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DE REEKS VOORZETTEN 
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en soms zelfs de vraagstelling. De afleveringen verschijnen 
onder de naam van de auteur(s). De door de auteur(s) ingeno
men standpunten geven immers niet noodzakelijkerwijze de 
opvatting weer van de Nederlandse Taalunie. Een adviescommis
sie 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 Neder
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Vlaamse Executieve. 
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geven een beknopt overzicht van wat bekend is omtrent het 
gebruik, de inhoud en effectiviteit van deze methoden. 
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INLEIDING 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een inventariserend 
onderzoek naar het gebruik en de aard van taal- en literatuur
methoden voor het onderwijs Nederlands. Het onderzoek is 
verricht door medewerkers van de Stichting Centrum voor 
Onderwijsonderzoek in opdracht van de Taakgroep Nederlands 
van de Nederlandse Taalunie. 

Doel van het onderzoek was een overzicht te verkrijgen van 
recente inzichten in de feitelijke en gewenste inhoud, het 
gebruik en de effectiviteit van methoden voor het onderwijs 
in het Nederlands in Vlaanderen en in Nederland. Het overzicht 
was niet gericht op àlle methoden, maar beperkte zich tot de 
basisleergangen of totaalmethoden. Hieronder verstaan we 
methoden die een reeks vormen over de verschillende leerjaren 
heen en die de diverse aspecten van het vak Nederlands of'taal' 
aan bod laten komen. Deze zogenaamde totaalmethoden hebben 
veelal de pretentie volledig te zijn: in principe heeft de leer
kracht naast de methode geen andere boeken nodig. Waar we 
in het vervolgspreken van 'schoolboeken' of'methoden' doelen 
we op totaalmethoden. 

Schoolboeken die op één speciaal aspect van het vak 
Nederlands gerichtzijn (leesboeken, spellingboekjes, gramma
ticaboekjes en dergelijke), vallen dus in principe buiten het 
bestek van dit onderzoek. Een uitzondering vormen methoden 
voor aanvankelijk lezen en literatuurmethoden. Deze methoden 
zijn wel zoveel mogelijk bij het onderzoek betrokken, omdat 
in sommige leerjaren veel (soms uitsluitend) met deze methoden 
gewerkt wordt. 

Bij het onderzoeksdoel zijn de volgende vragen geformu
leerd: 
a. Wat is er bekend omtrent het gebruik van methoden in de 

klas? 
b. Wat is er bekend omtrent de feitelijke inhoud van metho

den? 
c. Wat zijn (naar het oordeel van deskundigen) de belangrijk-

ste knelpunten met betrekking tot de inhoud van methoden? 
d. Wat is er bekend omtrent de effectiviteit van methoden? 
Met gebruik wordt gedoeld op het functioneren van methoden 
in de klas. Daarbij gaat het om zaken als de frequentie van het 
gebruik, de wijze waarop leerkrachten en leerlingen omgaan 
met de methode en het oordeel van leerkrachten en leerlingen 
over de functie en kwaliteit van methoden. 

Onder feitelijke inhoud wordt de leerstofinhoud verstaan: 
het geheel aan kennis, vaardigheden en attituden dat door 
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directe instructie of door opdrachten en oefeningen wordt 
aangeboden of geleerd. Het onderzoek wil nagaan welke 
knelpunten zich voordoen met betrekking tot de vakspecifieke 
inhoud van methoden m.b.t. de verschillende vaardigheidsgebie
den (lezen, schrijven, spreken, luisteren) en kennisdomeinen 
(taalbeschouwing en literatuur). Op welke punten schieten 
methoden naar het oordeel van deskundigen tekort? 

Effectiviteit, tenslotte, heeft betrekking op de mate waarin 
leerresultaten bij leerlingen toegeschreven kunnen worden aan 
het gebruik van de methode. Zijn methoden voor het onderwijs 
in het Nederlands op hun effectiviteit beproefd? En wat leren 
deze beproevingen over de kwaliteit van methoden? 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn we 
als volgt te werk gegaan. De vragen naar het gebruik en de 
effectiviteit van methoden (a. end.) hebben we geprobeerd te 
beantwoorden op basis van literatuurstudie. Recente empirische 
onderzoeksliteratuur in Nederland en Vlaanderen is daartoe 
verzameld en bestudeerd. 

Voor beantwoording van de vragen naar de feitelijke inhoud 
en naar knelpunten met betrekking tot de inhoud van methoden 
(b. en c.) zijn twee soorten bronnen geraadpleegd. In de eerste 
plaats is schriftelijk bronnenmateriaal geraadpleegd: analyses 
van schoolboeken zijn verzameld en bekeken. In de tweede 
plaats zijn interviews gehouden met een aantal deskundigen 
op het gebied van het onderwijs Nederlands. Aan leerplan
ontwikkelaars, lerarenopleiders en onderzoekers in Nederland 
en Vlaanderen is gevraagd om een oordeel te geven over de 
kwaliteit van veelgebruikte methoden Nederlands. De 
uitkomsten van de interviews vormen een bruikbare aanvulling 
op de resultaten van de schoolboekanalyses. 

In korte tijd diende een grote hoeveelheid gegevens ver
zameld en verwerkt te worden. Het rapport is dan ook vooral 
inventariserend. van aard en toegespitst op belangrijke 
knelpunten: de lezer verwachte geen diepgravende analyse van 
de problematiek rond de inhoud, het gebruik en de effectiviteit 
van methoden. Wel geeft het een staalkaart van feiten en 
meningen over methoden waarmee, naar wij hopen, de Taak
groep Nederlands en andere belangstellenden hun voordeel 
kunnen doen. 

Het rapport valt uiteen in twee delen: deel I behandelt 
Nederland, deel II Vlaanderen. Beide delen bevatten vier 
hoofdstukken, waarin de vier onderzoeksvragen achtereenvol
ge.ns aan bod komen. 

