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Bijlage 5: Uitgangspunten bij de eindtermen Nederlands van de tweede graad tso 
 

1 Krachtlijnen 

1.1 Inzichtelijke communicativiteit 
 
Bij het ontwikkelen van de eindtermen Nederlands voor de tweede graad is rekening 
gehouden met de eindtermen van de eerste graad en het lager onderwijs die bijgedragen 
hebben tot een evolutie in de praktijk van het onderwijs Nederlands op de scholen in 
Vlaanderen. Deze eindtermen houden net als de bestaande rekening met een visie op 
taal en taalonderwijs die ontstaan is uit een toegenomen kennis over taal vanuit de 
wetenschappelijke en vakdidactische inzichten over psycholinguïstiek, pragmatiek en 
sociolinguïstiek, taalverwerving, taalontwikkeling, taal als handeling, taal en 
communicatie, taal in gezin en in sociale milieus, enz. Een aantal van deze inzichten 
hebben geleidelijk hun weg naar de klas gevonden. 
Hoofddoel blijft wat leerlingen met taal kunnen doen, niet wat leerlingen over taal weten: 
leerlingen leren taal gebruiken met verschillende functies en in diverse 
communicatiesituaties. Ter verbetering van hun taalvaardigheid reflecteren ze daarbij op 
hun eigen en andermans taalgebruik. Daarbij komt meer dan in de eerste graad een 
accent op declaratieve kennis van de communicatieve situatie: vanuit de tekstleer moeten 
leerlingen bij receptieve vaardigheden inzicht hebben in tekstdoel, bij productieve 
vaardigheden moeten zij het tekstdoel bereiken. Bovendien moeten zij kunnen omgaan 
met tekstsoort, tekstkenmerken, beoogd publiek, verwerkingsniveau. 
Daarom precies wordt gesproken over inzichtelijke communicativiteit als overgang van de 
eerste naar de tweede graad. Daarbij hoort declaratieve kennis van de communicatieve 
situatie, met name het formuleren van het inzicht in het tekstdoel en van de gebruikte 
strategie om een tekstdoel te bereiken. Tevens zullen leerlingen bij de planning, uitvoering 
en beoordeling van hun taken kennis moeten hebben van bijhorende strategieën, 
informatiebronnen, inhoudelijke en functionele relaties tussen tekstonderdelen. Het 
reflecteren op eigen taalvaardigheid moet leiden tot metacognitieve kennis van eigen 
kennen en kunnen. 
De accenten in het Vlaamse onderwijs m.b.t. Nederlands sluiten aan bij de veranderingen 
in het schoolvak Nederlands bij de herziening van de tweede fase van het voortgezet 
onderwijs in Nederland. In grote lijnen hebben de veranderingen in Nederland betrekking 
op:  
 
 het actief gebruiken van de taal in allerlei situaties, zowel productief als receptief;  
 aandacht voor algemene en studievaardigheden;  
 samenhang met de moderne vreemde talen en het vak culturele en kunstzinnige 

vorming;  
 samenhang met andere vakken;  
 omgaan met verschillen tussen leerlingen door middel van een gevarieerd 

tekstaanbod;  
 actiever en zelfstandiger deelname van de leerlingen. 
 

1.2 Domeinen 
 
Er is geopteerd voor een opdeling in drie domeinen: het taalvaardigheidsdomein, 
(luisteren, spreken/gesprekken voeren, lezen, schrijven), de taalbeschouwing en de 
literatuur. Literatuur is ook sterk met vaardigheden verbonden. Immers literair lezen is een 
vorm van lezen. Kijken kan als aspect bij elk van de voorgaande domeinen aangehecht 
worden. Het spreekt voor zich dat deze opdeling kunstmatig is. 
Zo merkt men duidelijk dat vaardigheid en beschouwing in een innige samenhang leiden 
naar het communicatieve doel: men wil via taal een ander bereiken, men wil de andere 
overtuigen, men wil kunnen genieten van de literaire verpakking van de boodschap. 
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Communicatiedoelen of tekstdoelen zijn talrijk. Onder elk van de tekstdoelen kunnen een 
aantal tekstsoorten gerangschikt worden, maar een eenduidige ordening is niet mogelijk: 
een sollicitatiebrief kan zowel informerend als overtuigend zijn, een film kan zowel 
diverterend als esthetiserend zijn. 
Ook weet iedereen dat in de meeste communicatiesituaties de vaardigheden tegelijkertijd 
aan bod komen. In het moedertaalonderwijs is het daarom belangrijk oog te hebben voor 
complete communicatieve situaties; het te bereiken doel staat daarin centraal, maar alles 
wat bijdraagt om dat doel te bereiken kan ingezet worden.  
Hierbij dient benadrukt dat onderwijzen en leren toch in een laboratoriumsituatie gebeurt. 
Zomaar spreken, schrijven is geen doelgericht onderwijs: de leraar moet goed voor ogen 
houden aan welke eindterm/leerplandoel hij werkt en zijn onderwijs- en leeractiviteiten op 
de realisatie ervan afstemmen. 
Doorheen alle domeinen en doelen gebeurt waarde- en attitudevorming. Door taal in een 
bepaalde situatie te gebruiken (taalvaardigheid) en door over taalgebruik en taalsysteem 
na te denken (taalbeschouwing), ontwikkelen leerlingen tevens attitudes tegenover hun 
eigen en andermans taal. Voorbeelden van attitudes zijn: bereidheid tot luisteren en 
lezen, je beurt afwachten bij het spreken, vertrouwen in eigen kunnen, schrijfdurf, 
zelfredzaamheid, bereidheid Algemeen Nederlands te spreken, een onbevooroordeelde 
houding tegenover taalverscheidenheid en taalvariatie (dialect, standaardtaal, de taal van 
anderstaligen) en tegenover de sprekers van andere talen of taalvariëteiten. Via de 
aandacht voor deze sociale aspecten van de communicatie worden leerlingen sociaal 
vaardiger. 
Bovendien zijn het cognitief-communicatieve en het affectieve gedrag moeilijk van elkaar 
te scheiden. De ontwikkeling van het cognitieve wordt bevorderd door motivatie en door 
een aangepast affectief klimaat waarvoor de school moet zorgen. De praktijk heeft 
immers al lang uitgewezen dat via het verborgen leerplan, via de aandacht voor 
relationele vorming en via de invloed van de peergroep op school heel wat zaken geleerd 
worden die niet in de eindtermen of de leerplannen te vinden of te vatten zijn. 
Waarden liggen aan de basis van attitudes. Attitudes worden zichtbaar in concrete 
situaties en gedragingen. Zo worden attitudes in gedragingen observeerbaar en 
communiceerbaar, wat niet wil zeggen dat ze meetbaar zijn.  

