optiegroep mechanica-
elektriciteit en in sport. Als het tso het al niet goed doet in de peiling, met een zorgelijk 
gemiddelde van slechts 70% van de leerlingen die de eindtermen halen, dan vallen die twee 
optiegroepen extra op door een lage score voor lezen, luisteren en het sollicitatiegesprek. Dat 
resultaat verwondert me eigenlijk niet, als ik onze leerlingen voor ogen houd. 
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Leerlingen die kiezen voor Mechanica-Elektriciteit zijn wel eens jongens met ofwel een talige 
leerstoornis (dyslexie, dysfasie, dysorthografie), een leerstoornis die hun sociale interactie 
hindert (ASS, NLD, …), of in het algemeen een geringe interesse of aanleg voor taal. Taal is 
hun ding niet. Zij voelen zich veel meer aangetrokken door structuren, schema’s, meet- en 
regeltechnieken, technisch tekenen en berekeningen. Die keuze is soms ingegeven vanuit een 
erkend talent voor die competenties, maar in een aantal gevallen is het een negatieve keuze 
(geen aso, geen zorgrichtingen, geen economie of sport, en zeker geen bso, … wat blijft er 
dan over?). Het valt mij op dat deze studierichtingen in verhouding weinig tekstgerichte 
zaakvakken omvatten, en meer vakken met formules, berekeningen en schema’s.

De tso-leerlingen van Lichamelijke Opvoeding en Sport kiezen vaak wel heel doelbewust voor 
hun richting. Naast de leerlingen die erg sportief zijn, vinden we hier ook in verhouding 
meer leerlingen terug met geattesteerde aandachtsstoornissen (ADHD en ADD) en een grote 
behoefte aan beweeglijkheid. De concentratie en beheersing die een leerling nodig heeft om 
de complexere taken van de peiling tot een goed einde te brengen (verbanden leggen of 
een tekst structureren), kan zo’n leerling vaak echt niet lang opbrengen, zelfs niet met alle 
mogelijke sticordimaatregelen.

Misschien kan eens onderzocht worden wat het effect is van het relatief ontbreken van 
tekstgerichte vakken in een studierichting op de ontwikkeling van de leesvaardigheid of het 
vlot spreken? We zijn het er immers allemaal over eens dat taalvaardigheid niet verworven 
wordt in de les Nederlands alleen…

Matteüseffect 

Het is mijn ervaring dat je via een genormeerd screeningsinstrument als Diataal1 kunt 
vaststellen dat een aantal leerlingen bij de overgang naar het secundair onderwijs een 
achterstand van drie jaar of meer opgelopen heeft voor begrijpelijk lezen (een DLE-score van 
30 of minder voor Diatekst2). Objectief stel je dan vast dat die leerling leest op het niveau 
van het derde leerjaar basisonderwijs. De tweede graad in de basisschool blijkt inderdaad vaak 
het struikelblok te vormen voor de automatisering van leesprocessen. Met andere woorden: 
als die kinderen nooit goed hebben leren technisch lezen, zullen ze natuurlijk ook nooit vlot 
tekstbegrip kunnen verwerven. 

Doorgaans zijn leraren in de eerste graad secundair onderwijs er niet op getraind om dat te 
remediëren, of dat zelfs maar vast te stellen. Kinderen die zodanig zwaar uitvallen voor lezen 
worden door leerkrachten vaak “ontzien” of extra geholpen. We kunnen vervolgens alleen 
maar vaststellen dat daarop een Matteüseffect plaatsvindt: terwijl de klasgenoten steeds 
vlotter worden in het verwerken van langere en complexere teksten, blijft deze leerling ter 
plaatse trappelen, en zien we de kloof tussen beide vergroten. We zien deze leerling ook 
vermijdingsgedrag ontwikkelen (hij vraagt liever aan klasgenoten waarover de tekst gaat dan 
hem zelf te lezen, of hij wacht af tot de tekst in de klas besproken wordt), en een grondige 
hekel krijgen aan lezen.

1 www.diataal.nl Deze computertoets meet verschillende aspecten van tekstbegrip, woord- en zinsbegrip tot begrip van 
tekstverbanden en hoofd- en bijzaken.

2 Diatekst is een onderdeel van Diataal: de toetsuitslag geeft het niveau aan van het schoolse tekstbegrip van een leerling 
in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Aan de hand van de score van een leerling op de teksten bepaalt het 
programma: het begrijpend leesniveau; de vaardigheidsgroep van de leerling binnen het eigen onderwijsniveau; het 
lezerstype van de leerling binnen het eigen onderwijsniveau.
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Een leerling die een dergelijke vertraagde technische leesontwikkeling opgelopen heeft, is 
niet geholpen met de sticordimaatregelen die voor dyslectische leerlingen worden toegepast. 
We moeten deze leerlingen niet ontzien of enkel meer tijd gunnen, maar een aangepaste 
intensieve training in technisch en begrijpend lezen geven, en ernaar streven om tegelijk ook 
hun leesplezier te verhogen.

Microniveau 

Het verwondert me bovendien niet dat uit de peiling blijkt dat tso-leraren Nederlands 
blijkbaar hun leerlingen overschatten m.b.t. het behalen van de eindtermen. Een tso-leraar 
verwacht dat 92% van zijn leerlingen de eindtermen luisteren behalen en 91% die van lezen. 

Mogelijk kan dit voor een deel verklaard worden door het ontbreken van een objectief 
referentiekader. Als de grote meerderheid van je leerlingen het bijzonder moeilijk heeft 
met het achterhalen van de onderliggende bedoeling in een reclameboodschap, dan stel je 
makkelijkere vragen op de toetsen en examens. Een vorm van zelfbescherming, wellicht.

Bovendien heb ik vastgesteld dat leraren met taalzwakkere leerlingen een grote preoccupatie 
aan de dag leggen voor tekstbegrip op microniveau (woordverklaring, uitdrukkingen, 
idiomatisch taalgebruik, enz.), eerder dan tekstbegrip op macroniveau (schrijfdoel, doelgroep, 
tekstkritiek, herstructurering, enz.). Wat in dat geval ook veel minder systematisch aan bod 
komt, zijn de taalleerstrategieën, zoals oriënterend of verkennend globaal lezen, woordvind-
strategieën (betekenis afleiden uit de context of via de woorddelen of uit een vreemde taal) 
of het strategisch interpreteren van signaalwoorden.

We weten ondertussen dat het bewust inzetten van leesstrategieën en een stappenplan 
om met moeilijke woorden om te gaan vooral de taalzwakkere leerlingen vooruit helpt. 
De taalsterke leerlingen gebruiken die aanpakken immers al lang onbewust. Dit onbewust 
verwerven van die strategieën kan mogelijkerwijs voor een groot deel verklaard worden 
vanuit de gezinskenmerken uit de peiling (aantal boeken in huis, stimulerend thuisklimaat, 
bibliotheekbezoek en lezen in de vrije tijd), die een diepe bekendheid met tekststructuren en 
–conventies met zich meebrengen.

Het lijkt me een zinvol plan om jaarlijks de leraren Nederlands uit onze scholengroep 
gedurende één week een uitwisselingsrondedans te laten doen. De leerkrachten uit de 
aso-scholen schuiven door naar een tso- of kso-klas en andersom, en geven daar een weekje 
les. Deze vorm van intensieve intervisie kan sterk inspirerend en herbronnend werken, maar 
kan ook het herijken van het referentiekader van de leraar tot gevolg hebben, en dat is 
blijkbaar nodig voor leraren tso en kso. We kunnen als schoolleiders immers niet toestaan dat 
leraren een soort blindheid ontwikkelen voor de werkelijke maatschappelijke taalvaardigheid 
van hun leerlingen, aangezien voor heel wat van de leerlingen uit het tso het einde van het 
secundair onderwijs ook het einde van hun formele scholing betekent.

Kiezels op je weg of een muur?

Als kersverse directeur in onze school wilde ik meteen aan de slag gaan met ons talenbeleid. 
Er was al vier jaar een vakgemengde taalbeleidswerkgroep die regelmatig vergaderde. Meteen 
moest ik het probleem oplossen dat de taalbeleidscoördinator samen met de directeur op 
pensioen was gegaan. Als een trekker wegvalt, geeft dat meteen een knauw in de dynamiek.
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De werkgroep had een aantal acties opgezet. Ze had deelgenomen aan een intensief 
nascholings- en ondersteuningsproject. Er was een bevraging geweest bij leraren en bij 
leerlingen waarbij beide groepen rapporteerden over de taalproblemen van leerlingen. Zeer 
voorspelbaar meldden de leerlingen dat er van taalproblemen in se geen sprake was, en 
tegelijk gaven leraren aan dat het heel erg met de taal van de leerlingen gesteld was; vooral 
de juiste vakterminologie liet te wensen over, en de spelvaardigheid. Er was een posterproject 
opgestart, waarvan hoogstens kan gezegd worden dat de posters door de meeste leraren 
gedoogd werden aan hun muren. Jaren geleden was er al eens gescreend met Diataal, maar 
dat werd toen te duur en weinig zinvol bevonden. En verder was het vooral een zaak om 
de 10% Turkse jongens te bestraffen als ze in de klas of op de speelplaats hun moedertaal 
gebruikten. Er werd ook jaarlijks, in het kader van de GOK-cyclus een evaluerende enquête 
gehouden bij alle leraren, maar de meeste collega’s waren er allerminst mee bezig.

Individuele vakleraren nemen zeer mooie initiatieven rond bijv. visuele verwerving van 
vakterminologie of voorbereiding op de mondelinge GIP-proef door vanaf het vijfde jaar 
regelmatig technische uiteenzettingen te laten doen die besproken worden met kijkwijzers. De 
meeste collega’s vinden niettemin dat taalbeleid een vervelende bijkomende belasting is en 
“een veeleer storende factor dan een ondersteunende factor in het kader van de leerbegeleiding”, 
om even uit de Onderwijsspiegel schooljaar 2009-2010 van de Onderwijsinspectie te citeren  
(p. 74).

Ook de leerlingen hadden geen zin in taalbeleid. De “bijna-afwezigheid” van taal in onze 
richtingen is de reden waarom ze ervoor gekozen hadden, zo lieten sommigen weten. De 
remediëringsinitiatieven die leraren aanboden, werden door leerlingen soms geweigerd, en ze 
werden daarin gesteund door hun ouders.

Ik voelde meteen dat er heel veel werk aan de winkel zou zijn. Weerstand bij leraren, bij 
leerlingen en bij ouders. Maar gelukkig een enthousiast taalbeleidsteam dat graag weer aan 
de slag wilde.

Veelkoppig monster

Wat ik nu, een jaar later, ervaar, is dat werken aan taalbeleid/talenbeleid inwerkt op vele 
terreinen van het schoolbeleid: 

• Het pedagogisch-didactische beleid (adaptief onderwijs, interactief onderwijs, leerlijnen 
Nederlands, talenbeleid in moderne vreemde talen, taalgericht vakonderwijs of TVO, …);

• Leerlingbegeleiding (remediëring, sticordimaatregelen, preteaching, tutorlezen, 
buddyproject, …);

• Schoolloopbaanbegeleiding en SOHO-overgang (secundair-hoger onderwijs);

• Gelijke OnderwijsKansen-beleid (taalvaardigheidsontwikkeling);

• Evaluatiebeleid (kwaliteit van de vraagstelling, taal in de vraagstelling, …);

• Sanctiebeleid (loskoppelen van evaluatiebeleid, taalzorg als gedragsattitude, …);

• Communicatiebeleid (brieven aan ouders en leerlingen, rapportcommentaren, oudercon-
tactavonden, …);

• Professionaliseringsbeleid (pedagogische studiedag, nascholingen, instrumenten, collegiale 
visitatie, …);
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• Personeelsbeleid (lesbijwoningen met focus op taalbeleid, functioneringsgesprekken, 
aanwerving van nieuwe collega’s, …);

• Beleidsvoerend vermogen (visieontwikkeling, draagvlak vinden, Dewing-cyclus, 
zelfevaluatie, kwaliteitborging, …); 

• Veranderingsmanagement (omgaan met weerstanden, sensibiliseren, …);

• Financieel beleid (aankoop leermaterialen die de taalbeleidstoets kunnen weerstaan, 
investering in screening en Leerlingvolgsysteem of LVS, …); 

• enz.

Net omdat het zo’n breed vertakt monster is, en omdat er zovele weerstanden en 
vooroordelen te overwinnen zijn, is taalbeleid een zeer traag ontwikkelingsproces. Het is 
als het keren van een tanker. De realiteitsclash is dat je die tanker moet laten keren met 
nauwelijks drie BPT-uren voor de coördinator, met een tweemaandelijks overleg van de 
werkgroep tijdens de 50 minuten middagpauze, en dat tijdens een niet-aflatende storm van 
onwil en onverschilligheid.

Een blik vooruit

Enkele zaken die me toch al hoopvol stemmen voor de toekomst. 

• Onze leerlingen zijn gescreend met Diataal, de cijfers zijn uitvoerig geanalyseerd en 
geïnterpreteerd en de leerlingen die uitvielen zijn verder gescreend (bij vermoeden van 
dyslexie of achterstand in technische leesvaardigheid); deze resultaten zijn gecommu-
niceerd tijdens de klassenraad en worden binnenkort opgenomen in het leerlingvolg-
systeem op Smartschool. 

• We hebben een samenwerking opgestart met de Specifieke Leraren Opleiding van het 
Centrum voor Volwassenen Onderwijs, en een aantal cursisten hebben zich geëngageerd 
om met onze zwakste lezers een intensieve stage tutorlezen te doen volgens het 
Wacht-Hint-Prijs-protocol van Chris Struiksma (Struiksma, 2003).

• Leerkrachten zetten projecten op zoals “Spiegels” (van vzw Djapo, met aandacht voor de 
eigen en andere culturen), een ambitieus Gedichtendagproject (werken aan taaldiversiteit 
en taalcultuur), voorlezen aan dementerende bejaarden in het rusthuis (gesprekken 
over de kracht van voorlezen) en vele andere projectjes waarin interactieve werkvormen 
centraal staan.

• We hebben een kijkwijzer opgesteld voor rapportcommentaren, met aandacht voor 
taalzorg, kwaliteit van de commentaren en positieve bekrachtiging.

• We hebben een kijkwijzer uitgewerkt voor kwalitatieve toetsen en examens, met drie 
luiken: didactiek, taal/formulering, en lay-out. Nu gaat de werkgroep taalbeleid de 
examens van de voorbije periode daarop screenen en de leraren daarover een rapportje 
geven.

• We hebben een verticale leerlijn uitgewerkt om het schrijven in open vragen en ruimere 
opdrachten te ondersteunen met schrijfkaders, in een proces van geleidelijk afnemende 
begeleiding.

• Dit jaar zullen onze leraren eenmaal bij elkaar op bezoek komen in het kader van 
collegiale visitatie. Zij krijgen de opdracht om de les nadien kort samen te bespreken aan 
de hand van kijkwijzers voor taalgericht vakonderwijs.
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• Taalbeleid is een vast luik in de functioneringsgesprekken, en dat voor iedereen van 
het team (ook opvoeders, secretariaatsmedewerkers, ICT’ers, meester-, vak- en dienst-
personeel, enz.).

De praktijk heeft me geleerd dat een taalbeleidsvisie vanaf het actieplan tot op de klasvloer 
doorvoeren lijkt op het keren van een tanker. Daar moet je omzichtig mee tewerk gaan, want 
voor je het weet steekt er ergens een rots uit het water of kom je te dicht bij de kust, en dan 
ligt je tanker daar op zijn zij. Tankers hebben al een bepaalde vaart en koers, en een enorme 
massa. Enkel tijd, geduld en een gezamenlijke aangehouden inspanning kunnen daar iets 
aan veranderen. Met deze bijdrage spreek ik de hoop uit dat mijn ervaring daar dan ook een 
pleidooi voor mag zijn…
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Een ondersteunende rol voor het vak Nederlands in de 
3de graad aso Humane Wetenschappen of een gedeelde  
verantwoordelijkheid 

Inneke Fichefet,  
pedagogisch begeleider GO! voor secundair onderwijs, gedrags- en cultuurwetenschappen, 
opvoedkunde en toegepaste psychologie

Jan Lecocq,  
pedagogisch adviseur GO! voor Nederlands

Inleiding

In deze tekst zoeken we uit hoe de leerlingen Humane Wetenschappen aan het einde van de 
derde graad een sterker profiel kunnen ontwikkelen zodat ze meer slaagkansen hebben in 
opleidingen van het hoger onderwijs die aansluiten bij deze studierichting.

De lat ligt hoog: het verwachte profiel van de leerlingen Humane 
Wetenschappen aan het einde van de 3de graad

Het profiel van Humane Wetenschappen

Leerlingen die de keuze maken voor de studierichting Humane Wetenschappen doen dat 
idealiter omwille van hun belangstelling voor leerinhouden met een sterk psychologische, 
sociologische en sociaal-culturele inslag. 

Deze leerlingen moeten daarenboven beschikken over een hoog abstractievermogen en 
in staat zijn een breed gamma aan theoretische en abstracte leerinhouden te verwerken. 
Enerzijds zullen zij in aangereikte gegevens uit de sociale werkelijkheid de samenhang 
zoeken. Anderzijds moeten zij de tegenstellingen kunnen begrijpen die ze ervaren tussen de 
verschillende segmenten van de maatschappelijke realiteit.

Binnen Humane Wetenschappen streven wij ernaar leerlingen te vormen die vanuit hun 
interesse voor mens en maatschappij in staat zijn te reflecteren op de werkelijkheid en - 
met zin voor actualiteit en wetenschappelijk denken – er een kritische houding tegenover 
aannemen. 

Maar meer en meer stellen we vast dat in Humane Wetenschappen leerlingen terechtkomen 
die nauwelijks aan dat profiel beantwoorden, waardoor het moeilijk wordt om het imago van 
de vroegere menswetenschappen af te schudden. En dat imago was in vele gevallen niet echt 
positief. Voor vele leerlingen bleek het een negatieve studiekeuze.

Ook nu is de studierichting Humane Wetenschappen in een aantal gevallen een negatieve 
keuze: in de hoofden van leerlingen, van ouders en niet in het minst van leerkrachtenteams 
blijft het soms een richting voor leerlingen die ‘dingen niet kunnen’, - minder voor leerlingen 
die ‘dingen wel kunnen’. Het watervalsysteem, maar binnen dezelfde onderwijsvorm.

Het is niet de bedoeling om op dat probleem in deze tekst dieper in te gaan, maar het schetst 
de context om de resultaten van de peiling Nederlands beter te begrijpen. Het is productiever 
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om na te gaan hoe wij die groep van leerlingen kunnen klaarmaken om op een positieve 
manier te functioneren in Humane Wetenschappen en hoe wij hen kunnen helpen om de 
vruchten te plukken van alles wat deze richting te bieden heeft.

Studiekeuzebegeleiding: interesses de ruimte geven als eerste stap

Aan het einde van de derde graad wordt van de leerlingen in Humane Wetenschappen 
een brede kennis van de wereld vereist. Bovendien wordt er van hen verwacht dat zij 
een sterke interesse ontwikkelen voor specifieke aspecten van de samenleving. Maar 
dergelijke verwachtingen zijn pas haalbaar als leerlingen de kans krijgen om deze kennis en 
vaardigheden op te bouwen vanaf de eerste graad.

In de eerste graad wordt de basis gelegd voor een positieve studiekeuze. Een eerste stap 
is dat leerlingen, op hun niveau en aansluitend bij hun leef- en belevingswereld, zeer 
verschillende aspecten van de samenleving leren kennen. Het vak Nederlands heeft daarvoor 
alles in huis. De kern van het vak is dat leerlingen hun taalvaardigheid verhogen door ‘met 
teksten te werken’: teksten beluisteren en bekijken, ze lezen en de inhoud ervan beschrijven, 
analyseren en bespreken. Welke teksten, met welke inhoud? Dat is de keuze van de leerkracht. 
En net dat maakt het vak Nederlands tot een sterk instrument om interesses van leerlingen 
naar boven te brengen en die verder te ontwikkelen. Een aantal doelen in de eindtermen 
geven een stevige voorzet voor deze rol van het vak Nederlands.

Interculturele gerichtheid

Sedert de actualisering van de eindtermen in het basisonderwijs en in de eerste graad van 
het secundair onderwijs is er een duidelijke plaats ingeruimd voor het ontwikkelen van de 
‘interculturele gerichtheid’. In het GO! vinden wij dat deze doelen het best kunnen worden 
bereikt door de referentiekaders van de leerlingen te duiden en verder te verruimen. Daarbij 
speelt de wijze waarop taal en cultuur (in de breedste zin van het woord) verweven zijn een 
zeer belangrijke rol – maar het verruimen van de referentiekaders impliceert ook dat de 
leerlingen, daarbij gestuurd door de leerkracht, hun kijk op de wereld en hun kennis van de 
wereld verbreden.

Literatuur 

Nederlands zou geen Nederlands zijn als ook literatuur geen plaats zou krijgen in het 
curriculum. In de eerste graad is er nog geen sprake van literatuurstudie, maar er is 
natuurlijk alle ruimte voor fictionele teksten. Het aanbod aan jeugdliteratuur is tegenwoordig 
erg ruim, alle thema’s zijn er aan de orde. Een doordachte keuze door de leerkracht kan een 
belangrijke bijdrage leveren tot die verruiming van de blik op de wereld door de leerlingen. 
Misschien zijn leerkrachten Nederlands zich nog te weinig bewust van deze rol – misschien 
zien zij hun taak nog te eng als de drijvende kracht om de ‘taalvaardigheid en taalkennis’ van 
hun leerlingen te verhogen? 

Niettegenstaande er voor interculturele gerichtheid geen geactualiseerde eindtermen meer 
zijn uitgeschreven voor de 2de en de 3de graad, blijft het vak Nederlands toch specifieke 
mogelijkheden bieden om de studiekeuze van de leerlingen verder te ondersteunen en tegelij-
kertijd inhoudelijke ondersteuning te leveren voor de leerlingen uit Humane Wetenschappen.

Opnieuw ligt de literaire component van het vak het meest voor de hand. Literatuur helpt 
de leerlingen om op een gemotiveerde manier de wereld en de samenleving te verkennen, 
in kaart te brengen en te analyseren en te beoordelen. Vooral de tekstervarende benadering 
van literatuur biedt zeer veel mogelijkheden. Maar de praktijk leert dat net die benadering, 
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zeker in het aso, soms verwaarloosd wordt en dat leerkrachten zich soms te sterk richten op 
de tekstbestuderende aanpak. Misschien staat in het literatuuronderwijs Nederlands de kennis 
over de literatuur nog net iets hoger gerangschikt dan de beleving van literatuur en dan de 
bijdrage tot de algemene ontwikkeling die visies uit de literatuur zelf bij leerlingen kunnen 
ondersteunen?

Taalbeschouwing 

Ook de veelgeplaagde en dikwijls verkeerd begrepen component ‘taalbeschouwing’ hoort hier 
thuis.

De nieuwe eindtermen bieden niet zozeer nieuwe mogelijkheden, maar alle aspecten van 
taalbeschouwing zijn nu wel explicieter aan de orde. 

De onderverdeling van taalbeschouwing in verschillende domeinen geeft de leerkrachten 
Nederlands alle mogelijkheden om de interculturele gerichtheid van de leerlingen verder te 
ontwikkelen:

• taalbeschouwing ondersteunt de interesse voor de eigen en andermans cultuur;

• taalbeschouwing zet leerlingen aan om bewust na te denken over taalgebruik;

• binnen taalbeschouwing is er een duidelijke en expliciete sociolinguïstische en een 
pragmatische component.

Teksten en werkvormen

Wat een aantal leerkrachten dikwijls als een zwakte van de leerplannen Nederlands aanzien, 
wordt in dit kader net een sterkte: hoewel doelen en leerinhouden scherp zijn bepaald, 
blijft de concrete invulling ervan – lees: de keuze van het tekstmateriaal en de keuze van de 
werkvormen – het domein van de individuele leerkracht, of liever van de vakgroep.

Wij zijn er van overtuigd dat een oordeelkundige keuze van het tekstmateriaal, zowel 
inhoudelijk als naar de vorm, een sterke hefboom kan zijn, niet enkel om de talenten van de 
leerlingen naar boven te brengen en ze te ontwikkelen, maar ook om op een positieve manier 
de studiekeuze te richten en te ondersteunen.

Ook de keuze van werkvormen speelt een cruciale rol. Interactieve werkvormen die leerlingen 
dwingen om met elkaar en met de leerkracht in discussie te gaan over aspecten van hun 
kennis van de wereld en hun referentiekaders vormen een solide basis zowel voor die 
studiekeuze als voor een gerichte ontwikkeling en ondersteuning van leerlingen zodat ze 
bewust en weloverwogen kiezen voor Humane Wetenschappen.

De lat ligt hoog: de verwachte vaardigheden van de leerlingen Humane 
Wetenschappen aan het einde van de 3de graad

De talige vaardigheden in Humane Wetenschappen

Wat denkt u van dit lijstje? Het is een selectie van leerplandoelstellingen uit het vak gedrags-
wetenschappen van de 3de graad:

De leerlingen kunnen

• uitleggen waarom een peergroep als een referentiegroep beschouwd kan worden.
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• het verband aanduiden tussen de indeling van het onderwijs in studiegebieden en 
beroepen.

• de gevolgen beschrijven van een veranderend politiek beleid op de tewerkstelling.

• vormen van interactie tussen personen en groepen in concrete situaties beschrijven.

• in concrete conflictsituaties het effect van interne en externe attributie op interactie en 
communicatie herkennen en bespreken.

• verschillen in beleving van waardehiërarchieën binnen verschillende maatschappelijke 
groepen vergelijken in tijd en ruimte.

En uit het vak cultuurwetenschappen:

De leerlingen kunnen

• de historische en culturele wortels van politieke organisatievormen ontdekken en 
analyseren.

• de invloed van massacommunicatiemiddelen binnen het politieke veld beoordelen.

