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VOORZETTEN VAN DE NEDERLANDSE TAAL UNIE
In de reeks Voorzetten verschijnen notities en rapporten over onderwerpen die de
Nederlandse Taalunie ter harte gaan.
De afleveringen van de reeks zijn doorgaans geschreven in opdracht van de
Nederlandse Taalunie. Dat betekent dat de keuze van de onderwerpen afkomstig is
van die organisatie en soms ook de vraagstelling. De afleveringen verschijnen onder
de naam van de auteur(s). De door de auteur(s) ingenomen standpunten geven immers niet noodzakelijkerwijze de opvatting weer van de Nederlandse Taalunie. Een
adviescommissie adviseert over opname in de reeks.
De Nederlandse Taalunie is een intergouvernementele organisatie die in het
leven is geroepen bij verdrag tussen Nederland en België. Zij heeft tot doel de integratie van Nederland en de Nederlandstalige gemeenschap in België op het gebied
van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin.
Het verdrag werd gesloten op 9 september 1980 te Brussel. Het werd vervolgens geratificeerd door het Nederlandse parlement en - krachtens de Belgische
grondwetsherziening van augustus 1980 - door de Vlaamse Raad. De uitvoering van
het verdrag is opgedragen aan de Nederlandse regering en aan de Vlaamse regering.
Deze Voorzet bevat de volledige handelingen van de Algemene Conferentie
van de Nederlandse Taal en Letteren 1991. De conferentie werd gehouden op 15
november 1991 te Kortrijk en was gewijd aan het niet-universitair onderwijs
Nederlands in de grensgebieden, te weten Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en
Frans-Vlaanderen. Het onderzoeksverslag van deze conferentie is afzonderlijk
verschenen en is verkrijgbaar bij het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse
Taalunie.
In de reeks Voorzetten van de Nederlandse Taalunie zijn reeds de volgende delen verschenen:
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Inleiding

Inleiding
De samenleving en het schoolvak Nederlands
Er is geen schoolvak dat zo in onze publieke opinie leeft als Nederlands. Terwijl een
discussie over bijvoorbeeld aardrijkskunde of scheikunde zelden de krant haalt, duikt
het taalonderwijs geregeld in de krantekolommen op. We kennen bovendien al jaren
radio- en televisieprogramma's die in spelvorm een beroep doen op wat we op school
aan 'taal' geleerd hebben. Die belangstelling valt niet te verklaren door ernaar te
verwijzen dat iedereen op school ervaring met Nederlands heeft opgedaan. Dan zou
rekenen immers net zo vaak in de krant moeten komen. Kennelijk vinden we allemaal dat onze taal een belangrijk element is in ons (samen)leven en dat onderwijs erin dus ook extra zorg verdient.
Die extra zorg voor Nederlands vinden velen ook nodig omdat veel leerlingen er naar
hun indruk op school te weinig van opsteken. Vooral uit het bedrijfsleven en uit het
hoger onderwijs komen klachten over het gebrek aan taalvaardigheid van degenen
die daar hun intrede doen. Die klachten zijn vaa~ stereotiep en vaag, maar ze duiden
in ieder geval toch aan dat men een goed ontwikkelde communicatieve vaardigheid
in de wereld van arbeid en beroep van het grootste belang vindt. Bovendien weten we
dat sommige burgers door analfabetisme maar gebrekkig aan het openbare leven
kunnen deelnemen. Er zijn dus redenen genoeg om zorg aan het schoolvak
Nederlands te besteden.

Het thema van het rapport
Dit rapport gaat over het onderwijs Nederlands, dat onze samenleving blijkbaar zo
sterk ter harte gaat. De opdracht tot het schrijven ervan is verstrekt door de
Nederlandse Taalunie, de intergouvernementele organisatie die in 1980 door de
Nederlandse en toen nog de Belgische overheid is ingesteld ter behartiging van de
zaak van de Nederlandse taal als een integraal belang van beide gemeenschappen.
In 1986 en 1987 heeft de Nederlandse Taalunie haar jaarlijkse Algemene
Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren aan het onderwijs Nederlands besteed: eerst aan de organisatie en de ondersteuning ervan, _vervolgens aan het literatuuronderwijs. De aanbevelingen die uit deze twee naar verhouding grootschalige
bijeenkomsten zijn voortgekomen, zijn voor de Nederlandse Taalunie aanleiding
geweest om een 'Taakgroep Nederlands' in te stellen (zie bijlage 1). Die groep moest
de aanbevelingen van de conferenties nog eens kritisch bezien en zo mogelijk omzetten in concrete voorstellen ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs
Nederlands. De taakgroep diende in ieder geval ook onderdelen van het schoolvak
Nederlands aan te wijzen waarop onderzoek, leerplanontwikkeling en (na)scholing
in samenhang gericht zouden moeten worden.
Het schoolvak Nederlands, het thema van dit rapport, heeft niet in alle onderwijstypen van Nederland en Vlaanderen dezelfde naam; er moest dus een gemeenschappelijke noemer gekozen worden. Als benaming gebruiken we hierna meestal 'het onderwijs Nederlands'. We vermijden daarmee de keuze tussen 'onderwijs van' en 'onderwijs in' en omzeilen het gebruik van het lidwoord 'het' voor Nederlands.
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Buitenstaanders ontgaat vermoedelijk de draagwijdte van onze opstelling; ingewijden in de vakdidactiek begrijpen dat we zo een paar dilemma's ontwijken. Die mogen namelijk binnen de vakdidactiek van veel belang zijn, in het kader van dit rapport vinden we dat ze niet beslist hoeven te worden. Overigens spreken we ter afwisseling ook gewoon over 'Nederlands' en 'het taalonderwijs'.

De gekozen aanpak
De taakgroep heeft een tamelijk lange aanloop genomen. De leden van de groep hadden die vooral nodig om elkaars opvattingen en de verschillen tussen de onderwijskundige referentiekaders in Nederland en Vlaanderen te verkennen en om het al
verzamelde feitenmateriaal te leren kennen. Voorts bepaalde de taakgroep in deze fase haar aanpak. Daarover moet iets meer gezegd worden.
Als de betrokkenen in een werkveld zelf aanbevelingen formuleren, kan dat licht als
een preek voor eigen parochie opgevat worden. De leden van de taakgroep kunnen
als belanghebbenden bij het onderwijs Nederlands beschouwd worden; hetzelfde
geldt voor de deelnemers aan de aangeduide conferenties van de Nederlandse
Taalunie, die de eerdere aanbevelingen formuleerden. We hebben er daarom voor
gekozen zoveel mogelijk uit te gaan van gegevens die wetenschappe.lijk onderzoek
heeft opgeleverd en die dus controleerbaar zijn. Gelukkig heeft het vakdidactisch onderzoek zich al zo ver ontwikkeld dat die aanpak mogelijk was. De hoofdstukken 2
en 3 konden in deze zin voor een groot deel op onderzoek gebaseerd worden. Zelfs
konden in opdracht van de taakgroep twee deelonderzoeken plaatsvinden, doordat de
Nederlandse Taalunie er de fondsen voor verschafte.
Bij de fundering van de aanbevelingen is dus bewust voorrang verleend aan
wetenschappelijke gegevens boven de eigen ervaringskennis van de leden van de
taakgroep. Die werkwijze heeft naar onze mening het voordeel dat we de aanbevelingen met een onbetwistbaar recht van spreken kunnen presenteren. Ze heeft echter
het nadeel dat sommige aanbevelingen niet ver reiken. Niet voor niets zegt men immers dat wetenschappelijk onderzoek heel veel over weinig leert. De taakgroep is
daarom ook van oordeel dat onderzoek, als gemeenschappelijk werk dat de kwaliteit
van het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen moet bevorderen, dient te
worden voortgezet (zie de aanbevelingen in hoofdstuk 5).
Voor die voortzetting pleit nog een tweede gegeven, namelijk dat het onderwijs
Nederlands een zeer omvangrijk terrein bestrijkt. We hebben dus noodgedwongen
keuzes moeten maken. De meeste aandacht hebben we gegeven aan de laatste jaren
van het basisonderwijs, aan de eerste fase van het voortgezet onderwijs in Nederland
en aan de eerste graad van het secundair onderwijs in Vlaanderen. De eerste jaren
van het basisonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland, de tweede en
de derde graad van het technisch en van het beroepsonderwijs in Vlaanderen zijn
evenals het hoger onderwijs hier en daar aangestipt doch niet behandeld; het speciaal
onderwijs in Nederland en het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen zijn ook
buiten de besprekingen gehouden. Ook het gebied van het Nederlands als tweede taal
bleef buüen beschouwing, omdat het niet onder de oorspronkelijke opdracht viel, die
uitsluitend het schoolvak Nederlands betrof. Wel heeft de taakgroep contact onder12

houden met het inmiddels binnen de Taalunie opgerichte Samenwerkingsverband
Nederlands als Tweede Taal (SANETT). Verder was het ook niet mogelijk aandacht
te besteden aan de rol die andere vakken dan Nederlands bij de groei van de taalvaardigheid van leerlingen spelen. (Overigens wijdt de Taalunie haar Algemene
Conferentie in november 1992 aan het thema 'taal in niet-taalvakken' .) Al deze beperkingen houden voor een nieuwe werkgroep meer dan voldoende werk in.

De opbouw van het rapport
Hoofdstuk 1 schetst het belang van het onderwijs Nederlands voor de Nederlandse
en de Vlaamse samenleving en noemt de doelstellingen die het zou moeten nastreven. Met dit hoofdstuk geven we als het ware het perspectief aan waarin de lezer het
rapport moet lezen.
Hoofdstuk 2 geeft een beeld van wat het onderwijs Nederlands op een aantal belangrijke terreinen feitelijk opbrengt. Dat levert de praktische argumentatie waarom
Nederlands de bijzondere aandacht verdient die er in dit rapport voor gevraagd
wordt.
Hoofdstuk 3 informeert over de feitelijk toegepaste methodieken, met inbegrip van
de gebruikte schoolboeken. Voor zover dat mogelijk is, laat het dus zien hoe de opbrengst tot stand komt waar hoofdstuk 2 het over heeft.
Hoofdstuk 4 bevat de voornaamste gegevens omtrent de organisatorische contexten
waarbinnen het onderwijs Nederlands zich in Nederland en Vlaanderen afspeelt en
de opbrengst oplevert die de lezer intussen kent.
Hoofdstuk 5 combineert ten slotte de diverse gegevens, beoordeelt ze en beveelt
maatregelen aan die tot bepaalde verbeteringen kunnen leiden.
Met het uitbrengen van dit rapport heeft de taakgroep naar haar mening de haar opgedragen taak volbracht. Ze hoopt van harte dat beleidmakers en andere geïnteresseerden er na kritische lezing hun voordeel mee kunnen doen.
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In dit eerste hoofdstuk gaan we in op twee fundamentele vragen. In een eerste paragraaf (1.1) beantwoorden we de vraag naar het belang van het onderwijs Nederlands.
Het is immers duidelijk dat de aanbevelingen van de taakgroep precies aan het
antwoord op die vraag hun kracht ontlenen. In de tweede plaats buigen we ons over
de vraag naar de doelstellingen van het onderwijs Nederlands (1.2): we geven een algemene 'streefdoelstelling', waarvan we aannemen dat ze voor alle betrokkenen
aanvaardbaar is, en verbinden daar verder, althans voor het voortgezet/secundair onderwijs, concrete doelstellingen aan.

1.1 Het belang van goed onderwijs Nederlands
Het is niet verrassend dat de overheid van Nederland en Vlaanderen in dit rapport een
belangrijke rol wordt toebedeeld. Van de overheid wordt immers verwacht dat ze
voorwaarden schept voor kwalitatief hoogstaand onderwijs in het algemeen en onderwijs Nederlands in het bijzonder.
Goed onderwijs Nederlands is van groot belang, zowel voor de individuen als voor
de Nederlandse en Vlaamse samenleving en de Nederlandse taalgemeenschap als geheel. Dat belang vertoont dus een persoonlijk en een maatschappelijk aspect.
Het onderwijs Nederlands is erop gericht bij de leerlingen de ontwikkeling te bevorderen van humaan waardevoile kennis, vaardigheden en attitudes. Het bestrijkt daarbij drie nauw aan elkaar verwante domeinen: taalvaardigheid (spreken en luisteren,
schrijven en lezen), taalbeschouwing en literatuur.
Vanuit het individu bekeken staat goed onderwijs Nederlands er garant voor dat elke
leerling een optimaal niveau van ontwikkeling in deze domeinen bereikt. Zo draagt
het op een unieke wijze bij tot drie functies van het onderwijs in het algemeen: het
dient de ontwikkeling van de leerling als persoon, zijn toerusting tot studie of toetreding tot de wereld van arbeid en beroep en ten slotte zijn voorbereiding op algemeen
maatschappelijk functioneren. Daarnaast vervult het onderwijs Nederlands een
(vaak niet onderkende) ondersteunende functie bij het onderwijs in de andere
schoolvakken: met uitzondering veelal van het vreemde-talenonderwijs is het
Nederlands daar immers de taal waarin onderwezen en geleerd wordt.
Om al deze redenen moet goed onderwijs Nederlands aandacht besteden aan een
groot aantal vormen van taalgebruik. Bijvoorbeeld: het lezen of beluisteren, interpreteren en beoordelen van verschillende soorten teksten van een zekere moeilijkheidsgraad; het schrijven van een zakelijke brief; het effectief deelnemen aan een
discussie; het doorzien van manipulerend taalgebruik en het gepast reageren daarop;
het interpreteren en waarderen van een verhaal of televisiespel (zie de lijst van doelen in paragraaf 1.2.4 ).
Het sociale, economische en culturele ontwikkelingspeil van de samenleving hangt
in hoge mate af van het niveau van het onderwijs Nederlands. De kennis, de vaardig17

heden en de attitudes die de burgers daarin verwerven, zijn van doorslaggevende
betekenis voor een samenleving als de onze die zozeer op taalverkeer is ingesteld.
Niet voor niets laat het bedrijfsleven steeds nadrukkelijker aan het onderwijs weten
dat het algemeen communicatief vaardige afgestudeerden verlangt. De bedrijven zelf
verstrekken hun werknemers wel de noodzakelijke specifieke vakkennis en -kunde.
In cultureel opzicht is het voor de Nederlandse taalgemeenschap als geheel van algemeen belang dat haar leden hun eigen taal en literatuur kennen en waarderen. Voor
zover dat weten en waarderen praktisch in het maatschappelijk verkeer te gebruiken
valt, moeten ze dat ook maximaal kunnen. Maar hier geldt wellicht de paradox dat
onze taalgemeenschap evenzeer gebaat is bij belangeloos kennen en waarderen van
taal en literatuur. Het gaat er daarbij ook om dat die gemeenschap met haar meer dan
twintig miljoen leden zich in het politieke perspectief van een verenigd Europa met
zelfbewustzijn profileert.
Zoals uit dit rapport blijkt is de taakgroep tot de bevinding gekomen dat het onderwijs Nederlands zowel in Nederland als in Vlaanderen in een aantal opzichten
verbeterd dient te worden. Aan deze taak, die én voor de maatschappij als geheel én
voor haar individuele leden van belang is, wordt - gelukkig maar - gewerkt door
geëngageerde lerarenorganisaties, producenten van leermiddelen, onderzoekers, opleiders en andere ondersteuners. Toch komt het bij uitstek de overheid toe gangmaker bij de kwaliteitsverbetering te zijn. Zij beschikt immers over de juridische en financiële middelen om te stimuleren en, waar dat nodig is, door regelgeving te sturen.
Daarom is haar in de aanbevelingen van dit rapport een belangrijke plaats toebedeeld.

1.2 De doelen van het onderwijs Nederlands
Zoals alle onderwijs is ook het onderwijs Nederlands op te vatten als een doelgericht
proces. In een eerste paragraaf ( 1.2.1) stellen we voor waar dat proces naar onze mening vanuit individueel en maatschappelijk standpunt op gericht moet zijn. Dat leidt
in een tweede paragraaf (1.2.2) tot het voorstel van een algemene streefdoelstelling.
Het is geen lichte taak om daar concrete doelstellingen bij te formuleren. De problemen die daarbij rijzen, komen in 1.2.3 aan de orde. Concrete doelstellingen op het
niveau einde voortgezet/secundair onderwijs geven we in 1.2.4.

1.2.1 De doelgerichtheid van het onderwijs Nederlands
Kinderen maken in hun eerste levensjaren een stormachtige taalontwikkeling door.
Belangrijke elementen van hun taalvaardigheîd hebben ze al bij hun intrede in het basisonderwijs ontwikkeld. Op school moet die taalvaardigheid nog aanzienlijk vergroot en gedifferentieerd worden.
De vaardigheid in spreken en luisteren moet niet beperkt blijven tot uitwisselingen
over het hier en nu met leeftijdgenootjes of vertrouwde volwassenen. Verder wordt
bij heel veel of zelfs de meeste kinderen pas op school een begin gemaakt met de ontwikkeling van de schriftelijke taalvaardigheid. Maar ook in nog een ander opzicht
18

vindt juist op school ontwikkeling van taalvaardigheid plaats. Veel kinderen spreken
van huis uit een andere taal of taalvariëteit dan standaard Nederlands. Voor die kinderen gaat de intrede in het basisonderwijs gepaard met het leren van die standaardtaal.
Het taalonderwijs dat aan de geschetste verdere ontwikkeling van de taalvaardigheid
bijdraagt, moet in de kern een doelgericht proces zijn. Dat betekent niet dat leerkrachten voortdurend helder voor ogen moet staan wat vandaag geleerd en morgen
gekend moet zijn. Door de omvang en de complexiteit van het leergebied is dat vermoedelijk zelfs niet echt mogelijk. Taalonderwijs bestaat ook zeker niet alleen uit het
stap voor stap aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. Een belangrijk deel
ervan wordt gevormd door het opdoen van stimulerende en motiverende ervaringen.
Het onderwijs Nederlands is dus niet van dag tot dag doortrokken van het denken in
doelstellingen. Toch spelen er bij dat onderwijs, hoe gevarieerd het qua inhoud ook
is, in ieder geval op de achtergrond altijd doelstellingen.
Doelstellingen zijn er in soorten en maten. Een voorbeeld is de Streeflijst
Woordenschat (Kohnstamm e.a., 1981 ): een lijst van de wenselijke woordenschat
van zesjarigen in Nederland en Vlaanderen. Een ander zijn de Nederlandse
Kerndoelen voor de basisvorming 1 (Commissie Herziening Eindtermen, 1991 ):
wenselijke doelen voor ongeveer vijftienjarige leerlingen. In dezelfde lijn liggen de
Einddoelstellingen voor het secundair onderwijs van het NVKSO in Vlaanderen (De
Jonghe, 1991). Ook de Nederlandse eindexamenprogramma's en de leerplannen in
Vlaanderen leggen doelstellingen vast (zie hoofdstuk 4).
Hoewel inhoud en status van zulke doelformuleringen voortdurend aan verandering
onderhevig zijn, hebben ze één ding gemeen: ze geven uitdrukking aan de voortdurend ervaren behoefte aan instandhouding en verbetering van de inhoud en de opbrengsten van het onderwijs Nederlands.

1.2.2 Algemene streefdoelstelling
De bestaande doelstellingenlij sten hebben specifiek op het onderwijs in Nederland
of in Vlaanderen betrekking. Daarom presenteren we een eigen formulering. Eerst
geven we een algemene, overkoepelende doelstelling. Daaruit worden vervolgens
voorbeelden van concrete doel stellingen afgeleid.

1 In Nederland wordt onder basisvorming verstaan het gemeenschappelijk programma van 15 vakken dat
alle leerlingen in de eerste (drie) jaren van het voortgezet onderwijs krijgen aangeboden. Voor al die vakken zijn kerndoelen vastgesteld, d.w.z. vrij globale omschrijvingen van wat de leerlingen aan kennis en
vaardigheden aan het einde van de basisvorming verwacht worden te hebben geleerd. In Vlaanderen
verwijst de term 'basisvorming' naar het vakkenpakket dat in een bepaalde onderwijsvorm voor alle leerlingen van eenzelfde leerjaar geldt. Het aantal ure n en vakken ervan verschilt naargelang van de onderwijsvorm (ASO, KSO, TSO en BSO) en van het leerjaar.
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De streefdoelstelling van het onderwijs Nederlands is een beheersing van de
taalvaardigheid in het Nederlands die voldoende is voor individuele ontplooiing en
voor volwaardige deelname aan het maatschappeli;jk leven. Naast en mede ten
dienste van de taalvaardigheid vormen kennis en inzicht in de literatuur, het taalgebruik en het taalsysteem belangrzjke streefdoelstellingen van het onderwijs
Nederlands.
In de bovenstaande formulering is alleen sprake van kennis, vaardigheden en inzicht;
de doelstelling bevat geen aanwijzing omtrent wenselijke attitudes. Het ontbreken
van zo'n aanwijzing betekent niet dat de taakgroep houdingsdoelste11ingen voor het
onderwijs Nederlands onbelangrijk vindt. Het tegendeel is het geval. Het is bijvoorbeeld nauwelijks voorstelbaar dat literaire kennis zonder de bereidheid tot lezen zal
gedijen en beklijven. Houdingen zijn echter sterk met normen en waarden verbonden
en die worden zowel in de Nederlandse als de Vlaamse pluralistische samenleving
heel verschillend beleefd. Daarom wil de taakgroep op dit gebied niet verder gaan
dan de constatering dat het onderwijs Nederlands zo gegeven behoort te worden dat
het bij de leerlingen tenminste belangstelling voor de diverse onderwerpen wekt.
Bij taalvaardigheid staat de taakgroep een ruim begrip voor ogen. Dat is in de eerste
plaats vaardigheid in taalgebruik: in de produktie en de verwerking van mondelinge
en schriftelijke taaluitingen. Taalvaardigheid veronderstelt op zijn minst enige impliciete kennis van begrippen, regels en regelmatigheden in taal en taalgebruik. Ook
het vermogen tot het sturen en controleren van talig handelen (bijvoorbeeld bij het
lezen of schrijven van complexe teksten), het inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen taken, en de beheersing van uiteenlopende strategieën zijn facetten van de
taal vaardigheid.
Behalve de taalvaardigheid noemt de taakgroep ook literaire en taalkundige kennis
nadrukkelijk als streefdoelstellingen van het taalonderwijs. Het is gebruikelijk het
onderwijs Nederlands in drie min of meer complementaire onderdelen te denken:
taalvaardigheid, letterkunde en taalbeschouwing of taalkunde. De samenhang tussen
die gebieden verdwijnt echter nogal eens uit het oog. Dat probeert de taakgroep met
de formulering 'naast en mede ten dienste van' te voorkomen. Literatuuronderwijs
laat zich in haar ogen bijvoorbeeld goed met het gewone onderwijs in tekstbegrip
verbinden, al mag het daartoe niet beperkt worden. Ook voor het taalkunde-onderwijs ligt verbinding met het onderwijs in taalvaardigheid voor de hand. Veel van
de aan te bieden kennis over taal en taalgebruik kan helpen bij het vergroten van de
taal vaardigheid.
Uit de formulering van de algemene streefdoelstelling blijkt dat onderwijs in taalbeschouwing en letterkunde-onderwijs in de visie van de taakgroep niet gereduceerd
mogen worden tot alleen maar onderwijs ten dienste van taalvaardigheid.
Letterkunde- en taalbeschouwingsonderwijs hebben ook een zelfstandige waarde en
betekenis. In dit opzicht neemt de taakgroep enigszins afstand van een visie op het
onderwijs Nederlands die in de laatste twintig jaar de discussie in de vakdidactiek gedomineerd heeft. Daarin had men vrijwel uitsluitend oog voor het praktische nut
ervan.
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1.2.3 Drie problemen van specificatie
In de loop van hun ontwikkeling moeten kinderen en jongeren in toenemende mate in
allerlei situaties hun rol leren spelen: als leerling, als mediagebruiker, als consument,
als partner in allerlei relaties, als rechtspersoon, als opvoeder, als lid van een plaatselijke woongemeenschap, als werknemer enzovoort. Die contexten kunnen onder een
paar noemers worden samengebracht: studie, werk, burgerschap en privéleven. In ieder van die levensdomeinen speelt de kennis van taal en taalgebruik, evenals de vaardigheid om die kennis voor concrete doelen in te zetten, een uiterst belangrijke rol.