1.2.1 Taalvaardigheid 
 
Het begrip taalvaardigheid neemt in de eindtermen een centrale plaats in. Het einddoel 
van taalvaardigheidsonderwijs is dat leerlingen in staat zijn taal efficiënt en effectief te 
gebruiken in zoveel mogelijk taalsituaties, zowel receptief (luisteren, lezen) als productief 
(spreken/gesprekken voeren, schrijven) en dit zowel mondeling als schriftelijk. Luisteren 
behelst in de eindtermen uitsluitend eenrichtingsluisteren, in spreken/gesprekken voeren 
zit een component spreken en luisteren. In de taalvaardigheid wordt ook kijkvaardigheid 
steeds belangrijker. Wat het schrijven betreft, is het aan te bevelen de algemeen 
gangbare normen op gebied van lay-out te hanteren. 
Bij dit alles is inzicht in situaties en publiek, in bijhorend taalregister en taalvariatie heel 
belangrijk. De aandacht gaat niet alleen naar vaardigheden die men op school nodig 
heeft, maar ook naar de buitenschoolse vaardigheden die men in de dagelijkse 
werkelijkheid buiten de school nodig heeft. Zo moet de leerling niet alleen voldoende 
taalvaardigheid bezitten om in de niet-taalvakken mee te kunnen, maar ook om efficiënt 
aan de communicatiesituaties buiten de school deel te kunnen nemen. Daarom houden 
wij vast aan gemeenschappelijke eindtermen voor taalvaardigheid voor de verschillende 
onderwijsvormen: elke taalgebruiker moet schools en maatschappelijk kunnen 
functioneren.  
Voor elk van de vier taalvaardigheden zijn ook de componenten van een communicatief 
georiënteerd taalonderwijs terug te vinden: communicatieve en strategische vaardigheid 
en taalbeschouwing. 
In communicatie-onderwijs is veel aandacht nodig voor de processen die taalgebruikers 
moeten doorlopen bij het plannen, uitvoeren en beoordelen van hun taaltaken. De situatie 
waarin de communicatie plaatsvindt speelt daarbij een belangrijke rol. Wie iemand wil 
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uitnodigen moet ondermeer beslissen of hij dat per brief of per telefoon doet, hoe hij de 
'ontvanger van de boodschap' zal aanspreken en welk register hij daarbij zal hanteren, bv. 
vertrouwelijk als het gaat om een bekend iemand. 
Wie greep wil krijgen op de processen moet ook kennis bezitten over modaliteit, register, 
taalvariatie, over tekstdoelen en tekstsoorten, over conventies allerhande, over 
procedures en strategieën. Ook kennis over het eigen handelen bij een taaltaak. Reflectie 
en metacognitie spelen in de processen van taalvaardigheid een ondersteunende rol. Een 
voorwaarde is dat die reflectie gebeurt op het niveau van abstractie waar de leerlingen op 
dat moment aan toe zijn. 

1.2.2 Taalbeschouwing 
 
In het schooljaar 2008-2009 werden de eindtermen taalbeschouwing geactualiseerd. Er 
was nood aan meer evenwicht tussen taalvaardigheid en taalbeschouwing met het oog op 
een betere taalbeheersing. De eindtermen werden herzien vanaf het lager onderwijs, over 
de eerste graad secundair onderwijs tot en met de derde graad aso-kso-tso.  
Daarom werd dit deel van de tekst in de uitgangspunten herschreven en dat gebeurde 
parallel met de tekstherziening voor het lager onderwijs en de 1ste graad secundair 
onderwijs. Ook worden de doorgaande lijnen van 2de naar 3de graad getoond, evenals 
de overeenkomsten en verschillen tussen aso en kso-tso. Het gevolg daarvan is dat dit 
deel in omvang, opzet en opbouw afwijkt van de andere uitgangspunten. 
 
Het specifieke van het onderwijs in taalbeschouwing is dat het jongeren ondersteunt om in 
natuurlijke situaties met meer diepgang over taal en taalgebruik na te denken, erop te re-
flecteren. 
 
Doorlopende lijn van basisonderwijs tot einde secundair onderwijs 
De leerlingen mogen wel pas met bepaalde taalbeschouwelijke termen en begrippen te 
maken krijgen, op het moment dat ze er klaar voor zijn, dus rekening houdend met het ni-
veau van hun cognitieve ontwikkeling en van hun abstractievermogen. 
Het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs vormen een aaneen-
sluitend geheel: pas na de eerste graad van het secundair onderwijs kiezen de leerlingen 
tussen de vier verschillende onderwijsvormen. 
Hoewel bepaalde taalbeschouwelijke termen en begrippen reeds in het lager onderwijs 
aan bod komen, worden ze in de eerste graad van het secundair opnieuw aangepakt, 
maar dan met verbreding en/of verdieping, om recht te doen aan het wat verder gevor-
derde ontwikkelingsniveau waarop de leerlingen van de 1ste graad staan. De leerlijn van 
het taalbeschouwingonderwijs in het basisonderwijs en in de 1ste graad secundair onder-
wijs heeft een cyclisch karakter. 
Deze visie loopt door in de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs. Naast de 
cyclische elementen worden er op elk volgend onderwijsniveau nieuwe elementen toege-
voegd die op hun beurt deel gaan uitmaken van wat in hogere jaren verbreed en verdiept 
wordt. 
De parallelle opbouw (attitudes, taalgebruik, taalsysteem en strategieën), de toevoeging 
‘op hun niveau’ aan een eindterm en de wisselende omschrijving van ‘de taalgebruikssitu-
aties’ naargelang van het onderwijsniveau en/of de onderwijsvorm dragen bij aan de verti-
cale samenhang van lager onderwijs tot en met het einde van het secundair onderwijs. 
 
Dat is ook de reden waarom in het basisonderwijs en in de eerste graad het kernwerk-
woord 'reflecteren' enkel bij de attitude de toevoeging ‘bewust' omvat: 'bewust reflecteren'. 
De algemene betekenis van het werkwoord ‘reflecteren (op)’ is volgens Van Dale ‘naden-
ken (over)’ of ‘het in aanmerking nemen, er acht op geven’. Ogenschijnlijk is ‘bewust’ re-
flecteren een pleonasme, maar dat is in deze taalbeschouwelijke context niet echt het ge-
val. 
Deze vorm van reflectie gebeurt systematisch en planmatig, en heeft betrekking op het 
mentale handelen. In het lager onderwijs en in de A-stroom van het secundair onderwijs 
wordt die tweede stap wel aangebracht, maar nog niet doorgedreven van de leerlingen 
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gevraagd. Ook vindt de reflectie hoofdzakelijk plaats met het oog op doeltreffende com-
municatie, sterk gecontextualiseerd en concreet. 
 
Bij de overgang van de eerste graad secundair onderwijs naar de tweede graad zijn de 
meeste leerlingen op een meer gevorderd niveau toe aan talige reflectie in het algemeen 
en grammaticaal inzicht in het bijzonder. Verwerving van de betrokken begrippen en in-
zichten op het moment dat ze die aankunnen, werkt motiverend en maakt het mogelijk ze 
meer volwaardig aan te brengen. Een gunstig gevolg daarvan kan zijn dat studenten in 
het hoger onderwijs op een meer gesofistikeerde en effectieve taalbeschouwelijke basis-
kennis - met inbegrip van het grammaticale en talige reflectievermogen - kunnen terug-
vallen wanneer ze die als voorkennis nodig hebben in hun vervolgopleiding. 
 