• de betekenis en rol van recht als dimensie van cultuur toelichten. Ze kunnen deze 
dimensie in haar ontwikkeling schetsen en tegenover deze ontwikkeling een standpunt 
innemen.

• zelfgekozen kunstwerken binnen hun cultuurhistorische context beschrijven en 
kunstkritisch benaderen.

Als wij de handelingswerkwoorden op een rijtje zetten, lijkt het wel het leerplan Nederlands:

Structurerend verwerkingsniveau Beoordelend verwerkingsniveau

• beschrijven

• toelichten

• verbanden aanduiden

• uitleggen

• beoordelen

• een standpunt innemen

• ontdekken en analyseren

• vergelijken

• bespreken

En uiteraard worden al deze doelen gerealiseerd aan de hand van tekstmateriaal.

Samenhang met Nederlands

Daar moet je als leraar Nederlands toch eventjes van gaan zitten. Wie van de leerkrachten 
Nederlands krijgt deze talige basisvaardigheden bij de leerlingen ingeslepen in de weinige 
lestijden die er zijn, want tenslotte is er ook nog literatuur, taalbeschouwing?

De resultaten van de peiling maken het beeld compleet: 88% van de leerlingen uit Humane 
Wetenschappen blijkt deze talige vaardigheden onder de knie te hebben. Dat wil zeggen 
dat 12% van die leerlingen deze vaardigheden niet beheerst, dat 12% van de leerlingen 
deze vakdoelen niet kan halen omdat zij daar niet de talige vaardigheden voor in huis 
hebben. Het beeld wordt nog realistischer (en tegelijk minder rooskleurig) als wij in het 
achterhoofd houden dat de peiling enkel de maatschappelijke taalvaardigheid onder de 
loep heeft genomen, dus taalvaardigheid in contexten die betrekkelijk concreet zijn – in elk 
geval minder abstract en theoretisch dan de contexten die in heel wat lessen aan de orde 
zijn. Het blijkt dus moeilijk om de leerlingen deze complexe talige vaardigheden binnen de 
beperkte tijd die het vak Nederlands is toegemeten aan te leren, met hen in te oefenen en te 
integreren.
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Om betere resultaten te halen moeten wij het enge vakgerichte perspectief verlaten. Binnen 
dat vakgerichte perspectief steunen leerkrachten van de vakken gedrags- en cultuurweten-
schappen op de talige vaardigheden die de leerlingen in de lessen Nederlands hebben 
verworven. Het zijn die vaardigheden die de leerkrachten in staat moeten stellen om hun 
doelen te halen: Nederlands als substraatvak, want Nederlands ten dienste van de andere 
vakken. 

Deze visie op de positie van het vak Nederlands geeft aanleiding tot heel wat zure 
opmerkingen vanuit de andere vakken – de leerlingen kunnen niet meer lezen, ze kunnen 
niet meer schrijven. Wat er met die ongenuanceerde uitspraken precies wordt bedoeld, wordt 
gemakshalve in het ongewisse gelaten.

Het dwingt ook de leerkracht Nederlands in een erg ongemakkelijke positie. Die leerkracht 
ziet enerzijds hoe hoog de taalvaardigheidslat ligt in deze zaakvakken, ziet ook hoe in 
sommige gevallen de leerlingen in die zaakvakken moeten werken met erg complex 
tekst materiaal (hij zou er zelf nog niet aan denken om dergelijke teksten in de les te 
gebruiken, want veel te moeilijk), soms zelfs met gewoon slecht tekstmateriaal. Als klap op 
de vuurpijl krijgt hij dan nog te horen dat zijn onderwijs Nederlands ten dele faalt, want 
sommige van die leerlingen zijn onvoldoende taalvaardig om de doelen uit een ander vak te 
bereiken. De schampere opmerkingen over het gebrek aan beheersing van de spelling van de 
leerlingen laten wij dan nog buiten beschouwing.

Onderzoekscompetentie in Humane Wetenschappen

Onderzoekscompetentie en de cesuurdoelen

De bedoeling van de specifieke eindtermen i.v.m. onderzoekscompetentie is dat de leerlingen 
door onderzoeksopdrachten kennis maken met wetenschappelijk onderzoek binnen een 
bepaald wetenschapsdomein verbonden aan een pool.

De specifieke eindtermen met betrekking tot de onderzoekscompetentie moeten slechts 
op het einde van de derde graad bereikt worden. Maar omdat dit voor de leerlingen toch 
heel wat nieuwe vaardigheden inhoudt die best al eerder worden ingeoefend, hebben de 
onderwijsverstrekkers met de overheid ‘cesuurdoelen’ afgesproken voor de tweede graad voor 
de polen die zowel in de tweede als derde graad bestaan. 

De cesuurdoelen i.v.m. onderzoekscompetentie zijn voor elk van deze polen identiek 
geformuleerd:

1. onder begeleiding voor een gegeven onderzoeksprobleem onderzoeksvragen formuleren

2. op basis van geselecteerde bronnen voor een gegeven onderzoeksvraag, op een 
systematische wijze informatie verzamelen en ordenen

3. onder begeleiding een gegeven probleem met een aangereikte methode onderzoeken

4. onder begeleiding onderzoeksresultaten verwerken, interpreteren en conclusies 
formuleren

5. volgens een gegeven stramien over de resultaten van de eigen onderzoeksactiviteit 
rapporteren

6. onder begeleiding reflecteren over de bekomen onderzoeksresultaten en over de 
aangewende methode
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Samenhang met Nederlands

Voor de leerkrachten Nederlands is de formulering van deze cesuurdoelen erg herkenbaar en 
wel op twee manieren.

Vooreerst sluit de ordening nauw aan bij het OVUR-schema: stap één sluit aan bij oriënteren, 
stap twee bij voorbereiden, stappen drie, vier en vijf bij uitvoeren, stap zes bij reflecteren. 

Verder – en dat is dan specifiek voor de pool Humane Wetenschappen – verwijzen de doelen 
naar de verwerkingsniveaus die de leerkrachten met hun leerlingen nastreven:

• onderzoeksvragen formuleren: structureren

• bronnen selecteren: beoordelen

• onderzoeksresultaten verwerken: structureren

• onderzoeksresultaten interpreteren en conclusies formuleren: beoordelen

• rapporteren: structureren

Op twee manieren spelen leerkrachten Nederlands bijgevolg een sleutelrol bij het behalen van 
de cesuurdoelen.

OVUR

Eerst is er natuurlijk OVUR als leerstrategie. 

Misschien zijn leerkrachten Nederlands zich nog te weinig bewust van de cruciale rol die deze 
strategie speelt bij het leren van leerlingen en van de kracht die OVUR heeft als het als de 
meest aangewezen aanpak met leerlingen wordt geoefend bij elke taak – hoe beperkt ook.

Bovendien moeten leerlingen zich er bewust van zijn dat OVUR niet alleen rendeert bij 
afzonderlijke taken gekoppeld aan één vaardigheid, maar dat het bovendien het aangewezen 
stappenplan is om ruimere taken aan te pakken waar verschillende vaardigheden bij nodig 
zijn.

Dit is een pleidooi voor een taakgerichte aanpak, maar ook voor een meer bewuste en 
doelgerichte aandacht voor OVUR. 

Taakgericht werken, en meer bepaald een leerlijn opzetten voor taakgericht werken, kan 
leerlingen al vroeg in hun schoolloopbaan leren omgaan met een probleemgestuurde aanpak.  
In een taakgerichte aanpak is het probleem dat aan de leerlingen wordt voorgesteld niet in de 
eerste plaats een talig probleem, maar een concrete kwestie in een levensechte context. Om 
die kwestie aan te pakken moeten de leerlingen wel een aantal talige problemen oplossen en 
de motivatie voor het aanpakken van de concrete kwestie helpt hen daarbij.  
Er wordt eigenlijk gewerkt met een dubbele agenda: de leerlingen willen het concrete 
probleem aanpakken en zijn net daarom bereid om talige moeilijkheden die zij daarbij 
ondervinden op te lossen. De leerkracht is vooral geïnteresseerd in de talige doelen die de 
leerlingen halen tijdens het proces dat leidt tot een oplossing van het concrete probleem. 

Taakgericht werken kan leerlingen leren om problemen te omschrijven, een weg uit te 
stippelen om het probleem aan te pakken, bronnen te kiezen en te selecteren en tenslotte een 
adequaat antwoord te formuleren over de kwestie die in de taak aan de orde is.
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Het is een didactische aanpak die in het basisonderwijs al sterk leeft, maar nog te weinig 
aandacht krijgt in het secundair onderwijs. Nochtans levert deze aanpak heel wat voordelen 
op die op korte termijn renderen. Wij denken dan aan de sterk motiverende kracht die van 
een taakgerichte aanpak kan uitgaan, de functionaliteit en de natuurlijke en functionele 
manier waarmee de verschillende vaardigheden bij elkaar aansluiten. 

Maar ook de winst op langere termijn is belangrijk. Het probleemgestuurd en taakgericht 
werken is een mooie toeleiding tot de onderzoekscompetenties en een sterke voorbereiding 
op het profiel dat een leerling aan het einde van het doorstromingsonderwijs zou moeten 
hebben.

Het lijkt ons dat leerkrachten Nederlands – en bij uitbreiding alle leerkrachten – zich 
te weinig bewust zijn van de bijdrage die OVUR levert tot de algemene vorming van de 
leerlingen en de cruciale rol die deze aanpak speelt in de opleiding, wat ook de studiekeuze 
van de leerlingen is.

Veel van de kracht van OVUR gaat verloren omdat OVUR nog te dikwijls gesitueerd 
wordt op het niveau van een beperkte opdracht en minder in het perspectief van de 
studeervaardig heden en het leren leren, minder ook in het perspectief van een opleiding 
in het algemeen vormend secundair onderwijs als ondersteuning van die competenties die 
vereist zijn voor het hoger onderwijs.

Een betere begeleiding naar de cesuurdoelen

De cesuurdoelen koppelen ook de verwerkingsniveaus, structurerend en beoordelend niveau, 
aan elke stap van het onderzoek dat de leerlingen moeten leren voeren.

Een goede begeleiding van de leerlingen naar de doelen rond onderzoekscompetenties 
veronderstelt drie belangrijke aandachtspunten.

• Vooreerst moeten leerkrachten Nederlands er zich nog meer van bewust zijn dat 
het beheersen van een tekst veel meer betekent dan het begrijpen van de inhoud 
(beschrijvend verwerkingsniveau). De essentie ligt in het vatten van de opbouw, de logica, 
de redenering (structurerend verwerkingsniveau) en het toetsen van die redenering aan 
andere bronnen (beoordelend verwerkingsniveau). Het beschrijvende niveau is dus nooit 
het einddoel van de vaardigheden uit het leerplan. Maar het kan wel een belangrijke 
opstap betekenen naar de hogere verwerkingsniveaus: een beperkt aantal met zorg 
gekozen opdrachten op het beschrijvende niveau kan er mee voor zorgen dat alle 
leerlingen de hogere verwerkingsniveaus halen. Op die manier worden leerlingen begeleid 
naar de hogere verwerkingsniveaus.

• Een tweede belangrijk aandachtspunt is de ondersteuning van de strategische 
vaardigheden bij de leerlingen. Werken aan de strategische vaardigheden bij de leerlingen 
betekent natuurlijk dat het onderwijs er op gericht is om de leerlingen te helpen om 
die strategieën goed onder de knie te krijgen. Maar de leerlingen beheersen ze pas 
echt als ze, wanneer ze zich geplaatst zien voor een opdracht, bewust en weloverwogen 
net die strategie kunnen kiezen en toepassen die het best beantwoordt aan de eisen 
van de opdracht. Die laatste stap is de moeilijkste: net daarom plaatsen de leerplannen 
Nederlands dit doel pas aan het einde van de derde graad. 

• Een derde belangrijk aandachtspunt is de brede doelgerichtheid binnen het vak 
Nederlands en binnen alle vakken uit de aso-opleiding. Vakspecialisten voor de klas: 
het heeft onmiskenbaar heel veel voordelen. Maar er is ook een nadeel: leerkracht-
vakspecialisten dreigen vanuit hun specialiteit soms de brede finaliteit over het hoofd 
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te zien. Zeker in een studierichting als Humane Wetenschappen is een brede opleiding 
van cruciaal belang. Alle leerkrachten, alle vakken, alle graden zouden een duidelijk zicht 
moeten hebben op de finaliteit van de studierichting en de competenties waarover de 
leerlingen aan het einde van de derde graad moeten beschikken. Het kan hen helpen om 
de doelen van hun vak te zien als bouwstenen voor de finale competenties, minder als 
specifieke strikt vakgebonden doelen.

En in de derde graad?

Aangezien de studierichting Humane Wetenschappen een één-polige richting is, realiseren 
deze leerlingen de specifieke eindtermen voor onderzoekscompetentie in de derde graad door 
een opdracht in het vak gedrags- of cultuurwetenschappen of door middel van opdracht(en) 
waarbij meerdere vakken betrokken zijn.

Het gaat om volgende specifieke eindtermen:

1. De leerlingen kunnen zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie 
te verzamelen, te ordenen en te werken.

2. De leerlingen kunnen over een gedrags- of cultuurwetenschappelijk vraagstuk een 
onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

3. De leerlingen kunnen de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze 
confronteren met andere standpunten.

In deze specifieke eindtermen komen verschillende lijnen samen:

• Een weloverwogen keuze van het onderzoeksthema is het halve werk. Een basiseis is dat 
het thema aansluit bij de inhouden van gedrags- en/of cultuurwetenschappen. Maar 
leerlingen die in de leerjaren van de tweede en de derde graad, onder meer in het vak 
Nederlands een ruime blik op de wereld hebben ontwikkeld, zullen ongetwijfeld een meer 
weloverwogen keuze kunnen maken.

• Alle stappen van het onderzoeksproces sluiten naadloos aan bij de OVUR-strategie. Om 
dit proces vlot te laten verlopen is het niet alleen belangrijk dat de leerlingen OVUR 
beheersen, maar dat ze het frequent en in wisselende contexten hebben leren toepassen.

• In de verschillende stappen van het onderzoeksproces zijn het structurerende en het 
beoordelende verwerkingsniveau aan de orde. In het vak Nederlands werden deze 
verwerkingsniveaus systematisch ingeoefend. In het vak Nederlands, maar ook in de 
andere vakken, werden ze best in wisselende functionele opdrachten geïntegreerd. Ze 
krijgen nu hun finale toepassing aan het einde van de derde graad aso.

• Rapporteren en presenteren vormen het sluitstuk van de specifieke eindtermen voor 
onderzoekscompetentie. Voor deze vaardigheden geldt hetzelfde als voor de verwerking-
sniveaus: ze worden ingeoefend in het vak Nederlands, maar worden in functionele 
contexten toegepast en verder verfijnd in alle vakken.

Het is duidelijk: de rol van de leerkracht Nederlands bij de onderzoekscompetenties is veel 
meer dan de rol van levende spelling- en grammaticacorrector waarin hij zich nu soms ziet 
geduwd. De leerkracht Nederlands bouwt mee aan alle vaardigheden die leerlingen kunnen 
helpen om die specifieke eindtermen te bereiken. Hij bouwt er mee aan: om echt goede 
resultaten te bereiken bij de leerlingen moet hij er op kunnen rekenen dat de vaardigheden 
die hij aanlevert hun toepassing vinden in contexten waar ze thuishoren, nl. in die van de 
zaakvakken.
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Sterk werk in Humane Wetenschappen

Keren wij terug naar de resultaten van de peiling. Faalt dan het vak Nederlands? Allicht kan 
in heel wat aspecten het onderwijs Nederlands echt wel beter. Maar falen doet het niet.

De taalvaardigheid van leerlingen is natuurlijk een kwestie van tijd, maar het is een illusie 
dat meer uren voor het vak Nederlands, als dat al haalbaar zou zijn, dat probleem zullen 
verhelpen. Het is evenzeer een illusie dat het vak Nederlands zo sterk kan gemaakt worden 
dat het op zijn eentje de resultaten van de leerlingen zou kunnen opkrikken.

Wat is dan een mogelijke sleutel tot succes?
• Leerlingen sterk maken voor de studierichting Humane Wetenschappen veronderstelt 

vooreerst het leggen van een inhoudelijke basis, nl. hun kennis van de wereld uitbreiden 
en scherp stellen, hun interesse kansen geven en hun kritische zin aanwakkeren.  
Het veronderstelt ook het leggen van een taalvaardigheidsbasis, nl. hen de talige middelen 
in handen geven om greep te krijgen op die inhoudelijke basis. Dat is een aandachtspunt 
voor het vak Nederlands dat vanaf de eerste graad kan worden gerealiseerd.

• Weinig leerlingen leren Nederlands omwille van dat Nederlands. Leerlingen leren 
Nederlands omdat zij het nodig hebben voor allerlei andere dingen, en liefst voor 
die dingen die hun interesse wegdragen. Het kan voor leerkrachten Nederlands hard 
ontwaken zijn, het is nu eenmaal niet anders.  
Maar als de leerlingen de keuze hebben gemaakt voor Humane Wetenschappen kan en 
mag het vak Nederlands er niet meer alleen voor staan. Vanaf de tweede graad behoort 
het tot de plicht van de leerkrachten gedrags- en humane wetenschappen om voor die 
leerlingen interessante contexten aan te leveren waarin zij de vaardigheden die zij in het 
vak Nederlands hebben geleerd kunnen toepassen.

Een gedeeld verantwoordelijkheidsbesef

Interesse voor taal is niet de keuze van deze leerlingen, wel een – hopelijk groeiende - 
interesse in de mechanismen van de samenleving. Leerkrachten moeten dus goed beseffen 
dat niet de taal, maar deze inhoud de drijfveer zal zijn voor deze leerlingen om hun taalvaar-
digheid verder te ontwikkelen. En die sleutel ligt evenzeer in de handen van de zaakvak-
leerkracht als in de handen van de leerkracht Nederlands.

Taalontwikkeling ondersteunen, streven naar een zo hoge graad van taalvaardigheid als de 
specifieke eindtermen van Humane Wetenschappen vereisen, kan enkel als die ontwikkeling 
van de taalvaardigheid niet de uitsluitende verantwoordelijkheid is van de leerkrachten 
Nederlands, maar van alle leerkrachten. 

De wat te gemakkelijke slogan ‘elke leerkracht is een leerkracht Nederlands’ kan nog wel, 
maar mits enige nuancering. Voor ons is elke leerkracht verantwoordelijk om bij te dragen 
tot de ontwikkeling van die aspecten van taalvaardigheid die nodig zijn voor zijn vak. Dat die 
leerkracht daarbij niet alleen staat, is duidelijk. 

De leerkracht Nederlands draagt een grote verantwoordelijkheid. Hij zorgt voor een graduele 
opbouw, voor een stijgende complexiteit door o.m. afnemende ondersteuning en complexer 
wordend tekstmateriaal, door gerichte opdrachten op de hogere verwerkingsniveaus. Hij 
werkt met de leerlingen aan strategieën, leert hen die strategieën toepassen en de gepaste 
strategie kiezen in functie van de productieve taak.
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Alleen: tekstmateriaal dat een plaats heeft binnen Humane Wetenschappen heeft specifieke 
kenmerken. Die kenmerken hebben natuurlijk betrekking op de inhoud, maar ook op de 
vorm. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkrachten Humane Wetenschappen – en in 
het bijzonder de leerkrachten van de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen – om hun 
leerlingen te leren met dat tekstmateriaal te werken. Daarvoor moeten zij een beroep kunnen 
doen op de talige kennis en de talige vaardigheden die de leerlingen in de lessen Nederlands 
hebben verworven, maar het is hun taak om die verder te verfijnen en meer gericht af te 
stemmen op de inhouden die eigen zijn aan de studierichting.

En een taakgerichte aanpak

Taal als middel, niet als doel. Dat geldt natuurlijk voor alle vakken, en elke zaakvakleerkracht 
zal deze stelling bijtreden. Maar deze eerste stap veronderstelt ook de tweede stap, nl. de 
consequentie op didactisch gebied.

Taal inzetten als middel binnen een vakgebied betekent dat leerkrachten binnen hun vak 
doelen formuleren en die doelen omzetten naar betekenisvolle taken. In elk geval gaat het 
om productieve taken die taal veronderstellen, die taal vereisen zowel in het proces als in het 
product. Het gaat ook om taken die op zich voldoende motiverend zijn voor de leerlingen.

In deze aanpak is de koppeling aan het vak helder: de taak is immers de verwerking 
van een of verschillende vakdoelen. Maar ook de koppeling aan het ontwikkelen van de 
taalvaardig heid is duidelijk: als de vakleerkrachten er voor gekozen hebben om hun vakdoelen 
te realiseren in een taakgerichte aanpak, dan is het ondersteunen van het (talige) proces dat 
de leerlingen doorlopen om de vakgerichte taak tot een goed einde te brengen een wezenlijk 
deel van de opdracht van de vakleerkracht.

Een sterk taalvaardigheidsonderwijs …

Sterk taalvaardigheidsonderwijs in de zaakvakken, is dat een brug te ver? Het lijkt ons veeleer 
de logica zelve. Sterk taalvaardigheidsonderwijs heeft drie kenmerken: context, taalsteun en 
interactie.

• Context betekent dat leerlingen over voldoende voorkennis en kennis van de wereld 
moeten beschikken wanneer zij voor een taak staan waar het inzetten van taalvaardig heid 
bij nodig is. Het wordt nog sterker als wij in het leerproces onderwerpen kunnen 
behandelen waar de leerlingen voor gemotiveerd zijn.

• Onder taalsteun verstaan wij alle steigers die wij leerlingen aanleveren om de talige kant 
van de taak naar behoren uit te voeren: schema’s, stappenplannen, explicitering van 
strategieën, gerichte feedback en feed forward …

• Interactie is het derde kenmerk. Taal is in zijn wezen communicatief. Het oefenen van 
talige vaardigheden kan dus ook best in communicatieve situaties, in interactie met 
andere leerlingen en met de leerkracht.

… geeft aan de leerlingen het beste uit verschillende werelden

Zeker in de derde graad kunnen wij verwachten dat de leerlingen met een meer gemotiveerd 
perspectief de studierichting Humane Wetenschappen volgen. Hun leeftijd draagt er ook 
toe bij dat zij een scherpere en meer gerichte interesse ontwikkelen voor de specifieke 
leerinhouden die in de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen aan de orde zijn.

Net van deze zich ontwikkelende interesse kunnen de vakleerkrachten gebruik maken: de 
intrinsieke motivatie die bij deze leerlingen aanwezig is en verder zal groeien, vormt de 
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krachtigste basis voor de ontwikkeling van hun taalvaardigheid voor de specifieke vakken en 
binnen de specifieke vakken.

Motivatie is ook, net als veiligheid en ondersteuning, een belangrijke pijler van de 
krachtige leeromgeving. Deze pijler kan nog bekrachtigd worden door een goed doordachte 
taakgerichte aanpak.

Sterk taalvaardigheidsonderwijs helpt om veiligheid en ondersteuning te creëren. Zowel 
taalsteun als interactie dragen daartoe bij.

Veiligheid en ondersteuning ervaart de leerling als hij bij de uitvoering van de taak zich 
geleid en begeleid weet, ook bij die aspecten die niet rechtstreeks tot de doelen van het vak 
behoren. Samenwerkend en activerend leren, leren in interactie zowel met de leerkracht als 
met andere leerlingen, het zijn pedagogisch-didactische inzichten die deze leerlingen moeten 
helpen om alle doelen te halen, zowel die op het vlak van taalvaardigheid, als die op het vlak 
van de specificiteit van Humane Wetenschappen.

Conclusies

Wij hopen dat wij in deze tekst een aantal standpunten hebben verduidelijkt en verdedigd:

• Het vak Nederlands kan door het open karakter van zijn leerplannen een belangrijke 
bijdrage leveren tot een meer doordachte studiekeuze van de leerlingen. Het biedt de 
mogelijkheid om interesses bij leerlingen te ontdekken en te ontwikkelen. Daartoe is het 
noodzakelijk dat de leerkracht kiest voor een ruime variatie in de tekstkeuze, zowel naar 
de inhoud als naar de vorm.

• De leerinhouden uit de leerplannen Nederlands zijn erg geschikt om de kennis van de 
wereld van de leerlingen te verruimen – een noodzakelijke basis voor alle studierichtingen 
en meer bepaald voor de richting Humane Wetenschappen.

• Het begrip ‘kennis van de wereld’ mag niet verengd worden tot het verzamelen van 
weetjes en feiten, maar het betekent dat de leerlingen een onderbouwd en genuanceerd 
standpunt kunnen innemen ten opzichte van de inhouden die in teksten worden 
gepresenteerd. Bij het werken met teksten – beluisterd, bekeken of gelezen – ligt 
de klemtoon dus niet zozeer op de vraag: ‘wat staat er in de tekst?’ (beschrijvende 
verwerkingsniveau), maar op de vragen: ‘hoe orden ik de inhouden van de tekst zo dat ze 
mijn doel dienen?’ (structurerende verwerkingsniveau) en ‘hoe nuanceer ik standpunten 
uit de tekst in het licht van andere bronnen?’ (beoordelende niveau).

• Het vak Nederlands kan de referentiekaders van de leerlingen verruimen, hun kennis van 
de wereld verbreden en uitdiepen en hun visie op de maatschappij aanscherpen en helpen 
nuanceren. Het literatuuronderwijs speelt daarin een cruciale rol. De tekstervarende 
aanpak van het literatuuronderwijs mag niet worden aangezien als een minderwaardige 
aanpak onder de tekstbestuderende aanpak, maar als een evenwaardige manier om 
literatuur te bestuderen – zij het met andere doelstellingen.