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het gebruik van methoden 
in de onderwijspraktijk, achtereenvolgens in het basisonderwijs 
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(par. 1. 1.) en in het voortgezet onderwijs (1.2.). 
In hoofdstuk 2 wordt getracht om, op basis van bestaande 

schoolboekanalyses, een beeld te schetsen van de inhoud van 
methoden. De nadruk ligt hierbij op beschrijving van de 
feitelijke inhoud van methoden. 

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de interviews met deskundigen. 
De nadruk ligt op tekortkomingen van methoden en op 
knelpunten die de deskundigen te berde hebben gebracht. 

Hoofdstuk 4, tenslotte, behandelt de vraag naar wat bekend 
is over de effectiviteit van methoden. 

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. 
Het rapport als geheel wordt afgesloten met een samenvatting, 
waarin de belangrijkste bevindingen nog eens op een rijtje 
worden gezet. 

Aan het totstandkomen van dit rapport is door velen 
bijgedragen. Onze dank gaat uit naar de leden van de Taakgroep 
Nederlands en alle andere deskundigen die ons uitvoerig 
schriftelijken mondeling hebben geïnformeerd. Hun bijdragen 
waren voor ons onontbeerlijk. In bijlage I is een lijst opgenomen 
van personen die hun medewerking verleend hebben aan de 
interviews. 
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DEEL I 

NEDERLAND 





L HET GEBRUIK VAN TAAL- EN LITERA
TUURMETHODEN 

In dit hoofdstuk wordt gepoogd om op grond van de beschikbare 
onderzoeksliteratuur,. een antwoord te geven op de volgende 
vragen: 
a. In hoeverre maken leerkrachten gebruik van een methode? 
b. Wat zijn de meest frequent gebruikte methoden? 
c. Op welke wijze gaan de leerkrachten om met de methode? 
d. In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van andere leermid-

delen dan methoden? 
e. Hoe oordelen gebruikers over methoden? 
Eerst bespreken we het gebruik van taalmethoden in het 
basisonderwijs (par.1.1.), vervolgens het gebruik van methoden 
in het voortgezet onderwijs (1.2.). We besluiten het hoofdstuk 
met een samenvatting (1.3.). 

1.1. Basisonderwijs 

In hoeverre maken leerkrachten in het basisonderwijs gebruik 
van een taalmethode? In het kader van de Voorstudie voor de 
Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau onderzochten Wes
dorp e.a.(1986) het methodegebruik in het achtste leerjaar. 
Hieruit kwam naar voren dat iets meer dan de helft van de leer
krachten (55 %) één taalmethode gebruikte. Ongeveer 40 % 
maakte gebruik van meer dan één taalmethode. 

Tot de meest frequent gebruikte methoden behoorden in 
1986: Taal voor het leven (23 %), jouw taal~ mijn taal (20 %), De 
taaltuin (13 %), Taal actief (8 %) en Taal totaal (7 %). De meest 
recente gegevens uit PPON-onderzoe k laten een verschuiving 
zien in deze top vijf, ten gunste van Taal actief en ten koste van 
Taal voor het leven (tabel 1 ). 

Tabel 1: Het gebruik van taalmethoden. (Naar: Zwarts e.a., 
1990) 

Methode 
Taal actief 
Jouw taal, mijn taal 
Taal totaal 
Taal kabaal 
Taal voor het leven 
De nieuwe taaltuin 
Overige methoden 

% 
30 
20 
18 

8 
8 
5 

11 
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Opmerkelijk is dat een betrekkelijk klein aantal methoden een 
groot deel van de markt voor hun rekening neemt. Twee 
methoden, Taal actief en Jouw taal, mijn taal, blijken op de helft 
van de basisscholen in gebruik. 

Ook in het speciaal onderwijs neemt de taalmethode een 
vooraanstaande plaats in. Uit een onderzoek naar het onderwijs
aanbod in de eindgroepen van LOM-scholen blijkt dat driekwart 
van de leerkrachten één taalmethode hanteren in hun eindgroep 
(Otter e.a. 1988, 19). Vijf methoden bepalen het gezicht van 
het taalonderwijs: Taal is niet zo moeilijk (29.7 %), De taaltuin 
(20.9 %), Taal actief (17.6 %),Jouw taal, mijn taal (15.4 %) en Taal 
voor het leven (13.2 % ). Deze taal methoden worden minimaal 
eenmaal per week gebruikt bij het taalonderwijs in de eindgroep. 

Op welke wijze gaan leerkrachten in het basisonderwijs om 
met de methode? Blijkens het eerder genoemde PPON
onderzoek uit 1986 gebruikten de meeste leerkrachten in het 
achtste leerjaar de methode klassikaal. Slechts 5 % werkte 
individueel met de methode. De methodegetrouwheid was naar 
eigen zeggen vrij groot: het taalonderwijs werd door ruim 40 % 
van de leerkrachten in belangrijke mate, door ongeveer 30 % 
grotendeels en door 6 % vrijwel geheel ingericht volgens de 
opzet en inhoud van de gehanteerde methode. Van de 
leerkrachten zei 16 % dit in geringe mate te doen. Leerkrachten 
op stimuleringsscholen bleken zich meer aan de gebruikte 
methode te houden dan leerkrachten op niet-stimuleringsscholen 
(Wesdorp e.a. 1986). 

Ook uit onlangs verricht peilingsonderzoek komt naar voren 
dat veel leerkrachten de methode naar eigen zeggen geheel of 
grotendeels volgen (Zwarts e.a., te verschijnen). De mate van 
volgzaamheid blijkt bovendien per methode te verschillen: van 
de gebruikers van Taal totaal zegt 87 % de methode geheel of 
vrijwel geheel te volgen, bij Jouw taal, mijn taal is dit 56 %. De 
overige methoden bewegen zich tussen deze twee uitersten (tabel 
2). 

Tabel 2: Mate waarin methoden (vrijwel) geheel worden 
gevolgd. (Naar: Zwarts e.a., te verschijnen). 