Met de term 'volwaardige deelname' wil de taakgroep verschillende dingen uitdrukken. In de allereerste plaats moet het duidelijk zijn dat het taalonderwijs leerlingen
tot zelfstandigheid moet brengen. Iedere leerling moet tot op zekere hoogte zichzelf
in het taalverkeer leren redden. Natuurlijk hoeft niet iedereen alles te kunnen leren.
Met 'volwaardige deelname' is daarom niet een voor allen gelijk niveau bedoeld. Er
zit een basisniveau in besloten dat door (bijna) iedere leerling bereikt behoort te worden; als dat mogelijk en nodig is, moet bovendien een hoger niveau nagestreefd worden. De taakgroep houdt bij het formuleren van onderwijsdoelstellingen dus rekening met individuele verschillen in bekwaamheden en mogelijkheden. Die diversiteit
betekent echter niet dat het algemene doel van het onderwijs Nederlands niet voor alle leerlingen hetzelfde zou zijn.
In de algemene doelstelling is sprake van een niveau van taalvaardigheid dat voldoende is voor volwaardig maatschappelijk functioneren. Natuurlijk is taalvaardigheid alleen voor het welslagen van allerlei communicatieve handelingen niet voldoende. In allerlei situaties zijn kennis van de wereld, sociale vaardigheden en
zelfvertrouwen evenzeer onmisbaar. Hoewel zulke individuele eigenschappen zich
lang niet altijd gemakkelijk van taalvaardigheid laten scheiden, rekent de taakgroep
ze niet tot het eigenlijke domein van het onderwijs Nederlands.
Bij het specificeren van streefdoelstellingen liggen versnippering en systeemscheiding op de loer. Het kennis- en vaardigheidsdomein van het onderwijs Nederlands is
bijna onbegrensd: taalgebruik en taalprodukten hebben immers heel veel verschijningsvormen. Bij de keuze van doelstellingen moet men letten op onderliggende regelmatigheden, op algemene kennis en strategieën die bij het gebruik van taal en
teksten in het geding zijn. Daarom is het goed om op te merken dat de scheiding in
domeinen die hierboven is gemaakt, slechts van relatieve betekenis is. Het is bijvoorbeeld niet aannemelijk dat het schrijven van een zakelijke brief in een arbeidssituatie
andere eisen stelt dan het schrijven van een zakelijke brief aan een plaatselijke overheid. Het geschetste onderscheid in domeinen heeft veeleer een heuristische functie:
het vestigt de aandacht op doelstellingen die anders wellicht onopgemerkt zouden
blijven.
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1.2.4 Specifieke streefdoelstellingen
Voor ieder onderwijsniveau gelden specifieke streefdoelstellingen. Voor het basisonderwijs zijn die vanzelfsprekend anders van inhoud en niveau dan voor voortgezet of secundair onderwijs. Bij de doelstellingen van het basisonderwijs ligt meer
nadruk op preliminaire of voorwaardelijke vaardigheden en krijgt individuele ontplooiing meer nadruk dan de voorbereiding op maatschappelijk functioneren. Toch
passen de doelstellingen voor het basisonderwijs evenzeer als die voor het voortgezet
onderwijs in de hierboven geformuleerde algemene doelstelling.
In het onderstaande wordt de algemene doelste.lling ter concretisering voor één onderwijsniveau uitgewerkt en wel voor het voortgezet onderwijs. Een paar opmerkingen vooraf zijn daarbij belangrijk.
Er bestaan - het is hier al eerder opgemerkt - grote individuele verschillen in bekwaamheden en mogelijkheden tussen leerlingen. Dat maakt het formuleren van specifieke doelstellingen tot een hachelijke zaak. Doelen die voor de een te hoog gesteld
zijn, kunnen immers ver onder het niveau van een ander liggen. In de onderstaande
doelstellingen ontbreekt een niveau-aanduiding. De taakgroep acht ze in principe
passend voor alle leerlingen, met de aantekening dat bij de concretisering van de
doelstellingen aan sterk uiteenlopende niveaus gedacht moet worden. Sommige
doelstellingen zullen wellicht zelfs geheel buiten het bereik van bepaalde groepen
leerlingen liggen.

In vrijwel alle vormen van onderwijs wordt de standaardvariant van het Nederlands
als instructietaal gebruikt. Een goede beheersing van het standaard-Nederlands
vormt dus een belangrijke voorwaarde om eraan deel te kunnen nemen. Ook buiten
het onderwijs is beheersing van het standaard-Nederlands vanzelfsprekend van groot
belang. Van huis uit spreken echter lang niet alle leerlingen in Nederland en
Vlaanderen (standaard-)Nederlands. De taakgroep erkent de waarde van andere talen
en taalvariëteiten en van het gebruik ervan in en vooral ook buiten het onderwijs.
Toch stelt ze vast dat leerlingen bij de aanvang van hun schoolloopbaan en nog jaren
later grote hinder van een gebrekkige of ontbrekende beheersing van de standaardtaal kunnen ondervinden.
Hoe ouder de leerling en hoe hoger het onderwijsniveau, hoe veelvuldiger het gebruik van Nederlands op een hoog niveau van abstractie. Om hogere vormen van onderwijs te kunnen volgen zijn kennis van dit abstracte talige repertoire (bijvoorbeeld
op het gebied van woordenschat en zinsbouw) en vaardigheid in het (aanvankelijk
vooral receptieve) gebruik ervan noodzakelijk. Ook werk en burgerschap stellen
voor vee] individuen hoge (en in historisch opzicht toenemende) eisen aan de
taalvaardigheid.
In onderwijs en samenleving wordt ook en steeds meer een beroep gedaan op de
zelfstandigheid van individuen: leerlingen en studenten, werknemers en burgers
moeten door mondeling en schriftelijk taalgebruik steeds zelfstandiger kunnen handelen.
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In alle vormen van onderwijs wordt een zekere literaire kennis en belangstelling bij
leerlingen nagestreefd. Zeker in de hoogste vormen wordt verwacht dat studerenden
zich enige kennis van en inzicht in de literatuur eigen hebben gemaakt. Men veronderstelt dat ze begrip van de eigen culturele identiteit hebben ontwikkeld; dat ze enige kennis hebben van de structuur, de geschiedenis en de literatuur van de eigen samenleving; dat ze hun eigen plaats in de multiculturele wereld kennen, niet alleen als
individu maar ook als lid van grotere sociale groepen.
Het laat zich aanzien dat de eisen die in de volgende decennia aan het onderwijs worden gesteld, alleen maar zwaarder zullen worden. Aan die toenemende eisen moet
onze samenleving tegemoetkomen om - het zij nog eens opgemerkt - ertoe bij te dragen dat de positie van het Nederlands en daarmee ook de positie van Nederland en
Vlaanderen in Europees verband geprofileerd wordt. Van de stormachtige ontwikkelingen die ons te wachten staan, kunnen we bovendien alleen profiteren als we een
goed geïnformeerde samenleving hebben en opleidingen van een hoge kwaliteit.
Met inachtneming van het voorafgaande gelden als specifieke streefdoelstellingen
van het onderwijs Nederlands in het secundair onderwijs:
Het onderwzjs Nederlands heeft tot doel een voldoende ontwikkelde spreek-, luister-,
schrijf en leesvaardigheid voor:
het gebruik van verschillende taal- en tekstvormen zoals

1.
2.

3.
4.
5.

het voeren van informele en formele (twee-)gesprekken;
het aanhoren en houden van lange(re) monologen;
het lezen en invullen van eenvoudige en complexeformulieren;
het maken en uitwerken van aantekeningen;
het lezen en schr~jven van korte en lange(re) teksten (brieven, verslagen, betogen, beschouwingen, literaire teksten etc.);

het gebruik van verschillende taa(functies zoals
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

het uitdrukken van gevoelens;
het ontwikkelen en formuleren van eigen gedachten;
het vragen om of overbrengen van i11formatie;
het geven of opvolgen van opdrachten en instructies;
het interpreteren, analyseren en evalueren van informatie;
het interpreteren, analyseren, evalueren enformuleren van argumentatie;
het gebruik van poëtische of literaire taal;

hetgeen de beschikking over uiteenlopende kennis, vaardigheden en strategieën veronderstelt zoals:
13.

(analytische) vaardigheden om problemen te onderkennen en in hun onderdelen te doorzien, te ordenen en te beschnjven;
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14.

15.
] 6.

17.

18.
19.

20.
21.

(synthetische) vaardigheden om bereikte inzichten weer tot een samenhangend
en zinvol geheel te integreren;
(evaluatieve) vaardigheden om informatie en problemen met logische discipline kritisch te bespreken,(stilistische) vaardigheden om door paraji·ase, samenvatting of analyse
verwerkte informatie in eigen woorden weer te geven;
kennis van termen, regels, principes en procedures voor het analyseren, evalueren en reviseren van taalgebruik (niet alleen grammaticale en lexicale kennis, of kennis van ,\]Jel!ing en inte1punctie, maar ook kennis van compositie en
retorische, sociale en pragmatische regels),·
vaardigheden tot het sturen van het verloop van mondelinge interactie;
(strategische) vaardigheden voor het sturen (plannen en controleren) van
schrzjtelzjke taalhandelingen (controle op het begrip bzj het lezen; besturing
van het schrüfproces),·
kennis en vaardigheid om literaire teksten te inte,preteren en ervaren;
kennis van de Nederlandstalige literatuur en inzicht in haar achtergronden,
zowel wat de traditie als de eigen tijd betreft. Dit houdt in de kennis van een
aantal belangrijke literaire teksten uit heden en verleden, inzicht in
Nederlandse cultuur en kennis van de Europese literaire en culturele context.

Bovenstaande streefdoelstellingen zijn niet als een uitputtende opsomming bedoeld.
In het vervolg van dit rapport dienen ze als achtergrond bij de beschouwing van de
inhoud, de opbrengsten en de randvoorwaarden van het onderwijs Nederlands.
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Over de kwaliteit van het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen heeft
bijna iedereen een mening. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat met 'kwaliteit'
bedoeld wordt als we het over onderwijs hebben. Dat komt vooral doordat kwa1iteitseisen voor het onderwijs zich niet voor altijd laten vastleggen. Ze zijn namelijk
een afgeleide van de doelen die men met het onderwijs nastreeft en die doelen veranderen door maatschappelijke ontwikkelingen.
Onderwijskwaliteit heeft te maken met het onderwijsproces, met wat het onderwijs
opbrengt en met de omstandigheden waarin het gegeven wordt. Dit hoofdstuk is
gewijd aan de opbrengst van het onderwijs.
Ter opening van het hoofdstuk begrenzen we het thema in paragraaf 2.1. Vervolgens
gaan we in paragraaf 2.2 in op het belangrijke probleem van de feiten en de normen:
wie het over onderwijsopbrengst heeft, moet duidelijk maken op welke gegevens hij
zich baseert én welke nonnen hij aanlegt om te bepalen of een prestatie als voldoende kan worden beschouwd. Daarna bespreken we achtéreenvolgens de onderwijsresultaten inzake lezen (2.3), schrijven (2.4), spreken en luisteren (2.5) en taalbeschouwing of taalkunde (2.6). In deze opsomming ontbreekt één belangrijk onderdeel van het onderwijs Nederlands: het hteratuuronderwijs. Naar de opbrengsten
daarvan is tot nu toe helaas geen grootschalig peilingsonderzoek verricht. Daarom
blijft het hier onbesproken. In 2.7 formuleren we een samenvattend besluit.

2.1 Begrenzing van het thema
Le.ren lijkt een typisch schoolse bezigheid, maar leerlingen leren ook buiten de
school. Waar en in welke mate buitenschools leren plaatsvindt, verschilt van kind tot
kind en van onderwerp tot onderwerp. Maar er is geen schoolvak waarbij het belang
en de omvang van het buitenschoolse leren zo in het oog springt als Nederlands. Als
in dit hoofdstuk de term 'onderwijsopbrengst' gebruikt wordt, moeten we niet vergeten dat verworven kennis en vaardigheden bij Nederlands altijd mede een gevolg
zijn van omstandigheden buiten de school.
In de inleiding op dit rapport is al gewezen op de regelmatig gehoorde klachten over
de opbrengsten van het onderwijs Nederlands. Vooral de slechte taalbeheersing of
taalvaardigheid van leerlingen moet het ontgelden. Het valt op dat de klachten en de
zorgen vooral betrekking hebben op grammatica en spelling, dus op de formele aspecten van taalvaardigheid. Evenzeer valt op dat die bezorgdheid bijna nooit op
betrouwbare onderzoeksgegevens is gebaseerd. Men volstaat met het vertellen van
anekdotes of beroept zich op eigen, dus beperkte observaties.
Toch hebben onderzoekers de laatste jaren veel belangwekkende informatie verzameld. Dat is onder andere gedaan in zogenoemd peilingsonderzoek, dat in Nederland
sinds enkele jaren wordt uitgevoerd. Peilingsonderzoek is grootschalig onderzoek
naar inhoud en opbrengst van het onderwijs, dat voor belangrijke schoolvakken zoals
Nederlands om de vier jaar wordt uitgevoerd. Ook voor Vlaanderen zijn, weliswaar
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op bescheidener schaal, inmiddels relevante gegevens beschikbaar (Rymenans,
Leroy & Daems, 1991).
Steunend op de beschikbare onderzoeksrapporten beschrijft de taakgroep in dit
hoofdstuk de opbrengst van het onderwijs Nederlands op twee scharnierpunten in het
onderwijssysteem: het einde van het basisonderwijs (Zwarts, 1990) en het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs (Kuhlemeier & Van den Bergh, 1989). De prestaties die hier beschreven worden, zijn steeds geleverd door leerlingen in
Nederlandse scholen. Die beperkende bepaling kunnen we in het vervolg echter
steeds achterwege laten: onderzoek dat in opdracht van de Nederlandse Taalunie is
uitgevoerd (Van Schooten, Triesscheijn & Verbeeck, 1992) heeft laten zien dat er
maar betrekkelijk kleine verschillen zijn tussen de prestaties van Nederlandse en
Vlaamse leerlingen aan het einde van de basisschool. De lees- en schrijfvaardigheid
van Nederlandse en Vlaamse leerlingen ontlopen elkaar niet veel. Hetzelfde geldt
voor hun prestaties in spelling, formuleervaardigheid en zinsontleding. Wat voor
Nederlandse leerlingen aan het einde van het basisonderwijs geldt, lijkt derhalve ook
voor Vlaamse leerlingen van dezelfde leeftijd te gelden. Of die globale overeenstemming in prestaties ook opgaat voor het tweede scharnierpunt, het derde leerjaar van
het voortgezet onderwijs, is een vraag waarop door het ontbreken van Vlaamse gegevens helaas geen antwoord te geven valt. Een reden te meer voor de taakgroep om
voor peilingsonderzoek ook in Vlaanderen te pleiten.
Omwille van de beknoptheid van de beschrijving richten we in het onderstaande de
aandacht op de leerprestaties van gemîddelde en van zwakke leerlingen. De gegevens over de eerste groep maken duidelijk hoe de gemiddelde prestaties er uitzien.
De tweede groep is bijzonder belangrijk omdat uit zijn prestaties eventuele ernstige
knelpunten afgeleid kunnen worden. Sterke leerlingen zijn er gelukkig ook .. Dat hun
leerresultaten niet aan de orde komen, betekent niet dat de taakgroep hen minder belangrijk vindt. In dit rapport gaat het om de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs
Nederlands en in dat perspectief komen de goede presteerders op de derde plaats.

2.2 Over feiten en normen
In de volgende paragrafen worden onderzoeksresultaten gepresenteerd. Hoe moeten
die gegevens nu geïnterpreteerd worden? Vallen de resultaten eigenlijk wel mee, of
vallen ze tegen en is het onderwijs Nederlands in gevaar?
Het is niet eenvoudig om dergelijke vragen afdoend te beantwoorden, omdat niet
zonder meer duidelijk is welke norm of maatstaf aangelegd moet worden. Van een
brug mogen we verlangen dat ze niet instort. En bij een wasmachine zijn de eisen ook
eenvoudig te specificeren: die moet bijvoorbeeld zeker tweeduizend wasbeurten
meegaan. Maar hoe goed moeten de taalprestaties zijn van leerlingen na acht of elf
jaar onderwijs? Leerprestaties zijn afhankelijk van tal van factoren, niet in de laatste
plaats van het leervermogen en de motivatie van de leerling, van het onderwijsaanbod en van de gelegenheid die de leerling geboden is om zich de leerstof eigen te maken. Het is natuurlijk ook belangrijk hoe moej}jjk de toetsen of de opdrachten zijn,
die bij het bepalen van de leerresultaten gebruikt worden. Alleen een toets van een
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passende moeilijkheidsgraad kan een correct en relevant beeld geven van de leerprestaties. Dat mag allemaal vanzelfsprekend lijken, maar over het onderwijsaanbod,
het leervermogen en de motivatie van leerlingen en de bruikbaarheid van toetsen is
betrekkelijk weinig bekend. Daardoor wordt het naar waarde schatten van onderzoeksresultaten erg bemoeilijkt.
In het hier aangehaalde peilingsonderzoek wordt het waarderings- of normeringsprobleem op twee manieren aangepakt. In de eerste plaats stellen de onderzoekers zelf
normen: een prestatie is voldoende als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo
wordt bij spreek- en schrijfopdrachten ·communicatieve effectiviteit' als nOTm aangelegd. De leerlingen hebben een (bij hun leeftijd passende) taak gekregen en er
wordt door deskundige beoordelaars vastgesteld of ze een mondelinge of schriftelijke boodschap voldoende volledig en op een aanvaardbare wijze overdragen. ls dat
het geval, dan mogen we hun prestatie communicatief effectief noemen. Omdat zulke normen niet objectief zijn, valt er vanzelfsprekend over te twisten. Het zou echter
een grote fout zijn ze daarom als waardeloos terzijde te schuiven.
In de tweede plaats hebben de onderzoekers normen ontlokt aan personen die nauw
bij het onderwijs betrokken zijn. Aan ouders, leraren en werkgevers is gevraagd aan
welke criteria de prestaties van leerlingen moeten voldoen. Ook deze methode kent
haar problemen. De personen die de normen moeten stellen , blijken het onderling
maar matig eens te zijn. Ook bestaat het risico van extreme normen: normen die zó
hoog gesteld zijn dat bijna geen leerling eraan kan voldoen, of normen die veel te
laag zijn en achterblijven bij wat vrijwel iedere leerling al kan of weet. Een belangrijk voordeel van deze methode is echter dat velen mogen meespreken, niet alleen of
in de eerste plaats toetsdeskundigen maar ook anderen die belang hebben bij of verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de opbrengst ervan.
Voor haar waardering van de onderwijsopbrengst baseert de taakgroep zich op de
beste gegevens die beschikbaar zijn: de opinies van ouders (leden van medezeggenschapsraden), leerkrachten basisonderwijs en leraren Nederlands van brugklassen in het voortgezet onderwijs. Hun werd gevraagd bij verschillende opdrachten
een voorspelling te geven van het prestatieniveau van leerlingen uit het laatste leerjaar van het basisonderwijs. Behalve hun voorspelling van dat zogenoemde
verwachte niveau moesten ze ook hun wensen formuleren: hoe zouden leerlingen op
de opdrachten moeten presteren? Dat laatste gegeven is hier van groot belang.
Het gewenste niveau, de norm dus, ligt in de meeste gevallen iets hoger dan het voorspelde niveau en vrijwel steeds veel hoger dan de feitelijke prestaties van leerlingen
aan het einde van het basisonderwijs. De vraag is of ouders en leraren hun norm soms
niet veel te hoog stellen. Dat lijkt ons zeker het geval te zijn bij de spellingtoets: in
feite wenst men dat de gemiddelde leerling die toets foutloos maakt. Bij schrijven
wenst men dat ongeveer 70 % van de leerlingen een adequate tekst schrijft; in werkelijkheid doet niet meer dan 10 % tot 45 % dat. Bij spreken wenst men dat ongeveer
80 % van de leerlingen een voldoende prestatie levert, terwijl het werkelijke percentage tussen 5 % en 60 % schommelt. Bij lezen, luisteren en taalbeschouwing
wijkt het gewenste niveau minder sterk, maar soms toch ook nog aanzienlijk, af van
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de feitelijke prestaties. Bij het luisteren naar rapporterende teksten en bij de spe11ing
van werkwoorden in hun eigen teksten presteren leerlingen dan weer beter dan de gestelde norm.
Als we op het bovenstaande letten, is de opbrengst van het onderwijs Nederlands
naar de mening van de taakgroep op een aantal belangrijke onderdelen van dit
schoolvak zeker voor verbetering vatbaar. De taakgroep komt daar in de aanbevelingen (zie het laatste hoofdstuk) op terug .

2.3 Leesprestaties
Bijna alle Nederlandse leerlingen zijn aan het einde van de basisschool redelijk tot
technisch lezen in staat. Ze kunnen gedrukte (of geschreven) teksten redelijk snel en
nauwkeurig decoderen. Bij het lezen van teksten komt echter aanzienlijk méér kijken
dan alleen het identificeren van woorden en zinnen. Leerlingen moeten ook in staat
zijn zich de informatie uit het gelezene eigen te maken. Ze moeten begrijpend en studerend kunnen lezen.