• Het vak Nederlands is verantwoordelijk voor het aanleren van de verschillende strategieën 
die leerlingen nodig hebben om taken binnen gedragswetenschappen en cultuurweten-
schappen tot een goed einde te brengen. Niet enkel worden de strategieën aangeleerd, de 
leerlingen moeten ook op een oordeelkundige manier die strategie kunnen kiezen die het 
beste past bij de productieve taak in de vakken die specifiek zijn voor de studierichting.
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• De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen zijn bij uitstek mee geschikt 
om de taalvaardigheid van de leerlingen die voor die richting hebben gekozen verder te 
ontwikkelen. De reden is dat zij werken in inhoudelijke contexten die deze leerlingen 
aanspreken.

• De leerkrachten gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen hebben alle middelen in 
handen om te werken binnen een krachtige leeromgeving met aandacht voor veiligheid, 
motivatie en ondersteuning. Die krachtige leeromgeving helpt ook om een aantal talige 
doelen binnen die vakken te realiseren.

• De leerkrachten gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren om de taalvaardigheid van de leerlingen te ontwikkelen. Dat kan door 
een taakgerichte aanpak in die contexten die in de leerplannen worden beschreven.
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Inleiding

Binnen het tso halen de leerlingen uit het studiegebied Personenzorg gemiddelde resultaten 
in de peiling Nederlands in de 3de graad van het algemeen, technisch en kunstsecundair 
onderwijs: 74 procent van de leerlingen haalt de eindtermen voor luisteren en lezen. Voor de 
mondelinge proef scoren ze met 81 procent toch een stuk beter.

De vaststelling dat een aantal leerlingen de eindtermen niet haalt is op zich al een 
voldoende reden om een grondig debat te voeren. Dat sommige leerlingen uit Personenzorg 
ze niet halen vinden wij nog meer verontrustend: Personenzorg is in het tso immers een 
studiegebied dat een hoge graad van taalvaardigheid vereist.

In deze tekst proberen wij aan te tonen dat door enerzijds doelgerichter te werken in het vak 
Nederlands en anderzijds door niet enkel in het vak Nederlands maar in alle vakken van het 
specifieke gedeelte permanent aandacht te besteden aan de taalvaardigheidsontwikkeling, er 
mogelijkheden zijn om het taalvaardigheidsniveau van deze leerlingen op een hoger niveau te 
brengen en er voor te zorgen dat zij het vereiste taalvaardigheidsniveau – dat omschreven is 
in de eindtermen – kunnen halen.

Wij proberen antwoorden en suggesties te formuleren op drie vragen:

• Hoe kan het vak Nederlands het profiel van de leerlingen in het studiegebied 
Personenzorg ondersteunen?

• Hoe kan het vak Nederlands mee de vaardigheden ondersteunen die nodig zijn om de 
opleiding succesvol te doorlopen?

• Welke taken kan het vak Nederlands opnemen bij de stage en de geïntegreerde proef in 
dit studiegebied?

Het studiegebied Personenzorg

De waaier aan opleidingen binnen het studiegebied Personenzorg in de 3de graad is 
relatief breed: vertrekkend vanuit een 2de graad Sociale en Technische Wetenschappen 
kunnen leerlingen in de 3de graad kiezen voor de studierichtingen Sociale en Technische 
Wetenschappen, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen of Jeugd- en Gehandicaptenzorg. 
Fundamenteel stellen deze studierichtingen zich tot doel om bij leerlingen de interesse 
op te wekken en aan te scherpen voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan en 
samenleven. Verder willen deze studierichtingen de leerlingen motiveren om te kiezen voor 
een vervolgopleiding die zich richt op zorg voor en directe en indirecte hulpverlening aan 
verschillende doelgroepen in diverse contexten.
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Inhoudelijk worden de opleidingen geschraagd door de leerlingen inzicht bij te brengen in 
hoe mensen (samen)leven, leren, wonen en werken om van daaruit na te denken over hoe 
mensen - vanuit een holistische en emancipatorische benadering - in al deze facetten kunnen 
worden ondersteund en begeleid. 

De opleiding is dus sterk sociaal georiënteerd en koppelt reflectie aan inzichten en praktische 
vaardigheden. 

Het is bovendien een studiegebied waarin sommige richtingen doorstromingsgericht zijn, 
andere zowel doorstromings- als arbeidsmarktgericht. 

Ten slotte: in deze tekst gaat het enkel over de technische richtingen binnen dit studiegebied. 
Dat betekent dat de theoretische onderbouwing de motivatie van de leerlingen niet uitholt 
voor zover die duidelijk wordt geënt op meer praktische vaardigheden.

Een specifiek profiel binnen het technisch secundair onderwijs

Het studiegebied Personenzorg neemt in het tso een enigszins aparte plaats in.

Personenzorg neemt de mens en de zorg om groepen van mensen als studieobject: de mens 
als totale persoon, in al zijn facetten staat centraal. Dat betekent dat wij bij de leerlingen een 
aantal vaardigheden en attitudes willen ontwikkelen die essentieel zijn bij het omgaan met 
mensen en bij de interactie met mensen. 

Bij de attitudes denken wij aan luisterbereidheid, geduld en empathisch vermogen vanuit 
respect voor mensen en gekoppeld aan een voldoende dosis relativeringsvermogen, 
assertiviteit en verantwoordelijkheidszin.

Daarnaast moet een hoge taalvaardigheid de interactie met de cliënt, de groep en het team 
ondersteunen: in veel situaties zal mondelinge interactie immers de basis vormen voor 
gezamenlijke keuzes en beslissingen. Bovendien wordt verwacht dat de leerlingen gegevens 
uit gesprekken en observatie, maar ook uit verslagen kunnen structureren en samenbrengen 
in bijvoorbeeld het zorgdossier van een cliënt om van daaruit in teamverband conclusies te 
trekken (structurerend en beoordelend schrijven) voor het handelingsplan.

Tot slot moeten de leerlingen bereid zijn om flexibel samen te werken maar ook om 
zelfstandig initiatief te nemen vanuit een duidelijk en uitgesproken engagement ten opzichte 
van de samenleving.

Prioriteit 1: de taalvaardigheid ontwikkelen

De leerlingen kiezen allicht niet voor het studiegebied Personenzorg omdat ze weten dat 
deze richting een hoge taalvaardigheid vereist. Veel waarschijnlijker is het dat hun keuze 
gebaseerd is op overwegend inhoudelijke argumenten – een basisinstelling van interesse en 
zorg voor mensen. Het gaat dus niet altijd om de meest taalvaardige leerlingen die voor deze 
studierichtingen kiezen.

Een te zwakke taalvaardigheid mag echter geen hinderpaal vormen om de talenten en 
interesses van deze leerlingen te ontwikkelen. Het moet integendeel de bezorgdheid zijn van 
alle leerkrachten en in het bijzonder van de leerkrachten Nederlands om ervoor te zorgen 
dat de leerlingen die vanuit een sociaal engagement hebben gekozen in die keuze worden 
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ondersteund. De taalvaardigheid in het Nederlands mag geen uitsluitingsfactor zijn, maar 
moet in functie van het profiel van het studiegebied worden ontwikkeld. De Nederlandse 
taalvaardigheid is dus geen vakdoel op zich, maar een middel om doelen te halen die 
specifiek zijn voor de studierichting. Door het de plaats van ‘middel’ te geven en dat ook zo 
door de leerlingen te laten ervaren, geeft het de leerlingen niet enkel meer leerkansen, maar 
kan het ook de motivering van de leerlingen voor het vak Nederlands verhogen: de leerlingen 
ervaren de vakdoelen Nederlands als nuttig voor hun opleiding.

Daarom moeten wij inzetten op sterk taalvaardigheidsonderwijs en op evaluatie als motor om 
de taalvaardigheid te ontwikkelen.

Sterk taalvaardigheidsonderwijs

De principes van sterk taalvaardigheidsonderwijs staan voorop: context, taalsteun, interactie.

Context: de wereld in teksten

Het is een van de sterktes van het vak Nederlands dat het meer dan welk vak ook 
mogelijkheden biedt om de wereld in al zijn nuances bij de leerlingen binnen te brengen. 

Een weloverwogen keuze aan tekstmateriaal – zowel naar de vorm als naar de inhoud – 
vormt de basis voor een waardevol onderwijs Nederlands. Zeker in de eerste graad secundair 
onderwijs is het een belangrijke taak om, onder meer door middel van teksten, te werken aan 
een verruiming van de kennis van de wereld: zakelijke teksten over de meest uiteenlopende 
onderwerpen en in alle hedendaagse verschijningsvormen vormen de kern van een goed 
onderwijs Nederlands. 

Deze zorg wordt doorgetrokken in de 2de en de 3de graad.

Bovendien pleiten wij ervoor om vanaf de 2de graad de keuze aan teksten gerichter te maken 
en meer op zoek te gaan naar inhouden die niet enkel aansluiten bij de belevingswereld 
van de leerlingen en er op gericht zijn om hun referentiekaders te verruimen, maar ook een 
stevigere onderbouwing geven aan de interesses die aansluiten bij de studiegebieden.

De klassieke schoolboeken vormen een goede basis, maar toch zal het aangeboden pakket aan 
teksten waarschijnlijk te breed zijn – van het type: one size fits all. Om maatwerk te kunnen 
leveren zullen leerkrachten dus op zoek moeten gaan naar ander materiaal. Naast populair-
wetenschappelijke teksten over (ortho)pedagogie, psychologie en communicatie en geschikte 
reportages en tv-programma’s zoals die te vinden zijn in het aanbod van bijvoorbeeld 
Vitaya en Vijftv, kunnen vooral tijdschriften en websites levendig en aantrekkelijk gelay-out 
materiaal bieden dat aansluit bij de leefwereld van de leerlingen en de brug slaat tussen 
de eigen ervaringen en de referentiekaders die zij in het kader van hun opleiding moeten 
verwerven. Door hun authenticiteit dragen ze ook bij tot een sterkere lees- en leermotivatie. 

Niet de eigen inhoudelijke keuzes van de leerkracht Nederlands vormen dus de leidraad 
en al evenmin het brede aanbod uit het schoolboek, wel de leerinhouden van de vakken 
van het specifieke gedeelte: in dit geval (al dan niet in geïntegreerde, competentiegerichte 
leerplannen) inhouden uit de vakken opvoedkunde, verzorging, voeding of huishoudkunde 
en de toegepaste wetenschapsvakken. Dat betekent dat leerkrachten Nederlands met hun 
collega’s moeten overleggen om zo de thema’s te kiezen die ze in de lessen Nederlands aan 
bod laten komen.
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Het is natuurlijk niet de bedoeling dat in de lessen Nederlands die inhouden al echt 
uitputtend worden behandeld, wel dat leerlingen voldoende context opbouwen om op 
bepaalde inhoudelijke terreinen de complexere verwerkingsniveaus aan te kunnen. Concreet 
betekent dit dat de leerkracht Nederlands op zoek gaat naar teksten die de ruime context van 
de opleiding en de interesses van de leerlingen mee kunnen opbouwen en verruimen. Dat 
vraagt een grote dosis alertheid: welke onderwerpen die verband houden met de inhouden 
van de opleiding staan er in de actualiteit? Welke teksten geven er achtergrondinformatie of 
duiding bij?

Het vak Nederlands in de basisvorming krijgt in dat perspectief een concrete invulling. 
Vooreerst leert het de talige vaardigheden aan die de leerlingen in de vakken van het 
specifieke gedeelte nodig hebben om de leerplandoelen te halen en tegelijk werken ze aan 
hun eigen eindtermen. Maar het vak Nederlands neemt ook een inhoudelijke taak op zich 
door de focus te richten op aspecten van kennis van de wereld waarbinnen de inhouden van 
de vakken van het specifieke gedeelte een plaats krijgen. Die inhoudelijke taak is perfect 
mogelijk omdat de eindtermen van het vak Nederlands los staan van concrete inhouden: daar 
kunnen de leerkrachten zelf over beslissen.

Leerkrachten Nederlands die doelbewust deze twee taken opnemen doen hun vak alle eer aan, 
want ze maken het echt functioneel binnen elke opleiding. Bovendien faciliteren ze zowel de 
transfer van inhouden als de talige verwerking van die inhouden. 

Vertrekpunt is de voorkennis van de leerlingen – maar ook niet meer dan het vertrekpunt. 
Stapsgewijs wordt dan de voorkennis van de leerlingen verbreed, verdiept en eventueel 
bijgesteld. Pas als deze fase achter de rug is, kan van de leerlingen worden verwacht dat ze 
op een moeilijker niveau teksten gaan verwerken, ook teksten die meer gespecialiseerd zijn 
zoals die aan de orde zijn in de vakken van het specifieke gedeelte.

‘Inhoudelijke koudwatervrees’ is hier voor de leerkrachten Nederlands dus niet aan de orde. 
Het is echt geen goed idee dat leerkrachten Nederlands met gespecialiseerde teksten aan de 
slag gaan: het is niet hun opdracht en ook niet ‘waar ze goed in zijn’. Maar ze kunnen wel 
perfect de brug slaan tussen de veelal oppervlakkige, fragmentaire en soms ongenuanceerde 
voorkennis van de leerlingen en de gespecialiseerde inhouden van het specifieke gedeelte. 

Taalsteun: structurerend en beoordelend verwerken 

Voldoende context moet leerlingen dus helpen om het beschrijvende verwerkingsniveau 
probleemloos te halen, om gegevens in de tekst te herkennen en te isoleren.

Toch kunnen wij niet verwachten van de leerlingen dat ze, eens ze de tekst op dit niveau 
‘begrijpen’, ook in staat zullen zijn om die zelfstandig op een gedegen manier structurerend 
te verwerken.

De ondersteuning die wij daarbij aan de leerlingen geven, dat is de taalsteun. Het leveren van 
taalsteun haalt dus het niveau van het doel niet naar beneden, maar stelt de leerlingen net in 
staat om toch het gestelde doel te halen – met het opstapje dat wij hen geven.

Die taalsteun begint bij de tekst zelf. Leerkrachten moeten op zoek gaan naar materiaal dat 
niet enkel inhoudelijk interessant is, maar ook degelijk gestructureerd. Zeker in een beginfase 
is het belangrijk dat de structuur expliciet in de tekst is terug te vinden.
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In een leerlijn kunnen stilaan ook teksten aan bod komen die – wat de structuur betreft – 
wat meer puzzelwerk vereisen. Niet alle teksten hebben immers een heldere opbouw en de 
leerlingen moeten stilaan ook leren om met zo’n teksten te werken.

Ze moeten het wel leren of beter: wij moeten het hen wel leren. Dat kan door bijkomende 
taalsteun te voorzien. Een goed ‘Stappenplan lezen’ vormt de basis - verder kunnen allerlei 
voorgestructureerde schema’s (waarin ofwel de relaties of de inhoudelijke aspecten expliciet 
zijn gemaakt) een belangrijke rol spelen. Ook structurerende schrijfkaders zijn aan de orde. 
Op het internet zijn allerlei elektronische hulpmiddelen beschikbaar om teksten, zowel 
bekeken, beluisterd als gelezen, te structureren. Zij zijn niet enkel handig, maar zorgen ook 
voor een bijkomend motiverend aspect want voor de leerlingen is het internet een natuurlijke 
partner geworden.

In elk geval zullen opdrachten er voor moeten zorgen dat de leerlingen de structuur van 
de tekst stap voor stap kunnen blootleggen: een degelijk begrip van de tekst begint met 
doorzicht in de manier waarop de tekst is opgebouwd. Misschien is deze soort van opdrachten 
te weinig aan de orde? Misschien onderschatten wij de waarde van deze opdrachten?

Wij moeten ons er ook van bewust zijn dat zakelijke teksten niet enkel meer in de vorm van 
lineaire tekst verschijnen. Integendeel: gespecialiseerde websites zoals www.vaph.be (Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap) en elektronische nieuwsbrieven als Zorgvisie 
of TvV nieuws (Tijdschrift voor verzorgenden) zijn voor de leerlingen dikwijls meer voor de 
hand liggende bronnen dan tekst in zijn klassieke verschijningsvorm.

Niet alleen moeten wij onze leerlingen leren om met niet-lineaire teksten om te gaan, 
wij kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheden die ze bieden op het vlak van 
ondersteuning. Goede webpagina’s zoals www.kindengezin.be, www.vig.be zijn zo opgebouwd 
dat ze heel wat opstapjes bieden voor structurerende verwerkingsopdrachten omdat ze in 
sterke mate voorgestructureerd zijn. De hyperlinks geven toegang tot bijkomende informatie 
of allerlei associaties en leggen ook specifieke klemtonen die de leerlingen kunnen helpen om 
hoofd- en bijzaken te onderscheiden en verbanden te leggen.

Al deze mogelijkheden tot ondersteuning worden niet enkel tijdens de lessen Nederlands uit 
de kast gehaald, maar komen aan bod in elke les waar tekst functioneel wordt aangewend. 
In een les Nederlands is het structurerend lezen het doel van de les, in de vakken van het 
specifieke gedeelte is het een middel om vakinhouden te verwerven. 

Stap voor stap kunnen de leerlingen dan zelfstandig aan de slag om teksten op het structu-
rerende niveau te verwerken:

• Eerst kiezen wij voor teksten met een expliciete structuur gekoppeld aan structurerende 
opdrachten.

• Wordt de structuur meer impliciet of complexer, dan kunnen wij meer taalsteun 
aanleveren bij de structurerende opdrachten.

• Ten slotte kunnen de leerlingen zelfstandig geschikt en betrekkelijk complex tekstma-
teriaal verwerken op het structurerend niveau.

De ervaring leert dat het beoordelende verwerkingsniveau dikwijls te eng wordt geïnter-
preteerd als het geven van een eigen mening: het formuleren van een degelijk onderbouwde 
eigen mening is de meest complexe opdracht. Als wij willen dat zo’n opdracht goed wordt 
uitgevoerd, moeten wij ook daar voldoende opbouw en ondersteuning in voorzien.
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Een belangrijk aspect van het beoordelende niveau is het vergelijken van verschillende teksten 
rond bijvoorbeeld een thema als ‘voeding bij verschillende leeftijdsgroepen’. Die vergelijking 
kan pas als de leerlingen de teksten zowel op het beschrijvende als het structurerende niveau 
hebben verwerkt: opdrachten op die onderliggende verwerkingsniveaus kunnen een goede 
opstap vormen naar het beoordelende niveau – in een eerste fase kunnen de leerlingen 
de inhouden van verschillende teksten vergelijken. Daarbij kunnen allerlei spreek- en 
schrijfkaders een belangrijke ondersteuning vormen.

Interactie als hefboom om de taalvaardigheid te ontwikkelen

Interactie is zonder meer de krachtigste manier om kennis te verwerven door taal en tegelij-
kertijd de taalvaardigheid te ontwikkelen.

Als leerlingen met een placemat oplossingen verzamelen rond een gesteld probleem zoals hoe 
gezondheidsbevorderend gedrag te stimuleren bij een bepaalde doelgroep, dan worden op 
die manier meer doelen bereikt dan bij een klassikale aanpak. Vooreerst worden de leerlingen 
in een positie geplaatst waarin ze zich aangemoedigd voelen om actief mee te werken – het 
gemeenschappelijke resultaat hangt af van de inbreng van elk lid van de groep. Tijdens het 
gemeenschappelijke overlegmoment zal elke partner aan de tafel niet enkel ideeën moeten 
verwoorden, maar ze dikwijls ook moeten toelichten. Ze zullen samen ook keuzes moeten 
maken, een rangorde bepalen, prioriteiten moeten leggen. Ten slotte zal een van de partners 
de conclusies van de groep samenhangend moeten verwoorden.

Als een eenvoudige werkvorm als deze een dergelijke meerwaarde kan opleveren zowel 
inhoudelijk als op het vlak van taalvaardigheidsontwikkeling – hoe komt het dan dat het in 
veel klassen nog meer de uitzondering dan de regel is?

Leerkrachten (Nederlands) en leerlingen die mondeling overleggen over een kwestie, het is 
dikwijls een moeilijk huwelijk. Nog te veel vertrekken wij van een positie van wantrouwen: 
‘Zullen ze wel …?’ En ook: ‘Zullen zij hun taal wel verzorgen? Wie zal hen corrigeren als ze 
op dat vlak in de fout gaan?’

Activerend werken in de klas, systematisch ruimte maken voor leerling-leerlinginteractie, het 
is een kwestie van prioriteiten en van welgekozen doelen. 

Als men leerlingen aan de slag laat gaan met gedeelde informatie die ze eerst individueel 
verwerken en daarna in groep verzamelen en structureren, dan heeft de leerkracht een keuze 
gemaakt voor zeer specifieke doelen: 

 Ik wil dat leerlingen hun tekstfragment grondig doornemen (lezen op structurerend niveau) 
en daarna de informatie met elkaar delen (spreken op structurerend niveau) en prioriteiten 
bepalen (spreken op beoordelend niveau). Ten slotte moeten ze rapporteren (een spreekplan 
maken aan de hand van OVUR3, spreken op structurerend niveau voor bekende leeftijdgenoten). 
In de fase van het uitwisselen van informatie in de groep leg ik mijn doelen op het 
structurerend niveau. Ik ben mij er van bewust dat de discussie niet altijd in de standaardtaal 
zal verlopen, en ik kan er voor kiezen om in mijn evaluatie aan dat aspect minder gewicht te 
hechten.  
Dat verandert wel bij het rapporteren: dan kies ik, behalve voor criteria die betrekking 

3 OVUR staat voor “oriënteren-voorbereiden-uitvoeren-reflecteren” en is een methodiek om leerlingen zelfstandig te 
leren plannen en studeren
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hebben op het structureren ook voor criteria die betrekking hebben op het gebruik van de 
standaardtaal. 

Een welbegrepen evaluatie

Taaltaken uitvoeren om de taalvaardigheid te ontwikkelen, dat is dus het basisprincipe. 
Alleen, in een schoolse context moet die ontwikkeling worden gestuurd. 

Die sturing gebeurt enerzijds door de leerlingen te laten werken aan taaltaken die gesitueerd 
zijn in goed gekozen contexten. Anderzijds gebeurt ze ook door de evaluatie.

Evaluatie roept erg uiteenlopende associaties op. In het onderwijs wordt het begrip vooral 
verbonden met punten en scores, met attesten en rapporten. Het is maar een deel van het 
ruime begrip, nl. ‘evaluatie van het leren’. De ware kracht van evaluatie zit in een paar kleine 
woordjes: ‘evaluatie om te leren’.

Natuurlijk heeft het onderwijs de taak om te attesteren en vormen scores en punten in 
veel gevallen daarvoor een belangrijk middel. Maar aan de andere kant blijkt evaluatie een 
krachtige manier van leren voor de leerlingen, voor gestuurd leren. En als wij dat leren ook 
echt willen sturen, dan kunnen wij dat het best doen door te werken met weloverwogen, 
heldere evaluatiecriteria.

Evaluatie als ondersteuning van het leerproces

Evaluatie plaatsen in een ontwikkelingsperspectief betekent een evaluatieproces in drie 
stappen: feed up, feedback, feed forward.

Leerkrachten evalueren aan de hand van criteria. Maar soms lijkt het wel alsof elke taak 
aan dezelfde criteria moet voldoen, terwijl wij allemaal weten dat de criteria voor elke taak, 
tenminste voor een deel, verschillend zijn.

Er zijn natuurlijk generieke criteria – bij het schrijven hebben ze betrekking op spelling, 
vormvoorschriften en zo meer. Maar er zijn ook heel specifieke criteria die er bijvoorbeeld 
voor zorgen dat een verslag van een gesprek er totaal anders uitziet dan een tekst voor de 
huiskrant van een instelling voor bejaarden. Of nog: wie een boeiend verhaal wil vertellen, 
werkt met heel andere criteria dan iemand die een heldere uiteenzetting wil brengen.

Net deze specifieke criteria zijn de belangrijkste omdat zij ons in staat stellen om de 
algemene brief ‘om’ te schrijven naar het specifieke doel dat wij ermee voor ogen hebben 
zoals het formuleren van een klacht, om naast het boeiend vertellen van een goed verhaal ook 
een probleem duidelijk te verwoorden. 

Dat kunnen maakt ons taalvaardig – dat kunnen maakt ook onze leerlingen taalvaardig.

Feed up, feedback, feed forward

De drie trappen: feed up, feedback en feed forward vormen een heldere manier om het 
leerproces van de leerlingen te sturen.

De eerste stap van evaluatie, de feed up, gaat net over die specifieke criteria. Een brief 
kennen wij, maar wat maakt nu van die brief een efficiënt antwoord op een klachtenbrief van 
een cliënt?
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De helderheid en de eenduidigheid waarmee deze criteria worden geformuleerd zijn erg 
belangrijk: de criteria moeten niet enkel helder en eenduidig zijn in het hoofd van de 
leerkracht, maar vooral in de hoofden van elke leerling.

Een goede manier om dat te bereiken – en een uitgelezen opdracht overigens in het kader 
van de hoger genoemde interactie en om de leerlingen op een zinvolle manier met OVUR te 
leren werken - is om de leerlingen daarover samen te laten nadenken en samen criteria te 
laten formuleren. De vraag voor de leerlingen is dan: ‘wat maakt een verslag tot een goed en 
doelgericht observatieverslag?’

Deze criteria kunnen in de klas worden besproken, vervolledigd en verfijnd en eenduidig 
worden gemaakt. Ze vormen dan de aanleiding tot een eerste schrijfronde waarin de 
leerlingen proberen om de taak uit te voeren, zo goed mogelijk aansluitend bij deze specifieke 
criteria.

Na deze eerste ronde komt er een evaluatieronde: de leerlingen krijgen feedback op hun 
werk. De aandacht gaat dan enkel naar de specifieke criteria. Leerkrachten hoeven dat niet 
zelf te doen. Als de criteria voldoende helder en eenduidig zijn geformuleerd, dan kan die 
opdracht ook aan de leerlingen worden uitbesteed. En als de criteria samen met de leerlingen 
werden verzameld en met hen werden besproken, dan zijn ze vanzelf helder en eenduidig. 
Aan de feedback wordt ook feed forward gekoppeld. Zo kan er aan de leerlingen worden 
gevraagd om een drietal verbeterpunten te formuleren bij het werk van hun medeleerlingen.