Methode 
Taal totaal 
Taal kabaal 
Taal actief 
Taal voor het leven 
De nieuwe taaltuin 
Jouw taal, mijn taal 

16 

% 
87 
77 
65 
59 
59 
56 



Dat leerkrachten bij de vormgeving van hun stelonderwijs in 
hoge mate op het kompas van de methode varen, blijkt uit het 
onderzoek van Van GeJderen & Blok (1989) naar de praktijk 
van het stelonderwijs op acht basisscholen. De leerkrachten van 
deze scholen gaven aan slechts in uitzonderingsgevallen zelf 
opdrachten te bedenken; soms passen zij opdrachten uit de 
methode aan bijzondere omstandigheden aan. De geest van de 
methode is volgens de leerkrachten meer bepalend voor hun 
stelonderwijs dan de letterlijke opdrachten. Onder 'geest' van 
de methode verstaan Van Gelderen & Blok: "de afstemming van 
het stelonderwijs op andere aspecten van taalonderwijs, de 
leerstof die voor het stellen van belang wordt geacht (bijvoor
beeld spelling, interpunctie, idioom, grammatica) en de vorm 
waarin stelopdrachten gemeenlijk gegoten zijn." (o.c.,27). Alle 
leerkrachten gaven te kennen dat zij hierbij uitsluitend op de 
methode afgaan. 

Op grond van observaties van lessen constateren Van 
Gelderen & Blok niettemin duidelijke verschillen in de praktijk 
van leerkrachten die dezelfde methode hanteerden. "Wat volgens 
de methode belangrijke leerstof voor stelonderwijs is blijkt voor 
meerdere uitleg vatbaar", aldus Van Gelderen & Blok (o.c., 41 ). 
De onderzoekers verklaren dit uit het feit dat de meeste 
taalmethoden nauwelijks richtlijnen bevatten en de leerkrachten 
weinig steun bieden. Met name op het gebied van leerstof over 
geschreven taal en op het gebied van kennis over schrijfprocedu
res zouden de leerkrachten door de methoden in de steek gelaten 
worden. 

Over het gebruik van handleidingen bij taalmethoden geeft 
Van Batenburg (1988) enige cijfers. De meeste leerkrachten 
die aan zijn onderzoek meewerkten, maken naar eigen zeggen 
met enige regelmaat gebruik van de handleiding voor het 
voorbereiden van hun lessen; ruim 40 % doet dit voor het 
voorbereiden van elke les. Van de leerkrachten gaf 17 % aan 
de handleiding vrijwel nooit of hooguit enkele keren per jaar 
te gebruiken. 

Interessanter dan de frequentie van gebruik is echter de 
wijze van gebruik. In hoeverre volgen leerkrachten de 
aanwijzingen in de handleiding ook op? Dit is voor zover wij 
weten niet onderzocht. Wel is meermalen geconstateerd dat 
handleidingen over het algemeen geen duidelijke voorschriften 
of criteria bevatten voor het gebruik van de methode. In de 
meeste gevallen wordt het aan de inzichten van de leerkracht 
overgelaten, hoe de methode te gebruiken. 
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De taalmethode lijkt een grote invloed uit te oefenen op de 
opzet en inhoud van het taalonderwijs, maar is zeker niet 
allesbepalend. Leerkrachten wijzigen de gehanteerde methode 
door middel van overslaan, aanvullen e.d .. Blijkens het 
onderzoek van Wesdorp e.a. (1986) wijzigt 44 % van de 
leerkrachten de methode voor alle achtste groepers op dezelfde 
wijze, terwijl 46 % met die wijzigingen Juist een meer gedif
ferentieerde aanpak benadrukt. 

Van Batenburg (1988) constateert dat de leerkrachten die 
aan zijn onderzoek meewerkten aan het eind van het schooljaar 
ongeveer 80 % van de (basis)stof uit de door hen gebruikte 
methode hebben doorgewerkt. Er blijkt weinig verschil tussen 
taalmethoden met betrekking tot de hoeveelheid behandelde 
leerstof, het gebruik van de lestijd voor taalvaardigheden en 
de mate waarin differentiatiemaatregelen worden toegepast. 
De resultaten uit het onderzoek wijzen er volgens Van 
Batenburg op dat leerkrachten zich niet strak aan de methode 
houden, maar er eerder eclectisch gebruik van maken: "ze kiezen 
die leerstof die hen op een bepaald moment goed te pas komt 
en passen die differentiatiemaatregelen toe die hen aanspreken." 
(o.c., 78). Omdat de handleidingen geen duidelijke voorschriften 
ofcriteria bevatten voor het gebruik van de methode, is het niet 
mogelijk antwoord te geven op de vraag of methoden gebruikt 
worden zoals de makers ervan bedoeld hebben. 

Tabel 3: Gebruik van deelmethoden (percentages). (Naar: 
Zwarts e.a., 1990). 

Methode Deelmethode 
bl sp tl ol st tb st dr 

Taal actief 89 29 43 23 11 7 3 4 
Jouw taal, mijn taal 85 43 41 23 26 12 4 7 
Taal totaal 86 34 44 16 15 17 6 2 
Taal kabaal 32 42 19 16 17 26 3 2 
Taal voor het leven 88 51 34 24 16 2 12 2 
De nieuwe taaltuin 66 77 23 40 31 14 6 3 
Overige methodes 82 34 23 16 21 24 11 6 

gemiddelde 80 39 37 22 18 13 5 4 

bl: begrijpend lezen ol: ontleden sr: spreken 
sp: spelling st: stellen dr: drama 
tl: technisch lezen tb: taalbeschouwing 

Leerkrachten maken keuzes uit de methode en passen de 
methode aan omstandigheden aan. Bovendien gebruiken veel 
leer krachten naast de taalmethode hulp- of deelmethoden voor 
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specifieke onderdelen van het taalonderwijs. Dit gebeurt het 
meest voor begrijpend lezen: 80 % van de leerkrachten gebruikt 
hiervoor een aparte leergang. Voor spreken en drama gebeurt 
dit niet of nauwelijks (Zwarts e.a., 1990) 

De mate waarin hulpmethoden gebruikt worden blijkt per 
methode sterk te verschillen (zie tabel 3). Wanneer vaak gebruik 
gemaakt wordt van een hulpmethode, kan dit betekenen dat 
de methode aan de betrokken (deel)vaardigheid niet of 
onvoldoende aandacht besteedt, aldus Zwarts e.a .. Volgens dit 
criterium is Taal kabaal redelijk volledig: hierbij wordt het minst 
van hulpmethoden gebruik gemaakt. De nieuwe taaltuin lijkt 
daarentegen erg onvolledig, met name op het gebied van 
spelling, ontleden en stellen. 