In de peiling van het onderwijs Nederlands aan het einde van het basisonderwijs zijn
verschillende leestoetsen aan de leerlingen voorgelegd. Ze betroffen het lezen van
argumentatieve teksten (b.v. een protestbrief), rapporterende teksten (b.v. een
krantebericht), beschouwende teksten (b.v. een boekbespreking), tabellen, grafieken, kaarten en naslagwerken .

** 1 Een voorbeeld van een rapporterende tekst

Telefoon

7

De PTT pat een aantal 'vandaalgcvoeli&e' telefooncellen verplaatsen.
Ondcnockers van de rijksuniversiteit
ftJI Leiden menen dat soms een verhuizina naar de overkant van de weg al
senoeg zal zijn.

Volacns de onderzoekers zoelcen vandalen telefooncellen niet speciaal op
om u te vernielen, maar doen u dat
pas als ze er 'toevallig' - bijvoo~ld
bij een dancing -.centje tegenkomen.
De PTT moet wd verwijsbordjes
plaatsen om IC voorkomen dat omwoaeodea de cel niet IIM;CI" kunnen vin-

den.

Bron: Parool, 14-10-1987

De onderzoekers onderzochten op welke ma.nier ••.
cellen naar de andere kant van de straat verplaatst
kunnen worden': ·
_..B de vernieling van cellen kan worden voorkomen.
C de verplaatste ce·llen door bewoners kunnen worden
teruggevonden.
D verwijsbordjes zouden 1110eten worden aangebracht.
A
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Waarom is een verhuizing van vandaalgevoelige telefooncellen
naar de overkant van de straat veelal voldoende?.
Schrijf het antwoord hieronder op.

+,eOo~ro11 co~ ka fXL ma J, u1, aia
'A

de20 f:oe,nOOi~ op

waeM..k~.

h1Jä
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De resultaten van de peiling laten zien dat het begrijpend lezen van rapporterende
teksten voor veel leerlingen aan het einde van de basisschool moeilijk is. Ook argumentatieve teksten leveren veel problemen op. Het lezen van beschouwingen,
kaarten, tabellen en grafieken gaat de leerlingen over het algemeen iets beter af.
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Tabel 1. Prestaties bij leestoetsen door de gemiddelde leerling in de laatste groep van
het basisonderwijs
argumentatieve
teksten

1

rapporterende
teksten
beschouwende
teksten
tabell en/
grafieken
kaarten

1

beheersing:
c::=::J matig

-

naslagwerken

0

goed

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
percentage opgaven

Hoe zijn de leesprestaties van leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs in Nederland? De onderstaande tabel bevat een overzicht van de prestaties
bij enkele leesopdrachten uit het peilingsonderzoek.
Tabel 2. Percentage goed beantwoorde vragen per leesopdracht
Invullen polisgegevens in schadeformulier
Begrijpen krantc-artikcl wielrennen
Begrijpen algemene verzekeringsvoorwaarden
Begrijpen biologietekst over vogelwereld
Omschrijven toedracht ongeval in schadeformulier
Lezen tabel en plattegrond
Raadplegen bus- en bootdienstregeling

13

34
40
43
50
70
81

Het overzicht Iaat zien dat leerlingen uit het derde Iee1jaar over het algemeen zeer
veel moeite hebben met het invullen van een schadeformulier van een verzekeringsmaatschappij. Met name het invullen van polisgegevens, het begrijpen van de kleine
lettertjes van algemene verzekeringsvoorwaarden en het omschrijven van de toedracht van het ongeval leveren veel problemen op: niet meer dan 13 % tot 50 % van
de opgaven wordt goed gemaakt. Ook bij de teksten met vragen (bijvoorbeeld over
de vogelwereld of over wielrennen), die op scholen veel gebruikt worden, presteert
de gemiddelde leerling aan de lage kant.
Relatief minder moeite hebben leerlingen met praktische opdrachten zoals het begrijpen van een dienstregeling en het lezen van een tabel en een plattegrond. Maar
zelfs dergelijke betrekkelijk eenvoudige taken beheersen leerlingen onvoldoende:
19 % à 30 % van de opgaven wordt niet goed gemaakt.
Om de prestaties te kunnen waarderen in termen van goed of slecht is in de peiling
een norm aangelegd voor minimale lezers. Dat zijn volgens de onderzoekers leerlin31

gen die op vrijwel alle onderdelen van een verzameling toetsen uiterst laag scoren.
Ze voeren de praktische opdrachten zo slecht uit dat we moeten veronderstellen dat
de communicatie niet tot stand komt of het doel niet bereikt wordt. Bij de meer
schoolse taken komen ze niet tot een elementair begrip van de tekst (Kuhlemeier &
Van den Bergh 1989, 8). In het onderstaande overzîcht staat het percentage minimale lezers voor twee soorten taken.
Tabel 3. Percentage minimale lezers per taak en per opleidingstype

vwo
havo
mavo
lhno
lto

Schadeformulier
3
6
7
19
36

Teksten met vragen
1
0
12
10

Uit het overzicht blijkt dat er in elk schooltype minimale lezers te vinden zijn. Het
hoogste percentage zit in het lbo. We vinden het, zacht gezegd, opmerkelijk dat er
ook in het havo en vwo leerlingen zijn die ertoe gerekend moeten worden.

2.4 Schrijfprestaties
Schrijven is in de peiling aan het einde van de basisschool beperkt tot zakelijk schrijven. Dat is onderverdeeld in: informatie doorgeven, beschrijven, samenvatten, evalueren, instrueren, informatie vragen en argumenteren. De teksten van de leerlingen
zijn beoordeeld op de eerder besproken noemer communicatieve effectiviteit: is de
tekst zo dat de lezer zonder veel moeite kan doen of laten wat de schrijver vraagt?
Een aantal uitgevoerde schrijftaken is bovendien ook beoordeeld op spelling en interpunctie.
Leerlingen in de laatste groep van het basisonderwijs blijken over het algemeen veel
moeite te hebben met het maken van een samenvatting en met het schrijven
van instructies: bij dergelijke opdrachten slaagt maar ongeveer 10 % van de leerlingen erin een adequate (dus communicatief effectieve) tekst te schrijven. Ook een
briefje met een verzoek om informatie is voor veel leerlingen geen haalbare kaart:
ongeveer 85 % van de leerlingen .schrijft geen effectief briefje. De voorbeelden die
hierna volgen, geven een indruk van leerlingprestaties. Het schrijven van een
betoogje (argumenteren) en van een informatief briefje schrijven gaat de gemiddelde leerling iets beter af. Toch heeft nog 75 % à 55 % van de leerlingen daar
moeite mee.
Ongeveer 80 % van de leerlingen maakt interpunctiefouten. Per 100 zinnen maakt de
gemiddelde leerling er 42. Wat de spelling betreft: ongeveer 18 % van de leerlingen
blijkt bij het schrijven geen enkele spelfout te maken. De gemiddelde leerling maakt
vier fouten per honderd woorden, de zeer zwakke leerling maakt er dertien. De werkwoordsspelling levert voor ongeveer 20 % van de leerlingen problemen op.
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**2 Een voorbeeld van een schrijfopdracht: informatie vragen
Lees dit eerst!
Stel je voor ...
Je eet regelmatig SMUCO chips. Op de verpakking van een zak zie je het
volgende staan:

ACTIE

Ongelooflijk maar waar: bij
de nieuwe chips van SMOCO
krijg je nu gratis een microstereo-koptelefoon die zowel
op je walkman als op je
installatie past.
Dit moet je doen:
De zalclten van de chips z1Jn
voorzien van 66n SMOCOepaarpunt. Spaar 3 punten en
stuur die in een voldoende
gefrankeerde envelop naar
SMOCO. Je ontvangt dan van
ons een waardebon. Deze bon
kun je inwisselen bij een
Dixys-radiozaak. Je krijgt
dan gratis (GRATIS ja!) een
schitterende koptelefoon!

Dixys-radiozaken vind je
overal in Nederland. Je kunt
de koptelefoon ook
thuisgestuurd krijgen. Maar
dan moet je welf 3,portokosten betalen. Je kunt
met een betaalcheque betalen.
Stuur de envelop met de
punten naar:
SMUCO Spaaractie
Postbus 3333
1200 AD Hilversum
Vermeld duidelijk je naam,
adres en postcode en geef
aan of je de waardebon wilt
hebben of dat de koptelefoon
thuisgestuurd moet worden.

Opdracht
Je hebt 3 punten. Je wilt een waardebon voor een koptelefoon.
Je wilt ook weten waar de Dixya-radiozaken zijn.
Schrijf een briefje naar SMUCO.
Schrijf daarna de enve.lop.
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**3 Voorbeelden van leerlingprestaties: informatie vragen
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........ .. .............. ......... .. .............. ... rL~ ..~ De schrijfprestaties van de derdeklassers in het voortgezet onderwijs in Nederland
zijn onderzocht met behulp van vier schrijfopdrachten. Dat waren twee praktische
(een sollicitatiebrief en een mededeling voor de directeur van de school) en twee
meer schoolse opdrachten (aan de hand van documentatie een betoog schrijven en
een persoonlijk verhaal schrijven over een beangstigende ervaring). Alle schooltypen van het voortgezet onderwij s waren bij de peiling betrokken.
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**4 Een voorbeeld van een schrijfo pdracht: een sollicitatiebrief
Stel je voor: Je zoekt een baantje voor de zomervakantie 1988. In de
krant zie je de volgende advertentie:
Voor de zomervakantie zoeken wij voor onze vestigingen in
verschillende provincies jongeren die willen werken op onze
magazijnafdeling
• inpakafdeling
• verzendafdeling
• service-afdeling
Jongeren vanaf 14 à 15 jaar komen in aanmerking voor een
sollicitatiegesprek..
Belangstellenden moeten minstens 4 volledige weken
beschikbaar zijn. tussen 15 juni en 31 augustus 1988. Schriftelijke
reacties met vermelding van geboortedatum, woonplaats, de
beschikbare periode en de afdeling van je voorkeur richten aan:
Postorderbedrijf POSTKOOP
Centrale Personeelsafdeling
Oennenweg 10
2500 LH Utrecht

Je hebt de advertentie gelezen. Voor één van de aangeboden
baantjes wil je graag in aanmerking komen.
Je moet nu een briefje schrijven waarin je vraagt om een
sollicitatiegesprek.
Let op: géén uitgebreide sollicitatiebrief, maar een briefjewaarin je
de in de advertentie gevraagde informatie verschaft.
Schrijf je sollicitatiebriefje op de volgende pagina.
Zorg ervoor dat je sollicitatiebrief alle noodzakelijke gegevens bevat
en volledig duidelijk is. Probeer bovendien geen schrijffouten te
maken. Je wilt de baan tenslotte graag hebbenJ Het gaat erom dat
je zo goed mogelijk voor de dag komt.

De teksten zijn op verschillende aspecten beoordeeld, onder andere op globale kwaliteit, inhoud , organi satie en stijl. Onder 'g lobale kwaliteit' werd in dit verband een
samenstel van aspecten verstaan: inhoud, taalgebruik , grammaticale fo uten en fouten
tegen het taaleigen, spelling, briefconventi es enz. Geen ervan mocht in het oordeel
over de globale kw aliteit overheersen. Omdat het zeer moeilijk is in algemene
bewoordingen de kwaliteit van de sollicitatiebrieven te schetsen , volgt hieronder een
voorbeeld. De oordelen zijn gegeven op een zevenpuntsschaal (1 = zeer slec ht, 7 =
uitstekend).
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**5 Een voorbeeld van een sollicitatiebrief
Aan de hieronder opgenomen sollicitatiebrief kenden de beoordelaars de
volgende scores toe:
Globale kwaliteit: 3
Inhoud: 4
Organisatie: 2
Stijl: 3
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Uit de peiling blijkt dat ongeveer 26 % van de derdeklas sers qua globale kwaliteit
een minder goed sollicitatiebriefje schrijft (scores 1 en 2). Slechts ongeveer I O % van
de leerlingen blijkt in staat een globaal uitstekend produkt te leveren. Om voor een
sollicitatiegesprek uitgenodigd te worden moet de leerling minimaal zijn naam , adres
en woonplaats vermelden. Daarnaast is het zeer wenselijk dat hij ook zijn leeftijd, af36

deling van voorkeur en de beschikbare periode in de brief opgeeft. Als we van deze
eisen uitgaan, blijkt dat nogal wat leerlingen geen adequate brief schrijven.
Gemiddeld over alle schooltypen tezamen treft dit oordeel maar liefst 82 % van de
brieven. Daarbij zijn dan geen eisen gesteld aan netheid, spelling, briefconventies
enz.
Ongeveer 18 % van de leerlingen is in staat een uitstekende mededeling voor de directeur te schrijven. De prestaties van 12 % van de leerlingen zijn zeer laag. We
moeten aannemen dat ze grote moeite hebben met het schrijven van een mededeling.
Het schrijven van een betoog is voor een aantal leerlingen geen probleem. Tussen de
25 % en 33 % van de leerlingen scoort zeer hoog op elk van de beoordeelde aspecten
(publiek- en doelgerichtheid, stijl en organisatie). Toch is er op elk beoordeeld aspect
een percentage leerlingen, variërend van ongeveer 13 % tot 24 %, dat voor deze opdracht zeer lage scores behaalt.
Deze gegevens wijken iets af van de prestaties bij het schrijven van een verhaal over
een angstaanjagende ervaring. Ook die opdracht levert voor een aantal leerlingen
geen problemen op. Voor de aspecten inhoud, stijl en organisatie behaalden respectievelijk 17 %, 24 % en 22 % van de leerlingen hoge scores (scores 6 en 7), maar
respectievelijk 15 %, 19 % en nog eens 19 % van de leerlingen zeer lage.
Veel derdeklassers hebben grote moeite met schrijven. De praktische opdrachten
blijken over het algemeen iets moeilijker dan de meer schoolse. Voor veel leerlingen
is het op papier zetten van de belangrijkste inhoudselementen een lastige zaak.
Daarbij worden dan nog geen eisen gesteld aan de opbouw of de stijl van de geproduceerde tekst. Ook op die punten laten veel teksten te wensen over.
De interpunctie stelt leerlingen voor grote problemen. In een tekst met honderd zinnen worden daar gemiddeld tussen de 59 en 97 fouten tegen gemaakt. Spelling is iets
minder problematisch: een kwart van de leerlingen is verantwoordelijk voor bijna
driekwart van het totale aantal spellingfouten. Net als in het basisonderwijs maakt
een gemiddelde derdeklasser per honderd zinnen zo'n vier fouten.

2.5 Spreek- en luisterprestaties
De mondelinge vaardigheden spreken en luisteren van de leerlingen van de hoogste
groep van het basisonderwijs zijn op verschillende manieren gemeten. Bij spreken is
gebruik gemaakt van zeven soorten opdrachten: informatie doorgeven, beschrijven,
samenvatten, evalueren, instrueren, informatie vragen en argumenteren. Voor luisteren zijn drie soorten opdrachten gebruikt: luisteren naar rapporterende, beschouwende en argumentatieve teksten.
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**6 Voorbeeld van een spreekopdracht: een fragment uit het jeugdjournaal samenvatten
De leer1ing bekijkt een fragment van het jeugdjournaal en vat de inhoud tèn behoeve van een
toetsassistent samen.
Tekst journaalfragment
Dit is een zadelrob, een so.o rt zeehond en hij is behoorlijk verdwaald. In
de ijskoude Poolzee hoort hij en nu is hij terecht gekomen in Nederland.
Het is de eerste keer dat een zadelrob in ons land ontdekt is. Bij zit nu
in het zeehondenopvangcentrum in Pieterbu.z;en. En daar keken ze reuze op,
want meestal vangen ze daar alleen zeehonden op uit de waddenzee, en een
enkele keer eens eentje uit Noorwegen. Maar dan heb je het ook wel geha.d.
Maar deze komt van h .e t eiland Jan Mayen. Daar zijn heel veel van dit soort
robben. Dat komt, omdat er niet meer op gejaagd mag worden. Deze winter was
daar veel te weinig vis voor al die dieren, zodat ze naar de kust van
Noorwegen trokken. Daar krioelde het dus van zeerobben. De vissers in
Noorwegen raakten helemaal in paniek. Ze aten al die vis op en veel, wel
twintigduizend robben gingen dood omdat ze in de netten van de vissers
terecht kwamen.
Anderen trokken verder .en die éne zadelrob raakte zo in de war dat ie
helemaal in Pieterburen terecht kwam. Daar wordt hij nu heel goed verzorgd
en kan hij ook goed bijkomen van zijn wereldreis. En weet je trouwens hoe
ze Weten dat hij van zo ver kwam? Nou hij had nog sporen van een merkteken
op zijn rug. Alle robben van het eiland Jan Mayen hebben zo'n merkteken
daar. Als hij beter is, willen ze hem per helikopter een behoorlijk eind
naar het noorden brengen en daar weer los laten.

Evenals bij schrijfvaardigheid is bij de beoordeling van spreken en lui steren gelet op
de zogenaamde communicati eve effectiviteit. Hieronder is een prestatie bij
spreekvaardigheid weergegeven die volgens de normen van het onderzoek als effect ief bestempeld mag worden.
** 7 Een communicatief effec tieve spreekprestatie: een fragment uit het jeugdjournaal samenvatten

vertel eens, hlH u die zatklrob 1111 In Netürland
terecht gelcmMn?
Hij :r.at op het eiland Jan Mayen, en het was in de winter en daar was
toen niet veel vis, toen trokken ze naar Noorwegen, eh de vissers van
Noorwegen waren bang omdat ze alle vissen opaten, co toen, ook vele
1.ecbondcn gingen dood omdat 7.C in netten van de vissers kwamen en
trokken, de uehondcn trokken ook nog weer VClder weg en er was er
centje helemaal zo in de war en die ging dus naar Ncdci-land en dan
hadden ze hem in Pietcrburg in het zecbondcnopvangcenttum gedaan.
Toetsasslstent: Denk Je dat die zatûlrob nou In Neduland blijft?
Nee. want met een hclikoptcc zouden ze hem wca- zo vcc mogelijk in
7.CC terug doen.
Toetsassisten1:

Het percentage leerlingen dat erin slaagt mondeling een boodschap over te brengen,
varieert van minder dan 5 % tot 60 %. De meeste moeite hebben leerlingen met sa38

menvatten: n og geen 5 % van de leerlin gen slaagt erin dat goed te doen. Ook het
mondeling beschrijven van iets, zoals een getekend gezicht, gaat de meeste leerlingen niet goed af: nog geen 20 % van de leerlingen behaalt daarvoor een voldoende.
Maar de opdrac ht om mondelin g een in structie te geven (een natuurkundeproe(j e uitleggen en laten ui tvoeren) wordt door iets meer dan de helft van de leerlingen (58 % )
op voldoende niveau volbracht.
De luisterprestaties van de leerli ngen lijken redelijk te zijn . Toc h m aakt de gemiddelde leerlin g nog 30 % à 45 % van de opgaven niet goed. De moeilijkste opd rac ht is
het luisteren naar rapporterende teksten zoals ni euws berichten: van de opgaven
wordt 45 % ni et goed gemaakt.
**8 Voorbeeld van een luisteropdracht: luisteren naar rapporterende teksten
Mededelingen

In het dagelijks leven krijg je vaak me-dedelingen te horen. Bijvoorbeeld op het station, in winkels,
op sportvelden of op straat.
Het is de bedoeling dat je goed naar de mededeling luistert, want hierover worden straks enkele
vragen gesteld. Je opent het boekje pas als dat gezegd wordt.
Luister maar.
Het is zaterdag. Vanmiddag ga je met een paar andere kinderen naar een voorstelling van een
kindercircus in Amsterdam. Gisteren hebben jullie al kaartjes gekocht.
Als je zaterdagsmorgens naar de radio luistert hoor je het volgende bericht.
En dan volgt nu het bericht over een afgelaste voorstelling. De voorstelling die kindercircus
Pierlala vanmiddag in Amsterdam zou geven, is afgelast in verband met grote stormschade aan
de circustent De voorstelling van vanmiddag wordt verplaatst naar woensdag aanstaande. De
aanvangstijd is ongewijzigd en blijft dus 2.00 uur. De kaarten blijven gewoon geldig.

Dan volgen nu de vragen.
Doe je boekje open.
lees iedere vraag goed. Geef daarna je antwoord.
Wanneer je de vragen beantwoord hebt, sluit je het boekje.

1

Waarom is de ' voorstelling van het circus afgelast?
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6

Moeten jullie nieuwe kaarten kopen voor de
verplaatste voorstelling?

7

Op welke dag zal de voorstelling nu plaatsvinden?
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Hoe l a at z a l de verplaa ts te voo rs t elling beginne n?
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Voor de derde klas van het voortgezet onderwijs zijn de spreek- en luisterprestaties
van leerlingen in kaart gebracht met drie opdrachten: twee waarbij de leerling telefonisch aan een uitzendbureau om informatie vraagt (over respectievelijk een vakantiebaantje en arbeidsvoorwaarden) en één waarbij de leerling aan een medeleerling een proces uitlegt (hoe worden bakstenen gemaakt?) Bij de telefoongesprekken
speelde, behalve spreekvaardigheid, ook luistervaardigheid een rol. Die is nog eens
apart gemeten met behulp van drie opdrachten: luisteren naar een lezing, luisteren
naar een alledaags gesprek (2x).
**9 Voorbeeld van een spreekopdracht: 'Randstad biedt aan'

Bel Randstad op en vraag of er werk 1s. Ga er vanuit
dat er een baantje voor je is. Bovendien lijkt het
een goed aanbod en je wilt het baantje graag hebben.
Maak tijdens het telefoongesprek aantekeningen over
de mededelingen die je krijgt. zorg ervoor dat je
alle dingen die van belang zijn, of die je niet kunt
onthouden, opschrijft. Later vandaag krijg je
namelijk nog vragen over dit telefoongesprek.
Bij de spreekopdrachten is nagegaan of de communicatie, gezien de prestatie van de
leerling, kan slagen. Wordt het doel van het gesprek, bijvoorbeeld het verkrijgen van
een vakantiebaantje, voldoende gediend? In de onderstaande tabel is het percentage
minimale sprekers weergegeven: dat zijn leerlingen die bij alle drie de spreekopdrachten onder de norm van communicatieve effectiviteit presteren.
Tabel 4: Het percentage leerlingen per schooltype dat op drie of minder spreekopdrachten minimaal presteert (pop.= hele populatie)
Aantal spreekopdrachten
beneden minimaal niveau
drie
twee
één
geen

POP.