In deze fase hoeft er van punten eigenlijk geen sprake te zijn, het is niet de bedoeling om 
te meten, enkel om leerkansen te bieden. In een veilige en krachtige leeromgeving weten de 
leerlingen dat ze kunnen oefenen en proberen. Ze worden daar niet voor gesanctioneerd, wel 
gesteund door verbeterpunten, de feed forward.

Veiligheid ook omdat de leerlingen weten dat ze enkel moeten werken om tegemoet te 
komen aan de specifieke criteria: het pad werd helder afgebakend. Heldere criteria zorgen 
bovendien ook voor een sterke vorm van taalsteun.

Feedback en feed forward vormen het doel van deze fase: niet zozeer de fout telt, een fout 
heeft enkel betekenis als er een strategie aan wordt gekoppeld om in een volgende fase de 
fout te vermijden. 

Een leermoment voor de leerlingen, dat is het in elk geval. Maar het is ook een leermoment 
voor de leerkracht. Een overzicht van waar het fout gaat bij de leerlingen vormt mee de 
leidraad voor remediëring – en voor de vraag of die remediëring klassikaal moet zijn dan wel 
individueel.

In deze fase wordt er aan de feedback dus ook feed forward gekoppeld. Criteria uit de 
eerste ronde waaraan niet of onvoldoende werd tegemoet gekomen, worden aangepakt met 
suggesties en verbeterstrategieën. Bovendien worden er bijkomende criteria gesteld. 

Terwijl er in de eerste ronde aandacht was voor die criteria die specifiek zijn voor de 
gestelde taak, komen in een tweede ronde ook meer algemene criteria aan de beurt: het 
gaat dan bijvoorbeeld over algemene vormkenmerken, over zinsbouw en woordgebruik, over 
interpunctie, overzichtelijke schikking met alinea’s en spelling.

Ook na deze ronde volgt er feedback en worden verbetertechnieken gegeven (feed forward). 
Opnieuw: niet enkel door de leerkracht, maar ook door de medeleerlingen. Door alle taken, 
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binnen alle vaardigheden, loopt als een rode draad interactie om de taalvaardigheid te 
ontwikkelen.

Deze aanpak kan ook gedifferentieerd worden. Hoe sterker de leerlingen, hoe zelfstandiger zij 
aan de slag kunnen – misschien kunnen zij volledig zelfstandig criteria bepalen of kunnen zij 
met minder criteria aan de slag. Zwakkere leerlingen hebben meer baat bij een sterkere steun 
– dus meer of meer specifiek geformuleerde criteria – en heldere bakens.

En ten slotte ter overweging: uit onderzoek blijkt dat leerlingen bij het schrijven maar met 
een drietal criteria rekening kunnen houden…

Prioriteit 2: een sterke interculturele gerichtheid

Tekstervarend literatuuronderwijs op niveau

De literatuur is een krachtig medium om de samenleving in al haar schakeringen te leren 
kennen. Ze beschrijft op een unieke wijze en met gevoel voor nuancering de manier waarop 
mensen en groepen van mensen zich tot elkaar verhouden en hoe zij met elkaar zijn 
verbonden.

Terwijl literatuurstudie sommige leerlingen van het technisch onderwijs volkomen koud laat 
en aversie oproept, kan het inhoudelijke aspect van literatuur hen wellicht wel motiveren om 
geschikt literair materiaal te gaan lezen – zeker in deze studierichtingen.

Naast het louter diverterende aspect dat heel wat leerlingen in de literatuur erg op prijs 
stellen, willen zij ook dat literaire teksten hen iets vertellen – hen iets opleveren. Bij de keuze 
van de teksten speelt de vraag waarom zij een literaire tekst zouden lezen een belangrijke rol. 

Wat is bijvoorbeeld de meerwaarde van een literaire tekst ten opzichte van een informatieve 
tekst?

Tekstervarend literatuuronderwijs helpt hen om die meerwaarde te ontdekken omdat deze 
manier van literatuuronderwijs de lezer nauw bij het literaire werk betrekt. Dat maakt het 
water voor heel wat leerlingen minder diep.

Het is belangrijk dat wij daarbij zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij de literaire 
ontwikkeling van de leerlingen. De omschrijving van de literaire competenties van Theo Witte 
(2008) kan hierbij een leidraad vormen.

Allicht zal het in een eerste fase gaan over werken waarin ze vooral duidelijke herkennings - 
punten vinden – in de situaties, in de personages, in de thematiek zoals het boek ‘Kan 
je een geheim bewaren?’ van Peter De Waele (over pedofilie) of ‘Mijn hoofd heeft het nogal 
druk vandaag’ van Georgina Derbyshire (over autisme). Het is belangrijk dat wij hen in die 
voorkeur proberen te volgen en op die manier de intrinsieke motivatie van de leerlingen 
aanmoedigen. Maar gaandeweg moeten ook fragmenten aan de orde zijn die maatschap-
pelijke, psychologische en morele kwesties behandelen zoals bijvoorbeeld euthanasie. Het 
kunnen bijna op maat gesneden onderwerpen zijn voor discussie – de discussie op zich is 
al tekstervarend literatuuronderwijs - en ze kunnen de basis vormen van uiteenlopende, 
verdiepende en meer gerichte tekstervarende opdrachten.

In dergelijke literaire teksten vinden leerkrachten voor hun leerlingen het beste van de twee 
werelden: het thema van het boek verhoogt de betrokkenheid en daardoor onrechtstreeks de 
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motivatie voor enige vorm van literatuurstudie. Van deze motivatie kan de leerkracht gebruik 
maken om de literaire ontwikkeling van de leerlingen te verfijnen en te verhogen.

Heel wat leerkrachten Nederlands hebben bij tekstervarend literatuuronderwijs het gevoel 
dat ze literatuuronderwijs geven van een tweede orde als ze het plaatsen naast het 
tekstbestude rende literatuuronderwijs: tekstervarend lezen als opstapje naar het ware 
literatuurbedrijf, de tekstbestudering.

Misschien is deze opvatting een restant van de opleiding waarbij in vele gevallen de kennis 
van de literatuur het doel was? 

Wij pleiten er voor om in het tso het tekstervarende literatuuronderwijs een volwaardige 
plaats te geven. Dat betekent dat de wijze waarop de lezer de tekst beleeft centraal staat en 
blijft staan, en dat wij ons als doel stellen die beleving ruimer te maken, minder intuïtief 
en beter onderbouwd. Gebruik van de gepaste terminologie (en inzichten) wordt dan een 
hulpmiddel en dus net dat pakket aan literaire kennis dat voor dat doel nodig is.

Misschien kan dat helpen in onze zoektocht om door literatuuronderwijs bij te dragen tot het 
leesplezier van al onze leerlingen?

Interactie als doel en als middel

Hoger hebben wij gezien hoe interactie, samenwerkend leren, een belangrijke hefboom is om 
de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen te ontwikkelen en hoe het hen kan helpen 
om beter door te dringen tot een gesteld probleem.

Samenwerkend leren biedt nog meer voordelen, zeker in het kader van deze opleidingen.

• Op een vruchtbare manier kunnen samenwerken is een van de globale doelen van de 
opleiding. Mensen die in deze sector werken, kiezen hun gesprekspartners niet en 
moeten, los van enige sympathie voor de mensen met wie zij aan de tafel zitten, gericht 
en gefocust samen aan de oplossing van een probleem kunnen werken. Het is een 
pragmatische invulling van het begrip interculturele gerichtheid.

• Samenwerkend leren en leren door interactie vormen een belangrijk traject om deze 
vaardigheden en attitudes op te bouwen. Het is natuurlijk een traject waar niet enkel 
de leerkracht Nederlands de verantwoordelijkheid voor draagt, maar probleemgestuurd 
onderwijs – taaltaken in het vak Nederlands - zijn wel uitermate geschikt om leerlingen 
samen aan te laten werken.

• Als wij interactie willen inzetten als middel om de interculturele gerichtheid aan te 
scherpen, dan zijn niet enkel de taak en de leerweg voor de inhouden van het vak 
Nederlands belangrijk, maar speelt ook de samenstelling van de leerlingenteams een grote 
rol.

Het doel is dat alle leerlingen stilaan leren dat zij door met elkaar in interactie te gaan - net 
zoals ze dat later in teamverband zullen moeten doen - tot een oplossing van een probleem 
kunnen komen. Deze manier van werken moet hen ertoe brengen om met de nodige luister-
bereidheid samen te werken – niet uit sympathie voor de gesprekspartner, wel uit het besef 
dat zij samen tot de oplossing van het probleem moeten komen.

Er zijn dus een aantal voorwaarden.

• Vooreerst moet de taak voldoende uitdagend zijn en moeten de leerlingen duidelijk 
beseffen dat zij elkaar nodig hebben om tot een oplossing te komen. Dat kan vanuit 
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een casus waarin een zorgverlener op basis van een aantal eigen observatiegegevens 
het gedrag van een cliënt op het teamoverleg aankaart. Elk teamlid vult vanuit zijn 
eigen ervaringen en informatie deze gegevens aan; samen zoeken ze naar een mogelijke 
verklaring en oplossing. 

• Leerkrachten moeten voldoende kennis hebben van activerende en samenwerkende 
werkvormen zodat de keuze van de werkvorm niet berust op toeval, maar een 
weloverwogen keuze is die een duidelijk doel dient. Zo is het rollenspel de werkvorm bij 
uitstek om leerlingen een aantal vaardigheden te laten inoefenen bij het opnemen van 
hun rol als teamlid op een teamvergadering (cfr. assertiviteit /subassertiveit) of bij het 
voeren van een eerste slechtnieuwsgesprek.

• Verder moet er voldoende aandacht gaan naar wisselende groepssamenstelling en naar de 
grootte van de groep. Geen van beide aspecten kan op toeval berusten, maar zij zijn het 
resultaat van afwegingen door de leerkracht – zij zijn deel van een leerlijn, een leerlijn 
met als doel de interculturele gerichtheid van de leerlingen te verhogen.

• Ten slotte moet ook de samenwerking worden geëvalueerd: het heeft geen zin doelen 
te stellen als wij ze niet evalueren. Voor die evaluatie gelden dezelfde ideeën als die 
hoger werden beschreven: in de eerste plaats evalueren om de vaardigheid en de attitude 
te optimaliseren, niet om te meten en ten tweede evalueren op specifieke criteria die 
relevant zijn voor het goede verloop van de samenwerking.

Net door de leerlingen in een wisselende groepssamenstelling voor diverse (deel)taken te 
plaatsen, worden door de interactie de interculturele vaardigheden geoefend (interactie als 
doel), zodat op het einde van de cyclus de leerlingen met diverse gesprekspartners op zoek 
kunnen naar een oplossing voor een probleem (interactie als middel).

Stage en geïntegreerde proef: teaching to the test?

Goed en doelgericht onderwijs vertrekt van een duidelijk leerlingprofiel aan het einde van 
de rit. Op de werktafel ligt dus een globaal overzicht van kennis en vaardigheden die de 
leerlingen moeten bereiken en de vraag: welk vak kan welke elementen aanleveren, welk vak 
kan welke elementen versterken? 

Dat geldt ook voor de kennis en de vaardigheden waarover de leerlingen moeten beschikken 
voor de stage. Binnen het studiegebied Personenzorg staan vaardigheden als observeren, 
rapporteren en communiceren (zowel mondeling als schriftelijk) en omgaan met mensen 
centraal. Gespreks- en luistervaardigheden komen tijdens de stage tot uiting in de omgang 
met cliënten, stagementor, stagebegeleider en de andere teamleden. Bij de stageopdrachten 
en stageadministratie verwachten we van leerlingen leesvaardigheid zowel voor observatie- 
en reflectieverslagen als voor het doornemen van een zorgdossier. Als leerkracht Nederlands 
willen wij best bijdragen tot de beheersing van deze vaardigheden – daarom moeten wij al 
vroeg in de opleiding een duidelijk beeld hebben van de talige vaardigheden die de leerlingen 
daarvoor nodig hebben.

Hetzelfde geldt voor de geïntegreerde proef; wij kunnen dan ons onderwijs op die specifieke 
eisen afstemmen en worden niet gedegradeerd tot spellingcorrector voor het schrijfwerk van 
de leerlingen. Want het onderwerp van de geïntegreerde proef ligt dan wel in het verlengde 
van de studierichting en sluit aan bij het specifieke gedeelte, maar het vak Nederlands kan 
ondersteunende vaardigheden aanleren. 
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Het overleg tussen de leerkrachten over de GIP hoort niet gevoerd te worden bij het begin 
van de derde graad. In dat geval is het te veel ‘teaching to the test’, en dat lijkt ons geen 
goede keuze. Dan wordt een vak als Nederlands in een uitsluitend dienende positie geplaatst 
en dat is niet wat wij op het oog hebben.

Voor ons betekent het bewaren van de eigenheid van het vak dat wij zelf, de leerkrachten 
Nederlands, een aantal keuzes kunnen maken binnen de marges van onze leerplannen. Die 
keuzes worden zeker bepaald door de opleiding die wij de leerlingen willen geven, maar 
ook door de essentie van het vak Nederlands: het verhogen van de taalvaardigheid van de 
leerlingen en het bijdragen tot een breder literair, cultureel en intercultureel bewustzijn.

Daarbij kunnen wij gebruik maken van alle sterktes van het vak en van het open karakter van 
de leerplannen: de vaardigheden die kunnen gekoppeld worden aan een erg brede waaier van 
inhouden, de mogelijkheden die het vak biedt om leerlingen te volgen in en aan te spreken 
op hun interesses, de ruimte die wij kunnen geven aan de talenten van de leerlingen en de 
verschillende middelen die wij kunnen inzetten om die talenten te helpen ontwikkelen.

Tot besluit

In deze tekst wilden wij mogelijkheden verkennen die er voor kunnen zorgen dat het 
onderwijs doeltreffender wordt zodat het de leerlingen beter ondersteunt bij het bereiken van 
de eindtermen. Daarbij kwam vooreerst het vak Nederlands in het vizier, maar wij hebben ook 
aandachtspunten gegeven voor de vakken van het specifieke gedeelte.

Wat het vak Nederlands betreft leek dat soms dansen op het slappe koord. Enerzijds willen 
wij ons niet in de positie laten drukken van leverancier van grondstoffen voor de vakken van 
het specifieke gedeelte, maar anderzijds willen wij ook niet koppig een eigen koers varen. Wij 
hopen dat wij er in geslaagd zijn om deze nuance duidelijk te maken. 

Samengevat gaat het om deze drie krachtlijnen:

• Alle leerkrachten Nederlands moeten zich betrokken voelen bij het specifieke profiel van 
het studiegebied. Betrokken voelen betekent niet dat wij werken op vraag van de vakken 
van de specifieke vorming, wel dat wij samenwerken met die leerkrachten vanuit de 
sterktes van ons vak.

• Niets in onze lessen mag op toeval berusten: niet de prioriteiten die wij leggen in de 
doelen, niet de selectie van de onderwerpen en niet de keuze van de werkvormen. Al deze 
aspecten zijn het gevolg van verantwoorde keuzes die als doel hebben het profiel van de 
leerlingen te versterken.

• De aard van het vak Nederlands en de ruimte die de leerplannen bieden, geven de 
leerkrachten alle mogelijkheden om elk lesuur opnieuw aan de leerlingen te bewijzen dat 
het vak Nederlands mee bouwt aan hun interesses en hun opleiding niet zozeer verbreedt 
dan wel in een ruimer perspectief plaatst.

Op die manier kan het vak Nederlands een sterke bijdrage leveren niet enkel om de talenten 
van deze leerlingen en van alle leerlingen mee te helpen ontwikkelen, maar ook om alle 
leerlingen te helpen bij het halen van de eindtermen voor Nederlands. 
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Nederlands, ook in het kunstatelier, op het podium … 

Marleen Lippens,  
stafmedewerker VVKSO, coördinator taal, taalbeleid en kso

Inleiding

In de Pedagogische Werkgroep Kunst van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair 
Onderwijs bespraken we de resultaten van de peiling Nederlands in de derde graad aso, tso en 
kso. Kso-leerlingen doen het op het eerste gezicht relatief goed in vergelijking met het tso. 
Zo bereikt 75% de eindtermen voor luisteren en 76% die voor lezen. Toch mogen we niet op 
onze lauweren rusten. Het houdt ook in dat een op vier leerlingen de minimale eisen voor 
maatschappelijke taalvaardigheid niet bereikt. Voor wat de spreekproef (solliciteren) betreft 
liggen hun resultaten vrij dicht bij het aso.

Naar aanleiding van die peiling vroegen we ons onder andere af wanneer en hoe de 
kso-leerlingen ‘extra’ aan hun taalvaardigheid werken. De input van de verschillende groepen, 
directies en leraren is in deze tekst verwerkt en kan zo een aanzet bieden om zich te bezinnen 
over een versterking van het aanbod Nederlands voor deze leerlingen. Scholen en leraren 
kunnen zich aan deze werkwijze toetsen: zetten zij de eigenheid van het kso in om de 
resultaten voor Nederlands te verbeteren? 

Eigen interesse en persoonlijk vormgeven

De meeste leerlingen die een kso-richting volgen tonen een grote interesse voor taal op zich 
en zeker voor de schoonheid ervan. Die schoonheid zoeken en ervaren ze in poëzie, film en 
theater, en in literatuur. Leraren Nederlands werken daardoor graag en extra aan de literaire 
competentie van deze jongeren. Uit de peiling blijkt dat kso-leerlingen meer dan aso- en 
tso-leerlingen uit eigen beweging of voor schoolse doeleinden naar de bibliotheek stappen. 
Het aantal boeken thuis loopt dan weer parallel tussen kso en aso. Voor het lezen van poëzie 
merken we ook een wezenlijk verschil: bijna een derde van de kso-leerlingen leest minstens 
een keer per maand poëzie, terwijl dat in aso 16 procent van de leerlingen is en in tso 13 
procent (Brochure Peiling Nederlands in de derde graad algemeen, technisch en kunstse-
cundair onderwijs, Vlaamse overheid, p.19).

In het kso geven leerlingen aan dat ze voor verdere studies of voor een baan later binnen 
dezelfde discipline willen blijven. 71 procent kiest verder voor kunst, talen en cultuur (p.25). 
De vijf eerste inhoudelijke doelen van de praktische proef spreken bij de peiling Nederlands, 
solliciteren voor een vakantiejob, zetten de leerlingen kso ook in binnen de kso-vakken 
(p.60). De context is dan niet die van het vak Nederlands, maar ze zullen via hun creatie, 
hun impressie en expressie spreken over zichzelf, over aspecten van de professionele of 
persoonlijke sfeer, en ze zullen met argumenten de medeleerlingen en de leraar proberen te 
overtuigen van hun visie. De resultaten van kso op die 5 doelen zijn in vergelijking met het 
algemene gemiddelde vooral goed voor doel 1 (antwoorden op vragen over zichzelf) en voor 
doel 5 (verbanden leggen met eigen toekomst). Voor deze doelen presteren de kso-leerlingen 
beter dan aso- en tso-leerlingen. Voor doel 2 (zich een beeld vormen van de job), voor 
doel 3 (uitgebreid en gestructureerd info verschaffen) en voor doel 4 (overtuigen van eigen 
geschiktheid) zijn de prestaties van de kso-leerlingen iets lager dan het gemiddelde. Hier is 
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dus nog werk aan de winkel – net als aan doel 6. Met 79% valt het kso-resultaat samen met 
het gemiddelde, maar 1 op 5 leerlingen haalt dat doel dus niet.

De leerlingen ervaren een constante stimulans om telkens opnieuw aan vormgeving te werken 
vanuit hun eigenheid. Of dat nu in beeld, in drama of woord, of in muziek is, ze worden 
uitgenodigd om zelf te creëren, om zelf tot expressie te komen. Het verwoorden van hoe ze 
dat persoonlijk zien, hoe ze dat willen aanpakken en hoe ze dat ervaren is inherent aan de 
opleiding. De opleiding biedt dus heel wat spreekkansen. 

Vragen over zichzelf – veel interactie

Leerlingen werken ook constant met zelfreflectie binnen hun schoolse opdrachten. Ze zijn 
kritisch voor zichzelf en voor de ander. Ze zoeken en leggen verbanden, werken met referen-
tiekaders die ze aanleren en zich eigen maken. Deze leerlingen hebben een meer dan bewuste 
keuze voor een richting binnen kso gemaakt, vanuit hun interesse, vanuit hun talenten. Vaak 
hebben ze hun omgeving, thuis, de leraren, de vrienden moeten overtuigen van die keuze. 
Ook het toekomstgerichte denken zal daar deel van uitgemaakt hebben. Zo kijken ze ook op 
school al vooruit: waar willen ze met hun werk naartoe? Dat loopt parallel met de peilings-
resultaten voor spreken: ‘Opnieuw doen kso-leerlingen het goed bij een vraag die meer 
zelfreflectie vergt.’ (p.61)

De leerlingengroepen in kso zijn gedifferentieerde groepen: er is een grote diversiteit tussen 
de verschillende individuen. Ze leren elke dag opnieuw omgaan met elkaars verscheiden heid. 
Ze zullen met elkaar in communicatie en interactie moeten gaan. Leerlingen van de 
podiumkunsten willen rechtstreeks een publiek bereiken en ze zullen met dat publiek 
in communicatie treden. Daarbij is er een voortdurend terugkoppelen naar zichzelf. De 
leerlingen positioneren zich altijd tegenover de ander, de medeleerling, de leraar, een publiek.

Een goede, heldere, geslaagde communicatie en interactie vraagt van de gesprekspartners 
aandacht voor verschillende aspecten. Voldoende trainen is dan ook heel belangrijk. Aandacht 
voor de verstaanbaarheid is er binnen kso zowel in de lessen Nederlands als erbuiten. Oefenen 
op voldoende hard spreken, een adequaat tempo met gepaste spreekpauzes en duidelijke 
articulatie gebruiken is niet alleen in de richtingen die tot de podiumkunsten behoren 
belangrijk. Ook in de andere richtingen blijkt dat voldoende aandacht te krijgen. 

Toch geven de leraren aan dat deze groep in de schriftelijke vaardigheden nog kan groeien. 
Deze vaardigheden komen minder aan bod. Daarom is extra ondersteuning bijvoorbeeld voor 
de geïntegreerde proef noodzakelijk. Soms komt de leraar Nederlands mee in het atelier om 
de leerlingen te helpen bij het structureren van teksten, om het zorgvuldig omgaan met taal 
(meer dan correcte spelling!) te stimuleren. 

Leren argumenteren en gestructureerd duiden

In elk atelier wordt aan de leerlingen gevraagd het proces van hun artistiek werk toe te 
lichten. Ze zullen hun keuzes verduidelijken, verdedigen en beargumenteren. Ze worden 
daardoor vaardiger in het weergeven van hun eigen kijk op kunst, op het artistieke en 
op zichzelf. Als ze dit niet gestructureerd aanpakken, zullen ze al snel ervaren dat hun 
argumentatie en duiding van hun proces niet aanslaan bij de medeleerlingen en bij de leraar. 
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Een individuele en talige begeleiding

Voor de kso-vakken werken de leerlingen met een logboek, een schetsboek of een eigen 
schrift waarin ze zelf bijhouden waaraan ze werken. Daarin volgen ze hun vorderingen, 
ontdekken ze hun sterke en zwakke punten. Met hun logboek bij de hand gaan ze vaak in 
gesprek met de leraar over hun eigen functioneren, over hun werk, hebben ze het samen over 
een visie op hun werk en stijl. Zo worden ze als het ware individueel begeleid. 

De leerlingen uit podiumkunsten krijgen vaak individueel of in kleine groepen les. Ze krijgen 
dagelijks feedback, worden gestimuleerd tot en nemen tijd voor zelfreflectie. 

Taalleraren geven blijkbaar ook anders les in deze kso-richtingen. Ze werken met deze 
leerlingen op een creatievere manier en passen hun lesmethode aan. Er is een grote interesse 
voor de creatieve aspecten van taal. Daarnaast willen de leerlingen meer inspraak, er wordt 
erg interactief lesgegeven, er wordt vaak vakoverschrijdend gewerkt. De leerlingen zijn heel 
intensief bij de lessen taal betrokken. Betrokkenheid verhoogt de motivatie en zo ook de 
resultaten? 

Bronnen

Onderzoeksteam periodieke peilingen KULeuven & Afdeling Projecten: EVC-Curriculum-
Kwalificaties AKOV (2011). Peiling Nederlands in de derde graad algemeen, technisch en kunstse-
cundair onderwijs. Brussel: Vlaamse overheid, Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en 
Vorming
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Iedereen drukt zich op zijn manier uit.  
Iedereen interpreteert op zijn manier taaluitingen. 

Alex Maes,  
Onderwijsinspecteur technische vakken(hout-bouw)

Roger Van den Borre 
Onderwijsinspecteur talen

Algemeen schatten leraren het beheersingsniveau van hun leerlingen ten aanzien van de 
eindtermen niet correct in. Dat is niet verwonderlijk, omdat leerlingen niet zelden worden 
geëvalueerd op grond van criteria die verband houden met het persoonlijke curriculum op 
lerarenniveau, veeleer dan met de eindtermen en leerplandoelstellingen. Cursussen, leer- en 
oefenboeken bestrijken niet altijd alle eindtermen. Zelfs in het geval dat de dekkingsgraad 
van een cursus of leerboek aanvaardbaar is, stellen wij vaak vast dat sommige eindtermen te 
weinig aan bod komen in het aangeboden curriculum en onvoldoende gerealiseerd worden. 