In de 2de en de 3de graad wordt het gebruik van ‘bewust reflecteren’ veralgemeend tot 
alle eindtermen. De leerlingen bouwen bewuste, expliciete kennis op over de systematiek 
van taal en taalgebruik. Deze kennis kan verschillende vormen aannemen, die beschre-
ven kunnen worden in termen van verschillende kennisdimensies: 
 
 meer of minder complex; 
 meer of minder expliciet; 
 meer of minder abstract of concreet; 
 meer generaliserend versus meer gecontextualiseerd; 
 declaratief (weten dat) versus procedureel (weten hoe). 
 
Het reflecteren maakt deel uit van een actief en constructief proces van leren, d.w.z. dat 
dit proces in het hoofd en het handelen van de lerende te situeren is. De rol van de leer-
kracht is daarbij te leiden en begeleiden, te stimuleren e.d., niet louter het overhevelen 
van kennis van de wetende leerkracht naar de onwetende leerling. Uiteraard bepalen de 
onderwijsvorm, de graad en de verwerkingsmogelijkheden van de leerlingen mee het 
gewicht en de invulling die eraan worden gegeven. In het aso zal daarbij in de derde 
graad eerder sprake zijn van aansluiting bij wetenschappelijke inzichten, in kso en tso blijft 
de relatie tot doeltreffende communicatie meer op de voorgrond staan. Voor alle 
leerlingen gaat het om reflectie op taalgebruik en taalsysteem, niet om de ontwikkeling 
van een algemene onderzoekscompetentie. 
 
Functies van taalbeschouwing 
In de eindtermen Nederlands voor de tweede en de derde graad aso, kso en tso behoudt 
taalbeschouwing dezelfde twee grote functies als in de voorafgaande onderwijsniveaus: 
ze ondersteunt de taalverwerving bij Nederlands en bij vreemde talen, en ze draagt bij 
aan algemeen culturele en intellectuele vorming – dezelfde lijn wordt aangehouden. 
 
Ondersteuning van taalverwerving 
Voor deze leerlingengroepen wordt een doeltreffende combinatie van functionele taal-
structurele kennis en taalvaardigheid Nederlands nagestreefd. Zo komen o.a. de meest 
centrale onderdelen van de grammatica (taalsysteem) en van tekstopbouw en argumen-
tatie (taalgebruik) in de 2de en 3de graad aan bod. Functionaliteit en ondersteuning zijn 
rechtstreeks met elkaar verbonden: reflectie met het oog op tekstueel of grammaticaal 
inzicht heeft een betere taalbeheersing en taalverzorging tot doel. Bijgevolg is er een 
uitdrukkelijke band met de vaardigheidstermen. Het kan geenszins de bedoeling zijn terug 
te keren naar de levensvreemde klassieke grammaticalessen en het geïsoleerde 
kennisonderwijs van weleer. Taalbeschouwing en vaardigheden vormen een geheel. 
Naargelang van de verwerkingsmogelijkheden van de leerlingen en de gekozen onder-
wijsvorm gaan de eindtermen daar meer of minder ver in. 
 
Illustratie 
2de graad kso-tso 
 

3de graad kso-tso 
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De leerlingen schrijven een klachtenbrief 
over een aankoop van een mp3-speler. 
Daarbij werken ze aan de volgende 
eindtermen: 
 
taalgebruik 
Met het oog op doeltreffende communica-
tie kunnen de leerlingen op hun niveau in 
voor hen relevante taalgebruikssituaties 
bewust reflecteren op een aantal aspecten 
van het taalgebruik. 
Ze kunnen de hiernavolgende verschijn-
selen herkennen en onderzoeken: 
 
3.3 in het pragmatische domein 
 de belangrijkste factoren van een 

communicatiesituatie: zender, ont-
vanger, boodschap, bedoeling, ef-
fect, situatie, kanaal; 

 [...] conventies [...] via taal; 
 voor hen relevante taalhandelingen. 

De leerlingen vergelijken klachtenbrieven 
aan reisagentschappen. 
Daarbij werken ze aan de volgende 
eindtermen: 
 
taalgebruik 
Met het oog op doeltreffende communica-
tie en taalbeschouwelijke basiskennis 
kunnen de leerlingen op hun niveau in al-
lerlei taalgebruikssituaties bewust reflecte-
ren op een aantal aspecten van het taal-
gebruik. 
Ze kunnen de hiernavolgende verschijn-
selen herkennen, onderzoeken en be-
noemen: 
 
3.1 in het tekstuele domein 
 status van een uitspraak: feit-me-

ning; 
3.3 in het pragmatische domein 
 de belangrijkste factoren van een 

communicatiesituatie; 
 normen, conventies, waarden, 

houdingen, vooroordelen en rolge-
drag via taal; 

 voor hen relevante taalhandelingen 
argumentatie: deugdelijke argumenten en 
drogredenen. 

2de graad aso 
 
De leerlingen schrijven een klachtenbrief 
over een aankoop van een mp3-speler. 
Daarbij werken ze aan de volgende 
eindtermen: 
 
taalgebruik 
Met het oog op doeltreffende communica-
tie en taalbeschouwelijke basiskennis kun-
nen de leerlingen op hun niveau in een 
ruim gamma van meer en minder nabije 
taalgebruikssituaties bewust reflecteren op 
een aantal aspecten van het taalgebruik. 
Ze kunnen de hiernavolgende verschijn-
selen herkennen, onderzoeken en benoe-
men: 
 
3.3 in het pragmatische domein 
 de factoren van een communicatiesi-

tuatie: zender, ontvanger, bood-
schap, bedoeling, effect, situatie, ka-
naal, ruis; 

 normen, conventies, houdingen, 
vooroordelen en rolgedrag via taal; 

 taalhandelingen: [...] verzoeken, 
dreigen, waarschuwen, groeten, 
bedanken, verontschuldigen [...] 

3de graad aso 
 
De leerlingen bestuderen en vergelijken 
klachtenbrieven.  
Daarbij werken ze aan de volgende 
eindtermen: 
 
taalgebruik 
Met het oog op doeltreffende communica-
tie en verdiepende taalbeschouwelijke 
kennisontwikkeling kunnen de leerlingen 
op hun niveau in allerlei taalgebruikssitua-
ties bewust reflecteren op een aantal as-
pecten van het taalgebruik. 
Ze kunnen in aansluiting bij wetenschap-
pelijke inzichten de hiernavolgende ver-
schijnselen herkennen, onderzoeken en 
duiden: 
 
3.1 in het tekstuele domein 
 een aantal vaste tekststructuren zo-

als evaluatie-, probleem-, maatregel- 
en onderzoeksstructuur; 

3.3 in het pragmatische domein 
 de factoren van een communicatiesi-

tuatie; 
 normen, conventies, waarden, 

houdingen, vooroordelen en rolge-
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drag via taal; 
 taalhandelingen; 
 argumentatie: argumentatiestructu-

ren, deugdelijke argumenten en 
drogredenen, overtuigingskracht en 
manipulatie. 