Hoe is het gesteld met het gebruik van andere onderwijsleer
middelen dan de methode? Uit het eerder genoemde PPON
onderzoek van Wesdorp e.a. (1986) komt naar voren dat 
traditionele hulpmiddelen, zoals schoolbord en taal- en 
leesboeken, het meest gebruikt worden bij het taalonderwijs 
op de basisschool. Het schoolbord en het boek worden gemiddeld 
genomen bijna dagelijks gebruikt. Alle overige middelen komen 
hoogstens enkele malen per jaar aan bod. De computer lijkt in 
het taalonderwijs nog nauwelijks doorgedrongen (tabel 4). 

Tabel 4: Het gebruik van onderwijsleermiddelen bij het taal
onderwijs in de achtste groep (mediane waarden); 
1 = nooit; 2 = één of enkele malen per jaar; 3 = één 
of enkele malen per maand; 4 = één of enkele malen 
per week; 5 = dagelijks. (Naar: Wesdorp e.a. 1986). 

a schoolbord 4.9 
b leer- en leesboeken (die niet bij andere vakken worden gebruikt) 4.3 
c leer- en leesboeken (die ook bij andere vakken worden gebruikt) 3.7 
d documentatiecentrum 3.6 
e zelfgemaakt materiaal 2.6 
f televisie/video 2.5 
g band-/cassetterecorder 2.4 
h film/dia's 2.2 
i radio 1.3 
j overheadprojector 1.1 
k computer 1.1 
l overige leermiddelen 1.3 

Hoe oordelen gebruikers (leerkrachten én leerlingen) over de 
functie en kwaliteit van de gehanteerde taalmethode? Systema-
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tisch onderzoek hiernaar is voor zover ons bekend niet verricht, 
afgezien van het van 197 5 tot 1979 uitgevoerde S VO-project 
"Descriptieve anályse van leerboeken" (Van Meerem 1982). Wel 
heeft Van Batenburg (1988) in zijn onderzoek leerkrachten 
gevraagd naar hun oordeel over de handleiding van de gebruikte 
methode. Hij vroeg de leerkrachten ofde handleiding naar hun 
oordeel voldoende praktische aanwijzingen bevatte. De ant
woorden van de leerkrachten zijn weergegeven in tabel 5. 

Het blijkt dat leerkrachten het meest tevreden zijn over de 
praktische aanwijzingen voor het geven van instructie en uitleg 
aan de leerlingen. Over de aandacht voor zwakke leerlingen 
in de handleiding zijn de leerkrachten over het algemeen het 
minst tevreden. Overigens verschilt de mate van tevredenheid 
per methode. De handleiding van Taal kabaal komt het gunstigst 
uit de bus, de handleidingen van Taal voor de Basisschool en De 
(oude) taaltuin (twee methoden die inmiddels uit de handel zijn 
genomen) komen er het slechtst af. 

Tabel 5: Oordelen van leerkrachten over de handleiding. (Uit: 
Van Batenburg 1988, bijlage 2). 

Zijn er naar uw mening in de handleiding voldoende praktische 
aanwijzingen voor: 

voldoende 

1. het geven van instructie en uitleg aan leerlingen 84% 
2. het toepassen van materialen en leermiddelen in de klas 70% 
3. het verdelen van de leerstof uit de verschillende boekjes 

over de lessen 79% 
4. het controleren van de prestaties van leerlingen gedurende 

het schooljaar 50% 
5. het maken van een foutenanalyse 49% 
6. het organiseren van de activiteiten tijdens de les 67% 
7. het geven van herhalingstaken/oefeningen aan zwakke leerlingen 42% 
8. het geven van extra opdrachten aan snelle leerlingen 55% 

Overzien we de gegevens die wij in deze paragraafbijeenbrach
ten, dan constateren we dat het onderzoek naar het gebruik van 
taalmethoden en andere leermiddelen zich lijkt te concentreren 
op de eindgroepen van het basisonderwijs: het achtste en soms 
ook het zevende leerjaar. Over het gebruik van leermiddelen 
in lagere leerjaren van het basisonderwijs (met name in de 
kleuterbouw) zijn voor zover wij weten geen harde gegeve.ns 
voorhanden. 
Wat betreft het gebruik van methoden voor aanvankelijk lezen: 
een overzicht .van het marktaandeel van de verschillende 
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leesmethoden hebben we niet gevonden, maar van verschillende 
zijden wordt verondersteld dat de methode Veilig leren lezen op 
zo'n 80 % van de basisscholen wordt gebruikt. 

1.2. Voortgezet onderwijs 

In hoeverre maken docenten Nederlands in het voortgezet 
onderwijs gebruik van een methode? In het kader van de 
Proefpeiling Nederlands is onder andere aandacht besteed aan 
het gebruik van taal methoden in de derde klas van het lbo, mavo, 
havo en vwo (Kuhlemeier & Van den Bergh 1989). Vrijwel alle 
leerkrachten die aan dit onderzoek meewerkten, zeggen één 
of meer taal methoden te gebruiken. Het percentage gebruikers 
varieert van 83 % in het lbo tot 100 % in het vwo. De docenten 
die in de derde klas geen taalmethode hanteren, zijn vooral te 
vinden in het lbo. 

Deze gegevens stemmen overeen met resultaten van het al 
wat oudere enquête-onderzoek van Damhuis e.a. (1983) onder 
docenten Nederlands die in de eerste vier leerjaren van lbo, mavo, 
havo en vwo lesgeven. Hieruit kwam naar voren dat 82 % van 
de docenten in de klas gebruik maakte van het schoolboek als 
lesmateriaal. Het percentage niet-gebruikers ( 18 % ) was 
gelijkelijk verdeeld over de verschillende schooltypen. 