De verklaringen daarvoor zijn in menig inspectieverslag na te lezen. Er worden 
onevenwichtige keuzes gemaakt op het vlak van grammatica, lexicale inhouden en spelling. 
Taalbeschouwing wordt nog te veel als een geïsoleerd onderdeel en te weinig als een 
reflectie op eigen en andermans taalgebruik opgevat. Het functionaliteitsprincipe wordt 
niet systematisch gevolgd, zodat de koppeling van taalbeschouwing aan de receptieve en 
productieve vaardigheden in de context van taalactiviteiten en taaltaken ontbreekt. Leraren 
brengen de principes van leerling- en taakgerichtheid niet systematisch in praktijk. Er gaat te 
weinig aandacht naar strategieën en geïntegreerd taalonderwijs. 

Daarnaast is er vaak overdreven aandacht voor het literaire curriculum, in sommige 
studierichtingen zelfs in die mate dat het vak Nederlands tot het specifiek gedeelte lijkt te 
behoren, veeleer dan tot de basisvorming. De tekstervarende manier van lezen komt wel 
eens in de verdrukking, ook in die studierichtingen waar het op grond van de betrokken 
eindtermen vooral om tekstervaring zou moeten gaan. 

Tekstsoorten zoals instructies en de communicatieve activiteiten en taaltaken die daarmee 
kunnen samenhangen, zijn vaak ondervertegenwoordigd in het leerproces, rekening houdend 
met de relevantie ervan in onze huidige samenleving. Leraren zijn zich bovendien niet altijd 
bewust van de achterliggende niveaus waarop de eindtermen zijn gebaseerd. Het niveau van 
de tekstbehandeling is vaak te laag, te weinig uitdagend.

De integratie van de domeinen vaardigheden, literatuur en taalbeschouwing in de derde 
graad aso, tso en kso lukt voorlopig slechts matig. De realisatie is natuurlijk sterk afhankelijk 
van de manier waarop het curriculum wordt aangepakt: de mate waarin de leraar de rol van 
coach opneemt en activerende werkvormen hanteert, de mate waarin een constructivistische 
leeromgeving wordt gecreëerd, de mate waarin de klassieke evaluatie plaats ruimt voor een 
assessmentcultuur. De realisatie is ook - en niet het minst - afhankelijk van de graadover-
stijgende, verticale opbouw van het curriculum Nederlands. Globaal kan worden gesteld 
dat die voorlopig nog te weinig afgestemd is op het competentieleren en op het initiële 
beheersingsniveau van de leerlingen dat bij de aanvang van de derde graad redelijkerwijze 
mag worden verwacht.

In het peilingsonderzoek is er geen samenhang gevonden tussen het taalbeleid van een school 
en de prestaties van de leerlingen. De inspectie stelt enerzijds vast dat op schoolniveau 
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verschillende vormen van beleid, zoals bijvoorbeeld zorgbeleid en taalbeleid, los van elkaar 
worden gevoerd, waardoor zij aan effectiviteit inboeten. Indien de school kwaliteitsvol 
onderwijs wil bieden, komt het er nochtans op aan dat zij doelstellingen formuleert en 
operationaliseert aan de hand van acties die tegelijk op verscheidene beleidsdomeinen 
kunnen worden gevoerd, ook in het teken van de interne kwaliteitszorg. Daardoor zou een 
meer organische samenhang tussen die verschillende beleidsvormen kunnen ontstaan en 
het beleidsvoerend vermogen vergroten, wat de ontwikkelingskansen van alle leerlingen 
ongetwijfeld ten goede zou komen. De inspectie stelt anderzijds vast dat het draagvlak van 
het schoolbeleid op lerarenniveau niet optimaal is. Zo is de betrokkenheid van de leraren 
zaakvakken bij het taalbeleid meestal nog beperkt. Een grotere synergie, niet het minst op 
het vlak van taal en taalgebruik, tussen leraren basisvorming en leraren specifieke vakken zou 
nochtans tot meer kwaliteitsvol onderwijs kunnen leiden.  

De zorg voor kwaliteit is pas integraal, indien je als leraar ertoe bereid bent je in te leven in 
de problematiek waarvoor je staat en je aanpast aan de verwachtingen en de mogelijkheden 
van de leerlingen. Je wordt soms gedwongen je onderrichtgewoontes te corrigeren. Je 
lesmethodiek evolueert dan van ‘passief doceren’ naar meer creatieve en innoverende 
werkvormen, waarbij het empathisch vermogen centraal komt te staan. Je gaat op zoek naar 
mogelijkheden van optimale afstemming. Dat betekent dat je als leraar niet zomaar iemand 
bent die onderwijs geeft. Je geeft je competenties door aan de volgende generatie. Er is 
echter een belangrijke voorwaarde: je onderwijs kan pas maximale effecten hebben, indien 
leraar en leerling elkaar begrijpen. Hiervoor zijn andere, soms baanbrekende uitdagingen 
nodig. 

Door correct Nederlands te spreken en te schrijven, kun je als leraar je boodschap 
overbrengen. De ervaring leert echter dat het op die manier niet altijd lukt alle leerlingen 
van de klas iets duidelijk te maken. En ook al doe je veel moeite om alle leerlingen bij het 
lesgebeuren te betrekken, met taal en tekst alleen bereik je soms niet je doel. Daarbij kun 
je het echter niet laten, want ieder kind heeft recht op onderwijs. Met andere woorden: 
aangepast onderwijs is de boodschap en daarom moeten grenzen worden verlegd. De vraag 
is alleen om welke grenzen het gaat, in welke richting ze moeten worden verlegd en wat 
daarvan dan de effecten zullen zijn. 

De realisatie van eindtermen en leerplandoelstellingen hangt samen met factoren die 
bepalend zijn voor de goede communicatie tussen leraren en leerlingen. Zo is het belangrijk 
dat leraren het Nederlands goed beheersen, het goede voorbeeld geven op het vlak van de 
gesproken en geschreven taal, consequent en gelijkgericht hetzelfde vakjargon gebruiken. 
Maar dat niet alleen. Communicatie in het onderwijs hoeft niet beperkt te zijn tot de 
gesproken en de geschreven taal. Een boodschap kan immers op verscheidene manieren 
worden overgebracht en daaraan kan een bredere opvatting van ‘taal’ en taalgebruik 
beantwoorden. De kracht van goede communicatie zit soms verborgen in een eenvoudige 
schets die zowel artistieke als wetenschappelijke eigenheden blootlegt. Met een tekening 
kunnen we snel duidelijk maken wat we denken of wat we willen zeggen. Ook in het 
onderwijs geldt dat één beeld soms meer zegt dan duizend woorden. 

Communicatie bestaat erin dat een zender zijn boodschap naar een ontvanger stuurt. Nadien 
wordt dan geëvalueerd in welke mate de communicatie geslaagd is. Communiceren kan 
verbaal en non-verbaal. Het is echter altijd mogelijk dat storingen optreden, welke communi-
catievorm we ook gebruiken. Daarom is het belangrijk goed af te wegen welk communica-
tiemedium de voorkeur verdient. De keuze hangt niet zozeer af van jezelf, maar vooral van 
de persoon tot wie jij je richt. Het gaat erom dat de ontvanger begrijpt wat je bedoelt of wat 
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je wil duidelijk maken. Je tunet je medium tot je op dezelfde golflengte zit: het moment dat 
jij de ontvanger kan inschatten, dat hij luistert en vooral dat hij je begrijpt. Het communi-
catiemiddel - de stem, het gebaar, de tekst, de tekening - heeft zijn nut bewezen en zijn 
doel bereikt. Aan de basisvoorwaarden is voldaan, het vertrouwen en het respect groeien. Het 
competentieleren kan beginnen.
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“Gelaarsd, gespoord en geletterd” is ook geGOKt! 

Iris Philips 
Wetenschappelijk medewerker Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven)

Schrijven en lezen: pijnpunten in het hoger onderwijs

Participeren aan hoger onderwijs veronderstelt het kunnen hanteren en het inzetten van 
een aantal schrijf- en leesvaardigheden. Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal4 heeft 
voor mensen die van plan zijn zich in te schrijven in het Nederlandstalige hoger onderwijs 
een profiel uitgeschreven als referentiekader voor wat er van hen aan talige competenties 
verwacht wordt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen universiteit of hogeschool. 
Gezien het verschil in niveau op universiteiten en hogescholen, kan het in de toekomst 
interessant zijn om na te gaan waarin het profiel van een universiteitsstudent en dat van een 
hogeschoolstudent wezenlijk verschilt. 
Het bestaande profiel veronderstelt dat deze kandidaat-studenten mondeling en schriftelijk 
kunnen omgaan met abstracte en theoretische teksten. Relevante contexten zijn hierbij: 
hoorcollege, werkcollege, practicum, lezing, debat, zelfstudie van vakliteratuur, examens en 
communicatie met medestudenten. 
Inzoomend op de vaardigheden schrijven en lezen, lichten de volgende competenties op:

Schrijven:

De taalgebruiker kan op beschrijvend niveau:

1.  notities nemen van verstrekte informatie tijdens een hoorcollege, een lezing, een voordracht, etc.

De taalgebruiker kan op structurerend niveau:

2.  informatie, argumenten, standpunten, conclusies weergeven in teksten zoals notities, samenvattingen, 
verhandelingen, examenantwoorden, etc.

De taalgebruiker kan op beoordelend niveau:

3.  informatie, argumenten, standpunten, conclusies bij elkaar brengen in teksten zoals papers, verhande-
lingen, examenantwoorden, etc.

4.  zelf standpunten, argumenten, conclusies formuleren in teksten zoals papers, verhandelingen, examen-
antwoorden, etc.

4 www.cnavt.be Dit jaarlijkse certificaatsexamen voor studenten Nederlands als Vreemde Taal wordt ontwikkeld door 
het Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven) en Fontys Lerarenopleiding Tilburg in opdracht van de Nederlandse 
Taalunie.
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Lezen:

De taalgebruiker kan op structurerend niveau:

1.  vragen, informatie, argumenten, standpunten en conclusies tot in detail begrijpen in teksten zoals syl-
labi, handboeken, formulieren, schriftelijke examens;

2.  informatie, argumenten, instructies… selecteren in teksten zoals syllabi, wetenschappelijke artikels en 
boeken, woordenboeken, schriftelijke examens;

3.  de structuur begrijpen of zelf aanbrengen in teksten zoals syllabi, wetenschappelijke artikelen, etc.

De taalgebruiker kan op beoordelend niveau:

4.  informatie, standpunten, argumenten, conclusies vergelijken in teksten zoals wetenschappelijke artikels 
en boeken, syllabi, handboeken, ...

Uit onderzoek blijkt echter dat studenten in het hoger onderwijs bovenvermelde competenties 
niet altijd even goed onder de knie hebben. 

Schrijfvaardigheid en hoger onderwijs

Docenten in het hoger onderwijs zien schrijfvaardigheid niet alleen als één van de 
belangrijkste vaardigheden (Bonset & de Boer, 2008; Berckmoes & Rombouts, 2009a; Huang, 
2010) maar ook als één van de grootste probleemgebieden (Bonset, 2010; Berckmoes & 
Rombouts, 2009a). De taalvaardigheid waar de studenten dus het minst in bedreven schijnen 
te zijn, is één van de grootste talige struikelblokken, omwille van het belang dat docenten 
eraan toekennen (De Wachter & Heeren, 2010-2011).

Een behoefteanalyse van taalproblemen en de remediëring ervan bij eerstejaarsstudenten 
aan de KU Leuven (De Wachter & Heeren, 2010-2011) bracht belangrijke aspecten van de 
problemen in verband met schrijfvaardigheid in kaart:

• Als belangrijkste pijnpunt zien zowel docenten als studenten het structureren en 
opbouwen van een tekst die voldoende samenhangend is. Dat uit zich in het schrijven 
van essays of papers en in het schriftelijk beantwoorden van examenvragen. Onder 
invloed van het veelvuldig werken op de computer, laten de studenten hun schrijf-
producten organisch groeien en ontstaan via associatie. Algemeen kan men stellen dat het 
schrijfproces geïntegreerd wordt in het schrijfproduct. Het ontbreken van een schema met 
hoofd- en bijzaken vooraleer de studenten overgaan tot het uitschrijven van de volledige 
tekst werkt dit knelpunt in de hand. Een bijkomend aspect hiervan is het onvolledige of 
foutieve gebruik van verwijswoorden.

• Een tweede knelpunt betreft het hanteren van een wetenschappelijke stijl, die 
onpersoonlijk en objectief is. 

• Als derde struikelblok wordt de spelling aangehaald. Vooral dt-fouten blijken een heikel 
punt. 

• Als laatste element komt taalregister en woordgebruik aan bod. Academische terminologie 
wordt weinig gebruikt (i.e. zowel schooltaalwoorden om te ordenen, beschrijven, 
vergelijken en verklaren als specifieke vakterminologie uit een bepaald kennisgebied).

Bovenstaande moeilijkheden die studenten aan de Katholieke Universiteit Leuven 
ondervinden, worden bevestigd voor de studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding aan 
de hogescholen (Cajot in Van Hoyweghen, 2010).
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Ook De Wachter en Van Soom (2008) melden dat studentenpapers en scripties vaak bol staan 
van onwetenschappelijk taalgebruik, onlogisch opgebouwde alinea’s en paragrafen en slecht 
geformuleerde onderzoeksvragen en probleemstellingen. 

Een andere belangrijke conclusie die naar voor komt (De Wachter & Heeren, 2010-2011) is 
dat een docent vooral beoordeelt op taalfouten en lage cijfers geeft in functie daarvan, ook al 
is de taak goed wat betreft inhoud, structuur, doel- en publiekgerichtheid, …

Leesvaardigheid en hoger onderwijs

Ook bij lezen komen pijnpunten van dezelfde aard aan bod: betekenisgeving aan academisch 
taalgebruik in studiemateriaal, interpreteren van verwijs- en signaalwoorden die verbanden 
aangeven in de tekst, het achterhalen van essentiële informatie uit een tekst en zo hoofd- en 
bijzaken onderscheiden, …

Van Houtven e.a. (in Van Hoyweghen, 2010) stellen met betrekking tot leesvaardigheid het 
volgende vast: “… instromers in het hoger onderwijs worstelden met hoofdlijnen aanduiden, 
verbanden interpreteren en volledig en gedetailleerd tekstbegrip …” Een van de redenen zou 
kunnen zijn dat het zien van structuur in/van een tekst, zowel op micro- als macroniveau 
en de relatie tussen beide, veel moeilijker aan te leren en te remediëren is dan bijvoorbeeld 
spelling.

De eindmeet behaald … klaar voor de start?

De overheid wil met de eindtermen minimumdoelen vooropstellen zodat de leerlingen na het 
zesde jaar secundair onderwijs de nodige competenties verworven hebben om met kans op 
succes aan de start van het hoger onderwijs te verschijnen. Deze doelen hebben grotendeels 
betrekking op de vaardigheden, de kennis, inzichten en attitudes die leerlingen van het 
voltijdse secundair onderwijs nodig hebben om vervolgonderwijs aan te vatten.

Wanneer deze eindtermen vergeleken worden met de cognitief-academische vaardigheden die 
verondersteld worden in het hoger onderwijs, blijken die mooi op elkaar aan te sluiten. 

Zo zien we bij de vaardigheid schrijven dat dezelfde vaardigheden (notities nemen, schema’s 
maken, samenvattingen noteren, argumenteren,…) op dezelfde niveaus (structurerend en 
beoordelend) vernoemd worden. Wat bij het uitstromen uit het secundair onderwijs behaald 
moet worden, vormt de basis voor de start van hoger onderwijs.

Bij de vaardigheid lezen valt op dat in de eindtermen van het secundair onderwijs lezen 
gebeurt op beoordelend niveau (een hoger niveau dan structurerend) en dat er voor de start 
aan hoger onderwijs nog doelen vermeld staan op structurerend niveau. Ook daar vertonen 
de doelen geen systematische verschillen. 

Er is dus geen echte kloof tussen de eindtermen van het secundair onderwijs en de 
begintermen van het hoger onderwijs. Toch worden er heel wat klachten geformuleerd door 
zowel docenten als studenten die hoger onderwijs aanvangen. 

Hoe moeten die verzuchtingen dan worden geïnterpreteerd? Vooreerst dient opgemerkt dat 
de eindtermen met de criteria ’tekstsoort’, ‘verwerkingsniveau’ en ‘publiek’ onvoldoende 
indicatie geven van de complexiteit van taaltaken. Complexiteit kan zich uiten op het vlak 
van het tekstonderwerp (mate van vertrouwdheid, abstractie, specialisme, ...) en op het vlak 
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van de tekstkenmerken (meer of minder expliciet gestructureerd, wel of niet ondersteund 
door afbeeldingen). 

Om deze lacunes nog ruimer te kunnen kaderen, moet er tevens een verschil gemaakt 
worden tussen de eindtermen die vooropgesteld worden als te behalen en de effectief 
bereikte doelstellingen op het einde van het secundair onderwijs. De eindtermen zijn wel 
geformuleerd vanuit aansluiting bij het hoger onderwijs, maar daarom hebben nog niet 
alle leerlingen ze bereikt, of werden alle doelen behaald. Er gaapt dus een kloof tussen de 
objectieve en subjectieve eindmeet.

De subjectieve eindmeet voor lezen en schrijven

Om de kloof en de klachtenbank van zowel docenten als studenten hoger onderwijs te 
kunnen begrijpen en te kaderen, bekijken we het meest recente peilingsonderzoek naar de 
beheersing van eindtermen Nederlands in het secundair onderwijs (zie brochure over de 
peiling Nederlands in de derde graad asdo-tso-kso, 2011). 

Uit deze peiling blijkt dat voor lezen 83 procent van de leerlingen de getoetste eindtermen 
behaalt: 93 procent voor aso, 76 voor kso en 70 voor tso. De bevraging van de leerkrachten 
toont aan dat zij de leescompetenties van hun leerlingen overschatten. 

Eveneens uit het peilingsonderzoek blijkt dat leesvaardigheid het meest aan bod komt in 
de lessen Nederlands, namelijk in een derde ervan. Net als in de lessen gaat er ook bij de 
huistaken in verhouding veel aandacht naar leesvaardigheid (in 34 procent van de taken).

Volgens de leerkrachten die deelnamen aan de peiling wordt leesvaardigheid vooral geoefend 
in geïntegreerde leesoefeningen, door leerlingen mondeling commentaar op teksten te 
laten geven, door te oefenen in kritisch lezen en door de leerlingen samenvattend te laten 
navertellen. Er wordt minder gewerkt aan leesvaardigheid door leerlingen bijvoorbeeld een 
samenvatting, schriftelijke commentaar of schema op papier te laten zetten. In verhouding 
wordt ook minder gewerkt aan reflectie over de eigen leeshouding of aan het zoeken van een 
geschikte leesstrategie.

Volgens de helft van de leerkrachten (49 procent) is er op hun school een leerlijn voor 
leesvaardigheid over alle graden heen. Bij 40 procent van de leerkrachten is deze leerlijn 
nog in ontwikkeling, terwijl er volgens 11 procent helemaal geen graadoverstijgende leerlijn 
bestaat voor leesvaardigheid.

Schrijfvaardigheid werd niet getest in het peilingsonderzoek. Uit de bevraging van 
leerkrachten in de peiling blijkt wel dat schrijfvaardigheid aan bod komt in 19 procent van de 
lessen Nederlands. Bij de huistaken komt schrijfvaardigheid het meest aan bod (45 procent 
van de taken). Schrijfvaardigheid komt meer aan bod in de huistaken van aso- en kso-klassen 
dan in de huistaken van tso-klassen. Ook voor schrijfvaardigheid is er volgens ongeveer de 
helft van de leerkrachten een leerlijn over alle graden heen.

De eindmeet volgens de peilingsresultaten

Wat het verwerkingsniveau betreft, brengt het peilingsonderzoek interessante vaststellingen 
aan het licht: leerlingen zetten betere leesprestaties neer wanneer ze informatie uit een 
tekst moeten selecteren (= beschrijvend niveau) dan wanneer ze informatie moeten afleiden, 
combineren, ordenen (= structurerend niveau), interpreteren of evalueren (= beoordelend 
niveau). Dat blijkt ook uit het feit dat een aantal leerlingen er niet in slaagt om de betekenis 
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van een onbekend woord in een schriftelijke of mondelinge boodschap te achterhalen door 
contextuele semantisering of door andere woordenschatstrategieën te gebruiken, zoals het 
analyseren van de woordvorm. De meesten kunnen de betekenis wel achterhalen wanneer die 
letterlijk in de tekst wordt uitgelegd.

Hoewel leerlingen uit het aso algemeen wel beter presteren voor lezen en luisteren dan 
leerlingen uit het kso en het tso, blijken de problemen waarmee leerlingen kampen gelijk te 
lopen voor leerlingen uit de verschillende onderwijsvormen. 

Hoe de kloof tussen subjectieve eindmeet en startmeet overbruggen?

De eindtermen realiseren met de leerlingen is een maatschappelijke opdracht voor elke school. 
Precies daarom, en in het bijzonder om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te geven, 
moeten alle betrokken onderwijsparticipanten aan de slag gaan met de informatie die uit het 
bovenstaande peilingsonderzoek naar boven is gekomen. 

In dat verband worden al heel wat initiatieven genomen in het hoger onderwijs, onder 
andere screening en toetsing van studenten, remediëringsactiviteiten, monitoraat op maat 
en taalontwikkelend lesgeven. Ook de initiatieven van de pedagogische begeleidingsdiensten 
en de taalbeleidsacties die opgezet worden in het secundair onderwijs en waarvoor heel wat 
scholen nascholing volgen, zijn veelbelovend.

Alle pijnpunten neutraliseren blijkt echter heel moeilijk te zijn. Op alle begeleidingsniveaus 
wordt ondersteuning geboden, nascholers brengen een gevarieerd aanbod en heel wat leraren 
en scholen werken heel hard. Kunnen er bijkomend, op basis van bovenstaande knelpunten, 
doelen en actiepunten geformuleerd worden op het niveau van de leerling, op het niveau van 
de leerkracht en op het niveau van de school die niet als remediëring bedoeld zijn, maar die 
de bovenstaande valkuilen kunnen voorkomen?

Op leerlingniveau

De lat moet hoog gelegd worden voor iedereen – ook voor de leerlingen zelf. Zij moeten 
doorheen heel hun schoolloopbaan – vanaf het basisonderwijs- een aantal attitudes 
ontwikkelen ten aanzien van taal en taalgebruik. Een kritische houding t.o.v. en aandacht 
voor de kwaliteit van het eigen taalgebruik, bereidheid tot reflectie over hun taalgedrag, 
registergevoeligheid en de bereidheid om Standaardnederlands te gebruiken in situaties 
die taalverzorging veronderstellen, zijn daar ingrediënten van (Bogaert & Van den Branden 
2011, p.3 ev). Van de leerlingen kan wel degelijk een revisie-attitude verwacht worden bij het 
indienen van een eindproduct. Leerkrachten moeten voor hun leerlingen voldoende situaties 
scheppen om de genoemde attitudes te ontwikkelen (zie verder).

Scholen kunnen leerlingen hierbij helpen en aanmoedigen door zorg voor taal op te nemen 
in het attituderapport. Zo blijft taalzorg niet beperkt tot foutloos schrijven bij toetsen, maar 
wordt een permanente aandacht vereist. Vooral het aanbieden van taken waaraan een reëel en 
functioneel eindproduct gekoppeld is (het versturen van een mail, een artikeltje schrijven dat 
wordt gepubliceerd, een blogberichtje posten, een brief opstellen, …) waarbij het belangrijk is 
dat de taal correct en verzorgd is, kan de leerlingen daartoe motiveren.
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Op leerkrachtniveau

Een nog ingrijpender maatregel om de kloof te overbruggen ligt in het scheppen van 
krachtige(re) leeromgevingen die gericht zijn op de in de eindtermen vooropgestelde 
academische lees- en schrijfvaardigheid. 

Een dergelijke krachtige leeromgeving bestaat uit drie fundamentele hoekstenen: 
betekenisvolle taken, ondersteuning door interactie en een positief, rijk en veilig klasklimaat. 

Voor het bevorderen van (academische) lees- en schrijfvaardigheid vanuit dit model heeft 
het Centrum voor Taal en Onderwijs, met middelen van het Aanmoedigingsfonds van de KU 
Leuven, specifiek lesmateriaal ontwikkeld binnen het project Gelaarsd, gespoord en geletterd. 
Vijf thema’s werden uitgewerkt. Aan elk thema kan bij benadering 5 à 7 lesuren gewerkt 
worden. De thema’s zijn: ‘Straffen op school’, ‘Waarom mensen migreren’, ‘Iedereen functioneel 
geletterd?’, ‘De geschiedenis op haar kop!?’ en ‘Hoe superieur is superieur?’

De materialen zijn vorig schooljaar door proefdraaiers uitgetest (cf. infra). De verdere 
verspreiding, omkadering en ondersteuning van leerkrachten om hiermee aan de slag te gaan 
verloopt via netwerkbijeenkomsten op verschillende locaties in Vlaanderen. 

Hieronder licht ik de drie hoekstenen die de basis vormen van de krachtige leeromgeving in 
Gelaarsd, gespoord en geletterd (GGG) toe. Ze worden geïllustreerd met voorbeelden uit de 
thema’s. 

Een betekenisvolle taak

Bij een betekenisvolle taak worden de leerlingen geprikkeld door een probleemstelling die 
aansluit bij hun belevingswereld of die voldoende uitdagend is om ermee aan de slag te gaan. 
De leerlingen kunnen het antwoord op die probleemstelling niet uit zichzelf weten, maar 
moeten zoveel mogelijk verschillende vaardigheden inzetten die onontbeerlijk zijn om het 
antwoord te vinden, om het doel te bereiken, …

Het antwoord op die probleemstelling mondt steeds uit in een tastbaar product. Afhankelijk 
van de vraagstelling kan dat verschillende vormen aannemen: een voorwerp maken, een 
handeling uitvoeren, een oplossing voor een probleem uitschrijven, … 

Thema: Iedereen functioneel geletterd?
Probleemstelling: Functioneel geletterd zijn is geen evidentie, ook niet in Vlaanderen. Wat zijn de oorzaken 
en gevolgen ervan?  
Tastbaar eindproduct: Een antwoord op Oproep 2010 van de Shrek-stichting ter bevordering van geletterd-
heid.