 
 
Daarbij aansluitend heeft taalbeschouwing ook een ondersteunende functie bij het ver-
werven van de moderne vreemde talen. De horizontale samenhang tussen Nederlands en 
de moderne vreemde talen wordt duidelijk bij de lectuur van de onderstaande eindterm 
over kennis en attitudes bij moderne vreemde talen in de 2de en 3de graad aso-kso-tso: 
De leerlingen kunnen reflecteren over taal en taalgebruik binnen de vermelde taalge-
bruikssituaties en daarbij hun functionele kennis ter ondersteuning van hun taalbeheer-
sing uitbreiden door naar aanleiding van zinvolle communicatieve situaties en taaltaken: 
 
 reeds in de klas behandelde vormen en structuren te herkennen en ontleden; 
 door te observeren hoe vormen en structuren functioneren, onder begeleiding regels 

te ontdekken en formuleren; 
 gelijkenissen en verschillen tussen talen te ontdekken en hun kennis van andere ta-

len in te zetten. 
 
Illustratie 
2 de graad kso-tso 
 
De leerlingen onderzoeken in gesproken 
Nederlandse, Franse en Engelse taalfrag-
menten de uitspraak van bepaalde eind-
medeklinkers. 
Daarbij werken ze aan de volgende 
eindtermen: 
 
 
taalsysteem 
Met het oog op doeltreffende communica-
tie kunnen de leerlingen op hun niveau in 
voor hen relevante taalgebruikssituaties 
bewust reflecteren op een aantal aspecten 
van het taalsysteem. 
Ze kunnen de hiernavolgende verschijn-
selen herkennen en onderzoeken: 
 
4.1 in het fonologische domein 
 de klanken van het Nederlands: [...] 

medeklinker; 
4.2 in het orthografische domein 
 [...] spellingconventies [...] 

3de graad kso-tso 
 
De leerlingen onderzoeken verschillen in 
de woordvorming van bijvoeglijke 
naamwoorden en bijwoorden tussen het 
Nederlands enerzijds, en het Frans en 
Engels anderzijds. 
Daarbij werken ze aan de volgende 
eindtermen: 
 
taalsysteem 
Met het oog op doeltreffende communica-
tie en taalbeschouwelijke basiskennis 
kunnen de leerlingen op hun niveau be-
wust reflecteren op een aantal aspecten 
van het taalsysteem. 
Ze kunnen de hiernavolgende verschijn-
selen herkennen, onderzoeken en be-
noemen: 
 
4.3 in het morfologische domein 
 samenstelling en afleiding van woor-

den. 

2 de graad aso 
 
De leerlingen onderzoeken in het 
Nederlands woorden die zowel als 
bijvoeglijk naamwoord dan als bijwoord 
gebruikt kunnen worden en vergelijken de 
woordvorming met die in het Frans en het 
Engels. 
Daarbij werken ze aan de volgende 

3de graad aso 
 
De leerlingen onderzoeken de formulering 
van  aanhangselvragen (suggestieve ja-
neevragen) in het Nederlands, en in het 
Frans en Engels.  
Daarbij werken ze aan de volgende 
eindtermen: 
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eindtermen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
taalsysteem 
Met het oog op doeltreffende communica-
tie en taalbeschouwelijke basiskennis kun-
nen de leerlingen op hun niveau bewust 
reflecteren op een aantal aspecten van het 
taalsysteem. 
Ze kunnen de hiernavolgende verschijn-
selen herkennen, onderzoeken en benoe-
men: 
 
4.3 in het morfologische domein 
 de woordsoorten, met inbegrip van 

verbuiging en vervoeging. 

taalgebruik 
Met het oog op doeltreffende communica-
tie en verdiepende taalbeschouwelijke 
kennisontwikkeling kunnen de leerlingen 
op hun niveau in allerlei taalgebruikssitua-
ties bewust reflecteren op een aantal as-
pecten van het taalgebruik. 
Ze kunnen in aansluiting bij wetenschap-
pelijke inzichten de hiernavolgende ver-
schijnselen herkennen, onderzoeken en 
duiden: 
 
3.3 in het pragmatische domein 
 taalhandelingen; 
 
én 
 
taalsysteem 
Met het oog op doeltreffende communica-
tie en verdiepende taalbeschouwelijke 
kennisontwikkeling kunnen de leerlingen 
op hun niveau in aansluiting bij weten-
schappelijke inzichten bewust reflecteren 
op het taalsysteem, zijn componenten en 
de onderlinge samenhang. 
Ze kunnen de hiernavolgende verschijn-
selen herkennen, onderzoeken en duiden: 
 
4.5 in het syntactische domein 
 zinstypen in relatie tot taalhandelin-

gen. 
 
Algemeen culturele en intellectuele vorming 
Taalbeschouwing dient ook een intellectueel-cognitief doel: de wereld, de taal en het taal-
gebruik van de mens als individu en als lid van allerlei groepen benaderen, in het licht van 
wat uit de taalwetenschappen en de sociale wetenschappen bekend is. In die zin draagt 
taalbeschouwing bij aan algemeen culturele kennis – in de ruime betekenis van het woord 
‘kennis’. 
In de algemeen culturele functie krijgen ook (inter)culturele oriëntatie en inzicht een 
plaats. Ze zijn uitdrukkelijk aanwezig bij de attitudes en bij taalgebruik en dragen, net als 
alle andere algemeen-culturele aspecten op allerlei manieren bij aan doeltreffende com-
municatie. Voor de eindtermen literatuur gaat dezelfde redenering op: literatuur en taalbe-
schouwing erover draagt bij aan algemeen cultureel inzicht én tot een beter begrip ervan. 
Uiteraard bepalen de onderwijsvorm, de graad en de verwerkingsmogelijkheden van de 
leerlingen ook bij deze functie mee het gewicht en de invulling die eraan worden gegeven. 
 
Illustratie 
2de graad kso-tso 
 
De leerlingen onderzoeken in fragmenten 
uit Nederlandstalige tv-series taalgebruik 
en non-verbale communicatie waaruit 
normen, waarden en vooroordelen blijken. 
Daarbij werken ze aan de volgende 
eindtermen: 
 

3de graad kso-tso 
 
De leerlingen onderzoeken in interviewflit-
sen waarin aan anderstalige inwoners 
wordt gevraagd wat hun opvalt in het 
taalgebruik van Nederlandstaligen (een 
slechtnieuwsgesprek, gezagsverhoudin-
gen, afstand, dialectisch taalgebruik, hu-
mor enz.). 
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attitudes 
*Bij het reflecteren op verbale en non-ver-
bale communicatie tonen de leerlingen in-
teresse in en respect voor de persoon van 
de ander, en voor de eigen en andermans 
cultuur. 
 