Ook uit het onderzoek van Oostdam & Emmelot (1990) naar 
het onderwijsaanbod in de twee hoogste leerjaren van het lbo, mavo, 
havo en vwo komt naar voren dat verreweg de meeste leerkrach
ten voor het taalonderwijs een schoolboek gebruiken. Het 
percentage gebruikers varieert hier van 93 % in het vwo tot 99 % 
in het lbo. Kennelijk zijn de niet-gebruikers in de examen- en 
voorlaatste klassen vooral te vinden onder de vwo-docenten. 

In het literatuuronderwijs wordt eveneens overwegend 
gebruik gemaakt van 'het boek', zo blijkt uit het vragenlijston
derzoe.k van Thissen e.a. (1988). Slechts 12 % van de leerkrach
ten zegt geen leerboek t.e gebruiken bij het geven van 
literatuurlessen. 

Welke taal- en literatuurmethoden worden frequent 
gebruikt? Tot de vijf meest frequent gebruikte taalmethoden 
in het lbo en mavo behoorden in het schooljaar 1987-1988: 
Taalcirkel, Functioneel Nederlands, Taalactiviteiten, Fundamenteel 
Nederlands en Taal geen kunst. Alle overige methoden hadden een 
gebruikspercentage dat kleiner was dan 5 %. In het mavo, havo 
en vwo waren Taal-goed, Functioneel Nederlands, Opbouw en Over 
en weer in het schooljaar 1988-1989 de bestsellers. Dit is af te 
lezen uit overzichten van Kuhlemeier (1988, 1989), die echter 
geen gebruikspercentages noemt. 
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Een recent overzicht van de meest gebruikte taalmethoden in 
het derde leerjaar ontlenen we aan de Proefpeiling Nederlands 
van het PPON-onderzoek (Kuhlemeier & Van den Bergh 1989, 
249; tabel 6). 

Tabel 6: De meest gebruikte taalmethoden in het derde 
leerjaar (1988-1989) in percentages. (Uit: Kuhlemeier 
& Van den Bergh 1989). 

Metho.de 
Opbouw 
Functioneel 
Nederlands 
Taal-goed 
Taalcirkel 
Open boek 
Eigen methode 
Overige methoden 

POP. 
7 

26 

12 
22 

3 
0 

30 

VWO HAVO MAVO 
7 13 9 

36 

21 
7 
0 
0 

29 

13 

16 
9 
6 
0 

44 

27 

15 
24 

3 
0 

24 

LTO LHNO MIDD. 
0 

24 

3 
33 

3 

0 
36 

0 
30 

0 
43 

0 
0 

27 

0 
0 

0 
0 

50 
0 

50 

Oostdam & Emmelot geven een dergelijk overzicht, maar dan 
van de meest gebruikte taalmethoden in de twee hoogste 
leerjaren van het voortgezet onderwijs (tabel 7). 

Tabel 7: De meest gebruikte taalmethoden in de bovenbouw 
van het voortgezet onderwijs (1988-1989) in percenta
ges. (Naar: Oostdam & Emmelot 1990). 

Methode LBO MAVO HAVO vwo 
Functioneel Nederlands 45 28 8 2 
Over en weer 1 6 27 22 
Taalgoed 4 17 23 13 
Taalcirkel 32 25 3 4 
Taalacti vitei ten 25 8 
Taaldaden 16 36 
Opbouw 2 17 
Overig 39 33 32 27 

Uit de tabellen 6 en 7 is af te lezen dat maar een beperkt aantal 
taalmethoden door veel docenten gebruikt wordt. Het aantal 
frequent gebruikte methoden is zeer klein (vijf à zeven 
verschillende titels), zeker wanneer we dit aantal vergelijken 
met het totale marktaanbod. Kennelijk wordt een groot aantal 
methoden door slechts weinig docenten gebruikt. 
Wat verder opvalt, is het relatief grote aandeel van de al wat 
oude (en volgens sommigen verouderde) methoden, zoals 
Functioneel Nederlands, Taalcirkel en Opbouw. De nieuwere (en/of 
vernieuwende) methoden, zoals Talent, Tandem en Onder woorden, 
lijken .nog nauwelijks te zijn doorgedrongen. 



Voor de literatuurmethoden beschikken we niet over recente 
overzichten of gebruikspercentages. Uit het enquête-onderzoek 
van Claasen (1983) onder 300 havo- en vwo-docenten komt naar 
voren dat deze docenten in totaal 36 verschillende schoolboeken 
gebruikten bij literatuuronderwijs. Tot de meest gebruikte 
boeken behoorden Literatuurgeschiedenis en bloemlezing van 
Lodewick (32 %), Het spel en de knikkers (17 %), Indringend lezen 
(15 %), Ik heb al een boek (14 %), Brandpunten (13 %) en Tussen de 
regels (11 %). 

· Hoewel sommige van deze boeken nu nog wel gebruikt 
zullen worden, zijn de gegevens van Claasen toch sterk verou
derd. Sinds 1982 zijn er veel nieuwe literatuurmethoden 
verschenen: onder andere Blauwdruk (Schilleman & Uytdewilli
gen, 1982), Over-lezen (Segers, 1984), de vernieuwde Lodewick 
(1982-1983), Onze literatuur (Calis, 1983), Literatuur beleven 
(Besems, 1983), Literatuurboek (Van Klink, 1985), Lust en leven 
(Hawinkels, 1986), Script (Smulders) en Nederlandse literatuur 
(Dautzenberg). Hoe het zit met de gebruiksfrequentie van deze 
boeken is ons niet bekend. 

Tabel 8: De gebruikte soort leerboeken bij het geven van 
literatuurlessen (n = 122). (Naar: Thissen e.a. 1988). 