1
8

33
58

vwo

HAVO

MAVO

2
21
76

0
3
21
72

7
34

LTO

l

58

17
42
40

LHNO

3
14
43
30

Uit de tabel bi ijkt dat ongeveer 1 % van alle derdeklassers echte problemen met
spreekvaardigheid heeft. In het lbo zitten meer minimale sprekers (zo'n 4 %) dan in
mavo, havo of vwo. Van alle leerlingen levert 8 % bij twee opdrachten een minimale
prestatie. Dat zijn voornamelijk leerlingen die er veel moeite mee hebben om telefonisch informatie te vragen.
Ook bij de luisteropdrachten hebben de onderzoekers nagegaan hoeveel leerlingen
een zeer lage score halen. Leerlingen die op elk van de drie opdrachten tenminste
40 % van de vragen fout beantwoordden, hebben ze als minimale luisteraars aange-
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merkt. Uit de onderstaande tabel blijkt dat opnieuw ongeveer l % van de leerlingen
zo bestempeld kan worden. Zulke leerlingen vinden we uitsluitend in het lbo.
Tabel 5: Het percentage leerlingen per schooltype dat op drie of minder luisteropdrachten minimaal presteert (pop.= hele populatie)
POP.

Aantal opdrachten minim aa l
drie
twee
één
geen

vwo

1
4

0

17
78

5
96

()

HAVO
()

3
96

MAVO

LTO

LHNO

17

13
31

80

55

10
27
61

0
2

3

2.6 Taalbeschouwing
Om uit te maken over welke taalkundige kennis leerlingen in de achtste groep van het
basisonderwijs beschikken, is hun één toets voor taalbeschouwing afgenomen. Die
had betrekking op schriftelijk taalgebru.ik en bestond uit acht onderdelen: overdrachtelijk taalgebruik, taalhandelingen, situatiegebonden betekenis, relatievorm en
publiek, vorming van samenstellingen, betekenis van afleidingen, woordvelden,
betekenis van samenstellingen.

** 10 Voorbeelden van opgaven uit de taalbeschouwingstoets
Lees eerst het volgende door.

Het woord vliegtuigkaping is een samenstelling. Het is gemaakt
van de woorden vliegtuig en kaping. Met de woorden vliegtuig en
kaping kun je de samenstelling vliegtuigkaping ma.ken.
Als je weet wat vliegtuig en kaping betekenen, kun je ook weten
wat vliegtuigkaping betekent.

Geef van het onder3taande woord aan of het een bestaande
samenstelling i3.
4

kantoor

A
Jf.B

5

ja
nee

Wat betekent de zegswijze: Je moet niet teveel hooi op je
vork nemen?
A
B
C
Jf.D

Je
Je
Je
Je

moet
moet
moet
moet

niet
niet
niet
niet

te vaak in een hooischuur werken.
te vaak vz:eemde dingen eten.
te veel tegelijk eten.
te veel werk op je neinen.
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Volgens die toets zijn de gemiddelde prestaties van de leerlingen aan het einde van
de basisschool redelijk te noemen. Een gemiddelde leerling maakt ruim 60 % van de
opgaven goed; vrijwel alle opgaven worden tenminste matig volbracht. Een zwakke
leerling maakt ruim 25 % van de opgaven goed en ruim 70 % op zijn minst matig.

2.7 Tot slot
De taakgroep heeft bovenstaande gegevens uit het beschikbare onderzoek
gewetensvol uitgezocht en beknopt gepresenteerd. Daarbij heeft ze haar eigen
gevoelens van tevredenheid of teleurstelling over de opbrengst van het onderwijs
Nederlands zoveel mogelijk verzwegen. Ze hoopt dat de lezers door de bomen van
alle cijfers het bos konden blijven zien. Dan kunnen ze nu hun conclusie vergelijken
met de uitspraak die de taakgroep aan het slot van de inleiding tot dit hoofdstuk heeft
gedaan: op een aantal belangrijke onderdelen van het schoolvak Nederlands is de opbrengst zeker voor verbetering vatbaar. Gezien het belang van het onderwijs
Nederlands zou die verbetering gerealiseerd moeten worden. Daartoe kunnen de aanbevelingen in hoofdstuk 5 bjjdragen.
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De praktijk van het onderwijs Nederlands

In dit hoofdstuk is de praktijk van het onderwijs Nederlands in Nederland en in
Vlaanderen aan de orde. Daarbij komen de volgende onderwerpen ter sprake: de
positie van het onderwijs Nederlands (3. l); de tijdbesteding binnen het vak zelf
(3.2); een globale schets van de onderwijspraktijk (3.3); taal- en literatuurmethoden
(3.4).
Over die praktijk zijn in Nederland en Vlaanderen maar gedeeltelijke gegevens
beschikbaar. De laatste jaren zijn wel enige onderzoeken verricht op grond waarvan
men zich een beeld kan vormen van het onderwijsaanbod in de hoogste groepen
(klassen) van het basisonderwijs en in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Toch geldt nog in hoge mate wat Wesdorp, Daems en Teysse ( 1986) stelden
in hun rapport over De positie -van het ondcrwzjs in het Nederlands: "De inhoud van
ons (basis- en voortgezet) onderwijs onttrekt zich aan onze waarneming: de wettelijke bepalingen zijn vaag, de praktijk is (waarschijnlijk) divers."
In de eerste plaats is er onderzoek gedaan met behulp van verschillende enquêtes, die
onder leraren in Nederland en Vlaanderen zijn gehouden over de invulling van het
onderwijs. Voor het derde leerjaar van het secundair onderwijs in Vlaanderen zijn er
echter geen harde gegevens voorhanden; daarvoor moeten we ons op getuigenissen
van vakinspecteurs beroepen.
In de tweede plaats is in opdracht van de taakgroep een studie verricht naar de taalen literatuurmethoden die in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland en
Vlaanderen in omloop zijn. In paragraaf 3.4 zijn de belangrijkste resultaten van die
studie samengevat.

3.1 De positie van het onderwijs Nederlands
In Nederland wordt in de hoogste groepen van het basisonderwijs aan geen ander
leergebied meer tijd besteed dan aan Nederlands. Tabel 6 (p. 46) laat zien hoe het gemiddelde weekrooster van de hoogste groep van de basisschool er uitziet. Blijkens de
tabel besteedt men in groep acht van het basisonderwijs meer dan een kwart van de
totale onderwijstijd aan het leergebied 'taal': dat is bijna zeven klokuren per week.

In Vlaanderen wordt volgens CRKLO-gegevens in het basisonderwijs minder dan
een kwart van de totale onderwijstijd aan Nederlandse taal besteed. Bij omrekening
in klokuren blijken leerlingen van het zesde leerjaar er vijf uur Nederlands te krijgen.
Daar staat tegenover dat diezelfde leerlingen wekelijks tweeëneenhalf uur 'tweede
taal' (Frans) op hun rooster hebben.

45

Tabel 6. De positie van Nederlandse taal in het basisonderwijs (hoogste groep) in
Nederland
gemiddeld aantal klokuren
per week

Leergebied

Nederlandse taal
Wereldori ëntatie
Rekenen
Expressievakken
Godsdienst
Andere vakken

3

28
20
20
12

1
4

16

25

100

7

s
s

totaal

c1é1 van de totale
onderw ij stijd

4

Tabel 7. De positie van Nederlandse taal in het lager onderwijs (hoogste lee1jaar) in
Vlaanderen (CRKLO)
Leergebied

gemiddeld aantal klokuren
per week

Nederlandse taal
Wereldoriëntatie
Wiskunde
Expressievakken
Catechese
Andere vakken

21
16
21
18
11
l3

6
4,5
6
5
3
3,5

28

totaal

1
k; van de totale
onderwijstijd

100

In het voortgezet onderwijs zijn in Nederland niet meer dan drie à vier lesuren per
week voor Nederlands beschikbaar, wat neerkomt op 10 % à ] 2 % van de totale onderwijstijd (zie tabel 8). Dat is naar onze mening vrij weinig, gezien het belang van
een goede taalbeheersing voor het (na)schoolse leven.
Tabel 8. De positie van het vak Nederlands in de verschillende schooltypen van het
voortgezet onderwijs in Nederland
School
- type

Gymn.
Athen.
HAVO
MAVO
LEAO
LTO

LHNO

Aantal
leerj.

Totaal
aantal
lesuren
alle
vakken
tezamen

Totaal
aantal
uren Ned.
per week
over alle
lee1jaren

Gemidd.
aantal
lesuren
Ned. per
lecrj .

6
6

168
168
140
l 16
116
116
116

18
18
16
14
12
12
12

2,7
3,0
3,2
3,5
3,0
3,0
3,0

s
4
4
4
4

* Berekend t.o.v. hel minimaal aantal totaal verplichte lesuren.
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Aantal
uren Ned.
in percentages
van
totaal *

9,S
10,7
11,4
12, 1
10,3
10,3
10,3

Als in de toekomst de basisvorming wordt ingevoerd in het voortgezet onderwijs in
Nederland, verandert mogelijk het aantal uren Nederlands ten opzichte van de huidige situatie. In totaal zou voor Nederlands 400 uur beschikbaar zijn, verdeeld over de
in principe driejarige periode van de basisvorming. In vergelijking met de huidige
situatie gaan leerlingen van het lbo er in dat geval in totaal aantal uren Nederlands op
vooruit. Leerlingen die nu havo, atheneum of gymnasium 1 volgen, krijgen tijdens de
basisvorming waarschijnlijk minder Nederlandse lessen dan momenteel het geval is.
In het mavo zal het aantal lesuren vrijwel gelijk blijven.
De cijfers in tabel 9 geven een indruk van de tijd die in het secundair onderwijs in katholieke scholen in Vlaanderen voor Nederlands is ingeruimd. In die tabel is geen rekening gehouden met een eventueel nog toe te voegen lesuur uit het zogenaamde
'complementaire gedeelte', d.i. een beperkt aantal uren waarvoor de scholen zelf
voor elke studierichting uit een gegeven reeks vakken kunnen kiezen. Voor het BSO
is voorbijgegaan aan de speciale regeling voor het eerste leerjaar B-variant, die voor
klassen met niet-autochtone leerlingen bestemd is. Ook de integratie van Nederlands
in het project algemene vakken (zie 4.2.1) is buiten beschouwing gelaten.
Een vergelijking met de gegevens voor het voortgezet onderwijs in Nederland (tabel
8) laat zien dat Nederlands in Vlaanderen over het algemeen iets hoger scoort. Het
BSO is daarbij een negatieve uitzondering: daarin halen de meeste leerlingen geen
10 % aan lessen Nederlands.
Tabel 9. De positie van het vak Nederlands in de verschillende onderwijsvormen van
het secundair onderwijs in Vlaanderen (NVKSO)
Onderwijsvorm

ASO
KSO
TSO
BSO

Aantal
lee1j.

6
6
6
7

Totaal
aantal
lesuren
alle
vakken
tezamen
max. min.

Totaal
aantal
uren Ned.
per week
over aJle
leerjaren
max. min.

192
208
208 200

25
23

25
21
21

4,1
3,5
3,5

208

26*

18

2,6

200

Gemidd.
aantal
lesuren
Ned. per
lee1j.
min.

Aantal
uren Ned.
in percentages
van
totaal*
min.

12,8
10,6
10,2
8,7

Alleen in de richtingen "Kantoor" en "Verkooper en etalage" zijn de maxima bereikbaar.

Overzien we de gegevens in deze paragraaf, dan moeten we concluderen dat de si~
tuatie in het secundair onderwijs, zowel in Vlaanderen als in Nededand, een stuk on~
gunstiger is dan die in het basisonderwijs. In de hoogste leerjaren van het basisonderwijs wordt resp. 21 % à 28 % van de totale onderwijstijd aan Nederlands besteed,
tegen 8 % à 12 % in het secundair of voortgezet onderwijs.
1
Het atheneum is een type van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) waarin de klassieke talen ontbreken (veelal ten gunste van meer aandacht voor de moderne vreemde talen en/of wiskunde en de
natuurwetenschappen); het gymnasium is een type van vwo met een belangrijke plaats voor de klassieke
talen Grieks en/of Latijn; veel scholen kennen overigens een Zogeheten ongedeeld vwo, waarin de leerling
ook kan kiezen voor een vakkenpakket waarin 'atheneum' en 'gymnasium' gecombineerd worden,
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Dat wil niet zeggen dat de situatie in het lager onderwijs bevredigend is. Men moet
immers bedenken dat vijf à zeven klokuren per week voor Nederlandse taal een gemiddelde is. Tussen de leraren zijn er wat de tijdbesteding betreft enorme verschillen. Er zijn dus leraren die er veel minder tijd aan besteden dan het gemiddelde. Uit
onderzoek in Nederland komt overigens naar voren dat leraren én ouders vinden dat
men in het basisonderwijs meer tijd aan taal (en rekenen) moet besteden: één tot drie
kwartier per week meer achten ze gewenst (Bank & Van der Veen, 1987).
In verband met de tijdbesteding zijn er beslist dus nog wel wat vragen waar onderzoek een antwoord op zou moeten vinden. Aanbevelingen 7a en 7b in hoofdstuk
5 zijn daarop gericht.

3.2 Tijdbesteding binnen het onderwijs Nederlands
Voor Nederland geven figuren l en 2 een grove aanduiding van de tijdbesteding binnen het vak. De gegevens zijn gebaseerd op recente peilingen van het onderwijsaanbod (Zwarts, 1990; Kuhlemeier & Van den Bergh, 1989).
Figuur 1: Gemiddelde tijdbesteding per week in de hoogste groepen van het basisonderwijs in Nederland

taalbeschouwing 26%
e.a.

spel I i ng 20%

overig 3%

luisteren 5%
lezen 29%

spreken 6%
schriJven 11%

Figuur l laat zien dat men in het Nederlandse basisonderwijs van de gemiddeld
zeven uur taalonderwijs per week bijna de helft aan spelling en taalbeschouwing besteedt. Onder taalbeschouwing wordt hier in de eerste plaats traditionele grammatica
verstaan: zinsontleden en woordbenoemen. Verder vallen er allerlei deelvaardigheidsoefeningen onder, zoals oefeningen op het gebied van idioom, stijl, woordvorming en woordenschat. De communicatieve vaardigheden spreken, luisteren, lezen
en schrijven krijgen minder aandacht. Voorts valt op dat men aan mondeling taalgebruik (spreken en luisteren) veel minder tijd besteedt dan aan schriftelijk taalgebruik
(lezen, schrijven en deelvaardigheidsoefeningen).
In het voortgezet onderwijs leggen leraren in Nederland ook betrekkelijk veel nadruk
op spellen en vooral traditionele taalbeschouwing (zie figuur 2). Ze besteden er on48

geveer een derde van de beschikbare tijd aan (32 %). Ook het lezen van zakelijke en
verhalende teksten krijgt veel aandacht. Het onderwijs in schrijven, spreken en luisteren neemt daarentegen een bescheiden plaats in. Literatuuronderwijs valt in figuur
2 onder 'overige': in het derde leerjaar wordt per maand gemiddeld één lesuur literatuuronderwijs gegeven.
Figuur 2: Gemiddelde tijdbesteding per maand in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs in Nederland

taalbeschouwing 15%
spel I ing 1n.
lezen 26%

overig 9%
1ui staren 6%

schrijven 15%

spreken 12%
In Vlaanderen lijkt de tijdbesteding van het onderwijs Nederlands niet wezenlijk van
die in Nederland te verschillen. Figuur 3 geeft een indruk van de tijdverdeling.
Figuur 3: Gemiddelde tijdbesteding per week in de zesde klas van het lager onderwijs in Vlaanderen

taal beschouw. e.a. 32%
spel I ing 19%

overig 3%
1ui staren
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spreken 7%

lezen 23%

schrijven 10%
Blijkens figuur 3 besteden leraren in het basisonderwijs in Vlaanderen verhoudingsgewijs veel tijd aan spelling en taalbeschouwing (dat wil zeggen: traditionele grammatica en oefeningen op het gebied van idioom, stijl, woordvorming en woor49

denschat). Net als in Nederland wordt er samen met lezen de meeste tijd aan besteed.
Aan spreken, luisteren en schrijven wordt relatief weinig aandacht geschonken.
Het valt op dat in Vlaanderen gemiddeld per week ongeveer 45 minuten minder tijd
aan Nederlandse taal wordt besteed dan in Nederland. In vergelijking met hun collega's in het basisonderwijs in Nederland trekken leraren in Vlaanderen voor lezen iets
minder tijd uit en voor taalbeschouwing (i.c. traditionele grammatica) iets meer. In
Nederland besteden leraren gemiddeld 117 minuten per week aan begrijpend en
technisch lezen; in Vlaanderen is dat ruim een half uur minder (85 minuten). Bij traditionele grammatica is het verschil ook niet gering: in Vlaanderen besteden leraren
daar gemiddeld 71 minuten per week aan, terwijl leraren in het Nederlandse basisonderwijs gemiddeld 42 minuten per week aan traditionele grammatica besteden.
Omtrent de tijdbesteding van leraren in het secundair onderwijs in Vlaanderen zijn
geen harde gegevens voorhanden. Daardoor zijn we genoodzaakt ons op vermoedens
en getuigenissen van vakinspecteurs te beroepen. Zo is bij een rondvraag naar de
tijdbesteding in derde klassen van ASO en TSO in één inspectiesector de volgende
verdeling gebleken:
Figuur 4: Gemiddelde tijdbesteding in zes klassen van het derde leerjaar in het secundair onderwijs in Vlaanderen

taalbeschouw.e.a.20%

spel Ii ng 15%

lezen 28%.

overig 5%
luisteren 3I
spreken 11%
schrijven 14%

Traditie en proefwerkvoorschriften geven aanleiding tot een eerder 'leerstoffelijke'
dan 'communicatief functionele' aanpak. Zo kan het ook geen verwondering baren
dat leerlingen een groot aantal lessen krijgen waarin kennis in verband met allerlei
aspecten van taal moet worden vergaard: woordenschat, spraakkunst, spellingregels,
stijlverschijnselen. Bij taalvaardigheid zijn luisteren en schrijven duidelijk de zwak-

ke broertjes. Lezen komt behoorlijk uit de verf. Aan taalbeschouwing, vooral aan traditionele grammatica, besteden leraren veel tijd.
De bovenstaande gegevens moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, onder meer omdat het ruim bemeten categorieën betreft. Toch valt op te merken dat er
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bij lezen, schrijven, luisteren en spreken geen grote verschillen in tijdbesteding vast
te stellen zijn tussen het derde lee1jaar in Nederland en Vlaanderen. Er is alleen een
verschil in de tijd die aan taalbeschouwing of grammatica wordt besteed: in
Vlaanderen besteden leraren 5 % van hun tijd méér aan taalbeschouwing dan hun
collega's in Nederland.
In de aanbevelingen 7 t/m 11 van hoofdstuk 5 krijgen de vastgestelde problemen de
nodige aandacht. Niet alleen de totale beschikbare tijd maar ook de wijze waarop die
tijd binnen het vak Nederlands verdeeld wordt, is voor het verzekeren van een goede
onderwijskwaliteit van groot belang.

3.3 Globale schets van de onderwijspraktijk
Belangrijker nog dan de besteding van de tijd is de wijze waarop leraren hun onderwijs in lezen, schrijven, spreken enz. vorm geven. Ook daarover verschaffen de
Nederlandse peilingsonderzoeken enige informatie. Deze paragraaf geeft daar een
beknopte samenvatting van. Voor Vlaanderen beschikte de taakgroep over geen gegevens.

Lezen
In de hoogste groepen van het Nederlandse basisonderwijs besteden leraren bij begrijpend lezen de meeste tijd aan het lezen van rapporterende teksten, bijvoorbeeld
kranteberichten. Andere tekstsoorten zoals betogende, beschouwende en
'aanwijzende' of directieve teksten (b.v. routebeschrijvingen) komen maar incidenteel aan de orde. Wel schenkt men regelmatig aandacht aan het gebruik van informatiemiddelen zoals naslagwerken, kaarten, tabellen en grafieken. Bij (met name
technisch) lezen passen leraren geregeld differentiatie toe, in tegenstelling met wat
bij andere onderdelen van het taalonderwijs het geval is.
Ook in het derde leetjaar van het voortgezet onderwijs gaat een belangrijk deel van
de tijd naar lezen. Die tijd is ongeveer gelijk over de verschillende leesvormen verdeeld: oriënterend lezen, kritisch lezen, zoekend lezen, studerend lezen en recreatief
lezen. De teksten ontleent men voornamelijk aan taalmethoden of aan leesboeken.
Het lezen van zogenaamde functionele teksten, zoals dat bij het opzoeken van informatie in het spoorboekje of in een telefoongids nodig is, komt in dat leerjaar weinig
aan de orde.

Spreken en luisteren
In het basisonderwijs besteden leraren veel meer tijd aan lezen dan aan spreken en
luisteren samen. Bij het spreekonderwijs komen vooral spreekbeurten en mondelinge verslagen als activiteiten voor. Leraren besteden bij spreekopdrachten vooral aandacht aan stijl en presentatie en minder aan inhoud en opbouw. Projecten, eigen
ideeën van leerlingen en onderwerpen uit taalmethoden zijn de bronnen voor spreekbeurten. Bij het luisteronderwijs komen rapporterende teksten veruit het meest aan
de orde, andere tekstsoorten maar weinig.
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In het voortgezet onderwijs vormen mondelinge beurten, voorlezen en klassegesprekken de voornaamste activiteiten. Elke leerling komt daar tenminste één keer per
maand mee in aanraking. Specifieke spreektaken, zoals iets beschrijven of informatie doorgeven, komen veel minder voor. Spreken, luisteren en discussiëren doen
vaker als middel of als werkvorm dienst dan als doel om de spreekvaardigheid te onderwijzen. Bij het luisteronderwijs krijgen leerlingen nauwelijks onderwijs in het
maken van aantekeningen.

Schrijfonderwijs
In het basisonderwijs besteden leraren ongeveer evenveel tijd aan het schrijven van
zakelijke als aan het schrijven van verhalende teksten. De zakelijke schrijfopdrachten betreffen voornamelijk rapporterende teksten en daarbij zijn ideeën van
leerlingen en projecten op school de voornaamste bronnen; andere tekstsoorten worden veel minder geoefend. In hun schrijfonderwijs schenken de leraren vooral aandacht aan de inhoud en de structuur van teksten. Slechts weinigen laten leerlingen
geregeld herschrijven.
In het voortgezet onderwijs ligt het accent vooral bij de deelvaardigheden die het
schrijven ondersteunen, met name bij woordenschat, spelling, interpunctie,
syntactische variatie en zinsbouw. Creatief en zakelijk schrijven van complete
teksten krijgt in verhouding tot de deel vaardigheden veel minder aandacht. Oefening
in het schrijven voor een bepaald publiek en in het herschrijven van eigen schrijfprodukten komt weinig aan de orde.

Taalbeschouwing
In het basisonderwijs bestaat taalbeschouwing bijna uitsluitend uit ontleden en
woordbenoemen. Het is niet duidelijk hoeveel tijd er besteed wordt aan taalbeschouwing in brede zin (d.i. het bewust maken van mogelijkheden van taal). Aan spelling
en interpunctie besteden leraren wel veel tijd, evenals aan taalvaardigheidsoefeningen die op verbetering van de schrijfvaardigheid gericht zijn.
Ook in het voortgezet onderwijs overheersen het benoemen van woorden en het ontleden van zinnen de taalbeschouwing. Taalbeschouwing waarbij geen gebruik wordt
gemaakt van traditionele grammaticale termen, komt veel minder voor.
Beschouwing van taalgebruik in interacties en in de media komt nauwelijks voor.