én 
 
taalgebruik 
Met het oog op doeltreffende communicatie 
en taalbeschouwelijke basiskennis kunnen 
de leerlingen op hun niveau in voor hen 
relevante taalgebruikssituaties bewust re-
flecteren op een aantal aspecten van het 
taalgebruik. 
Ze kunnen de hiernavolgende verschijnse-
len herkennen en onderzoeken: 
 
3.2 in het sociolinguïstische domein 
 nationale, regionale, sociale en 

situationele taalvariëteiten; 
 in onze samenleving voorkomende 

talen; 
3.3 in het pragmatische domein 
 de belangrijkste factoren van een 

communicatiesituatie: zender, ont-
vanger, boodschap, bedoeling, effect, 
situatie, kanaal; 

 normen, conventies, houdingen, 
vooroordelen en rolgedrag via taal 

 voor hen relevante non-verbale com-
municatie; 

 
én 
 
taalsysteem 
Met het oog op doeltreffende communicatie 
kunnen de leerlingen op hun niveau in voor 
hen relevante taalgebruikssituaties bewust 
reflecteren op een aantal aspecten van het 
taalsysteem. 
Ze kunnen de hiernavolgende verschijnse-
len herkennen en onderzoeken: 
 
4.1 in het semantische domein 
  woordbetekenis: [...] gevoelswaarde. 

Daarbij werken ze aan de volgende 
eindtermen: 
 
attitudes 
*Bij het reflecteren op verbale en non-ver-
bale communicatie tonen de leerlingen 
interesse in en respect voor de persoon 
van de ander, en voor de eigen en an-
dermans cultuur. 
 
én 
 
taalgebruik 
Met het oog op doeltreffende communica-
tie en taalbeschouwelijke basiskennis 
kunnen de leerlingen op hun niveau in 
allerlei taalgebruikssituaties bewust 
reflecteren op een aantal aspecten van 
het taalgebruik. Ze kunnen de hierna-
volgende verschijnselen herkennen, on-
derzoeken en benoemen: 
 
3.3 in het pragmatische domein 
 normen, conventies, waarden, 

houdingen, vooroordelen en rolge-
drag via taal; 

 non-verbale communicatie; 
 de gevolgen van verbale en non-

verbale communicatie voor anderen 
en henzelf; 

 cultuurgebonden aspecten van ver-
bale en non-verbale communicatie 
in onze samenleving; 

 
 
 
 
én 
 
taalsysteem 
Met het oog op doeltreffende communica-
tie en taalbeschouwelijke basiskennis 
kunnen de leerlingen op hun niveau be-
wust reflecteren op een aantal aspecten 
van het taalsysteem. Ze kunnen de hier-
navolgende verschijnselen herkennen, 
onderzoeken en benoemen: 
 
4.5 in het semantische domein 
 woordbetekenis: denotatie, conno-

tatie; 
 stijlfiguren: eufemisme en dys-

femisme [...] 
 modaliteit. 

2de graad aso 
 

3de graad aso 
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De leerlingen onderzoeken 
communicatiestoornissen in fragmenten uit 
Nederlandstalige tv-series. Ze 
onderzoeken mogelijke oorzaken in het 
taalgebruik, de non-verbale communicatie, 
en interculturele verschillen of 
onderliggende normen, waarden en 
vooroordelen.  
Daarbij werken ze aan de volgende 
eindtermen: 
 
attitudes 
*Bij het reflecteren op verbale en non-ver-
bale communicatie tonen de leerlingen in-
teresse in en respect voor de persoon van 
de ander, en voor de eigen en andermans 
cultuur. 
 
én 
 
taalgebruik 
Met het oog op doeltreffende communicatie 
en taalbeschouwelijke basiskennis kunnen 
de leerlingen op hun niveau in een ruim 
gamma van meer en minder nabije taalge-
bruikssituaties  bewust reflecteren op een 
aantal aspecten van het taalgebruik. 
Ze kunnen de hiernavolgende verschijnse-
len herkennen, onderzoeken en benoe-
men: 
 
3.2 in het sociolinguïstische domein 
 nationale, regionale, sociale en 

situationele taalvariëteiten; 
 in onze samenleving voorkomende 

talen; 
3.3 in het pragmatische domein 
 de factoren van een communicatiesi-

tuatie: zender, ontvanger, bood-
schap, bedoeling, effect, situatie, ka-
naal, ruis; 

 normen, conventies, houdingen, 
vooroordelen en rolgedrag via taal; 

 taalhandelingen: [...] verzoeken, 
dreigen, waarschuwen, [...] 

 non-verbale communicatie; 
 de gevolgen van hun verbale en non-

verbale communicatie voor anderen 
en henzelf; 

 cultuurgebonden aspecten van ver-
bale en non-verbale communicatie in 
onze samenleving. 

De leerlingen onderzoeken 
betekenisrelaties in zelfstan-
dignaamwoordgroepen tussen lidwoord of 
bezittelijk voornaamwoord en zelfstandig 
naamwoord. Ze doen dat ook in zinnen 
tussen gezegde, onderwerp, lijdend 
voorwerp en meewerkend voorwerp. 
Daarbij werken ze aan de volgende 
eindtermen: 
 
taalsysteem 
Met het oog op doeltreffende communica-
tie en verdiepende taalbeschouwelijke 
kennisontwikkeling kunnen de leerlingen 
op hun niveau in aansluiting bij weten-
schappelijke inzichten bewust reflecteren 
op het taalsysteem, zijn componenten en 
de onderlinge samenhang. 
Ze kunnen de hiernavolgende verschijn-
selen herkennen, onderzoeken en duiden: 
 
4.4 in het syntactische domein 
 woordgroepen; 
 zinsdelen; 
4.5 in het semantische domein 
 de semantiek van woordgroepen en 

zinsdelen. 

 
Taalbeschouwing in het licht van de onderwijsvormen en de 2de en 3de graad 
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Voor de 2de en de 3de graad wordt gewerkt met beschrijvingen van aspecten van taalge-
bruik en taalsysteem, en niet met een exhaustieve lijst met termen en begrippen zoals in 
de eindtermen van het lager onderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs. 
In de 2de graad kso en tso blijft de klemtoon in het verlengde van de 1ste graad secundair 
onderwijs sterk liggen op doeltreffende communicatie.  
De operationele werkwoorden ‘herkennen’ en ‘onderzoeken’ maken in alle eindtermen 
deel uit van de taalbeschouwing in de 2de en 3de graad as-kso-tso. Met 'onderzoeken' 
wordt bedoeld het aandachtig en nauwkeurig observeren en exploreren van een stukje 
taalgebruik en/of van een taalverschijnsel. Het operationele werkwoord ‘benoemen’ is in 
de 2de graad kso-tso niet van toepassing op de eindtermen over taalgebruik en 
taalsysteem omdat benoemen daar geen minimumeis is voor alle aspecten van die 
eindtermen, voor het aso is dat wel het geval. In de 3de graad kso-tso staat er wel 
‘benoemen’, in het aso wordt het ‘duiden’. De keuze voor het werkwoord ‘duiden’ is 
ingegeven door zijn meer omvattende betekenis: uitdiepen, achtergrondinformatie verwer-
ken, verklaren, uitleggen en toelichten. 
De eindtermen evolueren van concrete opsommingen in de 2de graad naar meer alge-
mene omschrijvingen in de 3de graad. In de 2de graad worden zo taalhandelingen, facto-
ren van de communicatie of zinsdelen opgesomd, in de 3de graad is dat minder het geval. 
Daaruit blijkt een klemtoonverschuiving van een bespreking van aspecten in de 2de graad 
naar een overkoepelende bespreking van het geheel. Leraren kunnen dan naargelang de 
noodzaak zich voordoet, bepaalde aspecten zelf meer onder de aandacht brengen. 
 