Soort leerboek 

Literatuurgeschiedenis & bloemlezing 
Literatuurgeschiedenis 
Algemeen leerboek Nederlands 
Bloemlezing 
Literatuurgeschiedenis & bloemlezing met vragen 
Andersoortig leerboek 
Geen leerboek 

% 
48 
20 
18 
11 
7 

17 
12 

Wel zijn er gegevens voorhanden over de soort leerboeken 
die docenten bij het geven van literatuurlessen gebruiken. Uit 
het onderzoek van Thissen e.a. (1988) komt naar voren dat de 
literatuurgeschiedenis annex bloemlezing (zonder vragen/op
drachten) zich in de grootste populariteit mag verheugen. Tot 
dit type leerboek behoren onder andere Calis' Onze literatuur 
tot 1916/vanaf 1916 en Literatuur, geschiedenis en bloemlezing - Nieuwe 
versie van Lodewick e.a. Verder blijkt dat 18 % van de docenten 
Nederlands een algemeen leerboek of geïntegreerde taal
methode gebruikt in de literatuurlessen (vgl. tabel 8). Vermoe
delijk komt dit vooral voor in de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. 
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Op welke wijze gaan leerkrachten om met hun taal- en litera
tuurmethoden? Volgen zij de gehanteerde methode op de voet 
of gaan zij eerder selectief te werk en vullen de methode aan 
met eigen of andere materialen? 

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat 
het leerboek of de methode van belang is voor de vormgeving 
van het onderwijs in het Nederlands. Van de leerkrachten die 
aan de Proefpeiling Nederlands meewerkten zei 45 % zich "gro
tendeels" door de gehanteerde taalmethode te laten leiden, ter
wijl 9 % de methode "(vrijwel) geheel" volgde. Van de overige 
docenten volgde 31 % de methode "in belangrijke mate", 13 % 
"enigszins" en slechts 1 % "bijna niet". De docenten uit het lto 
bleken naar eigen zeggen het meest methode getrouw (zie tabel 
9). 

Oostdam & Emmelot stelden vast dat docenten in het 
voorlaatste schooljaar een groot gedeelte van de tijd voor 
taalonderwijs besteden aan het werken met of uit de methode. 
Het gemiddelde percentage tijd schommelt tussen 30 % en bijna 
90 %, afhankelijk van de gebruikte methode. Zo besteden mavo
docenten die Taalcirkel gebruiken gemiddeld 86 % van hun tijd 
aan het werken met deze methode, terwijl havo-docenten die 
Taaldaden (een deelmethode voor schriftelijke taalbeheersing) 
gebruiken gemiddeld 30 % van hun tijd aan deze methode beste
den. 

Tabel 9: De mate waarin docenten zich door de taalmethode 
laten leiden (percentages). (Uit: Kuhlemeier & Van 
den Bergh 1989). 

POP. vwo HAVO MAVO LTO LHNO MIDD. 
Bijna niet 4 3 0 0 3 0 
Enigszins 13 26 3 14 0 23 67 
In belangrijke 
mate 31 15 47 36 19 36 0 
Grotendeels 45 37 37 47 58 32 33 
(Vrijwel) geheel 9 19 7 3 19 7 0 
Niet van toe-
passing; ik ge-
bruik geen methode 0 3 0 3 0 0 

Niet alleen van het leerlingenboek, maar ook van de handleiding 
:bij een methode maken docenten naar eigen zeggen gebruik, 
?:O blijkt uit een onderzoek van Lagerweij (1976) onder 
brugklasleerkrachten moedertaal, Engels en wiskunde. Van de 
ruim 2000 geraadpleegde leerkrachten zei 45 % de handleiding 

één maal per week te raadplegen, 29 % raadpleegde 
een aantal keren per maand. Men hanteerde de 



handleiding vooral bij de voorbereiding van lessen en in 
mindere mate tijdens het lesgeven of voor het beoordelen van 
de leereffecten. Meer dan de helft van de leerkrachten (57 % ) 
volgde de aanwijzingen die in de handleiding gegeven worden 
altijd of meestal op, slechts 5 % deed dit zelden of nooit. De 
methodegetrouwheid van docenten lijkt al met al betrekkelijk 
groot. 

De inrichting van het onderwijs wordt in belangrijke mate 
bepaald door de gebruikte taalmethode en de bijbehorende 
handleiding. Niettemin gebruiken de meeste docenten naast 
de methode ook ander, zelfgemaakt of zelf uitgezocht lesmateri
aal. Uit het onderz.oek van Oostdam & Emmelot (1990) blijkt 
dat ruim 80 % van de leerkrachten die in de twee hoogste 
leerjaren van lbo, mavo, havo en vwo lesgeven naast de methode 
ook ander materiaal gebruikt. Dit materiaal bestaat vooral uit 
zelf uitgezocht materiaal (krante-artikelen e.d.), zelf gemaakte 
leerstof/oefeningen en uit leerstof/oefeningen die ontleend zijn 
aan verschillende schoolboeken. 

Ook blijkens de Proefpeiling Nederlands gebruiken de 
meeste docenten wel eens andere materialen ter aanvulling op 
de gehanteerde taalmethode. Op de vraag naar de mate van 
aanvulling met ander materiaal antwoordde 61 % van de 
leerkrachten "enigzins", 29 % "in belangrijke mate" en 5 % 
"grotendeels". De leerkrachten zeiden voornamelijk te werken 
met materiaal uit andere taalmethode(n) en met zelf samenge
steld materiaal. Materiaal dat door de leerlingen is samengesteld 
werd in veel mindere mate gebruikt (Kuhlemeier & Van den 
Bergh 1989, 250). 

Uit de precieze aard van het door docenten zelfgemaakt 
materiaal, zou wellicht afgeleid kunnen worden in welke 
opzichten de gebruikte methoden tekortschieten. Over de aard 
van zelfgemaakt materiaal is echter nauwelijks iets bekend. 
Alleen Oostdam & Emmelot hebben hieraan enige aandacht 
besteed in hun onderzoek naar het onderwijsaanbod op het 
gebied van argumentatieleer (zie tabel 10). 