Thema: Straffen op school
Probleemstelling: Straffen, wanneer, waarom en hoe?  
Tastbaar eindproduct: Een goede straf is …

Bij het ontwerpen én bij het uitvoeren van de taken is het belangrijk dat de eindtermen van 
de derde graad secundair onderwijs voor ogen worden gehouden, alsook de taalcompetenties 
die verwacht worden van een beginnend student hoger onderwijs. 

De lat moet voldoende hoog gelegd worden, zodat de leerlingen uitgedaagd worden. Goede 
taken liggen qua moeilijkheidsgraad altijd iets boven het niveau van de leerlingen. Toch mag 
ook het beginniveau van de leerlingen niet uit het oog verloren worden.
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Eindtermen Nederlands voor de derde graad secundair onderwijs waaraan gewerkt wordt 
binnen het thema Straffen op school
- De leerlingen kunnen een leesstrategie kiezen naargelang van hun leesdoel en tekstsoort, en ze toepas-

sen (oriënterend, zoekend, globaal en intensief) (ET 17)

- De leerlingen kunnen op structurerend niveau voor een onbekend publiek tekstsoorten schrijven zoals: 
schema’s en samenvattingen van gelezen en beluisterde informatie en studieteksten; instructies; uitno-
digingen (ET 19)

- De leerlingen kunnen op beoordelend niveau teksten met studiedoeleinden voor onbekende leeftijdgeno-
ten lezen (ET 13)

- De leerlingen kunnen voor een onbekend publiek op beoordelend niveau tekstsoorten schrijven zoals 
verslagen (ET 20)

- …

Naargelang van wat de leerlingen al bereikt hebben, kan de complexiteit groeien. Deze 
complexiteit behelst zowel het verwerkingsniveau (van beschrijvend naar beoordelend), 
als de mate van zelfstandigheid om de taaltaken aan te pakken, de abstractiegraad van de 
onderwerpen (van minder abstract naar meer abstract), de kenmerken van de teksten (bv. van 
teksten met een sterk geëxpliciteerde structuur naar teksten met minder structuurmarkering), 
en de talige moeilijkheid van de teksten (bv. teksten gesteld in figuurlijke taal of met gebruik 
van een wetenschappelijk register). 

Opbouw van het thema Iedereen functioneel geletterd?
1.  De Shrek Oproep en het deelnameformulier: een kennismaking

2.  Experts aan het woord omtrent geletterdheid

3.  Ideeën genereren

4.  Een consensus in de viertallen: 4 leerlingen komen tot een gezamenlijk idee 

5.  Een schrijfplan uitwerken voor een visietekst

6.  Deelnameformulier in het klad en in het net 

Het rendement van de taken kan worden verhoogd door ze te bundelen in thema’s of 
projecten. Zo verhoogt de kans op een herhaald aanbod van bepaalde taalelementen, en dat 
werkt de verwerving ervan in de hand. Binnen hetzelfde thema kan op die manier ook de 
complexiteit van de taken stijgen.

Om het leerrendement te verhogen worden in de GGG-thema’s de leerlingen vaak in 
heterogene groepjes aan het werk gezet. Het werken met dergelijke heterogene groepen is 
immers bevorderlijk voor alle partijen: de zwakkere leerlingen steken heel wat op van en 
worden uitgedaagd door de sterkere leerlingen, terwijl die laatste precies een trekkende 
functie kunnen hebben, en kunnen bijleren doordat ze allerlei dingen moeten uitleggen.
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Opdracht 4 bij thema Straffen

INTRODUCTIE
1. Activeer de voorkennis en motiveer de leerlingen voor de opdracht.

Leg de link tussen het voorbije lesonderdeel en wat volgt. Kondig aan dat de leerlingen nog enkele infor-
matiebronnen extra kunnen raadplegen, zodat de definitieve reacties op de discussiedraad nog sterker, beter 
worden. 

2. Formuleer de instructie voor de opdracht.

Leerlingen werken in groepjes van drie (uitzonderlijk vier) per discussiedraad (leerlingen van eenzelfde dis-
cussiedraad zitten samen). Elk lid van het groepje krijgt een andere tekst. Twee ervan zijn excerpten, stukken 
uit een wetenschappelijke tekst (een boek, een artikel over straffen). De derde biedt reacties op de schrijfre-
gels van Boon, zoals ze op een blog verschenen. Leerlingen verdelen het leeswerk onder elkaar. Deel Werkblad 
5 uit. 

Iedere leerling leest de eigen tekst, en haalt er voor de eigen discussiedraad zoveel mogelijk informatie uit. 
Dat wil zeggen: mogelijke argumenten, mogelijke redeneringen, maar ook ‘begrippen’: de juiste woorden om 
iets te beschrijven. Er kunnen aantekeningen gemaakt worden in de tekst/marge. De leerlingen krijgen 15 
minuten. Wie twijfelt aan de betekenis van een woord of zin, mag dat signaleren. 

Maak duidelijk dat de leerlingen in een tweede stap de belangrijkste informatie zullen moeten delen met de 
andere leden van hun team. ‘Belangrijk’ verwijst naar wat gebruikt kan worden om de eigen reactie op de 
discussiedraad te verfijnen, te onderbouwen of steviger te maken. Het komt er niet op aan om elkaar te over-
tuigen van het eigen gelijk ... er worden enkel mogelijke argumenten, redeneringen aangeboden. Elke inbreng 
is dus zinvol, ook al sluit hij niet aan bij de eigen overtuiging.

De insteek van deze betekenisvolle taken sluit volledig aan bij wat studenten in de 
bovenvermelde behoefteanalyse naar voor brachten. Net zoals studenten hoger onderwijs 
vermeldden dat ze het meest gebaat zijn bij monitoraat waarbij ze aan de slag gaan met 
eigen materialen uit hun cursussen, meer dan wanneer ze aparte taallessen zouden volgen, zo 
ook trachten deze taken reeds in het secundair onderwijs ingebed te zijn in een betekenisvolle 
context. In aparte taallessen, is de transfer naar het kunnen toepassen in de contexten van 
hun opleiding immers niet gegarandeerd. 

Om hieraan tegemoet te komen worden in de vormingssessies van Gelaarsd, gespoord en 
geletterd ook de sjablonen aangereikt waarmee de taken ontwikkeld zijn. Zo kan in een later 
stadium de leerkracht zelf aan de slag om eigen materiaal, uit alle vakgebieden, te herwerken 
tot betekenisvolle taken.

Ondersteuning door interactie

Voor de uitvoering van de taken moeten de leerlingen ook een beroep kunnen doen op 
ondersteuning door de leerkracht. Deze ondersteuning gebeurt al van bij de start, voor de 
uitvoering van de taak: de leerkracht kan bijvoorbeeld in de introductiefase de voorkennis 
van de leerlingen over het onderwerp activeren, de context oproepen waarin de taak zich 
afspeelt, of het doel van de taak bespreken.

In het voorbeeld uit Iedereen functioneel geletterd? wordt duidelijk hoe ondersteuning kan 
plaatsvinden voor het uitvoeren van de taak.
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Vertel de leerlingen dat je een folder ontvangen hebt van de Shrek-stichting. Toon de folder. Wat weten de 
leerlingen van Shrek? Indien nodig breng je zelf de belangrijkste informatie aan:

- Shrek is een prentenboekfiguurtje, bedacht door een zekere William Steig. 

- Shrek is (onder andere) ‘ongeschoold’. 

- Kan hij wel lezen/schrijven?

Wat roept het begrip ‘stichting’ bij de leerlingen op? Kennen ze een bepaalde stichting? Indien nodig breng 
je zelf de vereiste informatie aan:

- Stichtingen streven de verwezenlijking na van bepaalde (goede, eerbiedwaardige) doelen.

- Ze kennen beurzen toe of schrijven prijzen uit, zodat mensen die een van die doelen kunnen helpen 
verwezenlijken, ondersteund worden.

- Ze krijgen geld van rijke burgers/bedrijven (erfenissen, schenkingen).

- Vaak staan zwakkere doelgroepen centraal: kansarmen, vluchtelingen, immigranten, gehandicapten...

Ondersteuning is evenzeer belangrijk tijdens het uitvoeren van de taak. Door te circuleren en 
mee te luisteren krijgt de leerkracht zicht op wat de leerlingen al kennen en kunnen en waar 
nog bijgestuurd moet worden. Wanneer leerlingen vastgelopen zijn bij een bepaalde taak kan 
de leerkracht ondersteunende vragen stellen (vragen naar het exacte probleem, vragen wat 
precies de moeilijkheid is, vragen of er in de tekst elementen staan die hen kunnen helpen,…) 
activeren en aanmoedigen.

In het voorbeeld hieronder uit Straffen op school zie je hoe ondersteuning kan plaatsvinden 
tijdens een schrijfproces.

Stel je responsief op: als leerlingen vragen hebben, ga je erop in.  
Indien er nog tijd ‘over’ is of als je nog andere noden vaststelt, kun je op eigen initiatief ‘problemen’ ter 
sprake brengen. 

Schemafase: stel vragen bij de schema’s die je ziet ontstaan:

Wat is je stelling? Wat zijn je argumenten? Probeer nog te verantwoorden waarom je dit beweert! Probeer 
de aandacht van de leerlingen op geen enkele manier af te leiden van de doelstelling van ‘schema’. Het liefst 
vermijd je dus in deze fase enkel opmerkingen die met correct taalgebruik te maken zouden hebben. Toch 
moet je de leerlingen er voor behoeden dat de foutieve vormen in hun definitieve tekst zouden sluipen. 

Kladversie: de klemtoon ligt op het uitschrijven van de redenering. Komt de redenering voldoende duidelijk 
over? Is de lijn logisch? Blijft de leerling niet op een veel te algemeen niveau hangen? Of verliest de leerling 
zich in details, anekdotes, ... Probeer alles wat met ‘correct taalgebruik’ te maken heeft uit deze eerste fase te 
houden: neem zelf geen initiatief om leerlingen op incorrectheid te wijzen. Als je om hulp gevraagd wordt op 
dat punt, kun je de leerlingen wel even op weg helpen, maar maak hen er dan ook op attent dat die aan-
dachtspunten tot de volgende fase behoren. 

Ook na het uitvoeren van de definitieve taak mag ondersteuning niet worden vergeten. Zo 
kunnen de leerlingen terugblikken op hun lees- of schrijfproces, aan anderen vertellen welke 
strategieën ze ingezet hebben en aan welke strategieën ze nog moeten werken. Bedoeling 
is dat de leerlingen hier heel wat opsteken van hun eigen werkproces maar ook van dat van 
anderen. Zo kunnen ze concrete tips vergaren die ze kunnen gebruiken bij een volgende 
taaltaak.

Zoals blijkt uit de periodieke peiling komt schrijfvaardigheid vaak aan bod in huiswerk. Ook 
bij taken die leerlingen thuis maken, kan er ondersteuning geboden worden. Leerlingen 
kunnen deeltaken maken die ze doormailen naar de leerkracht, naar elkaar of op een digitaal 
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forum plaatsen om van commentaar te voorzien, voorbereide taken kunnen klassikaal 
besproken worden, … Huiswerk waaraan een grondige feedback wordt gekoppeld kan dus 
beslist nuttig zijn.

Veilig en positief klimaat

Als leerkracht kunnen we best positieve verwachtingspatronen hanteren tegenover de 
leerlingen. Ook wanneer een taak niet succesvol is uitgevoerd, kan uitgezocht worden welke 
factoren daartoe geleid hebben en kan waarde gehecht worden aan het proces. Wel goed 
uitgevoerde deeltaken kunnen afzonderlijk belicht worden. En bij een volgende taak kan op 
vooruitgang worden gewezen. De leerlingen krijgen met andere woorden veel kansen om 
met vallen en opstaan te werken aan hun talige competenties, terwijl ze hierop voortdurend 
feedback krijgen.

Reacties van proefdraaiers

De materialen van Gelaarsd, gespoord en geletterd zijn geproefdraaid in zowel aso als tso.

De reactie van de proefdraaiers was positief. Zij stipten aan dat de taken boeiend en leerrijk 
waren (zie betekenisvolle taak), dat er veel ruimte was voor het individuele leerproces van 
de leerlingen, onder andere doordat er in het materiaal kopieerblaadjes zaten waarop de 
leerlingen aan de hand van vragen hun manier van werken, hun talige competenties of hun 
vorderingen moesten inschatten.

Om peerevaluatie te stimuleren is er in de bundels ook plaats voorzien om leerlingen elkaars 
taaltaken te laten beoordelen. In sommige scholen werkte dat niet. Een voldoende veilig 
klimaat is essentieel om dat te kunnen laten plaatsvinden. 

Ook de gehanteerde criteria bij de beoordeling dienen door de leerkracht nog aangepast te 
worden aan het niveau van de klasgroep, zodat alle leerlingen op een zinvolle manier stap 
voor stap bijleren.

Op vraag van de proefdraaiers werd inmiddels in het materiaal op verschillende plaatsen het 
algemene doel, nl. de ontwikkeling van cognitief-academisch taalgebruik, naar de leerlingen 
geëxpliciteerd, zodat ze zich meer bewust zijn van die leerdoelen en van het feit dat ze 
daaraan werken (zie ook verder).

Op schoolniveau

Doelenbewustzijn

Omdat een groot aantal leerkrachten hun leerlingen hoger inschatten dan wat uit de peilings-
resultaten naar voor komt én omdat sommige proefdraaiers van het ontwikkelde lesmateriaal 
aangeven dat het expliciteren van de doelen op het gebied van cognitief-academisch 
taalgebruik verhelderend werkt voor de leerlingen, is het zeker opportuun dat scholen werken 
aan een groeiend doelenbewustzijn onder de leerkrachten. Hieraan werken kan ook zorgen 
voor meer evenwicht in de aandacht die aan de verschillende vaardigheden gegeven wordt. 
(Denk aan de ongelijke verdeling van één derde lestijd aan leesvaardigheid en 19% aan 
schrijfvaardigheid, zoals boven vermeld.)

Een vakwerkgroep kan op verscheidene manieren aan doelenbewustzijn werken; dat kan 
bijdragen tot betere leerlingenresultaten en tot een professionalisering van de individuele 
leerkracht:
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- bij methodes of in lesvoorbereidingen aanvinken aan welke doelen gewerkt wordt (en zo 
ook ondervinden welke doelen er stiefmoederlijk behandeld worden);

- samen lessen voorbereiden rond bepaalde doelen die moeilijk bereikbaar geacht worden of 
die niet vaak aan bod komen;

- samen bij de eindtermen Nederlands een leerlijn opstellen met een groeiende 
complexiteit. Als er geen leerlijn is waarbij de eindtermen over de graden gespreid 
worden en in gradatie qua complexiteit toenemen, wordt het moeilijker om gestruc-
tureerde mogelijkheden voor een geleidelijk groeiproces van leerlingen te creëren.

- de peilingresultaten en de bespreking ervan in de brochure als invalshoek gebruiken om 
een vakwerking op te zetten en lesmateriaal te ontwikkelen

Professionalisering

Enerzijds blijkt uit de peiling dat scholen met een groot aantal GOK-leerlingen lager scoren 
voor lezen. Anderzijds blijkt dat 84 procent van de leerkrachten nog nooit een nascholing 
heeft gevolgd over Nederlands als tweede taal (NT2). Bij 19 procent is dat omdat ze geen 
leerlingen met een andere thuistaal in hun klas hebben.

Het GGG-materiaal, gebouwd op de krachtige leeromgeving, is bevorderlijk voor alle 
GOK-leerlingen. Wanneer de academische taalvaardigheden op school worden aangereikt, dan 
zorgt ons onderwijs voor kansenbevordering van alle leerlingen.

Tot slot

Vanuit een sterk vertrouwen in de kracht van taalontwikkelend lesgeven, is de hoop zeer 
groot dat het materiaal “Gelaarsd, gespoord en geletterd” kan bijdragen en een wezenlijk 
verschil kan maken bij de vorming van jonge mensen.

De navormingsessies rond dit materiaal zijn al gestart. Wie interesse heeft, kan uiteraard 
aansluiten bij een volgende reeks en daarvoor mailen naar Iris.Philips@arts.kuleuven.be

Bronnen

Bogaert, N., & Van den Branden, K. (2011). Handboek taalbeleid secundair onderwijs, Leuven: 
ACCO.

Bogaert, N., & Verheyden, L. (2011). Gelaarsd, gespoord en geletterd voor doorstroming naar 
het hoger onderwijs, In: Vonk, jrg. 40, nr. 4, p. 61-74.

Cajot, G. (2010). Taalnoden in de lerarenopleiding. In D. Van Hoyweghen e.a.(Red.), Naar 
taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid. Mechelen: Plantyn.

De Wachter, L., & Van Soom, C. (2008). Academisch schrijven. Een praktische gids. Leuven: 
Acco.

De Wachter, L., & Heeren, J. (2010-2011). Taalvaardig aan de start. Leuven: KU Leuven en ILT. 
Raadpleegbaar op https://ilt.kuleuven.be/cursus/docs/Behoefteanalyse_TaalVaST.pdf

Onderzoeksteam periodieke peilingen KULeuven & Afdeling Projecten: EVC-Curriculum-
Kwalificaties AKOV (2011). Peiling Nederlands in de derde graad algemeen, technisch en kunstse-
cundair onderwijs. Brussel: Vlaamse overheid, Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en 



153

Vorming. Raadpleegbaar op  
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/peilingen/secundair/peiling_nederlands_web.pdf

Van Houtven, T., Peters, E., & Cajot, G. (2010). Taalbeleid uit de startblokken. Een taaltest 
of een behoefteanalyse als startschot? In D. Van Hoyweghen e.a. (Red.), Naar taalkrachtige 
lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid. Mechelen: Plantyn.



154

Wiskunde en taal 

Els Sas 
leerkracht wiskunde Koninklijk Atheneum Antwerpen en educatief medewerker Centrum Nascholing 
Onderwijs, Universiteit Antwerpen

Inleiding

Ik probeer in deze tekst via enkele concrete voorbeelden uit mijn dagelijkse praktijk als 
leerkracht wiskunde en nascholer talenbeleid invulling te geven aan de drie belangrijke pijlers 
van taalgericht vakonderwijs: context, interactie en taalsteun.

Interactie

Toen ik les begon te geven viel het me op hoeveel moeite leerlingen hadden om te 
verwoorden hoe ze een bepaald probleem hadden aangepakt: waarom ze net die formule 
gebruikten bij deze opgave, waarom ze eerst die haken begonnen uit te werken, waarom ze 
die breuken wilden wegwerken, …

Het eigenaardige was ook dat ik dat bijna onmiddellijk linkte aan de taalachterstand die de 
leerlingen uit mijn multiculturele school hadden. Na 5 jaar ervaring als nascholer rond o.a. 
het thema “wiskunde & taalbeleid” is het me duidelijk dat collega’s uit heel wat Vlaamse 
scholen, met vaak een heel andere leerlingenpopulatie, met gelijkaardige problemen 
worstelen, uiteraard soms in mindere mate.

Door tijdens je lessen wiskunde (nog) meer aandacht te besteden aan het denkproces, de 
methodiek, de probleemoplossende vaardigheden achter de oplossing kan je leerlingen 
helpen hier stappen in te zetten. Denk luidop tijdens het lesgeven maar laat vooral je 
leerlingen luidop denken. Laat ze veel meer zelf aangeven hoe ze een bepaalde opgave of 
probleem zouden aanpakken en ondersteun hen om alles wiskundig en taalkundig correct 
te verwoorden. Natuurlijk is het eindresultaat, het product belangrijk, maar vaak geeft de 
manier waarop ze dat bereiken veel meer informatie over hun (gebrek aan) vaardigheden. 
Door meer te focussen op het proces kan je leerlingen veel bijleren en stappen laten zetten op 
het vlak van probleemoplossend denken.

Om de wiskundetaal correct te hanteren kan je in de 1e graad met spreek- of schrijfkaders 
werken, bijvoorbeeld “eerst doe ik … vervolgens ga ik … tot slot moet ik ….” Door leerlingen eerst 
een beetje kunstmatig in dat keurslijf te dwingen, krijg je na verloop van tijd meer structuur 
in hun antwoorden. Dergelijke kaders kan je zowel mondeling als schriftelijk hanteren. 
Zorg dat er een leerlijn in zit en bouw het gebruik zeker af naar de hogere graden toe. De 
doelstelling blijft dat leerlingen het na verloop van tijd gaan overnemen. Soms kan het wel 
noodzakelijk zijn om dergelijke schrijfkaders in hogere jaren en graden aan te bieden aan 
bijvoorbeeld leerlingen met een andere thuistaal of aan leerlingen die uit een onthaalklas 
voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) komen en die na een taalbad instromen in het 
reguliere onderwijs.

Ik wil graag nog een keer benadrukken dat leerkrachten wiskunde die het taalbeleid in 
hun lessen integreren, elk lesuur constant bezig zijn met hun eigen vak, met wiskunde. Je 
hoeft echt geen lestijd te reserveren voor die taal. Taal is nooit het doel tijdens je lessen 
maar wel het enige middel dat je hebt om je wiskundige leerplandoelen na te streven en te 
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bereiken. Bij elke instructie, elke demonstratie, elke vraag, elk antwoord gebruik je immers de 
Nederlandse taal.

Als je als leerkracht wiskunde de eindtermen rond bijvoorbeeld het correct verwoorden van 
eigenschappen, het hanteren van gepaste terminologie, het verantwoorden van de gekozen 
oplossingsmethode en het begrijpen en gebruiken van wiskundetaal wil nastreven en 
bereiken, dan kan je niet anders dan werken met en aan de taalvaardigheid van je leerlingen. 
Meer mondelinge interactiemomenten voorzien zodat leerlingen oefenen, elkaar aanvullen of 
verbeteren, elkaars vragen beantwoorden kan een grote hulp zijn.

Door leerlingen regelmatig in kleine groepjes, eventueel gewoon per twee aan een bank 
samen oefeningen te laten maken, samen op zoek te laten gaan naar hun fouten en van 
elkaar te leren dwing je hen ook om wiskundetaal te hanteren. Dergelijke interactiemomenten 
vragen ook niet zoveel extra voorbereiding of lestijd. Terwijl leerlingen elkaar ondersteunen 
en helpen, krijg jij als leerkracht de kans om minder sterke leerlingen te begeleiden, afwezige 
leerlingen bij te sturen of extra vragen te beantwoorden.

Sommige collega’s kiezen ook opnieuw voor mondelinge examens in de 3e graad. Zo kan je 
bepaalde aspecten van wiskunde beter evalueren: het gebruik van wiskundetaal, het begrijpen 
van definities, het probleemoplossend redeneren, … Je zorgt er zo ook voor dat leerlingen 
beter voorbereid zijn op de mondelinge proeven in het hoger onderwijs. Dat heeft wel 
implicaties voor de didactiek: leerlingen moeten tijdens de lessen oefenkansen krijgen om 
hieraan te werken. Daarbij is aandacht nodig voor wiskundetaal op verschillende niveaus: 
informeel, preformeel en formeel. De formele uitdrukking ‘2n+1’ wordt op preformeel niveau 
bijvoorbeeld uitgedrukt als ‘twee keer het gegeven getal plus 1’. Op informeel niveau kan dat 
‘het dubbele met eentje erbij’ worden. Het is een uitdaging voor leerkrachten wiskunde om 
leerlingen te begeleiden naar een abstracter niveau van de wiskundetaal.

Context

In de eindtermen wiskunde van alle graden vind je ook terug dat leerlingen kritisch moeten 
reflecteren over hun eindresultaten. In om het even welk wiskundeboek vind je vraagstukken 
terug over intresten, temperatuurschommelingen, … Om het eindresultaat correct in te 
schatten hebben leerlingen dan vaak wat achtergrondinformatie nodig die niet noodzakelijk 
tot hun parate kennis behoort. Het kan helpen om dan te verwijzen naar bepaalde lessen 
uit de vakken economie, natuurwetenschappen, biologie of aardrijkskunde. Een eenvoudig 
voorbeeld is weten wat een realistische intrestvoet bij een hypothecaire lening is. Soms 
volstaat het ook om er even samen met hen je gezond verstand op los te laten. Maar tijdens 
toetsen of examens heb je die kans niet altijd. In die gevallen zou je kunnen overwegen om 
bij de opgave een indicatie van de grootteorde van bepaalde lengtes of tijdsintervallen te 
vermelden.

Moeilijker wordt het voor leerlingen als fenomenen op een vakkundige manier moeten 
beschreven worden met wiskundetaal. In de 3e graad is dat bijvoorbeeld het geval bij 
vraagstukken over propellers van vliegtuigen, het ontwikkelen van bepaalde bacteriën en 
radioactief verval. Leerlingen moeten voldoende kennis van de context hebben om een 
correct wiskundig model te kunnen opstellen. Bij de propellers is dat een sinusfunctie, bij het 
ontwikkelen van bacteriën een stijgende exponentiële functie en bij radioactief verval gaat 
het over een dalende exponentiële functie. Bij dit modelleren komt er veel meer kijken dan 
taal op zich. Het is voor leerkrachten ook een grote didactische uitdaging om leerlingen bij 
dit proces te begeleiden. Je kan dit modelleren voorbereiden door de leerlingen vooraf wat 
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informatie op te laten zoeken over een bepaald onderwerp. Op die manier worden ze meer 
vertrouwd met de context. 

Mijn ervaring is dat leerlingen meer inzicht krijgen in het oplossen van vraagstukken als ze er 
zelf een aantal schrijven. Je moet als leerkracht uiteraard hier en daar wat bijsturen. Maar op 
deze manier krijg je ook snel een nieuwe voorraad vraagstukken die soms meer motiverend 
zijn voor jongeren dan het materiaal uit handboeken. Samenwerking met de leerkracht 
Nederlands ligt bij deze activiteit voor de hand.