Het abstractieniveau en de mate van decontextualisering stijgen voor alle leerlingen van 
de 2de naar de 3de graad, maar in de 3de graad van het kso-tso is enkel sprake van 
‘taalbeschouwelijke basiskennis’. In het aso wordt dat ‘verdiepende taalbeschouwelijke 
kennisontwikkeling […] in aansluiting bij wetenschappelijke inzichten’. Het perspectief van 
doorstroming naar het hoger onderwijs is hier niet bepalend, maar is wel op de achter-
grond aanwezig. Voor alle duidelijkheid: het gaat voor het aso over kennismaking met al-
gemeen gangbare wetenschappelijke inzichten, niet over enige vorm van deelname aan 
wetenschappelijk onderzoek. 

1.2.3 Literatuur 
 
Literatuur krijgt een aparte plaats in de eindtermen van de tweede graad omwille van de 
aparte tekstsoort en haar vormende en culturele waarde. Literatuur is een aparte vorm 
van lezen waarin de lezer betekenis toekent aan de tekst en langzaamaan ingewijd wordt 
in de tekstconventies die binnen een bepaalde cultuur leven. Het onderscheid tussen 
lezen en literatuur wordt vaak een valse dichotomie genoemd. Lezen is immers lezen. 
Maar het onderscheid tussen beide heeft een lange traditie in het onderwijs, net zoals het 
op een totaal andere manier in onze beleving van geletterdheid tot uiting komt.  
Literatuuronderwijs impliceert dan ook niet alleen een kennismaking met een wat aparte 
niet-referentiële tekstsoort, maar ook met het specifieke literaire kennisgebied: inzicht in 
de manier waarop de literaire productie op gang komt (schrijvers, uitgeverijen ), in de 
bemiddelingskanalen (bibliotheken, boekhandels ) en in de manieren waarop op literatuur 
gereageerd wordt (in gesprekken, kritieken ). 
In de literatuur in de tweede graad gaat het om tekstervarend en tekstbestuderend lezen: 
leerlingen maken na en op basis van hun eerste leeservaringen kennis met een 
begrippenapparaat dat deel uitmaakt van de conventies van een gemeenschap, die vaak 
vorm krijgen in een stroming. Op die manier verstevigen en expliciteren zij hun 
leeservaring. 
In de tweede graad leren de leerlingen hun leeservaringen verdiepen en verwoorden. Een 
geleidelijke inwijding in het literaire begrippenapparaat vormt de brug tussen tekstervaring 
en tekstbestudering. Hierbij kunnen we rekening houden met de heterogeniteit van de 
studierichtingen in de tweede graad. 

1.2.4 Kijken 
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Kijkvaardigheid is belangrijk. We leven in een multimediale wereld waarin tekst meer is 
dan louter beluisterde of geschreven of gedrukte tekst. Aandachtig teksten lezen stelt 
eisen aan de vaardigheid om woord en beeld te combineren; denk aan 
gebruiksaanwijzingen waar afbeeldingen en pictogrammen de geschreven instructie 
aanschouwelijk maken. In de informatie- en communicatietechnologie duiken steeds meer 
niet-lineaire tekstsoorten op, bv. de hypertekst.  
Ook bij luisteren speelt kijken een belangrijke rol: het non-verbale gedrag van de 
gesprekspartner, het volgen van het journaal, stellen eisen aan luister- en kijkvaardigheid. 
Informatie wordt steeds meer een samenspel van lezen en kijken; van luisteren en kijken. 
Vandaar wordt kijken als een aspect binnen de domeinen opgenomen in deze 
eindtermen. Kijken wordt gekoppeld aan taalactiviteiten bij taalvaardigheden. Het blijft nog 
middel. Doel kan het worden als we aandacht besteden aan de tekentaal van bv. een 
toneelopvoering of een tv-drama. 

2 Funderende doelstellingen 
De visie op het vak in de tweede graad kadert in de algemene of overkoepelende 
doelstelling geformuleerd voor het onderwijs Nederlands op het einde van het secundair 
onderwijs: 'de leerlingen kunnen het Nederlands zowel productief als receptief in 
mondelinge en schriftelijke vorm op een efficiënte en effectieve manier gebruiken'. Deze 
algemene doelstelling staat ten dienste van het algemeen maatschappelijk functioneren in 
een multiculturele samenleving, de persoonlijke ontwikkeling, de voorbereiding op de 
verdere studieloopbaan en de latere beroepsuitoefening van de leerlingen. Uit deze 
doelstelling volgen dan funderende doelstellingen.  
 
1 Mondeling en schriftelijk informatie overdragen en verschillende mondelinge en 

schriftelijke boodschappen van anderen verwerken in relevante situaties in en buiten 
de school.  

2 Inzichten en strategieën toepassen die bij communicatie van belang zijn.  
3 De leerlingen kunnen reflecteren op aspecten van taalgebruik en taalsysteem, en op 

taalstrategieën. 
4 In taalgebruiksituaties die conventies hanteren met betrekking tot kenmerken van 

tekstsoorten, tekstopbouw, zinsbouw, idioom, spelling, interpunctie, uiterlijke 
verzorging, die aangepast zijn aan het doel.  

5 Literaire teksten tekstervarend en tekstbestuderend lezen, gebruik makend van het 
bijhorende begrippenapparaat en met kennis van de cultuur-historische context van 
de tekst.  

6 Bereid zijn en in staat zijn om:  
 

 taal te gebruiken in diverse situaties om informatie te geven en te krijgen, om 
gedachten en gevoelens te verwoorden, om meningen te argumenteren;  

 over eigen en andermans taal en taalgebruik na te denken;  
 Algemeen Nederlands te gebruiken als de situatie het vereist. 

 

3 Selectiecriteria en structurering van de eindtermen 

3.1 Inleiding 
 
Voor de vier vaardigheden zijn telkens afzonderlijke eindtermen geformuleerd. Daarbij is 
uitgegaan van de taaltaken die leerlingen in situaties uit het werkelijke leven in en buiten 
de school moeten kunnen uitvoeren. Om die taken te omschrijven hanteren we specifieke 
selectiecriteria: tekstsoort, publiek én verwerkingsniveau. Zo wordt verder gebouwd op de 
eindtermen van het lager onderwijs en van de eerste graad. Later kunnen de eindtermen 
van de derde graad daarop aansluiten. 

3.2 Specifieke criteria voor de vaardigheden 
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Voor de vaardigheden gelden afzonderlijke selectiecriteria die niet voor 
kennisbestanddelen en literatuur gebruikt worden. 