Docenten zeiden voor alle door Oostdam & Emmelot 
opgesomde leerstofonderdelen zelf materiaal te maken. 
Opmerkelijk is dat meer dan de helft van de docenten op alle 
schooltypen naar eigen zeggen materiaal hadden ontwikkeld 
voor tekstopbouw. Kennelijk bevatten taalmethoden op dit 
gebied niet voldoende of niet de juiste leerstof. Voor leerstofon
derdelen zoals het publiek van een tekst, het beoordelen van 
een betoog en discussiëren ontwikkelden leerkrachten 
aanzienlijk minder materiaal. 
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Tabel l 0: Leerstofonderdelen waarvoor eigen materiaal 
wordt ontwikkeld. (Uit: Oostdam & Emmelot 
1990). 

LBO MAVO HAVO vwo 
n=-103 n=82 n=-81 n=91 

% % % % 

het doel van een tekst 49,5 52,4 39,5 45. l 
het publiek van een tekst 24,3 29,3 25,9 36,3 
tekstfuncties (b.v. 

overtuigen, informeren) 52,4 52,4 51,9 45, 1 
opbouwen van een tekst 54,4 57,3 60,5 69,2 
alineaverbanden 47,6 57,3 60,5 62,6 
ver bindingswoorden 37,9 35,4 53, 1 52,7 
het herkennen van feiten/ 

meningen 48,5 39,0 40,7 48,4 
het herkennen van 

argumenten/bewijzen 38,8 35,4 39,5 47,3 
het herkennen van conclusie/ 

samenvatting 49,5 35,4 38,3 49,5 
het analyseren van 

een betoog 27,2 18,3 37,0 51,6 
het beoordelen van 

een betoog 23,3 18,3 24,7 31,9 
het schrijven van een 

betogende tekst 29,1 40,2 64,2 57, 1 
discussiëren 35,9 31,7 23,5 27,5 
samenvatten 28,4 64,8 

Het bovenstaande heeft betrekking op taalvaardigheidsonderwijs 
en op onderwijs in argumentatievaardigheden. Ook binnen het 
literatuuronderwijs gebruiken veel docenten naast het schoolboek 
ander lesmateriaal. Bij literatuur gebeurt dit wellicht frequenter 
dan bij andere leerstofonderdelen. Van de docenten die Thissen 
e.a. (1988) ondervraagden, gaf 89 % aan zelfontwikkeld lesma
teriaal te gebruiken. Een minderheid (10 %) zei niet of 
nauwelijks eigen materiaal te hanteren. Van audiovisuele hulp
middelen zei 9 % van de respondenten veel en 58 % in enige 
mate gebruik te maken. Over de aard van het zelfgemaakte 
materiaal en de audiovisuele hulpmiddelen die in het literatuur
onderwijs gehanteerd worden., is niets bekend. 

Over het gebruik van andere onderwijsleermiddelen dan de 
methode zijn voorts enige gegevens verzameld in de Proefpeiling 
Nederlands door Kuhlemeier & Van den Bergh 1989 (tabel 11). 

Eigenlijk alleen de traditionele hulpmiddelen, zoals het 
schoolbord en het woordenboek, worden in het derde leerjaar 
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veel gebruikt. Van de meer "nieuwerwetse" leermiddelen 
(overheadprojector, televisie, film en video) wordt betrekkelijk 
weinig gebruik gemaakt: gemiddeld minder dan één keer per 
jaar. De computer lijkt nog niet doorgedrongen in het 
taalonderwijs: het is het minst gebruikte leermiddel. 

Aan de oordelen van gebruikers van methoden is voor zover 
wij weten alleen aandacht besteed in het project "Descriptieve 
analyse van Leerboeken" dat van 197 5 tot 1 979 door het RITP 
is uitgevoerd (Van Meerem 1982) en in het SVO-project 0243 
over het functioneren van handleidingen van Lagerweij ( 1976 ). 
Beide onderzoeken zijn al wat ouder en geven dan ook ge.en 
informatie over wat leerkrachten en leerlingen vinden van 
methoden die momenteel veelgebruikt worden. Om deze reden 
zullen wij de resultaten van dit onderzoek hier niet weergeven. 

Tabel 11: Het gebruik van onderwijsleermiddelen (gemiddel
den); 1 = nooit; 2 = jaarlijks; 3 = maandelijks; 
4 = wekelijks; 5 = vrijwel elke les. (Naar: Kuhle
meier & Van den Bergh 1989, 251). 

a schoolbord 4. 7 
b woordenboek 3.9 
c documentatiecentrum/bibliotheek 2. 9 
d. (fotokopieën uit) kranten en tijdschriften 2.3 
e cassette-/bandrecorder 2.2 
f affiches/wandplaten 2.1 
g televisie/video 1.8 
h radio 1.4 
i overheadprojector 1.4 
j platenspeler 1.3 
k film/dia's 1.3 

lees-/leerboeken die ook bij andere vakken gebruikt worden 1.2 
m computer(programma's) 1.1 
n andere middelen 1. 7 

1.3. Samenvatting 

Wat weten we nu over het gebruik van taal- en literatuur
methoden in het basis- en voortgezet onderwijs? Het gezicht 
van het onderwijs in het Nederlands lijkt bepaald te worden door 
een betrekkelijk klein aantal methoden. Er zijn aanwijzingen 
dat deze methoden een belangrijke plaats innemen in het 
taalonderwijs, zowel op basisscholen als op scholen voor voortge
zet onderwijs. Vrijwel alle leerkrachten gebruiken naar eigen 
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zeggen bij hun taalonderwijs tenminste één methode en de 
meeste leerkrachten geven te kennen dat zij bij de vormgeving 
van hun taalonderwijs in sterke mate de gehanteerde methode 
en de bijbehorende handleiding volgen. Dit zou erop kunnen 
wijzen dat methoden grote invloed uitoefenen op het didactisch 
handelen in de klas. 