Literatuur
Op ongeveer de helft van de basisscholen bespreekt of leest men geregeld jeugdliteratuur. Veel leraren lezen hun klas maandelijks voor. De meeste scholen beschikken
over een schoolbibliotheek.
Aan literatuurtheorie en literatuurgeschiedenis zegt de helft van de leraren in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs afzonderlijk aandacht te schenken.
Leesverslagen, tekstbeoordelingen, samenvattingen, werkstukken en leesdagboeken
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behoren daarbij tot de meest voorkomende opdrachten. In lto en lhno maken de leerlingen zelfs niet systematisch kennis met de verschillen tussen tekstsoorten.
Het is voor de taakgroep duidelijk dat het taalvaardigheidsonderwijs, de taalbeschou~
wing en wellicht ook het fictie- of literatuuronderwijs voor een aantal verbeteringen
vatbaar zijn. lil de aanbevelingen 7 t/m 11 is ook daar de nodige aandacht aan geschonken.

3.4 Taal- en literatuurmethoden
In de praktijk van het onderwijs Nederlands spelen taal- en literatuurmethoden een
belangrijke rol. In opdracht van de taakgroep is er een afzonderlijke studie naar verricht (Janssen & Triesscheijn, 1990). In deze paragraaf wordt een overzicht van de
belangrijkste resultaten geboden.
Net als in de voorafgaande paragrafen het geval was, zijn er voor Vlaanderen alleen
gegevens over de hoogste klas van het lager onderwijs; wat Nederland betreft leveren recente peilingsonderzoeken gegevens over de drie hoogste groepen van het basisonderwijs en over de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zowel in
Nederland als in Vlaanderen is er een zeer groot aanbod van taal- en literatuurmethoden. Toch lijkt het onderwijs Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs zowel
in Nederland als in Vlaanderen maar door een paar methoden bepaald te worden.
Uit de peilingsonderzoeken blijkt dat de volgende methoden in de hoogste groepen
van het basisonderwijs in Nederland tot de meest gebruikte behoren: 'Taal actief',
'Jouw taal, mijn taal' en 'Taal totaal'. In de hoogste klas van het lager onderwijs (in
Vlaanderen) behoren tot de meest gebruikte methoden: 'Een nieuwe taal groeit',
'Taal voor vandaag en morgen' en 'Taal totaal zuid'. In Nederland behoren
'Functioneel Nederlands', 'Taalcirkel' en 'Taalgoed' in het derde leerjaar van het
voorgezet onderwijs tot de meest gebruikte methoden. In het derde leerjaar van het
secundair onderwijs in Vlaanderen worden, althans in één vrije inspectiesector, de
methoden 'Gedifferentieerd Nederlands', 'Taalmozaïek' en 'Slagvaardig
Nederlands' het meest gebruikt.

Er is maar weinig informatie beschikbaar over hoe leraren en leerlingen met die methoden werken. Vooral de lagere leerjaren van het basisonderwijs en literatuur in het
voortgezet onderwijs vormen in dit opzicht 'blinde vlekken'. Naar eigen zeggen volgen leraren in Nederland en in Vlaanderen bij de vormgeving van hun taalonderwijs
overigens in sterke mate de gehanteerde methode en de bijbehorende handleiding.
Niettemin kunnen leraren dezelfde methode op zeer verschillende wijzen gebruiken.
Methoden bieden nu eenmaal veel vrijheid van handelen. Bovendien vullen leraren
hun methode vaak met ander lesmateriaal aan, dat ze overigens vaak zelf ontwikkelen. Ook wordt in eindgroepen van het basisonderwijs regelmatig gebruik gemaakt
van aparte deelleergangen, met name voor begrijpend lezen. De gebruikte methode is
dus zeker niet allesbepalend. Zelfs als leraren dezelfde methode gebruiken, kan hun
praktijk nog sterk verschillen.
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De taakgroep had niet de mogelijkheid om zelf schoolboeken te analyseren. Om inzicht te krijgen in de feitelijke inhoud van taal- en literatuurmethoden heeft ze bestaande Nederlandse en Vlaamse schoolboekanalyses moeten bestuderen. Daar was
voor Nederland maar weinig uit af te leiden over de vormgeving van het onderwijs in
mondelinge taalvaardigheden, taalbeschouwing in brede zin en spellen in methoden
voor het voortgezet onderwijs. De twee eerstgenoemde onderdelen zijn in methoden
vermoedelijk niet of nauwelijks uitgewerkt. Zowel in Nederland als in Vlaanderen
staan bij het vakonderdeel lezen de teksten met vragen zeer centraal. Over het algemeen wordt weinig aandacht besteed aan het leren toepassen van leesstrategieën. Uit
Nederlandse studies blijkt verder dat er in methoden over het algemeen weinig aandacht is voor de afzonderlijke fasen van het schrijfproces. Er is bovendien een gebrek
aan aansluiting geconstateerd tussen de grammatica in de methoden Nederlands en in
die voor de vreemde talen. Ten slotte wordt in de meeste methoden geen poging ondernomen om grammaticale kennis bij taalvaardigheid te laten functioneren.
In studies uit Vlaanderen wordt het taalonderwijs voor lager en secundair onderwijs
overwegend gekarakteriseerd als ' traditioneel' en 'schools' qua vorm en inhoud. Dat
geldt met name voor de onderdelen mondelinge taalvaardigheden, stellen, grammatica en spellen. Taalbeschouwingsonderwijs blijft over het algemeen beperkt tot traditionele grammatica; voor taalbeschouwing in brede zin is er vrijwel geen aandacht.
Ook de toegepaste differentiatievormen en de ordening van de leerstof zijn aan
kritiek onderhevig.
Met betrekking tot de inhoud van methoden blijken er dus nogal wat knelpunten te
bestaan. In interviews met Nederlandse en Vlaamse deskundigen (lerarenopleiders,
onderzoekers en leerplanontwikkelaars) is naar de belangrijkste daarvan gepeild.
Hun vele kritische opmerkingen hadden vooral betrekking op de veelgebruikte, traditionele methoden. De deskundigen wezen er met nadruk op dat het aanbod van
methoden zeer gevarieerd is en dat sommige recente (echter nog weinig gebruikte)
methoden wel aan hun wensen tegemoetkomen.
De aangewezen knelpunten zijn nogal ongelijksoortig en er heeft geen weging
plaatsgevonden naar het belang ervan. We beperken ons hier tot de punten die zowel
door Nederlandse als door Vlaamse deskundigen zijn genoemd:
- over het geheel genomen besteden methoden te veel aandacht aan spelling en
grammatica en te weinig aan stellen, mondelinge taalvaardigheden en taalbeschouwing in brede zin;
- de leerstofordening en de toegepaste differentiatievormen maken over het algemeen een geforceerde indruk: veelal is de ordening voor leerlingen onoverzichtelijk en ontbreekt een echte samenhang;
veel handleidingen laten vakinhoudelijk en didactisch gezien te wensen over; met
name doelformuleringen zijn voor verbetering vatbaar;
- leerdoelgerichte toetsen ontbreken in de meeste methoden;
- van een goede aansluiting tussen methoden voor basis- en voortgezet onderwijs is
veelal geen sprake;
- er is evenmin een goede aansluiting tussen methoden en datgene wat leerlingen na
hun schooltijd nodig hebben.
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Een deel van de kritiek van iöwel Nederlandse als Vlaamse deskundigen is van principiële aard, gericht op het verschijnsel taalmethode zelf. Volgens sommigen gaan
methoden per definitie voorbij aan specifieke onderwijsbehoeften en is het voor
auteurs ook moeilijk, zo niet onmogelijk, om daarop in te spelen. Ook wordt
gewezen op het commerciële aspect van schoolboeken in het algemeen en taal methoden in het bijzonder.
In grote lijnen bevestigen de deskundigen de uitkomsten van de schoolboekanalyses
wat de inhoud van methoden betreft. Ook zij typeren het stelonderwijs daarin als
overwegend bestaand uit het verstrekken van stelopdrachten zonder deelvaardigheidstraining, het leesonderwijs als overwegend bestaand uit het behandelen van
teksten met niet-functionele vragen.
De Nederlandse deskundigen stellen verder dat taalbeschouwing vrijwel uitsluitend
op traditionele grammatica gericht is en dat het literatuuronderwijs van de ene tot de
andere methode zeer sterk kan verschillen. In de interviews is ook de indruk
bevestigd dat taalmethoden over het algemeen weinig aandacht besteden aan mondelinge taalvaardigheden.
In overeenstemming met de schoolboekanalyses kenschetsen de deskundigen uit
Vlaanderen het taalonderwijs in methoden over het geheel genomen als ' schools',
'traditioneel', 'niet-functioneel' en 'niet (maatschappelijk) relevant'. Het onderwijs
in mondelinge taalvaardigheden lijkt in het lager onderwijs vooral op uitspraak en reproducerend luisteren gericht te zijn. Oefeningen in het toepassen van leesstrategieën
ontbreken veelal. Taalbeschouwing blijft voornamelijk beperkt tot traditionele
grammatica. Over het algemeen bepleiten de deskundigen meer aandacht voor de
communicatieve aspecten van taal en minder voor de formele, zoals spelling en
grammatica.
In tegenstelling tot Nederland kent Vlaanderen geen centrale registratie van leermiddelen. Vlaamse leraren zijn daardoor gedwongen veel tijd te stoppen in het verkennen van de schoolboekenmarkt.
Naar de effecten van methodegebruik op de kennis, vaardigheden en attitudes van
leerlingen is in Nederland heel weinig en in Vlaanderen voor zover we weten helemaal geen onderzoek ven-icht. Het schaarse effectonderzoek dat in Nederland is verricht, lijkt erop te wijzen dat de keuze van de gehanteerde methoden minder invloed
heeft op de prestaties van leerlingen dan veelal wordt aangenomen. Tot dusver heeft
onderzoek nog geen eenduidig antwoord opgeleverd op de vraag welke taalmethode
het meest effectief is. Wel zijn er aanwijzingen uit effectstudies van experimentele
en bestaande deelleergangen (op het gebied van spellen, schrijven en lezen) dat duidelijk gestructureerde methoden met een heldere doelomschrijving, leerstofopbouw
en met regelmatige toetsmomenten effectief kunnen zijn.
Dat schoolboeken voor de kwaliteit van het onderwijs Nederlands een belangrijke rol
spelen, staat als een paal boven water. In de aanbevelingen 4 en 8 t/m Il krijgen ze
daarom ruim aandacht.
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In de voorafgaande hoofdstukken kwamen diverse aspecten van het onderwijs
Nederlands ter sprake: het belang en de doelstellingen ervan, de wijze waarop het
wordt verstrekt en wat het als resultaat opbrengt. In Nederland en Vlaanderen hebben
de overheid en het privé-initiatief voor het onderwijs een kader tot stand gebracht dat
nu enige nadere beschouwing verdient.
Een gescheiden ontwikkeling heeft ertoe geleid dat er tussen het Nederlandse en het
Vlaamse kader vrij grote verschillen bestaan. Daarom is aan beide delen van het taalgebied een afzonderlijk deel van dit hoofdstuk gewijd: eerst komt Nederland aan de
beurt (4.1}, daarna Vlaanderen (4.2). We maken één enkele uitzondering op deze
gescheiden behandeling: de bespreking van de taakomvang en -belasting van de leerkracht in beide staatkundige gemeenschappen is in een gemeenschappelijke paragraaf (4.3) ondergebracht. Zo krijgt die problematiek meer nadruk clan bij een tweeledige behandeling mogelijk zou zijn.

4.1 Nederland
In deze paragraaf zijn de volgende aspecten aan de orde: wettelijke bepalingen en organisatie (4. I. l); de sturingsinstrumenten (4. I .2); opleiding en nascholing (4.1.3); de
overige ondersteuning van de leraren (4.1.4 ).

4.1.1 Het wettelijk kader
Art. 9 van de Wet op het basisonderwijs (WBO), dat bepaalt wat het onderwijs in de
basisschool omvat, noemt onder andere Nederlandse taal en (als onderdeel van expressie-activiteiten) "de bevordering van het taalgebruik". Hetzelfde artikel zegt dat
het Fries of een streektaal die "in levend gebruik" is, als voertaal op school gebruikt
mag worden (wij zouden liever 'instructietaal' gelezen hebben). Bij de opvang van
allochtone leerlingen geldt hetzelfde voor de taal van het land van oorsprong.
Het basisonderwijs kent in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs geen lessentabel. Er bestaat ook geen centraal vastgesteld leerplan; elke basisschool is wel verplicht een 'schoolwerkplan' te hebben, dat een overzicht biedt van de inhoud en de
organisatie van het onderwijs. Het onderwijs Nederlands wordt in de WBO niet verder geleed. In de praktijk maken scholen veelal onderscheid tussen Nederlands, lezen
en (technisch) schrijven, omdat die onderdelen doorgaans met behulp van afzonderlijke methoden en in afzonderlijke lessen worden onderwezen.
De artikelen 7 tot en met 10 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) geven
aan in welke vakken de scholen onderwijs moeten aanbieden. Bij elk onderwijstype
dat de wet onderscheidt, wordt in die artikelen het onderwijs Nederlands genoemd,
maar niet steeds met dezelfde benaming. Vervolgens bepaalt het Besluit dagscholen
v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. in welke vakken de leerlingen onderwijs moeten volgen. Ten
slotte geven het Eindexamenbesluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. en de daarop
gebaseerde eindexamenprogramma's voor de verschillende vakken de voorwaarden
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aan waaraan leerlingen moeten voldoen om een diploma te krijgen. Voor het lager
(straks: voorbereidend) beroepsonderwijs geldt een grotendeels overeenkomstige
wettelijke constructie. Bij de beoogde invoering van de basisvorming verandert het
geschetste kader voor de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Maar voor het onderwijs Nederlands maakt dat juridisch niet veel uit, omdat Nederlands nu ook al
voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een verplicht vak is.
De aangeduide wettelijke voorschriften vormen tezamen het kader waarbinnen het
bevoegd gezag van iedere school (d.w.z. het bestuur; vergelijkbaar met de 'inrichtende macht' in Vlaanderen) het onderwijs aan zijn scholen moet inrichten. De
wet schrijft voor dat die inrichting moet worden vastgelegd in het leerplan. Dat is dus
ook in het voortgezet onderwijs geen centraal vastgelegd document, maar een stuk
van de school. De wet geeft geen aanwijzingen voor de vorm of de uitgebreidheid
van het leerplan.
Het schoolwerkplan van de basisschool en het leerplan van de school voor voortgezet onderwijs moeten aan de inspectie ter goedkeuring worden voorgelegd. Als die
van oordeel is dat het document niet voldoet aan de voorschriften, draagt ze het
bevoegd gezag op het daarmee in overeenstemming te brengen. Bij weigering
daarvan vraagt de inspectie advies aan de Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan
van de minister van onderwijs; de raad treedt dan als een soort scheidsgerecht op.
In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, dat onder andere de opleidingen tot leraar basisonderwijs en eerste fase van het voortgezet onderwijs omvat, is de wetgever nog verder teruggetreden. Globaal gesproken komt het erop neer
dat de rijksoverheid hier niet meer doet dan centraal de eindtermen vaststellen (op
voorstel van commissies waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken) en de
scholen verplichten in hun leerplan te beschrijven hoe ze die eindtermen realiseren.
Die eindtermen zijn doelstellingen waarin de minimaal te verwerven kennis en vaardigheden omschreven zijn, meestal in termen van te vertonen gedrag.

4.1.2 Sturingsinstrumenten: leerplan/lessentabel en examen
Hierboven is al aangegeven dat in Nederland het leerplan geen sturingsinstrument
van de rijksoverheid is. De leerplannen die het Instituut voor Lcerplanontwikkkeling
(SLO) maar ook andere instellingen ontwerpen, soms zelfs op haar verzoek, hebben
geen andere status dan die van voorbeeld.
Maar ook als schooldocument kan het leerplan niet worden beschouwd als de zilveren codex die richting geeft aan het denken en didactisch handelen van de docenten
Nederlands. Veelal zijn de schoolboeken die de leraren gebruiken maat- en richtinggevend voor hun onderwijs. Onderzoek maakt wel aannemelijk dat het gezamenlijk

opstellen van een eigen leerplan in de school gedurende dat proces het denken van de
leerkrachten beïnvloedt (Van der Werf, 1988).
In de basisschool wordt de tijdbesteding niet door een lessentabel maar door de traditie gestuurd. Aan scholen voor voortgezet onderwijs geeft het al genoemde Besluit
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dagscholen voorschriften voor de duur en het aantal lessen dat tenminste aan
Nederlands moet worden besteed; in alle afdelingen van het vie1jarige lbo 14; in het
vierjarige mavo 14; in het vijfjarige havo 16; in het zesjarige atheneum 18; in het zesjarige gymnasium l 6. In het nieuwe middelbaar beroepsonderwijs gelden geen overheidsregels voor de tijdbesteding.
Het basisonderwijs kent geen examen. Wel maken veel leerlingen in het laatste jaar
een toets waarvan de uitslag door scholen voor voortgezet onderwijs gebruikt kan
worden, als ze beslissen over de toelating van een leerling.
In het voortgezet onderwijs is het eindexamen, waarvan de globale inhoud per vak is
vastgelegd in het eindexamenprogramma, het stevigste sturingsmechanisme dat de
rijksoverheid in Nederland hanteert. Aan de vernieuwing van die programma's (vakinhoudelijk en vormtechnisch uit onderwijskundig oogpunt) wordt de laatste jaren
veel energie besteed. Terwijl we dit schrijven, is de herschrijving van het eindexamenprogramma Nederlands v.w.o.-h.a.v.o. bijvoorbeeld bijna voltooid.
Het eindexamen bestaat uit een centraal schriftelijk examen en uit een schoolonderzoek. In dat laatste heeft de school een instrument om haar specifiek eigen opleiding te evalueren, om vakonderdelen te examineren die in het centraal schriftelijk
niet of moeilijk te toetsen zijn (b.v. luisteren) of om alternatieve toetsvormen (b.v.
werkstukken) toe te passen. De regeling geldt van gymnasium tot en met lbo, al kent
dat laatste voor de zwakkere leerlingen ook een examenvorm die uitsluitend een aangelegenheid van de school is.
Meer nog dan het programma beïnvloeden de concrete eindexamenopgaven zelf het
onderwijs, vooral in de hoogste leerjaren. Die opgaven worden voor het centraal schriftelijk gemaakt door een commissie van vakdocenten in actieve dienst die
daartoe voor ten hoogste zes jaar zijn benoemd. De commissie werkt onder leiding
van een medewerker van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito).
De resultaten van het eindexamen worden vaak gezien als een graadmeter voor de
kwaliteit van het onderwijs, hoewel het niet de functie van een peiling heeft, maar die
van selectie van leerlingen. We vinden het daarom onjuist aan het eindexamenwerk
conclusies over de staat van het onderwijs Nederlands te verbinden.
De bewaking van de kwaliteit van het onderwijs is de primaire taak van de inspectie.
Daarop richt dit college zich de laatste jaren ook nadrukkelijker dan lang het geval is
geweest. Maar we kennen slechts één min of meer recent rapport van de inspectie
waarin het onderwijs Nederlands voorwerp van evaluatie is (B1ok & Rijlaarsdam,
1988).
Sinds een paar jaar kent het Nederlandse onderwijs voor dat doel ook het periodieke
peilingsonderzoek. Dat is een belangrijke bron van informatie voor dit rapport
geweest, vooral voor hoofdstuk 2.
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4.1.3 Opleiding en nascholing
· Het onderwijs Nederlands wordt gegeven door drie typen leraren, die daarop zijn
voorbereid aan eveneens drie onderscheiden soorten opleiding. De leraren basisonderwijs krijgen die in een Pabo (Pedagogische academie basisonderwijs) met een
cursusduur van vier jaar. Ze zijn daarna bevoegd tot het geven van alle vakken die het
basisonderwijs kent. Onder het vorige wetsregime kregen de Pabo-studenten in vier
jaar 440 lessen Nederlands met inbegöp van vakdidactiek. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de tijdbesteding heel anders is nu die geheel aan de verantwoordelijkheid van
de opleidingen zelf wordt overgelaten.
In het voortgezet onderwijs kent Nederland 'tweedegraads' en 'eerstegraads' leraren. De 'tweedegraads' mogen lesgeven in lbo en mbo, in het mavo en in de eerste
drie jaren van havo en vwo. De eerstegraads leraar is bevoegd voor het onderwijs van
zijn vak in het hele voortgezet onderwijs, maar hij wordt, ook om financiële redenen ,
vooral ingezet in de bovenbouw van havo en vwo, waarvoor hij als enige bevoegd is.
Voor de tweedegraads leraren kent Nederland sinds 1970 een eigen vierjarige dagopleiding als onderdeel van het hoger beroepsonderwijs. De instellingen zijn zelf
verantwoordelijk voor de opstelling en de uitvoering van het studieprogramma; wel
zijn daarvoor sinds 1989 landelijk eindtermen vastgesteld, die de instituten moeten
realiseren. Ook via een deeltijdopleiding kan men een tweedegraads bevoegdheid
Nederlands verwerven. Die kent al langer formeel vastgestelde eindtermen. De tweedegraads docenten mogen les geven in lbo en mbo, in het mavo en in de eerste drie jaren van havo en vwo.
De universitaire lerarenopleidingen leiden eerstegraads leraren op. De cursus omvat
sinds 1988 een vierjarige inhoudelijke component, die wordt afgesloten met het doctoraal examen en een daarop volgende onderwijskundige voorbereiding op het leraarschap van één jaar. Ook voor deze hoogste bevoegdheid bestaat al heel lang een
deeltijdopleiding.
Nascholing wordt in het Rechtspositiebesluit onderwijs (Rpo) als een van de taken
buiten het lesgeven van de leraar genoemd. Toch wordt die nog niet als een vanzelfsprekendheid aanvaard, getuige het gewoonlijk geringe aantal deelnemers aan dergelijke cursussen. Dat komt waarschijnlijk doordat de leraren die veelal na een vervulde dagtaak volgen , terwijl faciliteiten ontbreken. De cursusdocenten (meestal initiële opleiders) zien of zagen nascholing bovendien vaak als een herhaling van wat ze
hun 'gewone' studenten bieden. De nascholingsactiviteiten van de opleidingen en de
vakverenigingen al s de Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT) en de
Vereniging voor Onderwijs in het Nederlands (VON) op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied zijn in ieder geval sinds 1980 sterk verminderd. De overheid denkt
de blijkbaar onvoldoende afstemming van vraag en aanbod te verbeteren door het
geld naar de vraagzijde, de scholen, te verleggen. De scholen kunnen dan bij de opleidingen een ' nascholingscursus op maat' kopen. Dit nieuwe beleid moet nog tot
uitvoering komen. Het is dus nog niet duidelijk wat deze koerswijziging voor de
kwaliteit van het onderwijs zal betekenen.
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4.1.4 Overige ondersteuning van de leraren

Vanouds hebben de vakverenigingen, vooral de Vereniging van Leraren in Levende
Talen en de jongere Vereniging voor Onderwijs in het Nederlands, veel initiatieven
ontplooid ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs Nederlands. Sinds bijna
tien jaar zet de Vereniging voor de Didactiek van het Nederlands (VDN) zich vooral
in voor de ontwikkeling van de vakdidactiek van het Nederlands. De overheid heeft
dat werk vroeger financieel behoorlijk gesteund. Naarmate ze zelf echter de professionele ondersteuning in instellingen tot ontwikkeling bracht, heeft ze de geldkraan voor de verenigingen minder ver opengezet.
De begeleiding van het basisonderwijs is in Nederland tamelijk ver uitgebouwd in
plaatselijke of regionale diensten. Daarin overheerst de systeembegeleiding.
Datzelfde kan gezegd worden over de begeleiding van het voortgezet onderwijs, die
in omvang relatief veel bescheidener is. Als kanalen waardoor vakinhoudelijke innovaties de scholen kunnen bereiken, hebben de begeleidingsdiensten dus geen grote
betekenis. Ook de overheid heeft ze trouwens bij voorkeur een rol toebedeeld in innovaties van de structuur van het onderwijs.
Vaak in de schaduw van deze herstructureringsprojecten en zelfs wel daarbinnen
bleven docenten en ondersteunende instellingen als het Cito (voor toetsontwikkeling) en de SLO (curriculumontwikkeling) werken aan de (vak)inhoudelijke ver~
nieuwing van het onderwijs. Die was er meestal op gericht om de positie van het
taalvaardigheidsonderwijs te versterken. In ongeveer de laatste tien jaar heeft ook de
SCO systematisch ontwikkelingsonderzoek in deze richting gedaan.
Het Nationaal Informatiecentrum Leermiddelen (NICL), dat deel uitmaakt van de
SLO, verstrekt systematische overzichten van de beschikbare leermiddelen. Van die
informatie wordt door veel scholen in Nederland gebruik gemaakt.
Op basis van veel bescheidener werk van vooral het Cito en de SLO heeft de ministeriële Commissie Herziening Eindtermen in 1990 een advies Kerndoelen voor de
basisvorming uitgebracht, met het oog op de invoering van basisvorming (een soort
gemeenschappelijk minimumprogramma voor leerplichtige leerlingen). De commissie zelf is voorzichtig in haar antwoord op de vraag of die kerndoelen haalbaar
zullen zijn. Toch koestert men de verwachting dat ze de scholen een instrument bieden om de kwaliteit van hun onderwijs te bewaken en te vergroten. De kerndoelen
voor Nederlands ondersteunen de tendens van communicatief-functioneel taalonderwijs.