3.2.1 Tekstsoorten 
 
Taalvaardigheid staat nooit los van communicatiesituaties: zij manifesteert zich daarin bij 
de receptie én bij de productie van teksten, dus bij luisteren en lezen, spreken en 
schrijven. De eindtermen zijn daarom altijd op teksten betrokken, of liever: op 
tekstsoorten. Teksten kunnen immers in categorieën ingedeeld worden. Dat maakt het 
formuleren van eindtermen een stuk gemakkelijker. Een groep tekstsoorten kan ook onder 
een tekstdoel gerangschikt worden. 
Het criterium is de relevantie voor de leerlingen. Voor de tweede graad van het secundair 
onderwijs komen alle tekstsoorten in aanmerking die voor veertien- tot zestienjarigen in de 
school en in de maatschappij relevant zijn. 
De vraag rijst welke teksten dat zijn. Om daar achter te komen werd rekening gehouden 
met de resultaten van een taalbehoeftenonderzoek van jongeren tijdens het werk, de 
studie of in het dagelijkse leven waaraan werkgevers, jonge werknemers, docenten, 
studenten, jongeren, leraren secundair onderwijs en ouders deelnamen. Ook werd 
inspiratie gezocht in de Nederlandse examenprogramma's: overeenkomsten en 
verschillen met het vwo, havo, mavo en vbo. Sturing gebeurde eveneens vanuit de 
continuïteitsgedachte: aansluiting op eerste graad en formulering van de 
einddoelstellingen voor het vak Nederlands in het secundair onderwijs. 

3.2.2 Publiek 
 
Om te beschrijven wat leerlingen met taal precies moeten kunnen doen, wordt het 
criterium 'publiek' gebruikt. Elke tekst is voor een bepaald publiek bedoeld. Teksten 
bestemd voor 14-16 jarigen zien er anders uit dan teksten voor volwassenen of voor 
jongere kinderen. Tekstschrijvers of sprekers kiezen hun onderwerp met het oog op de 
groep die ze willen bereiken, m.a.w. niet zozeer voor een zeer abstract thema en/of 
voorstellingswijze. In de selectie van teksten houdt de betreffende schrijver/spreker 
rekening met het publiek, wat tot uiting komt in de formulering, structurering, de omvang 
en de visuele ondersteuning van de tekst. 
De aanduiding 'publiek' verwijst naar de bedoelde gebruiker van een tekst en niet 
noodzakelijk naar de werkelijke gebruiker. Zo heeft een krantenartikel een onbekend 
publiek als bestemming, een jeugdtijdschrift een publiek van onbekende jongeren, 
ongeacht wie de teksten uiteindelijk leest. Het antwoord van een leerling op een vraag 
van de leraar heeft diezelfde leraar als publiek, een bekende volwassene dus. 
Teksten van eenzelfde soort zijn voor leerlingen in de regel afstandelijker en formeler 
naarmate het publiek waarvoor zij bedoeld zijn, verder van hen af staat. De mate van 
bekendheid en het leeftijdsverschil bepalen de afstand. Dat geeft met een stijgende graad 
van formalisering en met de bijbehorende conventies de volgende ordening:  
 
 teksten voor henzelf;  
 teksten voor bekende leeftijdgenoten (bv. klasgenoten, sportclubgenoten, 

medeleden van de jeugdbeweging);  
 teksten voor onbekende leeftijdgenoten (bv. in dit geval veertien tot zestienjarigen);  
 teksten voor bekende volwassenen (bv. een leraar, een monitor in een 

vrijetijdscontext, een leider in een jeugdbeweging,);  
 teksten voor een onbekend publiek (om het even wie).  
 
Een tekst voor een onbekend publiek is volgens dit criterium afstandelijker en formeler 
dan een gelijksoortige tekst voor bekende leeftijdgenoten. Er is van uitgegaan dat 
leerlingen die in staat zijn om een bepaald soort tekst voor een 'onbekend publiek' te 
verwerken of te produceren, dat ook voor 'bekende leeftijdgenoten' zullen kunnen. 
Leerlingen die bv. een bepaald soort brief aan een bekende volwassene kunnen 
schrijven, zullen zo'n brief ook aan een klasgenoot kunnen schrijven. In de eindtermen is 
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alleen het hoogste niveau opgenomen dat de leerlingen moeten bereiken: de 
onderliggende niveaus worden als beheerst verondersteld. 

3.2.3 Verwerkingsniveau 
 
Om te beschrijven wat leerlingen met taal moeten kunnen doen is het verwerkingsniveau 
als criterium gebruikt: het niveau waarop talige inhouden verwerkt moeten worden om de 
gestelde taaltaak goed uit te voeren. Het betreft de eisen die de verwerking van de tekst 
zelf stelt, m.a.w. wat de taalgebruiker in zijn rol van zender of ontvanger moet doen met 
de hem geleverde informatie (kopiëren, beschrijven, structureren, beoordelen). Een 
leerling kan bv. op elk moment in zijn schoolloopbaan een instructie krijgen of er een aan 
leeftijdgenoten geven. Van een veertienjarige mag men in dit opzicht iets anders 
verwachten dan van een twaalfjarige. 
Er dient opgemerkt, dat een bepaald niveau het voorafgaande insluit. De vier 
verwerkingsniveaus zijn als volgt omschreven: 
 
 kopiërend niveau  
 

Op dit niveau worden de minste eisen gesteld aan het actief verwerken van 
informatie: niet alleen de informatie zelf, maar ook de wijze waarop ze is 
geformuleerd mag je letterlijk weergeven. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je 
opdracht zich beperkt tot het letterlijk overschrijven of het nazeggen van een tekst. 

 
 beschrijvend niveau  
 

Je moet aangeleverde informatie in je opnemen zoals ze wordt aangeboden of 
informatie weergeven zoals ze zich aan jou heeft voorgedaan: in de informatie als 
zodanig breng je geen 'transformatie' aan. Dat is o.m. het geval als je een 
verhalende tekst beluistert of leest om kennis te nemen van de 'plot'. Een voorbeeld 
dat zich op productief niveau situeert is het verslag uitbrengen over een gebeurtenis 
zoals ze zich heeft voorgedaan, m.a.w. in chronologische volgorde van de feiten. 

 
 structurerend niveau  
 

Op dit niveau heb je een actieve inbreng in de wijze waarop je de aangeboden 
informatie in je opneemt of zelf informatie presenteert: naargelang van het luister- of 
leesdoel dat je jezelf stelt of dat je werd opgelegd, selecteer je bepaalde elementen 
uit het geheel, breng je een nieuwe ordening aan in het geheel, geef je het geheel in 
een verkorte versie weer; naargelang van je spreek- of schrijfdoel en je publiek 
(eventueel van bestaande vormelijke conventies) geef je aan je tekst een 
welbepaalde structuur mee. 

 
 beoordelend niveau  
 

Impliceert steeds het inbrengen van een tweede 'perspectief': je confronteert 
aangeboden informatie met een andere bron die hetzelfde onderwerp behandelt of 
met de eigen voorkennis die je rond het onderwerp al had opgedaan, of je stemt je 
eigen tekst af op informatie die door anderen in de communicatie werd ingebracht. 