Door bepaalde leerstof aan de persoonlijke leefwereld of interessesfeer van je leerlingen te 
koppelen, krijg je ook een meer authentieke evaluatie. Het onderdeel statistiek bijvoorbeeld 
leent zich daar bijzonder goed toe. Je kunt je lesinhoud koppelen aan de actualiteit, 
krantenartikelen, tv-programma’s, … Ook hier kan je leerlingen weer betrekken door ze zelf 
voorbeelden te laten zoeken van verkeerd gebruik van statistiek in de media. Je kunt ze 
ook zelf op pad sturen om een heus onderzoek te doen, nadien de gegevens te verwerken, 
interpreteren en besluiten te trekken. Leerlingen hebben vast zelf een heleboel zaken waar 
ze graag onderzoek naar zouden willen doen. Je kunt er ook voor kiezen om de opdracht 
te koppelen aan de schoolwerking in het kader van de vakoverschrijdende eindtermen. 
Of misschien wil de school zelf bepaalde onderzoeksresultaten verzamelen. Mogelijke 
voorbeelden zijn een onderzoek naar eetgewoontes dat past binnen het gezondheidsbeleid, 
statistieken i.v.m. het woon-werkvervoer bij leerlingen en leerkrachten met het oog op de 
ecologische voetafdruk, in kaart brengen van studiekeuzes in het hoger onderwijs voor 
je school, concrete cijfers over het spijbelgedrag, … Met een goede organisatie (leerlingen 
verzamelen elk een beperkt aantal gegevens die dan centraal verzameld worden) kan de lestijd 
die aan zo’n onderzoek wordt besteed beperkt blijven.

Taalsteun

Soms gaat de taalproblematiek veel verder dan je verwacht. Bij sommige opgaven - bij 
vraagstukken is dat heel opvallend - struikelen leerlingen regelmatig over de taal of over 
de manier waarop een vraag geformuleerd is. Bij het oplossen slaan ze de bal volledig mis 
of ze laten de vraag gewoon open op een toets, terwijl ze wel over de nodige wiskundige 
achtergrond beschikken. Het blijft onze taak om bij een toets wiskundige kennis en 
vaardigheden te evalueren. Je mag er als leerkracht wiskunde geen woordenschatoefening van 
maken. Jij mag dan persoonlijk wel vinden dat een leerling maar moet weten wat een zijgevel 
is, hoeveel poten een mug heeft, wat het woord respectievelijk betekent, … eigenlijk zegt dat 
toch niets over zijn kennen en kunnen in de les wiskunde? Aan de andere kant mogen we ook 
niet blind blijven voor het feit dat de echte wereld veel meer binnendringt in wiskundelessen 
dan vroeger. Dat impliceert dat kennis van Standaardnederlands ook in de wiskundeles heel 
belangrijk is. Door taalsteun te geven kunnen leerlingen hun kennis van het Nederlands 
verhogen en worden onbedoelde talige hindernissen weggenomen.

Als je een les een paar keer hebt gegeven of een handboek al een tijdje gebruikt, weet je 
wel welke woorden mogelijk weer problemen opleveren. Ik pleit absoluut niet voor het 
vermijden van moeilijkere taal in de wiskundeles. Door vooraf de leerlingen de woorden te 
laten opzoeken die ze niet kennen kan je heel wat tijd winnen. Je kunt natuurlijk ook zelf een 
verklarende woordenlijst of tekeningen voorzien als taalsteun.
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Samenwerking

Meer tijd en middelen om tijdens vakoverschrijdend overleg een link te leggen tussen de 
lessen Nederlands en zaakvakken, dat zou pas fijn en nuttig zijn. Zo zouden leerkrachten 
zaakvakken veel beter weten welke taalvaardigheden een leerling op welk moment aangereikt 
krijgt of onder de knie zou moeten hebben en welke systematiek of hulpmiddelen de leerling 
hiervoor aangeboden krijgt. Omgekeerd zouden de collega’s Nederlands van ons ook kunnen 
horen wat onze noden en vragen zijn, waar eventuele weerstanden zitten, hoe zij ons kunnen 
ondersteunen door in hun lessen te werken met schema’s, schrijfkaders, samenvattingen, … 
die gebaseerd zijn op teksten en leerstof die ook op dat moment in andere vakken worden 
behandeld. Op die manier verandert leerstof in hulpmiddelen, zien leerlingen dat het tools 
zijn die ze dagelijks kunnen gebruiken.

Op dit moment kruipt er in heel wat scholen in Vlaanderen tijd en energie in persoonlijke 
initiatieven om leerlingen op deze manier te ondersteunen. Door tijdsgebrek vrees ik dat 
het heel kleinschalig blijft. Misschien moet er gezocht worden naar manieren om dit ook in 
handboeken en handleidingen te krijgen zodat meer leerlingen er van kunnen profiteren.

Dat geldt ook voor de lerarenopleidingen. Ook daar zijn er persoonlijke initiatieven. Ook 
daar zijn er docenten of afzonderlijke opleidingen die stappen zetten. Maar ik merk 
ook nog regelmatig dat studenten die stage lopen op een school totaal niet vertrouwd 
zijn met talenbeleid en ook dat pas afgestudeerde collega’s nog met heel wat vragen en 
misverstanden rond taalgericht lesgeven blijven zitten. Aandacht hebben voor context, 
interactie en taalsteun is ook bij hen zeker nog geen reflex. Als zij dan als leraar starten in 
een multiculturele school of zelfs maar enkele leerlingen hebben met taalproblemen, is het 
voor die leerlingen (en voor de leraar) te laat.

Laten we er samen werk van maken.

Bronnen

Eindtermen wiskunde voor het secundair onderwijs, raadpleegbaar op http://www.ond.
vlaanderen.be/dvo/
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Het project ‘Taalontwikkelend Lesgeven’ 

Dorothea Van Hoyweghen 
Gewestcoördinator neerlandistiek Orde van den Prince

Het Gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen van de Orde van den Prince5 werkt samen met de 
lerarenopleidingen van de Arteveldehogeschool en van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 
(Aalst en Sint-Niklaas) het project taalontwikkelend lesgeven uit. 

Aan de basis van dit project ligt onze groeiende zorg om de soms falende starttaal- en 
academische taalcompetentie van heel wat studenten die vandaag de lerarenopleiding 
aanvangen. 

De talige problemen zijn vaak het gevolg van de diverse instroom aan studenten en van de 
complexe socioculturele onderwijsrealiteit van vandaag. Een moeilijke start kan een drempel 
opwerpen voor taalzwakkere studenten die om allerlei redenen nog moeten werken aan het 
verwerven van basale taalvaardigheden of die worstelen met het academisch taalgebruik in 
de lerarenopleiding. Het kan zowel gaan om wie van huis uit Nederlandstalig is als wie een 
andere culturele of talige achtergrond heeft. Gebrek aan aandacht en zorg voor taal heeft 
vaak kwaliteitsverlies van het onderwijs in het algemeen tot gevolg. 

Onze overtuiging is dat een goed uitgebalanceerd en breed gedragen taalbeleid, met 
taalondersteuning op maat en met taalgericht vakonderwijs, de kansen op effectief leren en 
doorstromen verhoogt. Bovendien zijn niet alleen taalzwakke, maar alle studenten gebaat met 
verhoogde aandacht voor de talige competenties. 

Uiteraard moet het Vlaamse onderwijsbeleid zijn verantwoordelijkheid nemen op het gebied 
van kwalitatief hoogstaand taalonderricht. De overheid moet dus enerzijds zorgen voor 
aangepaste en geactualiseerde eindtermen en ontwikkelingsdoelen Nederlands, die op het 
einde van de derde graad secundair onderwijs voldoende sporen met de vereiste taalvaar-
digheid en kennis bij de start van de lerarenopleiding en van het hoger onderwijs in het 
algemeen. Anderzijds moeten ook onze basis- en secundaire scholen voldoende talige eisen 
durven stellen. Zij moeten beseffen dat een taalbeleid veel meer omvat dan het afnemen 
van een taaltoets alleen. De hogescholen en zeker de lerarenopleidingen kunnen echter niet 
afzijdig blijven als het op talige voorwaarden en op taalondersteuning van hun studenten 
aankomt. 

Omdat een taalbeleid ontwikkelen een complexe en veeleisende opdracht is voor de leraren-
opleidingen, zeker in de hogescholen en in de centra voor volwassenenonderwijs, verdienen 
deze instellingen onze aandacht en ondersteuning. 

Taalontwikkelend lesgeven veronderstelt in de eerste plaats sensibilisering en professiona-
lisering van alle docenten (en niet alleen van docenten taal). Omdat we de mogelijkheden van 
het project wilden aftasten, zijn we een jaar geleden gestart met de ondersteuning van de 
docenten bachelor kleuter-, lager en secundair onderwijs van twee hogescholen. Dit gebeurde 
via uitstekende sessies taalontwikkelend lesgeven verzorgd door Lieve Verheyden van het 
Centrum voor Taal en Onderwijs van de Katholieke Universiteit van Leuven. 

5 De Orde van den Prince is een Nederlands-Vlaamse culturele vereniging die zich richt op wat Nederland en Vlaanderen 
bindt op het vlak van taal en cultuur.
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Dit werkjaar richten we ons naar de studenten uit de lerarenopleiding bachelor kleuter-, lager 
en secundair onderwijs van de twee hogescholen. Met de ondersteuning van de pedagogische 
begeleiding zorgen wij voor vijf korte instructiefilmpjes waarbij leraren uit het kleuter- en 
basisonderwijs en uit de drie graden van het secundair onderwijs op een taalontwikkelende 
manier lesgeven. Onder meer de docenten didactiek zullen de filmpjes als lesmateriaal 
gebruiken. De studenten zullen ze kunnen raadplegen op het elektronische platform van hun 
hogeschool. 

Onze ultieme bedoeling is meer hogescholen met een lerarenopleiding betrekken bij het 
tweede deel van dit project. De filmpjes zullen op het einde van dit academiejaar dan ook 
beschikbaar zijn voor alle lerarenopleidingen die er naar vragen6.

Het uitgangspunt van de filmpjes vormen activiteiten (1ste kleuterklasje) en lessituaties 
wereldoriëntatie (lager onderwijs), natuurwetenschappen (eerste graad S.O.), economie (2de 
graad aso) en project algemene vakken (3de graad bso), waarbij we uitgaan van de principes 
van taalontwikkelend onderwijs. De werken van Maaike Hajer en Theun Meestringa dienen 
daarbij als vertrekbasis. De uitgangspunten zijn dus steeds: onderwijs dat contextrijk is, vol 
interactiemogelijkheden zit en waarbij voldoende taalsteun geboden wordt. De nadruk ligt 
op mogelijkheden tot taalontwikkeling en taalproductie via een ruim taalaanbod, taalruimte 
en taalfeedback in alle lessen. Een positief, veilig en rijk leerklimaat scheppen, aansluiten 
bij de voorkennis van de leerlingen en zorgen voor een motiverende insteek vormen steeds 
de start. Betekenisvolle opdrachten geven, die intrigerend zijn naar inhoud, uitdagend en 
grensverleggend naar complexiteit, relevant en herkenbaar naar gebruik, vormt steeds het 
middendeel. Taalsteun wordt geboden onder meer door gebruik te maken van schrijfkaders, 
kijkwijzers en stappenplannen bij bv. spreek- en schrijfopdrachten. Strategieën die de leraar 
in de lessen Nederlands aanbiedt, worden ook gebruikt in andere lessen. 

Bij bijvoorbeeld de les economie gaan leerlingen uit de studierichtingen Economie-Moderne 
Talen en Economie-Wiskunde in stam- en expertgroepen op basis van bronnenmateriaal op 
zoek naar verschuivingen op de arbeidsmarkt. Hierbij moeten zij gebruik maken van leesstra-
tegieën op het vlak van zoekend of verkennend en nadien verdiepend of intensief lezen. De 
verworven economische begrippen en hun verklaring noteren zij in een schriftje dat zij in de 
volgende leerjaren verder aanvullen. De experten moeten niet alleen de wijzigingen op de 
arbeidsmarkt opzoeken, zij moeten voor hun medeleerlingen van de stamgroepen ook een 
korte maar heldere, mondelinge uiteenzetting kunnen houden over die wijzigingen. Als vorm 
van peerevaluatie wordt de les afgerond met een inhoudelijke en vormelijke reflectie. 

De effecten van een integraal taalbeleid zijn wellicht slechts op langere termijn voelbaar, 
doordat ze beïnvloed worden door een veelheid aan factoren. Bovendien vraagt een taalbeleid 
de uitbouw van een visie, een strategie, kennis van zaken, actie, evaluatie en optimalisatie. De 
ondersteuning die wij als Orde van den Prince bieden voor één facet van dat taalbeleid, staat 
uiteraard niet geïsoleerd van de rest van de noodzakelijke processen en acties. Ons aanbod 
is faciliterend en complementair. Het vormt slechts één onderdeel van een heel raderwerk, 
dat in beweging moet komen of blijven in de lerarenopleidingen zelf. Het echte werk wordt 
verzet door de docenten in de lerarenopleidingen. Taalcoördinatoren en taaldocenten vormen 
hefbomen voor taalontwikkelend onderwijs, maar zij alleen kunnen het taalbeleid van de 
lerarenopleiding niet schragen, zeker niet als zij niet de nodige tijd en ruimte krijgen voor 

6 dorothea.van.hoyweghen@skynet.be



160

die zware opdracht. We hopen dat ons project ook op dat gevoelige aspect de aandacht helpt 
vestigen.
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Consultatie 

Na de bekendmaking van de peilingsresultaten werd iedereen uitgenodigd om deel te 
nemen aan het kwaliteitsdebat via een open consultatieronde: respondenten konden hun 
stem laten horen door een korte vragenlijst te beantwoorden. We ontvingen een reactie van 
de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!, zes vakgroepen, een verantwoordelijke 
taalbeleid van een school, zes leerkrachten en een medewerker van de informatiedienst 
van een gemeente . Hieronder volgt een synthese van de reacties per consultatievraag. Er 
werd geen kwantitatieve verwerking gemaakt. Het gaat om kwalitatieve gegevens die ook 
zo moeten gelezen worden. Ze geven trends aan en kunnen ideeën genereren voor het 
kwaliteitsdebat tijdens de conferentie. 

Vraag 1

Zowel in aso, kso als tso verwachten leerkrachten dat meer dan 90 procent van hun 
leerlingen de eindtermen lezen en luisteren bereiken. Het aantal leerlingen dat in 
werkelijkheid de eindtermen beheerst is vooral in tso en kso beduidend lager (ongeveer 75 
procent van de kso-leerlingen en 70 procent van de tso-leerlingen). Hoe komt het dat tso- 
en kso-leerkrachten hun leerlingen te hoog inschatten?

Een vakgroep was verrast door het feit dat leerkrachten doorgaans hun leerlingen zo hoog 
inschatten. Andere respondenten zagen wel mogelijke verklaringen voor de overschatting 
door de leerkrachten tso-kso. 

Volgens sommige respondenten hebben leerkrachten lagere verwachtingen ten opzichte van 
kso-tso-leerlingen. Leerkrachten groeien in de loop der jaren mee met het niveau van de 
leerlingen, zijn snel tevreden met de progressie die leerlingen maken en leggen daardoor de 
lat te laag.

Er is ook de impact van maatschappelijke veranderingen. Buiten de school is de nood voor de 
leerlingen om teksten op structurerend niveau te verwerken, sterk verminderd. Ze werken 
vooral met elektronische teksten als webpagina’s. Die zijn voorgestructureerd door o.a. het 
gebruik van links. 

Meerdere respondenten zien een mogelijke verklaring in de eigenheid van tso-leerlingen.  
Ze willen vaak stoer overkomen en gaan er snel vanuit dat ze het wel zullen kunnen. Ze 
stellen ook minder hoge eisen aan zichzelf: ze nemen niet voldoende tijd om hun toetsen 
grondig in te vullen en ze zijn sneller tevreden met hun resultaten, het volstaat voor hen om 
de helft van de punten te halen. Volgens een vakgroep overschatten leerkrachten wel eens 
de studie-ijver van hun leerlingen. Deze leerlingen halen vooral punten op vaardigheden (en 
minder op ingestudeerde kennis). 
Een mogelijke verklaring is de grote heterogeniteit van tso-leerlingen op het vlak van 
taalvaardigheid, waardoor de leerlingprestaties bij klassieke taaltaken ook sterk uiteen zullen 
lopen. 
Daarnaast liggen de eisen voor lees- en luistervaardigheid wellicht hoger in het aso dan in 
tso. Bij tso-leerlingen moeten lees- en luistervaardigheid constructief aangebracht worden. In 
richtingen die niet direct de taalsterke leerlingen aantrekken - zoals de industriële - moet dat 
zelfs met meer ondersteuning. 

Respondenten wijzen op het belang van de beginsituatie en de thuissituatie van de leerlingen. 
Sommige scholen stellen vast dat een aantal leerlingen het vereiste leesniveau van de lagere 
school niet haalt. Hun beginsituatie stemt niet overeen met de beginsituatie waar het 
leerplan vanuit gaat. De beginsituatie is bovendien van groot belang om na te gaan welke 
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‘vorderingen’ de leerling maakt in de school. Deze thuissituatie bepaalt o.a. of leerlingen 
gemakkelijk(er) bereid zijn om inspanningen te leveren en om leesplezier te ontdekken.  
Men kijkt in dit verband echter ook in eigen boezem. Sommige leerkrachten vragen zich 
dan ook af of ze misschien nog te vaak vertrekken van verkeerde veronderstellingen over de 
beginsituatie van hun leerlingen. Voor lezen gaan leerkrachten er misschien te snel vanuit dat 
leerlingen teksten benaderen zoals leerkrachten dat zelf doen. Leerlingen hebben echter veel 
minder leeservaring. Leerkrachten veronderstellen misschien ook te snel dat leerlingen goed 
kunnen luisteren omdat ze tot een uitgesproken mondige generatie behoren die veel luister-
mogelijkheden krijgt. Mogelijk zorgt het grote aanbod en de snelle communicatie er echter 
voor dat leerlingen anders of oppervlakkiger luisteren. Het zou wellicht interessant zijn om 
na te gaan hoe leerlingen spontaan luisteren of omgaan met geschreven tekst.

Men kijkt in dit verband echter ook in eigen boezem. Sommige leerkrachten vragen zich 
dan ook af of ze misschien nog te vaak vertrekken van verkeerde veronderstellingen over de 
beginsituatie van hun leerlingen. Voor lezen gaan leerkrachten er misschien te snel vanuit dat 
leerlingen teksten benaderen zoals leerkrachten dat zelf doen. Leerlingen hebben echter veel 
minder leeservaring. Leerkrachten veronderstellen misschien ook te snel dat leerlingen goed 
kunnen luisteren omdat ze tot een uitgesproken mondige generatie behoren die veel luister-
mogelijkheden krijgt. Mogelijk zorgt het grote aanbod en de snelle communicatie er echter 
voor dat leerlingen anders of oppervlakkiger luisteren. Het zou wellicht interessant zijn om 
na te gaan hoe leerlingen spontaan luisteren of omgaan met geschreven tekst.

Volgens sommige respondenten heeft dit te maken met de opleiding van de leerkrachten. 
Ze overschatten hun leerlingen omdat in de lerarenopleiding nog te veel de klemtoon ligt 
op goed geschreven journalistieke en literaire tekstsoorten en te weinig op technisch-
pragmatische tekstsoorten. Daarnaast hebben de meeste tso-kso-leerkrachten zelf een 
aso-opleiding achter de rug. 

Een respondent wijst erop dat leerkrachten veel inspanningen leveren om met hun leerlingen 
de eindtermen te bereiken. Misschien gaan ze er nog te vaak vanuit dat leerlingen de 
eindtermen ook bereikt hebben als de leerkracht er aan gewerkt heeft. 

Men ziet een aantal verklaringen in de didactische aanpak en de evaluatiepraktijk: 

• Er wordt te weinig en te weinig systematisch aandacht besteed aan de verschillende 
strategieën. In de nieuwe eindtermen werden de strategieën nog sterker beklemtoond. 
Ook in de leerplanimplementatie wordt de klemtoon op de strategieën gelegd.

• Er is te weinig variatie in de teksttypes, tekstsoorten en de abstracte taal waarmee 
leerlingen geconfronteerd worden in de lessen. Bij de evaluatie vertrekt men ook vanuit 
wat werd aangeboden tijdens de lessen. Leerlingen hebben moeite met ongeziene 
tekstsoorten en teksttypes.

• De concretisering van de verwerkingsniveaus (i.c. het structurerende en het beoordelende 
niveau) door de leerkrachten is dikwijls niet correct. Zeker bij de toetsing van luistervaar-
digheid zijn vooral opdrachten op beschrijvend niveau aan de orde; bij het beoordelende 
niveau beperkt men zich dikwijls tot de vraag om een eigen mening te formuleren. Bij de 
evaluatie werkt men te vaak met algemene criteria en te weinig op criteria die relevant 
zijn voor het verwerkingsniveau.

• Leerkrachten gebruiken de evaluatie te weinig als middel van leerbegeleiding en te 
exclusief als basis voor attestering. Resultaten van evaluatie worden te weinig ingezet in 
de cyclische beweging om de leerlingen tot een hoger (verwerkings)niveau te begeleiden.
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Vraag 2

Leerlingen die veel leesplezier beleven, presteren beter voor lezen en luisteren. Daarnaast 
hebben leerlingen vooral moeite met complexe teksten waarvan het onderwerp niet 
aansluit bij hun leefwereld. Hoe kunnen leerkrachten of andere betrokkenen erin slagen het 
leesplezier te verhogen en tegelijk te werken met die complexere teksten?

Men stelt vast dat leesplezier nog te weinig aan de orde is in het talenonderwijs. 

Leesplezier wordt nog te veel verengd tot ‘verplichte huislectuur’. De titels op de keuzelijsten 
beantwoorden bovendien dikwijls niet aan de interesses van de leerlingen. Leerkrachten 
dringen nog te veel hun eigen voorkeur op aan de leerlingen. Een respondent bevestigt dat 
in het aso de keuze van de boeken nog hoofdzakelijk bepaald wordt door ‘de canon’, wat 
leerkrachten zelf tijdens hun studies hebben gelezen of wat de leerlingen volgens hen zeker 
gelezen zouden moeten hebben. 

Verschillende respondenten zijn het erover eens dat de introductie van het principe van 
‘vrij lezen’ een oplossing zou kunnen bieden. Daarbij kiezen leerlingen vrij hun teksten en 
boeken. Deze teksten mogen complexer zijn dan de teksten die ze in een zuiver schoolse 
context aankunnen, aangezien de intrinsieke leesmotivatie leerlingen helpt om tot die 
complexere teksten door te dringen. Door een zicht te houden op de keuze van de teksten 
door de leerlingen krijgt de leerkracht meer vat op de leefwereld en de belevingswereld van de 
leerlingen en kan de tekstkeuze worden aangepast. Leerlingen die teksten te lezen krijgen 
die aansluiten bij hun belevingswereld (d.i. hun interesses, wat hen aangrijpt) – of waarbij 
de leerkracht expliciet een brug heeft geslagen tussen de wereld van de leerling en de wereld 
van de tekst – kunnen veelal complexere teksten aan. Meerdere respondenten vinden het 
belangrijk dat de teksten aansluiten bij de leefwereld en de ontwikkeling van de leerlingen. 
Daardoor zullen de teksten de leerlingen ook meer boeien. 

Er is nood aan een leerlijn voor lezen. Leerlingen lezen veel tekstmateriaal, maar vooral 
tekstmateriaal dat is voorgestructureerd en tekstmateriaal met veel visuele ondersteuning 
(webpagina’s met hyperlinks). De leerlijn moet dus niet enkel betrekking hebben op de 
inhoudelijke, maar ook op de vormelijke complexiteit van teksten. Het begrip ‘moeilijke 
teksten’ wordt nog te eng geïnterpreteerd als ‘inhoudelijk moeilijke teksten’. Die leerlijn moet 
ook horizontaal worden uitgebouwd: er moet gekeken worden naar het tekstmateriaal dat 
leerlingen in de zaakvakken moeten gebruiken. 

Het lezen van literaire teksten moet een plaats blijven krijgen in het onderwijs. Maar 
leesplezier wordt nog te veel exclusief wordt gekoppeld aan fictie en literatuur, terwijl veel 
leerlingen leesplezier beleven aan zakelijke teksten over onderwerpen die hen interesseren. 
Binnen het tekstmateriaal dat leerlingen gebruiken in de zaakvakken kan ook een leerlijn 
aangegeven worden.  
Leerlingen bouwen leeservaring op met complexe teksten binnen en buiten hun vakgebied. Ze 
staan daarvoor open als er voldoende variatie is qua vaardigheden, werkvormen en media. 

Enkele respondenten zien een verband tussen de opdrachten die leerlingen krijgen bij 
het lezen en het leesplezier. Een vakgroep vindt het belangrijk om lezen te koppelen aan 
een opdracht. Zo lezen leerlingen met een duidelijk doel waarop ze hun strategie kunnen 
afstellen. Een respondent vindt dat de opdrachten vaak contraproductief zijn (schrijf er 
een gedicht bij, maak er een toneelstuk van). Een andere respondent beaamt dat er een 
onterechte exclusieve koppeling wordt gemaakt tussen leesplezier, fictie en controle. De 
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controle neemt dikwijls de vorm aan van syntheses, verslagen, lectuurfiches. Voor heel wat 
leerlingen vergalt dit het leesplezier. Leerlingen hebben behoefte aan lezen dat ook eens 
‘niet-schools functioneel’ is. 