4.2 Vlaanderen
Ook voor Vlaanderen behandelen we hierna de volgende aspecten: wettelijke bepalingen en organisatie (4.2.1 ); de sturingsinstrumenten (4.2.2); opleiding en nascholing (4.2.3); de overige ondersteuning van de leraren (4.2.4).
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4.2.1 Wettelijke bepalingen en organisatie
De wetgever schrijft voor iedere onderwijsvorm de samenstelling van het vakkenpakket voor plus het minimum- en het maximumaantal lesuren per week. Binnen die
voorschriften kunnen de 'scholennetten' (b.v. het gemeenschapsonderwijs, de verbonden van het katholieke net) zelf over het precieze aantal uren en de samenstelling
van het lessenrooster beslissen. De netten nemen verder ook beslissingen over
toetsen en huiswerk (aard, hoeveelheid).
Na de kleuterschool krijgen de leerlingen in de eerste en de tweede graad van het verdere basisonderwijs zeven uren per week onderwijs Nederlands; ze krijgen er zes in
de hoogste, de derde graad. In het secundair onderwijs lopen de aantallen vrij sterk
uiteen. In de regel krijgen leerlingen in de eerste graad vijf uur Nederlands, in de
tweede graad vier uur en in de derde graad twee, drie of vier uur naargelang van de
gekozen studierichting. Beroepsgerichte studierichtingen van TSO en BSO hebben
in hun bovenbouw minder uren Nederlands dan andere. In de eerste klas van de
BSO-bovenbouw krijgen migrantenkinderen zes uur Nederlands in plaats van vier.
Van belang is ook de reglementering van de 'bekwaamheidsbewijzen' (Besluit van
de Vlaamse Executieve, 14.06.1989), die bepaalt over welke diploma's of getuigschriften leraren moeten beschikken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'vereiste' en 'voldoende geachte' bekwaamheidsbewijzen. Als het voor een school niet
mogelijk is om leraren Nederlands met het vereiste bekwaamheidsbewijs aan te trekken, bestaat de mogelijkheid om lesuren Nederlands aan bijvoorbeeld classici of romanisten toe te wijzen.
Op 1 september 1989 kreeg het secundair onderwijs in Vlaanderen een nieuwe structuur. Daarvóór bestonden er, althans nog in de scholen van het katholieke net, twee
types competitief naast elkaar: type I (vernieuwd, een in de eerste graad comprehensief opgevatte onderwijsstructuur) en type II (traditioneel , selectief). Beide types
gaan nu geleidelijk samen in de nieuwe structuur op. Voor het katholieke onderwijs
gaat dat gepaard met de gelijk opgaande invoering van een nieuw leerplan. We komen daar verder nog op terug.
In het BSO loopt al enkele jaren het ' project algemene vakken' (PAY), dat de integratie van Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming in de tweede graad
behelst (met zes lestijden per week) en van Nederlands en maatschappelijke vorming
in de derde graad (met vier lestijden per week). De aangeduide vakken worden door
één leraar als een geïntegreerd geheel onderwezen.

De kwaliteitsbewaking is aan twee instanties toevertrouwd: de Dienst voor
Onderwijsontwikkeling (DVO) en de gemeenschapsinspectie. De DVO, die deel uitmaakt van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), zal o.m. minimumdoelstellingen
voor de scholen van de verschillende netten gaan formuleren. De gemeenschapsinspectie ziet er bij de scholen op toe dat de toegekende getuigschiften
en diploma's daarmee in overeenstemming zijn. Zo is een einde gekomen aan de
kwaliteitsbewaking door de zogeheten homologatiecommissie, die diploma's en getuigschriften centraal bekrachtigde en daarmee legaliseerde.
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Tot voor kort was de tweede instantie, de inspectie, per 'net' en per vak georganiseerd. De leden ervan waren vaak ook in andere werkzaamheden betrokken (leerplanontwikkeling, ontwikkeling van schoolboeken, nascholing). De inspectie
Nederlands van het vrije onderwijs was niet voor inspectiewerk (soms wel voor een
andere opdracht) vrijgesteld en werd er ook niet voor gehonoreerd. Bij de inmiddels
tot stand gekomen reorganisatie van inspectie en pedagogische begeleiding worden
de onderwijsnetten gelijk behandeld, met gemeenschapsinspecteurs (voor de scholen) en pedagogische begeleiders in de verschillende 'netten ' (voor scholen en leraren).

4.2.2 Sturingsinstrumenten: leerplannen en examens
Het Vlaamse onderwijs kent, anders dan het Nederlandse, geen centrale eindexamens, wel centrale leerplannen. Dat zijn documenten waarin beleidsinstanties het te
bereiken niveau vastgelegd hebben. Er zijn drie van die instanties:
(a) de Algemene Raad van het Gemeenschapsonderwijs (ARGO);
(b) de verbonden die de katholieke scholen van de verschillende onderwijsgeledingen groeperen (CRKLO, NVKSO, NVKHO);
(c) het Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap (OVSG).
De grondwettelijk vastgelegde vrijheid van onderwijs maakt het naast elkaar bestaan
van die verschillende leerplannen mogelijk. De toegepaste leerplannen moeten wel
overeenstemmen met de bepalingen van de onderwijswetgeving (vroegere nationale
wetten, nu decreten van de Vlaamse Gemeenschap). Daarover wordt gewaakt door
een ministeriële commissie ad hoc ('Commissie Artikel 8'), die nieuwe leerplannen
na beraadslaging ter ondertekening aan de onderwijsminister voorlegt.
Als sturingsinstrumenten spelen de leerplannen in Vlaanderen een rol die enigszins
met die van het examen in Nederland te vergelijken is. De leerplannen Nederlands
bestrijken echter wel alle facetten van het vak. De laatste jaren is er gezorgd voor een
betere aansluiting tussen niveaus en graden (longitudinaliteit), maar ook tussen basis- en secundair onderwijs.
Op dit ogenblik worden de leerplannen hoofdzakelijk in termen van doelstellingen
opgesteld, terwijl ze vroeger voornamelijk opsommingen van leerstof te zien gaven.
Daardoor is het mogelijk dat in schoolboeken en onderwijspraktijk heel eigen accenten worden gelegd inzake leerstofkeuze en didactische verwerking. Er is dus geen
voorgeschreven aanpak. Wel kunnen leerplannen 'methodologische wenken'
bevatten. Die vinden we in uitgebreide vorm in de leerplannen voor de basisschool
en in de leerplannen voor de secundaire scholen van het gemeenschapsonderwijs.
Men zou kunnen verwachten dat voor een zo belangrijk sturingsinstrument ook ruime middelen ter beschikking worden gesteld. Toch is dat niet zo. De leerplanontwikkeling speelt zich daardoor vrijwel geheel af in het vrijwilligerswerk. Dat biedt ook
geen garantie dat de leerplannen voldoende professioneel en wetenschappelijk on65

derbouwd zijn. Van de commissies maken nu voornamelijk onderwijsbegeleiders en
leraren deel uit. Vaak zijn dat mensen die ook bij schoolboekenproduktie betrokken
zijn. Wesdorp, Daems & Teysse (1986) wezen terecht ook op 'de grote versnippering van krachten', doordat de verschillende netten hun eigen commissies hebben.
Eén van de taken van de recent opgerichte DVO is wel methodes te ontwikkelen voor
het opstellen van leerplannen.

Basisonderwijs
In het basisonderwijs werkt men momenteel met de volgende leerplannen: in het gemeenschapsonderwijs met het leerplan van 1957 in afwachting van het vernieuwde
leerplan waaraan nu gewerkt wordt; in de katholieke basisscholen met het leerplan
van 1969, dat geleidelijk door nieuwe deelleerplannen wordt vervangen.
Zowel in het gemeenschaps- als in het katholieke onderwijs is de vernieuwing van
het leerplan voor het basisonderwijs gaande. Wegens de verwachte invloed daarvan
op leermiddelen en praktijk kunnen we daar een belangrijke innoverende rol aan toekennen. Inspectieleden en onderwijsbegeleiding moeten er verder voor zorgen dat de
vernieuwende tendensen in het veld doorwerken. In dit verband moet ook het VLOproject (Vernieuwd Lager Onderwijs) genoemd worden. Dat heeft niets aan de struc~
tuur van het basisonderwijs veranderd maar bracht, althans voor een aantal scholen,
een andere aanpak voor begeleiding en vernieuwing tot stand.
In het provinciale basisonderwijs worden geen eigen leerplannen gebruikt. Dat is, op
een enkele uitzondering na (stad Antwerpen), eveneens het geval in het onderwijs
van Vlaamse steden en gemeenten. In deze onderwijsnetten past men de leerplannen
van het vrije katholieke net of van het gemeenschapsonderwijs toe.

Secundair onderwijs
In de gemeenschapsscholen van het secundair onderwijs gebruikt men de volgende
leerplannen: voor ASO/TSO/KSO de leerplannen voor het vernieuwd secundair onderwijs van 1984-1985; voor het BSO het leerplan van 1985 en de raamleerplannen
van 1986 voor vernieuwde BSO-scholen, waar Nederlands in het project algemene
vakken geïntegreerd is. In het katholiek secundair onderwijs is de toestand als volgt:
in ASO/TSO/KSO volgt men de leerplannen die voor de nieuwe structuur opgesteld
zijn (eerstegraad: 1989; tweede graad: 1991 ), terwijl de bestaande VSO-leerplannen
(van 1976/1972 voor de tweede graad, doorstroming/finaliteit; van 1974 voor de derde graad) en dat van het traditionele type (daterend van 1969) geleidelijk worden
vervangen; ook in het BSO worden de leerplannen vernieuwd: dat voor de eerste
graad ( 1989) en dat voor de tweede graad ( 1990) worden nu al toegepast.

In de secundaire scholen van het provinciaal onderwijs past men de leerplannen van
het gemeenschapsonderwijs of van het vrije katholieke net toe. Voor de scholen van
Vlaamse steden en gemeenten heeft het OVSG vanaf 1990 eigen leerplannen ontwikkeld, die nu al voor eerste en tweede graad ASO, TSO, KSO en BSO beschikbaar
zijn.
66

De leerplannen van het secundair onderwijs bevatten de componenten taalvaardigheid (in het gemeenschapsonderwijs uitgesplitst in luisteren, spreken, lezen en
schrijven), taalbeschouwing, literatuur (in het gemeenschapsonderwijs geïntegreerd
in lezen) en spelling (in het leerplan voor het NVKSO van 1989 geïntegreerd
in schrijven).

4.2.3 Opleiding en nascholing
Er zijn drie opleidi.ngen voor leraren Nederlands: kleuter- en lagere normaalscholen
voor kleuterleiders (kns) en onderwijzers (Ins); middelbare normaalscholen (mns)
voor 'regenten', d.i. leraren in eerste en tweede graad van ASO, TSO, KSO en in het
gehele BSO; universitaire aggregaties voor leraren in de tweede en derde graad
ASO/TSO/KSO/BSO.

De opleidingen vertonen enkele ernstige tekorten. De universitaire aggregaties zijn
volgens de wet van 1929 nog altijd 'aanhangsels' van de faculteiten, waardoor ze
maar weinig aandacht en middelen krijgen. De niet-universitaire lerarenopleidingen
van het pedagogisch hoger onderwijs (PHO) zijn in 1984 weliswaar van twee op drie
jaar gebracht en bij die gelegenheid inhoudelijk vernieuwd (onder meer door langere
stages en nieuwe leerplannen), maar ze kennen een kwantitatief én kwalitatief zwakke instroom; ze hebben onvoldoende docenten, met lesopdrachten die evenveel uren
bevatten als die van hun collega's in het secundair onderwijs; ze hebben geen onderzoeks- en in de praktijk ook maar weinig begeleidingsmogelijkheden. De opleidingen leveren daardoor een type leraar af, dat zich niet altijd professioneel kan voelen en dat in werkelijkheid vaak ook amper is: hij mist een theoretisch denkkader, is
weinig betrokken bij en bekend met vakdidactische discussies en is gericht op ad
hoc-oplossingen. Vaak worden nu ook klachten gehoord over de kwalîteit van de
aankomende studenten aan universitaire en niet-universitaire lerarenopleidingen,
maar er zijn geen harde gegevens over beschikbaar. Wel is de instroom kwantitatief
aanzienlijk teruggelopen.
In de opleidingen voor de basisschool zijn niet meer dan 14 semesteruren (verdeeld
over vijf semesters) voor Nederlands beschikbaar. Dat is ontoereikend. Ter vergelijking: de mns-opleiding met Nederlands als hoofdvak beschikt over 40 semesteruren.
Voor nascholing, die niet in hun taakomschrijving is opgenomen, kunnen leraren terecht in verschillende nascholingscentra. Tot voor kort boden die het beeld van een
complete wildgroei. Daarin is nu van overheidswege flink gesnoeid (Decreet betreffende het Onderwijs d.d. 5.7.1989; Besluit van de Vlaamse Executieve d.d.
13.9.1989). De zuilen (gemeenschapsonderwijs, gemeentelijk en stedelijk onderwijs, katholiek onderwijs) hebben daardoor sinds 1 januari 1990 ieder hun eigen
niet-instituutgebonden nascholingscentra; centrale instanties in die 'netten' krijgen
een sterkere greep op de programmering en de fondsentoewijzing.
Het gemeenschapsonderwijs (ARGO) heeft één centrum voor elk van de vijf
Vlaamse provincies, plus één overkoepelend centraal na vormingscentrum. Voor het
zogeheten officieel neutraal onderwijs zijn er twee centra: het Onderwijscentrum
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Vlaamse Gemeenten (OSVG) voor steden en gemeenten; het Centrum voor
Provinciaal Onderwijs (CVPO) voor het onderwijs van de provincies. Voor het katholieke onderwijs zijn er in totaal tien centra: voor basis- en secundair onderwijs is
er één centrum voor ieder van de vijf Vlaamse bisdommen, plus één voor BrusselHoofdstad en een overkoepelend 'nationaal' centrum; verder is er per net één centrum voor PMS-instellingen 1, voor het buitengewoon onderwijs en voor het HOBU.
Volledigheidshalve moeten daar nog drie centra bij worden geteld, die wel erkend
zijn maar waarvoor geen personeelsbestand is voorzien: één centrum voor de
Federatie van Freinetwerking, één voor het Studie- en Vormingscentrum Methodeonderwijs (dat o.m. de Montessori-scholen ondersteunt) en dat van de Vrije
Volkshogeschool (Antwerpen).

4.2.4 Overige ondersteuning
Leermiddelen
Voor de uitvoering van hun taak steunen leraren in hoge mate op het commerciële
schoolboekenaanbod. Hoe dat aanbod er in Nederland en Vlaanderen uitziet, was te
lezen in hoofdstuk 3. Voor nog meer informatie moeten we naar Janssen &
Triesscheijn 1990 verwijzen.
Traditioneel heeft het beleid heeft zich tot de keuring van boeken beperkt, maar dat
wordt nu niet meer gedaan. De beïnvloeding van de leermiddelen komt nu vooral tot
stand doordat de samenstellers ervan de leerplannen bestuderen en didactici, leden
van leerplancommissies en begeleiders consulteren. Vlaanderen kent vooralsnog
ook geen centrale schoolboekenregistratie zoals die van het NICL in Nederland. Er
zijn wel privé-initiatieven op dit gebied. Verder is er een 'Automatisch
Documentatie- en Informatiesysteem voor het Onderwijs in Vlaanderen' (ADIOV)
in de maak met informatie over wetgeving, leermiddelen en onderzoek; het zal online kunnen worden geraadpleegd en zal compatibel zijn met het Nederlandse DION.

Onderzoek
Alleen aan de universiteiten kan onderzoek in verband met het onderwijs plaatsvinden. De wet voorziet niet in onderzoek aan niet-universitaire lerarenopleidingen. Het
bestaande onderzoek is taalkundig en literair georiënteerd en in de regel helemaal
niet op het onderwijs en nog minder op schoolvakken gericht. Er is te weinig geld
voor beschikbaar. Dat hangt samen met de al gememoreerde omstandigheid dat de
universitaire lerarenopleidingen, ingevolge de bepalingen van de wet van 1929, nog
altijd 'aanhangsels' zijn van de faculteiten.
In de toekomst kan de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), die is opgericht bij decreet
van 31 juli 1990, onderzoek laten uitvoeren of gegevens van bestaand onderzoek
bundelen en op basis daarvan advies uitbrengen. Hij kan dat doen op eigen initiatief
of op vraag van de onderwijsminister.
1 PMS-centra zijn psycho-rnedisch"sociale informatie- en begeleidingsdiensten voor leerlingen, individueel of in het verband van groepen, klassen en scholen.
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Begeleiding
Het decreet van 17 juli 1991 van de Vlaamse Executieve bepaalt de taken van de pedagogische begeleiding in de verschillende netten. Daartoe behoort de externe on~
dersteuning van de scholen volgens hun eigen pedagogisch concept, o.m. bij de ontwikkeling van schoolwerkplannen; het nemen van initiatieven ter bevordering van
de onderwijskwaliteit; het stimuleren van initiatieven ter versterking van de beroepsbekwaamheid van de onderwijsgevenden. De begeleidingsdiensten voeren die
activiteiten uit volgens een door henzelf opgesteld jaarlijks begeleidingsplan.
De pedagogische begeleiding is zoaLs gezegd 'per net' georganiseerd en is deels op
schoolbegeleiding, deels op de begeleiding van klassen en vakken georiënteerd. In
het vrij gesubsidieerd onderwijs wordt het aantal begeleiders waarin door het decreet
is voorzien, nog aangevuld met vrîjwilligers die voornamelijk uit het eigen vroegere
inspectiekorps gerecruteerd zijn.

Verenigingen
Verdere ondersteuning kunnen leraren Nederlands in Vlaanderen ook nog vinden bij
tijdschriften en vakverenigingen. Tot die laatste behoren de Vereniging van Vlaamse
Leraren (VVL), de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (VON), de
Vereniging van Leraren Nederlands in het Gemeenschapsonderwijs (VLENEGO),
de Vereniging Vlaamse Leerkrachten en de Vereniging van Vlaamse
Moedertaaldidactici (VVM). Daarnaast geven nog andere universitaire instituten,
beleidsinstanties en werkgroepen tijdschriften uit waarin leraren Nederlands vakinhoudelijke en vakdidactische informatie kunnen vinden.

4.3 Taakomvang en taakbelasting: Nederland en Vlaanderen
In het Nederlandse basisonderwijs is de taakomvang van de leerkracht, die geen vakleraar is, niet aan de lestijden van de leerlingen gekoppeld, maar wordt die in klokuren uitgedrukt. Een volledige betrekking omvat ruim 38 uur. Onderzoek naar de
werkelijk bestede tijd is ons niet bekend. Mondelinge informatie van ingewijden
doet ons vermoeden dat er flinke verschillen bestaan tussen leraren naar gelang van
hun individuele taakopvatting, de schoolstructuur (veel of weinig teamverband
bijvoorbeeld) en dergelijke. Over de ervaren taakbelasting zijn ons evenmin harde
gegevens bekend.
In het Vlaamse basisonderwijs heeft een onderwijsgevende met een volledige betrekking 22 tot 28 lestijden. Er geldt een maximum van 26 klokuren, waarin ook alle
andere schoolopdrachten begrepen zijn. Volgens recent onderzoek (De Wilde, 1991)
stemt dat in de realiteit overeen met een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 42
uren en 12 minuten.