 
Het is wel duidelijk dat termen als 'kopiërend' en 'beschrijvend' voor enige verwarring 
kunnen zorgen, omdat ze vanzelf betrekking hebben op productieve taalvaardigheid. Met 
het structurerende en het beoordelende niveau dreigt dat gevaar niet: men kan zich 
gemakkelijker voorstellen wat structurerend en beoordelend luisteren en lezen inhouden. 
Precies die twee laatste niveaus spelen in de eindtermen van de tweede graad een 
doorslaggevende rol. 
Met betrekking tot de verwerkingsniveaus zijn verder nog twee belangrijke opmerkingen 
op hun plaats. In de verwerkingsniveaus staat de leerlingactiviteit - en meer bepaald de 
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complexiteit ervan - centraal. Er is eerst en vooral een wezenlijk verschil tussen receptie 
en productie van teksten. Bij productieve vaardigheden moet de boodschap uit de tekst 
overkomen (het tekstdoel moet bereikt worden); bij receptieve vaardigheden haalt men de 
boodschap uit de tekst. Bij tekstproductie begeeft de leerling zich van meet af aan op een 
bepaald verwerkingsniveau en de tekst die hij produceert zit op dat niveau. Wie na het 
lezen van een boek zijn eigen mening geeft, bevindt zich wat spreken of schrijven betreft 
(een mondelinge of schriftelijke recensie) op het verwerkingsniveau van het 'beoordelen'. 
Bij de receptie van een tekst, bv. het lezen van een bespreking van een ongelezen boek, 
bevindt zich wat lezen betreft op het beschrijvende niveau: hij stelt zich immers alleen 
maar op de hoogte van de inhoud van de recensie. De lezer heeft immers niet de 
bedoeling de recensie te evalueren, maar wil zich op de hoogte stellen van de informatie 
die de recensent over het boek verschaft. In die zin moet dit lezen bij het 'beschrijvende' 
niveau ingedeeld worden: er wordt alleen kennis genomen van de inhoud van de 
recensie. Wie daarentegen een recensie leest om na te gaan of de criteria van de 
recensent kloppen met zijn eigen beoordelingscriteria, is wel 'beoordelend' bezig. Het 
verwerkingsniveau blijkt in dit laatste geval dus niet uit de tekst, maar uit wat de luisteraar 
of de lezer ermee doet. 
Vervolgens impliceert elk van de voorgestelde verwerkingsniveaus telkens ook alle 
daaraan voorafgaande niveaus. Wie een recensie kan lezen met het oog op het 
vergelijken van het standpunt van de recensent met zijn eigen standpunt, kan dat ook 
'beschrijvend' en 'structurerend': het 'beoordelende' niveau is immers het hoogste. In de 
lijst van eindtermen is alleen het hoogste verwerkingsniveau opgenomen dat leerlingen 
moeten bereiken. 
De tekstsoort, het verwerkingsniveau en het publiek worden per vaardigheid op de 
volgende bladzijden in tabellen overzichtelijk weergegeven. 
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LUISTEREN - Schema publiek/verwerkingsniveau 
 
verwerkingsniveau 
publiek  

kopiërend  beschrijvend  structurerend  beoordelend  

henzelf     
bekende 
leeftijdgeno(o)t(en) 

   uiteenzettingen, probleemstellingen  

onbekende 
leeftijdgeno(o)te(n) 

    activerende 
boodschappen 

 standpunten, 
meningen  

bekende 
volwassene(n) 

   feiten, evenementen  
 presentaties van info  
 persoonlijke ervaringen en 

interesses  

 

onbekend 
publiek 

   instructies  
 informatieve programma's, 

interviews, praatprogramma's, 
journaals  
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SPREKEN/GESPREKKEN VOEREN - Schema publiek/verwerkingsniveau 
 
verwerkingsniveau  
publiek 

kopiërend  beschrijvend  structurerend  beoordelend  

henzelf     
bekende 
leeftijdgeno(o)t(en) 

    standpunten, 
meningen  

onbekende 
leeftijdgeno(o)te(n) 

   instructies   

bekende 
volwassene(n) 

   vragen stellen, antwoorden 
formuleren  

 presenteren info  
 gevoelens, ervaringen, interesses  

 

onbekend 
publiek 

   routes, situaties, personen  
 gebeurtenissen  

 inlichtingen, 
aanvragen, klachten, 
bezwaren  

 activerende 
boodschappen  
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LEZEN - Schema publiek/verwerkingsniveau 
 
verwerkingsniveau 
publiek 

kopiërend  beschrijvend  structurerend beoordelend  

henzelf     
bekende 
leeftijdgeno(o)t(en) 

    

onbekende 
leeftijdgeno(o)te(n) 

   tijdschriftartikelen  
 recensies  
 gebruiksaanwijzingen  
 instructie- en studieteksten  

 notities  
 informatieve 

teksten  
 zakelijke brieven  
 reclameteksten, 

advertenties  
 fictionele teksten  

bekende 
volwassene(n) 

    

onbekend 
publiek 

   schema's en tabellen  
 onderschriften  
 verslagen  
 hyperteksten  

 informatieve 
teksten  

 informatiebronnen  
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SCHRIJVEN - Schema publiek/verwerkingsniveau 
 
verwerkingsniveau 
publiek 

kopiërend  beschrijvend  structurerend beoordelend  

henzelf     
bekende 
leeftijdgeno(o)t(en) 

    

onbekende 
leeftijdgeno(o)te(n) 

   instructies  
 affiches  
 uitnodigingen  

 lezersbrieven  
 recensies  

bekende 
volwassene(n) 

   agenda, planning  
 verslagen  
 notities  
 samenvattingen en schema's van 

studieteksten  

 

onbekend 
publiek 

   sollicitatiebrieven  
 vragen om inlichtingen  
 relevante formulieren  
 zakelijke brieven  
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4 Samenhang 
 
Een laatste belangrijk punt in de formulering van de eindtermen van de tweede graad is 
zorg voor de samenhang. 

4.1 Verticale samenhang 
 
De verticale samenhang is gerealiseerd door visie, uitwerking en ordening gelijklopend te 
houden met het basisonderwijs en met de eerste en derde graad secundair onderwijs. 
 
Voorbeeld 
 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) een oproep, een uitnodiging, een 
instructie richten aan leeftijdgenoten. 
 
(Lager onderwijs: Nederlands, eindterm 4.2.)  
 
De leerlingen kunnen de volgende tekstsoorten produceren (verwerkingsniveau: 
structureren): 
 
 een oproep, een uitnodiging aan bekende leeftijdgenoten;  
 een instructie aan bekende leeftijdgenoten;  
 ...  
 
(Eerste graad SO: Nederlands, eindterm 15.) 
 
De leerlingen kunnen op structurerend niveau tekstsoorten schrijven bestemd voor 
onbekende leeftijdgenoten. Het betreft tekstsoorten zoals instructies; affiches; 
uitnodigingen. 
 
(Tweede graad SO: Nederlands, eindterm 23.) 
 
De leerlingen kunnen op een structurerend niveau voor een onbekend publiek volgende 
tekstsoorten schrijven: 
 
 ...  
 instructies;  
 uitnodigingen.  
 
(Derde graad SO: Nederlands, eindterm 19.) 

4.2 Horizontale samenhang 
 
Naast de verticale is ook de horizontale samenhang belangrijk. Voor de moderne 
vreemde talen blijkt die uit een gelijklopende visie en parallellie in de systematiek (zie 
bijvoorbeeld 1.2.2 Taalbeschouwing). De zorg voor de samenhang komt ook tot uiting in 
de band met andere vakken (zie bijvoorbeeld eindterm 1) en vakoverschrijdende 
eindtermen. 