Het begrip ‘tekst’ wordt nog te exclusief gekoppeld aan zijn klassieke verschijningsvorm – 
gedrukte (boek)tekst. De meeste leerlingen lezen eigenlijk wel veel en beleven veel leesplezier 
maar dan vooral aan teksten in moderne verschijningsvormen zoals webpagina’s. De moderne 
media bieden heel wat mogelijkheden die in de klas niet of te weinig aan bod komen, maar 
die een perfecte opstap kunnen zijn naar literatuur: film en tekenfilm, strips en graphic 
novels.  
Meerdere respondenten bevestigen dat verschillende media mogelijkheden bieden om het 
leesplezier te bevorderen. Het lezen kan gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een filmpje zodat 
leerlingen zich al een visueel beeld kunnen vormen van waarover de tekst gaat. Het internet 
biedt mogelijkheden om te differentiëren. 

Verschillende respondenten vinden dat de leerkracht nog meer een rolmodel kan zijn voor 
de leerlingen. Ze geven daarbij ook een aantal suggesties. Als leerkracht kan je een beter 
rolmodel zijn door 

• zelf veel te lezen en boeiend en wervend over die lectuur te vertellen;

• zelf zo veel mogelijk te verwijzen naar de actualiteit, leerlingen aan te sporen om veel te 
luisteren naar nieuwsberichten, en er zelf over vertellen in de klas. Voorlezen uit kranten 
en leerlingen stimuleren om dagelijks kwaliteitsvolle kranten te lezen. Dat bevordert hun 
kennis en algemene cultuur en breidt hun woordenschat uit.

• zelf enthousiast te zijn.  

Daarnaast zochten respondenten ook naar motiverende werkvormen, zoals 

• projectmatig werken rond thema’s die inspelen op de actualiteit zoals misdaad, 
prijswinnaars, migranten, debutanten, misdaad, Brusselmans, Verhulst. Een vakwerkgroep 
kan daarvoor samen pakketten ontwikkelen.

• durven werken met complexere teksten die aansluiten bij de actualiteit

• leerlingen prikkelen met fragmenten en de boeken makkelijk bereikbaar maken voor de 
leerlingen (bijvoorbeeld in een klasbibliotheek of schoolbibliotheek) 

• klassikaal genietend lezen

• werken met activerende werkvormen

• een brede context aanbieden

• de leerlingen zelf beoordelingscriteria laten afleiden

• zelf-/peerevaluatie toepassen

• schema’s aanreiken 

• de klemtoon leggen op leesstrategieën

• leerlingen oriënteren en voorbereiden op de lees- en luistertaak

Enkele respondenten wijzen erop dat we moeten beseffen dat sommige leerlingen gewoon 
niet graag lezen … Je kan leesplezier niet opdringen. 
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Vraag 3

Globaal zijn de peilingsresultaten goed, maar er zijn duidelijk ook een aantal werkpunten. 
Welke van die werkpunten vindt u het belangrijkst? En welke ondersteuning is daarvoor 
nodig?

Respondenten halen de volgende werkpunten en problemen aan: 

• Het feit dat niet zozeer de leerlingen die veel uren taal hebben sterk scoren (moderne 
talen), wel de leerlingen uit aso- en tso-richtingen die veel tekstmateriaal moeten 
structureren en beoordelen.

• De minder goede prestaties van anderstalige leerlingen en taalzwakke leerlingen

• Het onderwijs slaagt er niet altijd in om sociaal kwetsbare leerlingen sociaal weerbaarder 
te maken, bijv. met betrekking tot teksten en media die daar specifiek op inspelen. De 
leerlingen slagen er dikwijls niet in om het tekstdoel correct te bepalen. In het verlengde 
daarvan stelt men vast dat leerlingen het soms moeilijk hebben om een onderscheid te 
maken tussen feiten en meningen. 

• De leerlingen hebben moeite met het bewerken, ordenen, interpreteren en evalueren van 
informatie. Ze scoren het zwakst voor de verwerkingsniveaus en voor de strategische 
vaardigheden – net die zijn cruciaal voor de zaakvakken en voor levenslang leren. Het 
gaat bovendien dan om leerlingen uit richtingen met meer sociaal zwakkere leerlingen. 
Daardoor worden hun emancipatiekansen verder verminderd.

• De geringe motivatie van de leerlingen 

• De beperkte woordenschat van de leerlingen, en hun problemen met begrijpend en 
verklarend lezen.

Respondenten suggereren verschillende mogelijke oplossingen en vormen van ondersteuning:

• Leerkrachten talen moeten vertrekken van een goede beginsituatieanalyse, die vooral 
moet peilen naar de vaardigheden en minder naar de kennis.

• Leerkrachten talen moeten hun leerlingen meer doelgericht begeleiden naar de beheersing 
van strategische vaardigheden en de ‘hogere’ verwerkingsniveaus.

• Er is nood aan een gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef tussen taalleerkrachten en 
leerkrachten zaakvakken voor het realiseren van een aantal taalvaardigheidsdoelen.

• Meer aandacht voor taalgericht vakonderwijs en taalontwikkelend werken in de 
zaakvakken. Leerkrachten zaakvakken moeten meer inzicht hebben in de (complexiteit 
van de) talige doelen en van de taal van hun vak. Dat gaat verder dan enkel woordenschat 
en vaktaal, het gaat om specifieke talige vaardigheden. Het halen van die taaldoelen is in 
de eerste plaats de opdracht van de leerkracht Nederlands, het zaakvak biedt wel oefen- 
en ondersteuningsmogelijkheden. 

• De leerkracht van het zaakvak moet specifieke talige doelen stellen die betrekking hebben 
op de ontwikkeling van de specifieke taal van dat zaakvak. Die taaldoelen kunnen worden 
opgenomen in de leerplannen.

• De zaakvakken moeten mee helpen om de complexere verwerkingsniveaus te realiseren. 
In alle vakken moet er systematisch aandacht besteed worden aan structurerende en 
beoordelende opdrachten. Bij de ondersteuning moet er meer gebruik gemaakt worden 
van visualiserende schema’s.
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• Meer aandacht voor werk- en groeperingsvormen die de actieve verwerking van teksten 
door de leerlingen noodzakelijk maken. In veel lessen gebeurt de structurering nog te 
veel door de leerkracht.

• Het is belangrijk om schema’s aan te bieden en leesstrategieën geleidelijk aan te leren, 
zodat leerlingen in de toekomst minder problemen hebben met het structurerende en 
beoordelende verwerkingsniveau.

• Men moet de toepassing van woordleerstrategieën blijven inoefenen. De context waarin 
het woord gebruikt wordt, biedt cruciale informatie, net als de woordstammmen 
uit andere talen. Het is belangrijk om in de lessen Nederlands de link te leggen met 
begrippen uit andere vakken.

• Extra taalondersteuning (GOK-begeleiding) is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de 
achterstand van taalzwakke leerlingen en GOK-leerlingen zo snel mogelijk bijgewerkt 
wordt. Iedere leerkracht moet voor deze leerlingen in de eerste plaats een taalleerkracht 
zijn.

• Er is onderzoek nodig naar de taaltaken en teksttypes die relevant zijn in de industriële, 
commerciële, medische en culturele sector. Herkenbare, korte interessante taken 
kunnen motiverend zijn voor de leerlingen, bv. verkoopsgesprek elektronica, presentatie 
designobject, brief inlichtingen. Als interessante bron wordt verwezen naar de reeks 
“Oxford English for careers: engineering, commerce, nursing, tourism. 

• In richtingen met taalzwakke leerlingen zijn audiovisuele en ict-ondersteuning een must. 
Een pc en een beamer zouden tot de standaarduitrusting van een klaslokaal moeten 
behoren. In de didactiek moet mediagebruik goed gestuurd worden om lesuurvullende 
dvd- en ict-sessies te vermijden.

• Leerlijnen uitwerken en meer oog hebben voor leerlijnen.

• Meer aandacht voor samenwerkend leren en competentieleren op klas- en schoolniveau, 
met ondersteuning via nascholing, community en intervisie.

• Meer ondersteuning van de directie voor de taalleerkrachten.

Enkele leerkrachten halen in deze context het kennis-vaardigheden debat aan. Een leerkracht 
beklemtoont het belang van kennisverwerving met het oog op de overgang naar het hoger 
onderwijs. Het ontwikkelen van vaardigheden mag niet ten koste gaan van het verwerven van 
kennis. Kunnen leren en studeren is noodzakelijk in het hoger onderwijs. Daarom moet er 
meer geïnvesteerd worden in leren leren en leren studeren gedurende de hele schoolloopbaan. 
Een andere leerkracht vindt het belangrijk dat vaardigheden geïntegreerd worden aangebracht 
en wijst erop dat de lerarenopleiding daar ook toe kan bijdragen.

Vraag 4

Ook de resultaten op de praktische proef spreekvaardigheid (een sollicitatiegesprek 
voeren) zijn over het algemeen goed. Qua verstaanbaarheid en vlotheid scoren leerlingen 
tso minder goed: meer dan 20 procent is onvoldoende verstaanbaar en bijna 40 procent 
spreekt niet vlot tijdens het sollicitatiegesprek. Hoe kan dat resultaat opgekrikt worden?

Leerkrachten vinden het moeilijk om in een schoolse context een aantal spreekdoelen te 
realiseren. Men vraagt dat er in het onderwijs in het algemeen meer aandacht gaat naar 
spreekvaardigheid. Daarbij moeten veel meer diverse spreeksituaties aan bod komen en 
moet er meer systematische aandacht zijn voor de spreekvaardigheid op de verschillende 
verwerkingsniveaus. Verschillende respondenten zijn het ermee eens dat leerlingen voor de 
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ontwikkeling van hun spreek- en gespreksvaardigheid voldoende oefenkansen moeten krijgen 
op school. Dat kan door

• voldoende spreekopdrachten te geven met voldoende aandacht voor articulatie en tempo 

• te oefenen met rollenspelen in de derde graad en door de focus weg te halen van het 
(vooral voorbereidende) geschreven werk (sollicitatiebrief, CV) naar het uitvoerende 
niveau: telefonisch een afspraak maken en sollicitatiegesprek oefenen

• de complexiteit van spreekopdrachten gradueel op te bouwen; men kan dan starten met 
minder complexe spreekopdrachten, zoals het baliegesprek (bank, reisbureau) en het 
interview. Men kan daarbij veel ondersteuning bieden met audio-visuele voorbeelden van 
goede en slechte praktijk. 

• meer aandacht te besteden aan uitspraak tijdens het gewone lesverloop en door op het 
vlak van uitspraak de lat hoger te leggen als leerkracht

Door meer spreekoefeningen te doen, krijgen faalangstige leerlingen de kans om in een 
veilige context te oefenen en meer vertrouwd te raken met voor hen ongewone situaties 
(zoals een sollicitatiegesprek). 

Minder verstaanbaar spreken of niet vlot spreken heeft immers niet altijd te maken met 
taalvaardigheid, maar vaak ook met een gebrek aan zelfvertrouwen. Wie goed voorbereid aan 
een sollicitatiegesprek begint (even surfen naar de website van het bedrijf, voldoende kennis 
van de jobinhoud, …) zal automatisch al met een geruster gemoed aan het gesprek beginnen. 

Sommige respondenten zien het realiseren van spreekdoelen als een gedeelde verantwoor-
delijkheid voor leerkrachten talen en leerkrachten van de andere vakken. Alle leerkrachten 
moeten op zoek gaan naar functionele contexten om de doelen met betrekking tot ‘spreken 
voor onbekende volwassenen’ en met betrekking tot ‘formele taalregisters’ te oefenen met 
de leerlingen. Een mogelijke functionele situatie is het mondelinge examen als dat op een 
correcte manier wordt geëvalueerd (met een scheiding tussen vakinhouden en spreekvaar-
digheid). Er wordt ook meer aandacht gevraagd voor werk- en groeperingsvormen die 
de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen stimuleren (activerende en taalrijke 
werkvormen) in alle vakken. Sommige leerkrachten Nederlands vragen aan leerkrachten van 
andere vakken om de principes van Nederlands toe te passen, zo krijgen leerlingen meer 
leerkansen en ook meer vertrouwen. 

Een aantal respondenten zien mogelijkheden om de evaluatie van spreekvaardigheid te 
optimaliseren. De evaluatie is nu nog te veel uitsluitend productgericht. Ze moet meer 
procesgericht zijn en moet de leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling als spreker. De 
evaluatie moet ook meer gericht zijn op criteria die betrekking hebben op het structurerende 
of beoordelende verwerkingsniveau - die hun plaats kunnen hebben naast meer algemene 
criteria. Het is bovendien belangrijk dat leerlingen vooraf op de hoogte zijn van de beoorde-
lingscriteria (bv. via een checklist) en dat de leerkracht bij spreekoefeningen feedback geeft 
over de positieve punten en de werkpunten. 

Men vraagt meer aandacht voor Standaardnederlands bij de leerlingen. Leerlingen zien 
onvoldoende het belang van standaardtaal in en hebben moeite met het overschakelen naar 
het Standaardnederlands als ze voor de klas of voor een groep moeten praten. Leerlingen zijn 
onvoldoende bereid om helder en verstaanbaar te communiceren. Leerkrachten vinden het 
moeilijk om leerlingen te overtuigen en voelen zich daarbij niet gesteund door de media (die 
ook soepelere normen hanteren voor het taalgebruik van presentatoren). 
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Sommige respondenten geven aan dat er te weinig uren Nederlands zijn in de derde graad 
om voldoende spreekopdrachten te houden met vaak erg grote klasgroepen. Er is ook een 
suggestie om Nederlandse, Franse en Duitse correspondentie en solliciteren verplicht in te 
voeren.

Vraag 5

Rond welke aspecten van taal hebt u ooit al samengewerkt met collega’s van andere 
vakken? Hoe hebt u die samenwerking ervaren? Voor welke andere aspecten kunnen 
leerkrachten Nederlands en andere vakleerkrachten zinvol samenwerken?

Sommige respondenten geven aan dat de samenwerking tussen Nederlands en andere vakken 
zeer beperkt is, anderen rapporteren over verschillende vormen van samenwerking of zien ook 
mogelijke nieuwe initiatieven. Ze ervaren samenwerking als verrijkend. Men geeft wel aan dat 
samenwerking pas mogelijk is als men daarvoor de nodige ondersteuning krijgt. Organisa-
torische beperkingen en tijdsdruk worden gerapporteerd als negatieve aspecten. Hieronder 
volgt een overzicht van de verschillende (mogelijke) samenwerkingsinitiatieven.

Samenwerking op het niveau van leerplannen 
Men geeft aan dat samenwerking met andere vakken niet gemakkelijk is omdat ieder zijn 
eigen leerplan moet realiseren. Een respondent geeft aan dat samenwerking mogelijk is 
door aandacht te vragen voor taaldoelen in de verschillende leerplannen. Men kan daarbij 
bijvoorbeeld nagaan welke taaldoelen essentieel zijn voor de verschillende zaakvakken. 

Samenwerking met taalvakken 
Tussen leerkrachten Nederlands en leerkrachten moderne vreemde talen wordt rond volgende 
onderwerpen samengewerkt

• grammatica: zinsontleding (Duits en Nederlands) 

• Nederlandse en anderstalige poëzie

• vertaling

• Talendag

• Gedichtendag

• Engels, Frans en Nederlands kunnen perfect gecombineerd worden, aangezien in 
literatuur vaak dezelfde periodes behandeld worden. Daarbij kunnen leerkrachten 
afspraken maken zodat de ene leerkracht een auteur leest in het Frans, een andere in het 
Nederlands en nog een andere in het Engels, op die manier krijgen leerlingen een vrij 
goed overzicht. 

Samenwerking met geschiedenis 
Ook voor geschiedenis worden verschillende gezamenlijke projecten of onderwerpen voor 
samenwerking gesuggereerd:

• studiereis naar de Westhoek/in Flanders Fields; 

• projectweek rond de Eerste Wereldoorlog met workshops als kindsoldaten, artillerie, 
gifgas maar ook brieven van frontsoldaten, de Eerste Wereldoorlog in de jeugdliteratuur 
en oorlogsgedichten. 

• politieke geschiedenis 

• nazisme 
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Een respondent geeft aan dat het vakoverschrijdend samenwerken tussen Nederlands en 
geschiedenis werkt omdat de sociaal-culturele achtergrond in literatuur een grote rol speelt.

Samenwerking op het vlak van de geïntegreerde proef 
Bijna alle respondenten rapporteren (mogelijkheden tot) samenwerkingsverbanden op het vlak 
van de geïntegreerde proef (GIP). 

• Een leerkracht illustreert dat met enkele voorbeelden uit zijn school. Zo werd er 
bijvoorbeeld door een leerkracht Nederlands en een leerkracht van een ander vak 
een sjabloon uitgewerkt dat leerlingen moet helpen om een dossier op te stellen. De 
vakgroepen aardrijkskunde, Engels, elektriciteit, elektronica en mechanica organiseerden 
miniprojecten om de leerlingen beter voor te bereiden op hun eindwerk.

• Een school rapporteert een goede samenwerking tussen verschillende vakken rond 
spreek-, schrijf- en luistervaardigheid. Daarbij is er samenwerking met toerisme, 
aardrijkskunde, natuurwetenschappen, praktijkvakken, economie, taalvakken, PAV in het 
kader van de GIP of van projecten. 

Samenwerking op het vlak van taalbeleid 
Verschillende respondenten rapporteren over samenwerking op het vlak van taalbeleid. 

Samenwerking met zaak- en praktijkvakken 
Daarnaast zijn er volgende samenwerkingsverbanden of mogelijke thema’s waarover men 
samenwerking mogelijk of nodig acht:

• Nagaan welke strategieën passen bij welke zaakvakken 

• Reflectieve teksten/verslagen schrijven 

• Talige vaardigheden zoals synthese of interview die ook in niet-taalvakken belangrijk zijn

• Reflecteren over praktijk 

• Administratief en technisch taalgebruik

• Schoolvoorstellingen, film, scenario 

• Schooluitstappen en stadsexploratie

• Milieu, parlement, hedendaagse kunst 

• Bedrijfsbezoeken en mini-onderneming

• Antipestbeleid 

• Comeniusprojecten 

Vraag 6

Welke resultaten vallen het meest op en waarom? Welke (persoonlijke) bedenkingen hebt 
u daarbij? Welke verbeteracties vindt u haalbaar/noodzakelijk? Het kan daarbij gaan om 
verbeteracties op diverse terreinen (op het vlak van eindtermen, leerplannen, lerarenop-
leiding, didactiek, begeleiding, navorming, inspectie, schoolbeleid, overheidsbeleid …)

Een aantal respondenten vindt weinig verrassende resultaten in de peiling. De meeste 
resultaten bevestigen bestaande vermoedens. Zo vond een vakgroep het niet vreemd dat 
leerlingen nog altijd moeilijkheden ondervinden bij het bepalen van het verschil tussen een 
informatieve tekst en een wervende/persuasieve tekst. Dat verschil is ook voor volwassenen 
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niet altijd duidelijk, vooral omdat men wervende teksten vaak met opzet verpakt als 
informatieve teksten. 

De volgende peilingsresultaten zijn de respondenten het meest opgevallen: 

• De minder goede resultaten voor lezen en luisteren van leerlingen uit bepaalde 
tso-studiegebieden. 

• De mindere prestaties van taalzwakke leerlingen en GOK-leerlingen waar onderwijs 
blijkbaar geen antwoord op vindt en het probleem zelfs lijkt te bestendigen of te 
versterken. Die leerlingen bouwen een achterstand op op terreinen die beslissend 
zijn voor sociale weerbaarheid en emancipatie. Dit staat nochtans in contrast met het 
pedagogisch project van veel scholen.

• De mondelinge taalvaardigheid en de sterke reflectiekwaliteiten van de kso-leerlingen.

• De grote verschillen tussen leerling en scholen.

Respondenten suggereren verbeteracties op verschillende terreinen:

Verbeteracties in verband met de lerarenopleiding

• Universiteiten hebben te weinig aandacht voor de lerarenopleiding. Onderwijservaring zou 
een noodzakelijke voorwaarde moeten zijn om didactiek te mogen geven aan kandidaat-
leraren.

• Praktijkassistenten zouden meer academische achtergrond moeten krijgen. 

• De lerarenopleiding zou moeten worden gelijkgeschakeld. Je kiest dan gewoon zelf of 
je eerder in een eerste, een tweede of een derde graad zou willen lesgeven, in meer 
theoretische of meer praktische richtingen. De wedde zou voor iedereen dezelfde kunnen 
zijn. Meer achtergrond en gelijke betaling zou de weerstand tegen vernieuwing moeten 
verminderen.

• Meer aandacht voor taal in de lerarenopleiding en strengere eisen stellen op het vlak van 
taal bij de evaluatie van kandidaat-leraren. 

Verbeteracties op het vlak van eindtermen en leerplannen

• Misschien moeten de eindtermen voor tso in vraag gesteld worden. Zijn ze wel realistisch 
en haalbaar?

• Men vraagt meer aandacht voor spelling (ook in het aso) en voor kennis van 
woordenschat en spreekwoorden in de leerplannen. 

• Men vraagt meer aandacht voor aspecten van leren leren en leren studeren. Leerlingen 
moeten meer inzicht verwerven in teksten, ze moeten schema’s leren maken, leren 
samenvatten en hoofd- en bijzaken leren onderscheiden. 

• Leerplanmakers van alle vakken moeten op één lijn komen zodat er meer aandacht is voor 
taal in alle vakken. 

Verbeteracties op het vlak van lestijden en lessentabellen 

• Men vindt twee uur Nederlands in het tso echt veel te weinig. Maar ook 4 uur Nederlands 
is te weinig voor aso-leerlingen. Men wil graag meer communicatief werken en leerlingen 
spreekoefeningen geven maar dat vergt veel tijd in grote klasgroepen. Men wil ook meer 
kansen geven aan alternatieve evaluatievormen zoals peerevaluatie maar ook dat vergt 
veel tijd.
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• Niet alleen Nederlands maar ook vreemde talen moeten meer aan bod komen in de vier 
onderwijsvormen. Misschien kunnen de uren van een aantal andere vakken worden 
gereduceerd door geïntegreerd les te geven. 

Verbeteracties op het vlak van ondersteuning van leerlinggroepen die in de peiling minder goed 
scoren

• Ons onderwijs bevestigt en bekrachtigt de taalachterstand van taalzwakke leerlingen en 
GOK-leerlingen. Het gaat om een achterstand op terreinen die beslissend zijn voor sociale 
weerbaarheid en emancipatie. 

• GOK-scholen moeten extra ondersteuning (uren) krijgen om de achterstand van hun 
leerlingen weg te werken via een krachtig school- en taalbeleid.

• Driedimensionale, psychomotorische leerlingen zullen altijd minder scoren voor verbale 
vaardigheden. Toch moet ernaar gestreefd worden om met deze leerlingen zoveel 
mogelijk leerwinst te boeken. 

• De mindere resultaten van tso-leerlingen schrijven twee respondenten toe aan het feit 
dat deze leerlingen totaal andere interesses hebben en weinig of niet gemotiveerd zijn 
om het meer “theoretische” aandacht te geven. Het is aan de leerkrachten om Nederlands 
aantrekkelijk te maken voor deze leerlingen. Dat vergt echter een heel andere didactische 
aanpak, en praktische bijscholingen op dit vlak. 

Verbeteracties in verband met uitgeverijen en educatief gebruik van media

• Een goed leerwerkboek met aandacht voor strategieën, duidelijke criteria en boeiende 
teksten is belangrijk om een goede didactiek te stimuleren. 

• De overheid zou uitgeverijen beter moeten assisteren. Nu worden in auteursgroepen soms 
principes gehanteerd en voorstellen gedaan die het Nederlands verstikken.

• Er moet een regeling komen voor educatief gebruik van cd-, dvd- en ict-fragmenten. Nu 
moeten uitgeverijen telkens vragen of ze die mogen gebruiken en of ze daarvoor moeten 
betalen. 

 Verbeteracties op vlak van schoolbeleid

• Het is belangrijk om leerlijnen op te stellen per graad en deze leerlijnen te bespreken met 
collega’s. 

• Een goed pedagogisch beleid en een goede vakgroepwerking is noodzakelijk.

• Duidelijke afspraken maken op schoolniveau in verband met het taalgebruik in de les 
Nederlands en in de andere vakken. Het is nodig om alle leerkrachten op één lijn te 
krijgen maar dat zal niet eenvoudig zijn omdat niet-taalleerkrachten vaak een andere 
visie over taalgebruik hebben. Leraren uit andere vakken moeten leerlingen niet 
sanctioneren voor taalfouten maar ze zouden wel moeten aangespoord worden om de 
taalnormen van de leraren Nederlands te respecteren. 

• Overleg organiseren tussen leraren Nederlands en leraren van andere vakken.

Verbeteracties op het vlak van overheidsbeleid

• Een respondent verwijst naar de geplande hervorming in het secundair onderwijs. Hij 
vraagt daarbij aandacht voor een betere oriëntering vanuit de lagere school waarbij ook 
de perceptie over industriële technische studierichtingen met veranderen. Het is belangrjk 
dat ouders niet meer kiezen in functie van maatschappelijk prestige maar de interesses 
van de kinderen volgen. 
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Daarnaast formuleren sommige respondenten een aantal bedenkingen:

• Sommigen hadden in de peilingsresultaten graag een verdere onderverdeling gezien in de 
resultaten voor kso en voor de groep tso-leerlingen uit de overige studiegebieden. Ook 
binnen deze groepen is er een grote variatie aan studierichtingen met zeer uiteenlopende 
leerlingenpopulaties. Een verdere onderverdeling zou een meer gedetailleerd beeld bieden 
van de resultaten van de verschillende studierichtingen en studiegebieden.  

• Men vraagt ook om de resultaten te nuanceren. Bepaalde studierichtingen zullen goed 
presteren in de ene school en slecht in een andere. Bij het interpreteren van de resultaten 
van een net, school of studierichting moet je rekening houden met de verschillen in 
leerlingenkenmerken.

• Men vindt dat leerlingen te veel aan ‘hokjesdenken’ doen. Ze zien de verschillende vakken 
los van elkaar en zien er de zin niet van in om bijvoorbeeld in Nederlands de link te 
leggen naar bijvoorbeeld Engels of geschiedenis.
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