In het voortgezet onderwijs in Nederland heeft de leraar Nederlands net als zijn collega's van andere vakken een normbetrekking van 29 les- of taakeenheden, die gelijkgesteld is aan de bijna veertigurige werkweek van de rijksambtenaar. In het voortgezet onderwijs werken overigens veel mensen in een deeltijdfunctie.
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In het secundair onderwijs in Vlaanderen geven leraren 'algemene vakken', waar
Nederlands toe behoort, in een volledige baan 22 tot 24 lesuren in de eerste graad , 2 I
tot 23 lesuren in de tweede en 20 tot 22 in de derde. De totale werktijd van een leraar
Nederlands in het secundair onderwijs kan op meer dan 42 uur per week worden geraamd. Deze raming wordt door een onderzoek bevestigd (Van Hooreweghe, 1991 a),
dat een gemiddelde arbeidsduur van 42 uren en 42 minuten berekent. Het betreft dan
wel alle leraren in het secundair onderwij s zonder onderscheid; bovendien is er in het
onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen onder- en bovenbouw. De verschillen
tussen individuele leraren blijken verder groot te zijn en daarbij speelt de aard van het
vak een belangrijke rol. De algemene vakken, waar Nederlands deel van uitmaakt,
komen met ongeveer 45 uren ruim boven het gemiddelde uit.
Het is een teken aan de wand dat leraren hun taak nog wel boeiend vinden, maar dat
in het secundair onderwijs niet minder dan 36 % van hen zich zwaar tot zeer zwaar
belast voelt (Van Hooreweghe, 1991 b), net zoals hun Nederlandse collega's.
Van 1984 tot 1987 heeft op initiatief van de Tweede Kamer een grootscheeps en
grondig onderzoek plaatsgevonden naar de zwaarte van de leraarsbaan in het
Nederlandse voortgezet onderwijs (IVA, 1988). Daaruit blijkt dat 'de' leraar zo'n 3
tot 4 uur per week overwerkt, afüankelijk van de wijze van berekenen. Voor de leraar
Nederlands ziet het beeld er nog minder gunstig uit, zoals onderstaande tabel aangeeft.
Tabel 10. Aantal uren overwerk (per week) van de leraî:U Nederlands
onderwijstype

aanstelling < 25

aanstelling > 25

mavo/havo/vwo

eerste graad: 9
twee graad: 8

eerste grnad: 6
tweede graad : 3
0
4

lbo

6

mbo

4

Uit de tabel kunnen we aflezen dat de leraar Nederlands de algemene tendens van de
onderzoeksresultaten volgt: in de avo-sector is meer overwerk dan in het beroepsonderwijs; de mbo-leraar werkt langer dan die in het lbo; de gemiddelde eerstegraads
leraar werkt langer over dan zijn minder bevoegde collega. Maar belangrijker dan die
overeenkomsten vinden we het verschil met de leraren van andere vakken. Het eindrapport van het onderzoek concludeert onomwonden: "Binnen de AVO-sector is het
overwerk van leraren Nederlands significant groter dan dat van leraren in andere
vakken." (IVA, 1988 , 45)
In het gegeven dat juist de leraren Nederlands met een deeltijdbaan veel overwerk
verrichten, vinden we een bevestiging van onze stelling dat het onderwijs
Nederlands eigenlijk drie terreinen kent waarop de leraar zich moet bekwamen: onderwijs in taalvaardigheid, in taalbeschouwing en in literatuur. Vermoedelijk vindt
een leraar die in deeltijd werkt, nog de gelegenheid om zich zo breed te bekwamen
vóór hij of zij de klas in stapt. Voor degenen die een volledige betrekking vervullen
ü; dat niet weggelegd, wat hun arbeidsvreugde waarschijnlijk niet ten goede komt.
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Het onderzoek heeft niet alleen aandacht besteed aan de taakomvang, maar ook aan
de taakbelasting, dat wil zeggen de mate waarin de leraren hun taak als zwaar ervaren. De onderzoekers vinden het gerechtvaardigd om te stellen dat de functie voor
een groot aantal leraren "(zeer) zwaar" is (IV A, 1988, 53). In de beroepsgroep
bestaat daarbij grote overeenstemming over de zwaarte van sommige leraarstaken.
Het meeste gewicht kent men toe aan de examentaken, het nakijken en het lesgeven
zelf (IVA , J 988 , 54). We merken op dat juist de leraren Nederlands met verschillende onderdelen in het schoolonderzoek en twee zittingen in het centraal schriftelijk
examen zich zwaar belast moeten voelen. Ook in alle voorafgaande cursusjaren nemen ze trouwens erg veel nakijkwerk mee naar huis. Dat legt een extra zware druk op
hen, want "leraren moeten in belangrijke mate zelf en thuis bepalen wat de grenzen
in tijd en aandacht zijn voor het werk" (IVA, 1988, 53). De zwaarte van het werk zal
bovendien sinds het onderzoek nog vergroot zijn door een sterke toename van het
aantal leerlingen dat van huis uit geen Nederlands spreekt.
In Vlaanderen wordt op dit ogenblik door het NVKSO een witboek voor de Vlaamse
Executieve voorbereid, waarin o.m. de problematiek van de 'uren die geen lesuren
zijn' belicht wordt. In de voorafgaande enquête komt de volgende opsomming van
bijkomende taken voor: klasseraad, klassedirectie, bijzondere pedagogische taken,
interne pedagogische begeleiding, BSO-projecten, graadcoördinatie, leerlingenbegeleiding, inhaallessen, informatica, Comité voor Veiligheid en Gezondheid. Als
taakverzwarende elementen worden verder nog genoemd: de vaak te grote klassen en
problemen in verband met anderstalige leerlingen. Tal van leraren verzorgen ook
niet-vrijgestelde taken (leerplanontwikkeling, pedagogisch-didactische begeleiding
in het vrije onderwijs) buiten hun school.
Wij vermoeden dat belangrijke elementen uit de bevindingen van het Nederlandse
onderzoek ook gelden voor de leraren Nederlands in Vlaanderen. In beide onderwijssystemen geldt bovendien dat door hervormingen van de laatste jaren steeds
minder uren voor het onderwijs Nederlands ter beschikking stonden, ofwel alleen
feitelijk (de noodgedwongen terugval op de minimumtabel in Nederland) ofwel zelfs
formeel-juridisch (in Vlaanderen). In beide gemeenschappen is bovendien het
aanzien van het beroep van leraar naar de mening van velen door (niet alleen financiële) onderwaardering aanzienlijk gedaald.
De vernieuwing van het onderwijs Nederlands kan sterk geblokkeerd raken doordat
degenen die de innovaties moeten dragen, zich daartoe niet meer geroepen voelen of
zich daartoe niet meer in de gelegenheid of in staat achten door de miskenning van
hun werk van overheidswege. In de discussies die de Nederlandse Commissie
Vernieuwing Eindexamenprogramma vwo-havo in het recente verleden met docenten gevoerd heeft, is de realiteit van een dreigende blokkade zichtbaar geworden.
Onze conclusie op dit punt hebben we verwoord in de aanbevelingen.
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In de voorafgaande hoofdstukken is een aantal belangrijke gegevens over het onderwijs van het Nederlands in Nederland en Vlaanderen bijeengebracht. Daarvan
volgt nu eerst een samenvatting (5.1 ). De aldus samengevatte stand van zaken geeft
aanleiding tot aanbevelingen aan de overheid en aan de Nederlandse Taalunie. Die
aanbevelingen staan in 5.2.
Omdat onderwijskwaliteit altijd van meer dan één factor aföangt, is daar bij de formulering van de aanbevelingen rekening mee gehouden: ze hebben betrekking op
diverse aspecten van het onderwijs Nederlands. Overigens moet ook sterk op continuïteit worden aangedrongen, omdat vernieuwing van enige omvang en complexiteit
altijd veel tijd vergt.

5.1 Samenvatting
Net zoals bij de beschrijving van de doelstellingen in paragraaf 1.2 volgen we weer
de gebruikelijke indeling van het vak Nederlands in taalvaardigheid, taalbeschouwing en literatuur. Binnen het eerste gebied passen we de even gebruikelijke indeling
in spreken en luisteren, schrijven en lezen toe.

5.1.1 Taalvaardigheid
In hoofdstuk 2 kozen we voor het bepalen van de opbrengsten de twee volgende
observatiemomenten: het laatste jaar van het basisonderwijs (Nederland en
Vlaanderen) en het derde jaar van het voortgezet onderwijs (Nederland). Op een
aantal deelgebieden blijken de gemeten opbrengsten lager te liggen dan belangrijke
groepen in de maatschappij nodig achten. Het gaat daarbij in het bijzonder om de
volgende onderdelen:
- het lezen van argumentatieve teksten
- het schrijven
- het spreken.
Bij luisteren laat het gehanteerde peilingsinstrument geen duidelijk onbevredigende
opbrengsten zien. Toch dient dat onderdeel in de belangstelling te blijven van al wie
bij het onderzoek, de ontwikkeling en het onderwijs zelf betrokken is: de gebruikte
leermiddelen besteden er maar weinig of zelfs helemaal geen aandacht aan (zie onder).
Over discussievaardigheid staan geen opbrengstgegevens ter beschikking, omdat dit
onderdeel vooralsnog buiten de optiek van de onderzoekers is gebleven.
De aangeduide tekorten verdienen grote aandacht, en wel om twee redenen.
Vooreerst dienen Nederland en Vlaanderen in taalcornmunicatief opzicht hoog ontwikkelde samenlevingen te zijn, die zich in het toekomstige Verenigde Europa
bovendien goed dienen te profileren (zie par. 1.1 ). In de tweede plaats heeft het on75

derwijs Nederlands als algemene doelstelling een 'volwaardige deelname aan het
maatschappelijk leven' mogelijk te maken (zie par. 1.2). Naar de mening van de
taakgroep moeten er dus ernstige pogingen worden ondernomen om de bedoelde opbrengsten te verbeteren.
Hoofdstuk 3 bevat gegevens omtrent de bestede tijd en omtrent de aard van toegepaste methodieken en gebruikte leermiddelen. Aan schrijven en spreken wordt relatief weinig tijd besteed, terwijl voor lezen de bestede tijd wel een aanvaardbare indruk maakt. In de leermiddelen komen lees- en schrijfstrategieën er maar bekaaid af,
hoewel ze voor goed lezen en schrijven nochtans heel belangrijk zijn. Verder besteden de leermiddelen ook vrijwel geen aandacht aan de belangrijke gebieden spreken
en luisteren. Veel van dat alles is op zichzelf al zorgwekkend, maar bovendien draagt
het ook bij tot de verklaring van de onbevredigende opbrengsten.
Hoofdstuk 4 levert een aantal contextgegevens op, die mee tot de verklaring van de
vastgestelde tekorten kunnen bijdragen.
Een eerste contextgegeven is de te hoge taakbelasting van leraren Nederlands, zowel
in Nederland als in Vlaanderen. Dit gegeven is van belang omdat een goede didactiek van lees~ en schrijfstrategieën, van spreken en luisteren veel inhoudelijke en
organisatorische inspanning van de leraren Nederlands vergt, ook al doordat
geschikte leermiddelen ontbreken (zie boven).
Een tweede gegeven is dat het aantal roosteruren voor Nederlands in de loop der jaren in alle schooltypen is teruggelopen.
In het bijzonder voor Nederland geldt in dit verband dat men overal op minimumtabellen terugvalt.
Een derde gegeven, dat speciaal voor Vlaanderen geldt, is dat leraren Nederlands
zich moeilijk kunnen professionaliseren en/of specialiseren: behalve Nederlands doceren ze veelal één of meer andere vakken; ook kunnen ze er vaak niet zeker van zijn
dat ze het volgende schooljaar met Nederlands zullen doorgaan.
Een vierde gegeven betreft de lerarenopleidingen. In Vlaanderen ontbreekt tot nu toe
een goede universitaire lerarenopleiding. Ook wordt daar in de lerarenopleiding voor
het basisonderwijs veel te weinig roostertijd uitgetrokken voor Nederlands en voor
de didactiek van het Nederlands. Voor Nederland wordt het als een probleem ervaren
dat er geen voorgeschreven urentabel bestaat.
In de vijfde plaats zijn er voor Nederland de eindexamenprogramma's, resp. voor
Vlaanderen de toetsingsprocedures van leerplannen.
In Nederland dwingen de bestaande eindexamenprogramma's niet tot onderwijs in
leesstrategieën (met uitzondering van het eindexamenprogramma-vwo) en in schrijfstrategieën. Wat dit laatste examenonderdeel betreft, kunnen de kandidaten tot nu toe
als schrijfgenres o.a. het verhalend of het titelopstel kiezen, maar dat zijn genres
waarvoor maar weinig schrijfstrategieën dwingend moeten worden toegepast.
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Verder is het onderdeel mondelinge taalvaardigheid volledig in het schoolonderzoek
ondergebracht. Dat is het niet-centrale onderdeel van het eindexamen, dat uiteraard
ook het minst aan objectieve normering onderhevig is.
In Vlaanderen bevatten de centraal opgestelde leerplannen wel degelijk uitwerkingen van de bedoelde communicatie- en taalvaardigheidsdoelstellingen (dus b.v. wat
het lezen van argumentatieve teksten betreft); het toezicht op de wijze waarop deleraren de prestaties van hun leerlingen toetsen, is echter uitermate diffuus. Daardoor
kunnen leerlingen en leraren gemakkelijk een weg opgaan die minder inspanning eist
en die voor hun taalvaardigheid tegelijk minder oplevert.
Samengevat kan de situatie op het gebied van de taalvaardigheid dus als volgt worden getypeerd.
l. De leeropbrengsten zijn te laag op de volgende terreinen: lezen van argumentatieve teksten, schrijven en spreken.
2. Als oorzaken kunnen in het bijeengebrachte materiaal zowel algemene als specifieke factoren worden aangewezen .
Algemene oorzaken:
a. leraren Nederlands hebben een te hoge taakbelasting;
b. in Vlaanderen hebben leraren Nederlands te weinig mogelijkheden tot professionalisering;
c. in Vlaanderen ontbreekt een goede universitaire lerarenopleiding.
Specifieke oorzaken:
d. leermiddelen die voldoende aandacht besteden aan de probleemgebieden zijn
niet beschikbaar of worden niet gebruikt;
e. op gebieden waar een tekort kan worden vastgesteld, investeert men niet voldoende tijd; in algemene zin geldt dat ook voor het vak Nederlands in zijn geheel (men denke b.v. aan de lerarenopleiding voor het basisonderwijs in
Vlaanderen);
f. de aard van de eindexamenprogramma's in Nederland en van de toetsingsprocedures bij leerplannen in Vlaanderen.
Het ligt voor de hand dat men de oorzaken, althans de belangrijkste daarvan , zal
moeten wegnemen of minimaliseren als men de leeropbrengsten op de drie genoemde deelgebieden van de taalvaardigheid wil verbeteren. In de aanbevelingen staan
projecten en maatregelen aangegeven die tot die verbetering kunnen leiden (zie 5.2).

5.1.2 Taalbeschouwing
Wat de opbrengsten betreft, bleek het tot dusver verrichte onderzoek alleen iets op te
leveren voor de zogenaamde ' taalbeschouwing in ruime zin'. Die opbrengsten kunnen overigens als bevredigend worden getaxeerd.
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Voort<; zijn de gegevens over bestede tijd onduidelijk: zowel voor het achtste leerjaar
van het basisonderwijs als voor het derde leetjaar van het voortgezet onderwijs in
Nederland worden percentages opgegeven, maar in hoeverre we daarbij met 'taalbeschouwing in ruime zin' te maken hebben, valt niet vast te ste11en.
Omtrent methodieken en leermiddelen is er een vermoeden dat taalbeschouwing-inruime-zin niet of nauwelijks in methoden uitgewerkt is. In hoofdstuk 4 komen geen
context-gegevens voor die in dit kader van belang zouden kunnen zijn.
De conclusie moet luiden dat er t.a.v. taalbeschouwingsonderwijs voortgezet onderzoek nodig is als we voldoende kennis ter beschikking willen krijgen om de stand
van zaken op dit terrein te kunnen bepalen en beoordelen.

5.1.3 Literatuuronderwijs
Inzake literatuuronderwijs lijkt de situatie op die bij het taalbeschouwingsonderwijs:
ook op dit terrein blijkt onderzoek nog maar weinig te hebben opgeleverd dat een
werkelijk gefundeerde indruk kan geven van de stand van zaken. De taakgroep heeft
er bewust voor gekozen om haar oordelen op onderzoeksgegevens te baseren en de
praktijkkennis van de leden van de groep ,üleen maar als bijkomend gegeven te gebruiken. Dat is al in de inleiding gezegd en blijkt verder ook uit de opzet van de
hoofdstukken 2 en 3. Als gevolg van die keus moeten de nu volgende mededelingen
summier blijven.
Wat de opbrengsten betreft, brengen peilingsonderzoeken geen gegevens aan het
licht. Zulk peilingsonderzoek zou op zeer korte termijn ook moeilijk uü te voeren
zijn. De onderzoekers zouden immers niet zo gauw toetsopdrachten kunnen samenstellen, waarvan de inhoud vakdidactici en leraren Nederlands gelijkelijk zou
kunnen bevredigen. Op het terrein van het taalvaardigheidsonclerwijs is er al eerder
een intensieve discussie gevoerd, zodat de convergentie van meningen daar groter is.
De vakdidactische discussie over de doelstellingen van literatuur- en fictie-onderwijs is nog niet zo ver gevorderd, zodat consensus daar nog niet zo voor de hand
ligt.
Betreffende bestede tijd, toegepaste methodieken en gebruikte leermiddelen levert
het bestudeerde onderzoek een klein aantal, deels ook nog onduidelijke gegevens op.
In de tijdopgaven in hoofdstuk 3 is het gegeven 'literatuur/fictie' niet zichtbaar: het
gaat schuil onder de overkoepelende categorie van het lezen. Over de leermiddelen
biedt het hoofdstuk een klein aantal losse gegevens, het enige wat de betrekkelijk
schaarse onderzoeksliteratuur oplevert.
Wat de context betreft: voor Nederland geldt dat literatuur (net zoals spreken) in het
schoolonderzoek is ondergebracht, wat het aan een enigszins eenduidige normering
onttrekt. Als we in het oog houden dat er ook geen brede consensus bestaat inzake de
doelstellingen van literatuuronderwijs, moet dit gegeven leiden tot het vermoeden
dat de beoordelingen en dus ook de bereikte leerresultaten zeer verschillend van aard
zullen zijn. Mutatis mutandis geldt dat naar onze mening ook voor Vlaanderen.
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De conclusie moet dus luiden zoals bij het taalbeschouwingsonderwijs: er is voortgaand didactisch onderzoek nodig als we een beeld willen krijgen van de stand van
zaken op het gebied van het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen.

5.1.4 Opmerkingen van ruimere aard
( l) In het voorgaande is bij het onderdeel taalvaardigheid de te hoge taakbelasting
van de leraar Nederlands expliciet als contextgegeven aan de orde geweest. Voor de
goede orde moeten we in dit verband op een zelden genoemde factor wijzen: goed
onderwijs vereist van de leraar Nederlands competentie op drie zeer verschillende
vakgebieden (taalvaardigheid, taalbeschouwing en literatuur/fictie). Het is mogelijk
die veelzijdige deskundigheid te verwerven, maar dat vergt veel studie en ervaring.
(2) In het voorgaande zijn op verschillende plaatsen tekortkomingen van systematische aard geconstateerd:
- bij de peilingen op het einde van de basisschool en van het derde jaar voortgezet
onderwijs in Nederland zijn de referentiekaders niet gelijk; dat bemoeilîjkt de vergel ijking van de peilingsresultaten;
- er heeft weinig of zelfs helemaal geen longitudinaal en latitudinaal georiënteerde
discussie plaats; longitudinaal b.v. over de afstemming van de kerndoelen voor
het basisonderwijs op die van de basisvorming, over de eindexameneisen van het
voortgezet onderwijs en de toegangsvereisten voor het hoger onderwijs, of over
doelstellingen van literatuur- of fictie-onderwijs; latitudinaal ook niet over
taalvaardigheidsaspecten van het onderwijs in andere vakken, of over aspecten
van literatuuronderwijs in de moderne vreemde talen.
Op deze tekortkomingen sluiten de aanbevelingen 5 en 10 hieronder aan.

5.2 Aanbevelingen
Naar het oordeel van de taakgroep staat de overheid in Nederland en in Vlaanderen
een aantal middelen ter beschikking om verbetering in het onderwijs van het
Nederlands aan te brengen. Onderstaande lijst geeft daarvan een overzicht. Alle
maatregelen die direct of indirect tot een gunstig resultaat kunnen leiden, zijn erin samengebracht.
Ingevolge haar opdracht heeft de taakgroep bij het opstellen van de aanbevelingen
met het volgende rekening gehouden (zie bijlage 2):
- de aanbevelingen van de Algemene Conferenties van de Nederlandse Taal en
Letteren in 1986 en 1987;
- lopende overheidsactiviteiten;
- het verzoek de aanbevelingen voor een deel uit onderzoeksvoorstellen te laten
bestaan;
- het verzoek (vak)onderdelen voor leerplanontwikkeling, (na)scholing en onderzoek aan te wijzen.
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Uiteraard zijn de mogelijkheden van de overheid niet onbeperkt: wettelijk is de overheidsinvloed immers aan banden gelegd. Om tot enig waarneembaar effect te kunnen
leiden zal een aantal aanbevelingen in onderlinge samenhang én gedurende een lanÎere periode ter harte moeten worden genomen.
Daarbij gaat de taakgroep er ook van uit dat de overheid in beide landen weliswaar
een zekere decentralisatie van verantwoordelijkheden nastreeft, maar dat ze haar eigen blijvende verantwoordelijkheid toch onverkort wenst te effectueren.
Aanbevelingen l tot en met 11 zijn aan de overheden in Nederland en Vlaanderen gericht, de twaalfde aan de Nederlandse Taalunie. Ook als ze maar op één van de twee
landen van toepassing zijn, is het dringend gewenst dat de aanbevelingen in een kader van samenwerking of desnoods van onderlinge afstemming ter hand worden genomen. Daarom begint de lijst met een algemene aanbeveling in die zin.
ln aanbevelingen (2) tot en met (6) stelt de taakgroep de overheid een aantal concrete
maatregelen voor. Dat is mogelijk gemaakt doordat onderwijskundig onderzoek daar
nu af voldoende betrouwbare gegevens voor heeft opgeleverd. Dat onderzoek betreft
vooral de leeropbrengsten en de methodieken die op het gebied van de taalvaardigheid worden toegepast.
Aanbevelingen (7a en b) t.e.m. (11) hebben betrekking op onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Dat is in overeenstemming met de opdracht van de taakgroep (zie bijlage
2). Voor tal van deelgebieden zijn zoals gezegd immers nog onvoldoende gegevens
voorhanden, zodat het nog niet mogelijk is om op grond daarvan ingrijpende maatregelen ter verbetering voor te stellen. Het zeer jonge - maar succesvolle - vakdidactische onderzoek op het gebied van het Nederlands moet daarom worden voortgezet. Ook moet het zich op de essentiële aspecten en gebieden richten die nog onderbelicht of duister zijn gebleven.

( 1)

Algemene aanbeveling. - Op het terrein van het onderwijs van het Nederlands
moet er tussen Nederland en Vlaanderen een veel intensere samenwerking tot
stand komen dan nu bestaat. Dat dit is om tal van redenen is evident.
In beide landen moet de overheid daartoe maximaal gebruik maken van de instrumenten die haar nu al ter beschikking staan: de Nederlandse Taalunie (zie
tevens aanbeveling 12), OORD (Vlaams-Nederlands Overleg Onderwijsresearch en -Documentatie), de subcommissies onderwijs van het BelgischNederlands Cultureel Akkoord, het G.E.N.T.-akkoord.
Daarnaast zijn er andere overheidsinstellingen die de samenwerking mee gestalte kunnen geven; in Nederland: het Instituut voor het Onderzoek van het
Onderwijs (SVO), het Instituut voor de Toetsontwikkeling (Cito) en het
Instituut voor de Leerplanontwikkeling (SLO) met het Nationaal
Informatiecentrum Leermiddelen (NICL); in Vlaanderen: de Dienst V.O.Or
Onderwijsontwikkeling (DVO).
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Voorstellen voor door de overheid te nemen maatregelen
(2)

Om het onderwijs in spreken, schrijven en lezen te bevorderen dient de overheid:
- in Nederland passend toe te zien op de praktische invulling van de kerndoelen voor de basisvorming en te kiezen voor een eindexamenprogramma dat
de communicatieve vaardigheden voldoende tot hun recht Iaat komen;
- in Vlaanderen de begeleiding van leraren van overheidswege zo in te richten
dat de taalvaardigheidsdoelen optimaal worden gerealiseerd.

Toelichting. In Nederland vormen de kerndoelen voor de basisvorming en de eindexamenprogramma's voor de overheid belangrijke stuurmiddelen.
Zoals ze thans zijn vastgelegd, wijzen de kerndoelen sterk in de richting van de
doelstellingen die de taakgroep voor goed onderwijs in het Nederlands belangrijk
acht. De overheid kan de feitelijke invulling van de kerndoelen door de leraren
Nederlands nog in beperkte mate beïnvloeden. Ze moet daarbij uiteraard rekening
houden met de vrijheidsgraden die de onderwijsgevenden rechtens toekomen. Hoe
het sturingssysteem er uit zal zien, îs inmiddels nog niet vastgelegd. Daarom kan dit
punt nu niet nader worden uitgewerkt. De mogelijkheden voor de overheid liggen op
het vlak van toetsing en van het bewaken van schoolwerkplannen en onderwijskwaliteit.
Wat het eindexamenprogramma betreft, en met name dat voor het havo/vwo, ligt
thans een advies bij het ministerie. Dat dient ten aanzien daarvan zijn positie te bepalen. De taakgroep is er duidelijk voor gewonnen om niet alleen het verhalende maar
ook het titelopstel uit de toegestane mogelijkheden te schrappen: ook deze laatste
mogelijkheid dwingt niet voldoende tot het aanleren van relevante schrijfstrategieën.
T.a.v. van Vlaanderen constateert de taakgroep dat de leerplannen die daar gelden d.i. documenten die een zekere gelijkenis vertonen met Nederlandse eindexamenprogramma's - in bevredigende mate de doelstellingen weergeven die de taakgroep
belangrijk acht. Het zou echter een belangrijke verbetering zijn als de strekking van
de centrale leerplannen beter werd nageleefd (zie 4.2.2). Het nieuw op te zetten begeleidingssysteem voor leraren kan daarbij een positieve rol spelen.
(3)

In Vlaanderen dient de overheid de volgende maatregelen te treffen met het
oog op het scheppen van betere voorwaarden:
a. bepalen dat voor een leeropdracht Nederlands in het secundair onderwijs alleen leraren in aanmerking komen die over het 'vereiste bekwaamheidsbewijs' beschikken;
b. een degelijke universitaire lerarenopleiding opzetten;

c. meer continuïteit in het werk van de leraren Nederlands bevorderen;
d. in het secundair onderwijs vaksecties tot stand brengen.
Toelichting. De eerste twee aanbevelingen vloeien voort uit de overweging dat goed
onderwijs Nederlands alleen met professioneel opgeleide en werkende leraren
Nederlands mogelijk is. Ook de laatste aanbeveling is op de verhoging van het professionele niveau in het onderwijs Nederlands gericht.
(4)

In Nederland en in Vlaanderen dient de overheid ten volle de zeer beperkte
middelen te benutten die haar voor de bevordering van de ontwikkeling en het
gebruik van goede leermiddelen ter beschikking staan.

Toelichting. Onder 'goede leermiddelen' verstaat de taakgroep, naar analogie van
'goed onderwijs' (zie aanbeveling 2), leermiddelen die voldoende effecten
bewerkste11igen in de richting van de beoogde doelstellingen. De taakgroep is zich
ten zeerste bewust van de belangrijke rol die goede leermiddelen in de kwaliteitsverbetering spelen. Daarom moet er ruim aandacht worden besteed aan de ontwikkeling
ervan, moet er degelijk informatie over worden verstrekt en moeten de opleidingen
behoorlijke training bieden in het gebruik ervan.
Gezien het principe van de vrijheid van onderwijs in beide landen heeft de overheid
op dit punt maar zeer beperkte mogelijkheden en moet ze bovendien uiterst
voorzichtig te werk gaan. Toch is het gebruik van goede leermiddelen van zo groot
belang dat de overheid die beperkte mogelijkheden wel maximaal dient te benutten.
Dat is des te meer nodig omdat leraren Nederlands er door hun gemiddelde taakomvang vaak toe gedwongen worden hun leerboek in sterke mate te volgen. Een nadere uitwerking van deze aanbeveling moet de taakgroep uiteraard helemaal aan de
overheid overlaten. Die kan haar praktische en juridische mogelijkheden en beperkingen beter overzien. Het verdient uiteraard wel aanbeveling een instelling als het
Nationaal Informatiecentrum Leermiddelen (NICL) bij een en ander te betrekken.
(5)

In Nederland en in Vlaanderen dienen de overheden te bevorderen dat alle door
hen ingestelde commissies die een deelterrein van het onderwijs Nederlands
behandelen, zo zijn samengesteld dat contact met andere belangrijke deelterreinen gegarandeerd is. De inhoudelijke samenhang van de diverse ontwikkelactiviteiten op het zeer brede teITein van het onderwijs Nederlands komt de
taakgroep immers als een noodzaak voor.

(6)

De overheid dient in Nederland en Vlaanderen het bekwame werk van vakorganisaties en tijdschriftredacties op het gebied van de didactiek van het
Nederlands mogelijk te blijven maken en te bevorderen. Daarvoor is een

doorzichtig en zo stabiel mogelijk subsidiebeleid nodig.
Toelichting. De hier genoemde activiteiten zijn van uitzonderlijk belang, ook al omdat ze door leraren Nederlands als werk door collega's worden ervaren. Het betreft
echter steeds vrijwilligerswerk, dat uit dien hoofde erg kwetsbaar is.
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VoorstelJen voor gezamenljk Nederlands-Vlaams onderzoek en Ontwikkelingswerk.
(7a) Er is dringend voortgezet onderzoek nodig over de vraag wat qua tijd- en energie-investering (incl. voorbereiding en nazorg van lessen en nascholing) van
een leraar Nederlands gevergd wordt voor het geven van goed onderwijs
Nederlands.
Toelichting. De resultaten van zulk onderzoek zijn onmisbaar voor beslissingen over
een eventuele wijziging van de taakbelasting van de leraar Nederlands. Die taakbelasting kwam in de voorafgaande rapportage als een invloedrijke factor naar voren:
ze vormt een obstakel voor verbeteringen door leraren zelf (zie 5.1. l, contextgegevens; 5.1.4).
(7b) In aansluiting daarop is onderzoek geboden naar wat er in de verschillende
schooltypen en leerjaren aan lestijd nodig is voor het verkrijgen van bevredigende leeropbrengsten.
Toelichting. Het komt de taakgroep bijvoorbeeld bepaald zorgwekkend voor dat de
scholen in Nederland vrij algemeen de minimumlessentabel toepassen.
(8)

Er moet voor onderzoek en ontwikkelingswerk worden gezorgd op het gebied
van effectieve en uitvoerbare didactieken (incl. leermiddelen en methodieken),
vooral voor spreken, schrijven en lezen, maar ook voor luisteren, met daarbij
o.a. aandacht voor de mogelijkheden van cursorisch-thematisch onderwijs.

Toelichting. In deze aanbeveling is prioriteit gelegd bij spreken, schrijven en lezen
omdat op die gebieden onbevredigende leeropbrengsten geconstateerd zijn (zie
5.1.1, opbrengsten). Dat het proceskarakter van lezen en schrijven verwaarloosd
wordt, is voor de taakgroep een grote zorg. De doelstellingenlijst in 1.2.4 kan voor
het bedoelde onderzoek en ontwikkelingswerk een oriëntatiekader bieden.
(9)

Er is een voortgezette of nog op te starten systematische peiling van de leeropbrengsten nodig, evenals een systematische registratie van toegepaste methodieken en gebruikte schoolboeken t.a.v. de belangrijkste aspecten van het onderwijs Nederlands. Daarbij moeten de instrumenten en werkwijzen van de onderzoekers in Nederland en Vlaanderen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Ook in longitudinaal opzicht moet dat gebeuren (zie 5.1.4).

( 10) Er moet een Nederlands-Vlaamse discussie tot stand komen over de doelstellingen van literatuur- en fictie-onderwijs, met longitudinale en latitudinale afstemming. Deze discussie dient breed gevoerd te worden; ze dient zo gestructureerd te zijn dat ze op termijn tot beredeneerde keuzen omtrent minimumdoelen kan leiden (vgl. 5.1.3).
( 11) Er is verkennend onderzoek nodig naar toegepaste methodieken, gebruikte
leermiddelen en opbrengsten op het gebied van literatuur- en fictie-onderwijs
en van taalbeschouwingsonderwij.s.
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Toelichting. Doordat dit onderzoek vooralsnog ontbreekt, is het nog niet mogelijk
een betrouwbaar overzicht te krijgen van de stand van zaken op beide belangrijke domeinen van het onderwijs Nederlands (vgl. 5.1.2 en 5.1.3). Het onderzoek dient exploratief van aard te zijn, omdat er nog geen consensus is omtrent minimumstreefdoelen voor literatuur- en fictie-onderwijs en taalbeschouwingsonderwijs. Het kan
overigens het ontstaan van zo'n consensus bevorderen.
Voorstel gericht aan de Nederlandse Taalunie
(12) De Nederlandse Taalunie moet één permanent inhoudelijk coördinatie-orgaan
oprichten voor het onderwijs Nederlands en van het onderwijs Nederlands als
tweede taal.
Toelichting. Het zeer complexe teffein van het onderwijs Nederlands met zijn al
even complexe problematiek wettigt de instelling van een dergelijk orgaan. Binnen
de Nederlandse Taalunie is inmiddels het Samenwerkingsverband Nederlands
Tweede Taal (SANETT) opgestart. Het ligt voor de hand dat de activiteiten met betrekking tot het onderwijs Nederlands worden samengebundeld, met inbegrip van het
onderwerp 'Nederlands als tweede taal'.
De taak van het coördinatie-orgaan zou moeten zijn: de bevordering van de kwaliteit
van het onderwijs van en in het Nederlands (inclusief als tweede taal) door middel
van (a) coördinatie van het werk van instanties, commissies en personen die bezig
zijn met ontwikkelingswerk, en (b) bevordering van consensus tussen de genoemden. Het werkterrein zou in zijn volle lengte en breedte, dus inclusief de longitudinale en latitudinale aspecten ervan, bestreken moeten worden. Het orgaan zou zijn
werk moeten doen door aan diverse instanties, commissies en personen informatie te
geven en te vragen en door tussen de genoemden te bemiddelen; aan de Nederlandse
Taalunie zou het een periodiek verslag dienen uit te brengen over zijn bevindingen.
De Nederlandse Taalunie vormt voor dit orgaan het geschikte 'ophangingspunt'. De
Taalunie garandeert immers Nederlands-Vlaamse samenwerking. Verder opereert ze
ook voldoende in de nabijheid van de opdrachtgevende overheden; daarbij heeft ze
evenwel niet het nadeel zich niet onafhankelijk op te kunnen stellen.
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Bijlagen

Bijlage 1
Samenstelling van de Taakgroep Nederlands
A. Baert (vanaf december 1989)
J.S. ten Brinke (voorzitter)
P. Bulthuis
E. van Ceulen (vanaf december 1989)
M. Vanden Daele (tot september 1989)
Fr. Daems
J.J. Dambre (tot september 1989)
P. Doesborgh (sinds november 1988)
K. de Glopper
H. deJonghe
A. Kamer
K.M.P. Magusin
W. van Peer
H.J.J. Piket
R. Roger (vanaf januari 1989)
R. Soetaert
M. Spoelders
W. Verlaeckt (tot mei 1989)

Secretarissen:
W. Duthoy (tot februari 1989)
C.G.M. Braspenning (van februari tot september 1989)
T. Janssen (vanaf september 1989 tot december 1991)
B. Triesscheijn (vanaf september 1989 tot december 1991)

Waarnemers:
W.A.M. de Vroomen (vanjanuari tot september 1990)
M. Roosens (van oktober 1990)
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Bijlage 2
Besluit inzake de instelling van een 'Taakgroep Nederlands'
De Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie,
gelet op artikel 5b van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie,
gelet op de door het Comité van Ministers vastgestelde begroting 1988,
gelet op het advies R-1550 van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, d.d.
14 maart 1987,
besluit

1) een Taakgroep Nederlands in te stellen die tot doel heeft de kwaliteit in de ruime
zin van het onderwijs Nederlands, zowel op het gebied van de taal als van de letteren, en de samenwerking op dit gebied tussen Nederland en België (Vlaanderen)
te bevorderen;
2) de Taakgroep met volgende opdrachten te belasten:
a) wegen aan te geven waarlangs een inventariserende beschrijving tot stand kan
komen ten aanzien van een aantal aspecten van het vak Nederlands waarvan de
keuze kan worden gemaakt uit de onderwerpen die in het rapport-WesdorpDaems over 'De positie van het onderwijs in het Nederlands en de rol van de
overheid in Nederland en Vlaanderen' aan de orde zijn gesteld;
b) de aanbevelingen van de Algemene Conferenties van de Nederlandse Taal en
Letteren 1986 en 1987 nader uit te werken en aan de hand van die aanbevelingen concrete voorstellen te doen die de kwaliteit van het onderwijs Nederlands
moeten bevorderen en in voorkomende gevallen in te spelen op lopende overheidsinitiatieven;
c) de samenwerking tussen Nederland en België (Vlaanderen) te bevorderen door
o.a. in het kader van de onderwijsontwikkeling met betrekking tot het
schoolvak Nederlands voor Nederland en België (Vlaanderen) gezamenlijk
(vak)onderdelen aan te wijzen waarop leerplanontwikkeling, (na)scholing en
onderzoek zich in samenhang dienen te richten
3) dat de Taakgroep haar werkzaamheden zal afronden met het maken van een
notitie waarin een opsomming wordt gegeven van aandachtspunten op het gebied
van het onderwijs Nederlands in Nederland en België (Vlaanderen) en, in samenhang met en in het kader van het Belgische en Nederlandse overheidsbeleid, voorstellen worden geformuleerd voor nadere operationalisering van artikel 5 van het
Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. De genoemde notitie zal aan de
Algemeen Secretaris worden aangeboden, die, gehoord de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren, ze als basisdocument zal gebruiken voor het op90

stellen van een beleidsnota over het onderwijs Nederlands die aan het Comité van
Ministers ter verdere besluitvorming zal worden aangeboden.
4) dat de Taakgroep voor ../../ 1989 een werkplan zal opstellen waarin wordt aangegeven a) welke activiteiten zij met prioriteit zal gaan verrichten, tezamen met de
wijze waarop en b) op welke wijze zij bovengenoemde notitie zal uitbrengen;
5) dat de Taakgroep wordt ingesteld voorlopig voor een periode van 3 jaar, ingaand
op 08/06/1988, welke periode wordt afgesloten met het indienen van bovengenoemde notitie. Tot voortzetting van de werkzaamheden van de Taakgroep zal pas
worden besloten na een evaluatie.
6) dat de Taakgroep jaarlijks schriftelijk verslag zal uitbrengen aan de Algemeen
Secretaris;
7) dat de Taakgroep ter uitvoering van haar werkzaamheden werkgroepen kan instellen;
8) dat voor reis- en vergaderkosten de financiële vergoedingen van de Nederlandse
Taalunie van toepassing zijn en dat deze ten laste vallen van artikel 26 van de begroting (werkvelden, onderwijs binnenland);
9) dat de Taakgroep bij zijn oprichting als volgt wordt samengesteld:
voorzitter en lid: prof. dr. J.S. ten Brinke (N)
secretaris en lid, aangewezen door de Nederlandse Taalunie: W. Duthoy
leden:
a) leden aangewezen door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (brief
d.d. 22 juni 1987) en het Ministerie van Onderwijs (brief d.d. 6 juni 1987):
- inspecteur-generaal M. Vanden Daele (B)
- inspecteur-generaal J.J. Dambre (B)
- inspecteur drs. K.M.P. Magusin (N)
- inspecteur drs. H.J.J. Piket (N)
b) leden uit het onderwijsveld in Nederland en Vlaanderen:
- mw. P. Bulthuis (N)
- prof. dr. Fr. Daems (B)
- H. de Jonghe (B)
- K. de Glopper (N)
- A. Kamer (N)
- W. van Peer (B)
- R. Soetaert (B)
M. Spoelders (B)
W. Verlaeckt (B)
Met vriendelijke groeten,
de Algemeen Secretaris
Oscar de Wandel
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Bijlage 3
Lijst van deskundigen die over de waardering van de opbrengst van het onderwijs
Nederlands (hoofdstuk 2) geraadpleegd zijn
C. Aarnoutse (KU, Nijmegen)
R. Beernink (SLO, Enschede)
H. Blok (SCO, Amsterdam)
H. Bon set (SLO, Enschede)
L. van Damme (RU, Gent)
J. van de Gein (RU, Leiden)
A. van Gelderen (VU, Amsterdam)
C. Geljon (VU, Amsterdam)
H. Hulshof (RU, Leiden)
J. Neuvel (SCO, Amsterdam)
J. Pepermans (UIA, Antwerpen)
D. Prack (SLO, Enschede)
G. Rijlaarsdam (ILO, Amsterdam)
B. van Schijndel (Uitgeverij De Ruiter Gorkum)
J. Verbeek (SLO, Enschede)
P. Yde (RU, Gent)
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Bijlage 4
Afkortingen
Automatisch Documentatie en -Informatiesysteem voor het
Onderwijs in Vlaanderen
Algemene Raad van het Gemeenschapsonderwijs
ARGO
algemeen secundair onderwijs
ASO
beroepssecundair onderwijs
BSO
Instituut voor toetsontwikkeling
Cito
Centrale Raad van het Katholiek Lager Onderwijs
CRKLO
Dienst voor Provinciaal Onderwijs
CVPO
Documentair Informatiesysteem voor Onderwijsliteratuur in NederDION
land
Dienst voor Onderwijsontwikkeling
DVO
Gehele Europese Nederlandse Taalgebied
G.E.N.T
hoger algemeen voortgezet onderwijs
havo
hoger onderwijs buiten de universiteit
HOBU
kleuternormaalschool
kns
Katholiek Secundair Onderwijs
KSO
lager beroepsonderwijs
lbo
lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (een tak van het lbo)
lhno
lagere normaalschool
lns
lto
lager technisch onderwijs
middelaar algemeen voortgezet onderwijs
mavo
middelbaar beroepsonderwijs
mbo
mns
middelbare normaalschool
NICL
Nationaal Centrum voor Leermiddelen
Nationaal Verbond van het Katholiek Hoger Onderwijs
NVKHO
NVKSO
Nationaal Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs
Overleg
Onderwijsresearch en -Documentatie
OORD
OVSG
Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap
pedagogische academie voor het basisonderwijs
pabo
pedagogisch hoger onderwijs
PHO
PMS-centrum psycho-medisch-sociaal centrum
Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek
sco
Instituut voor Leerplanontwikkeling
SLO
Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs
svo
technisch secundair onderwijs
TSO
Vereniging voor de Didactiek van het Nederlands
VDN
VLENEGO
Vereniging van Leraren Nederlands in het Gemeenschapsonderwijs
Vereniging van Leraren in Levende Talen
VLL
vernieuwd lager onderwijs
VLO
Vlaamse Onderwijsraad
VLOR
Vereniging voor Onderwijs in het Nederlands
VON
vernieuwd secundair onderwijs
vso
ADIOV
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VVL
VVM
vwo
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Vereniging Vlaamse Leerkrachten
Vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici
voorbereidend wetenschappelijk onderzoek

Bijlage 5
Schema vah het önderwijsstelsel in Nederland

post-initi e.e l hoger onderwijs (pho)
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weten schappe lijk
onderwij,~
4 jaar
(wo)

1

1

hoger
beroeps
,, ' onderwijs
4jaar
(hbo)

-,.-'---.,.----

middelbaar
beroeps
onderwijs
3/4 jaar
,/ (mbo)

voorbereidend
wetenschapv/,
pelijk
onderwijs
6jaar
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onde rwij s
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Schema van het onderwijsstelsel in Vlaanderen

Opmerking. In het secundair onderwijs komen na de 3e graad specialisatiejaren
voor in KSO, TSO en BSO; in dat laatste is er ook een vervolmakingsjaar na de 2e
graad. Leerlingen van ASO en KSO kunnen zich na de 3e graad ook in een bijkomend jaar op het hoger onderwijs voorbereiden. BSO-leerlingen hebben verder de
mogelijkheid om in een bijkomend jaar een ASO-getuigschrift te halen.
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In de voorbije jaren heeft de Nederlandse Taalunie tweemaal haar Algemene
Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren gewijd aan het onderwijs van het
Nederlands in Nederland en Vlaanderen: Het moedertaalonderwzjs: 1 Ul \'Oor twaalf?
in 1986; De letteren in de knel? in 1987. Zowel bij onderwijsgevenden en onderwijsonderzoekers als bij de buitenv 1 ac ht leeft er immers een opvallende zorg om de
kwaliteit van dat onderwijs: alle betrokkenen vinden het een zaak ,,an onbegrensd belang.
Na de conferenties bleven meerdere knellende vragen staan die om voortgezette
bezinning vroegen: is er reden om zich zorgen te maken over die kwaliteit?, zijn de
opbrengsten wel in overeenstemming met de doelstellin ge n?, op welke punten moet
de kwaliteit verbeterd worden?, welke maatrege len zal de overheid moeten treffen om
de gewenste kwaliteitsverbetering te bereiken ?
Om die vragen te kunnen beantwoorden heeft de Taalunie een Taakgroep Nederlands
ingesteld . Met deze Voor-:.et presenteert de Taakgroep haar antwoord op de gestelde
vragen.
1
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