Niettemin kan dezelfde methode door leerkrachten op 
verschillende manieren gebruikt worden . Door het ontbreken 
van voorschriften of richtlijnen voor het gebruik geven 
methode.n aan de leerkracht veel vrijheid van handelen. 
Bovendien vullen veel leerkrachte.n in de praktijk hun methode 
aan met ander lesmateriaal, dat zij zelf ontwikkelen of ontlenen 
aan andere methoden . Leerkrachten in de eindgroep van het 
basisonderwijs maken naar eigen zeggen relatief veel gebruik 
van aparte deelleergangen, met name voor begrijpend lezen. 
De gebruikte methode is dus wel belangrijk voor de vormgeving 
van het taalonderwijs, maar zeker niet allesbepalend. 

Bij deze voorlopige conclusies kunnen verschillende 
kanttekeningen geplaatst worden. Bedacht moet worden dat 
de meeste gegevens over het gebruik van methoden gebaseerd 
zijn op mededelingen van leerkrachten. Het is bekend dat de 
antwoorden van leerkrachten op vragen naar hun lespraktijk 
onbetrouwbaar kunnen zijn. Het is niet uitgesloten dat die 
antwoorden meer een uitdrukking zijn van hun ideeën en 
opvattingen, dan van wat zij feitelijk in de klas doen. Alleen 
gedetailleerde observaties van les praktijken kunnen hier meer 
licht op werpen. 

Al met al is et weinig precieze informatie beschikbaar over 
hoe leerkrachten en leerlingen omgaan met methoden en wat 
zij van de momenteel beschikbare methoden vinden. Evenmin 
is er veel bekend over de precieze aard van het lesmateriaal dat 
door leerkrachten zelf ontwikkeld wordt. Vooral de lagere 
leerjaren van het basisonderwijs en het literatuuronderwijs in 
het voortgezet onderwijs vormen in dit opzicht een blinde vlek. 

2. DE INHOUD VAN TAAL- EN 
LITERA TUURMETHODEN 

In dit hoofdstuk wordt getracht een beeld te geven van de 
inhóud van veelgebruikte taal- en literatuurmethoden voor het 
basis- en voortgezet onderwijs in Nederland . Wij beperken ons 
daarbij tot het aangeven van de grote lijnen, zoals deze naar 
voren komen uit studies waarin (recent verschenen en/of veelge
bruikte) methoden zijn geanalyseerd. 



2.1. Werkwijze 

Om zicht te krijgen op de inhoud van taal- en literatuurmetho
den hebben we een literatuurstudie verricht naar publikaties 
over methoden. Bij het verzamelen en selecteren van studies 
hebben twee aandachtspunten een rol gespeeld. In de eerste 
plaats was de aandacht gericht op de meer recente publikaties 
over de inhoud van methoden. Schoolboeken verouderen nu 
eenmaal snel en hetleek niet zinvol om informatie te verzame
len over methoden waarvan aangenomen mag worden dat zij 
nauwelijks meer in het onderwijs gebruikt worden (bv. omdat 
ze uit de handel zijn genomen of omdat ze inmiddels ingrijpend 
herzien zijn). Het jaar 1980 kozen wij als betrekkelijk wille
keurig beginpunt van onze literatuurstudie. 

In de tweede plaats is gezocht naar publikaties waarin de 
inhoud van taal- en literatuurmethoden op een min of meer 
systematische wijze in kaart is gebracht. Twee of meer methoden 
moeten zo duidelijk mogelijk volgens een aantal categorieën 
beschreven worden, bij voorkeur aan de hand van een classi
ficatie- of beoordelingsschema. Alleen wanneer methoden op 
deze wijze in kaart zijn gebracht, kunnen zij onderling 
vergeleken worden. Op basis van recensies van schoolboeken 
in de onderwijsbladen is dit niet mogelijk, omdat recensies veelal 
een holistische beoordeling geven van één schoolboek. 
Dergelijke boekbesprekingen hebben we daarom buiten beschou
wing gelaten. Als we twijfelden of er sprake was van een 
systematiek in de beschrijving of beoordeling, hebben we de 
publikatie wel opgenomen. 

2 .2. Overzicht van de verzamelde literatuur 

De studies die wij bijeenbrachten verschillen sterk van elkaar, 
niet alleen in omvang, maar ook in aard en in het domein dat 
zij bestrijken. In de studies worden verschillende methoden, 
voor verschillende onderwijsniveaus en leerjaren op verschillen
de wijzen geanalyseerd. 
In tabel 12 wordt een overzicht gegeven van de verzamelde 
literatuur. Daarin zijn achtereenvolgens opgenomen: analyses 
van methoden voor het basisonderwijs en analyses van methoden 
voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben we studies 
geordend naar het "domein" of vakgebied dat zij bestrijken: 
stellen, lezen, taalbeschouwing, literatuur e.d. In de tabel 
vermelden wij per studie: 
1. Auteur(s) en jaar van uitgave; 
2. Aard van de studie: een beschrijvende analyse of een classifi-
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catie op bepaalde kenmerken; 
3. Het aantal methoden dat geanalyseerd is; 
4. Het onderwijsniveau waarvoor de methoden bestemd zijn: 

BO = basisonderwijs, VO == voortgezet onderwijs. Waar 
mogelijk vermelden we hier ook de betreffende schooltypen 
en leerjaren; 

5. De motivatie voor de keuze van de geanalyseerde methoden. 
Gaat het om veelgebruikte, recente, vernieuwende methoden 
of zijn er nog andere criteria die bij de keuze een rol hebben 
gespeeld? 

6. Het vakgebied of domein dat onder de loep wordt genomen. 
Gaat het om een detailanalyse (bv. van het onderdeel 
'grammatica' of van vragen en opdrachten) of wordt de 
gehele methode op allerlei aspecten geanalyseerd? In het 
laatste geval gebruiken we de aanduiding "algemeen". 

7. De aspecten of dimensies die bij de analyse onderscheiden 
ZIJD. 

8. Conclusies: in de laatste kolom van de tabel hebben we 
genoteerd of de studie afgesloten wordt met algemene 
conclusies met betrekking tot de inhoud van methoden. 

Tabel 12 laat zien dat de overgrote meerderheid van de 
schoolboekanalyses beschrijvend van aard is. In sommige 
gevallen zijn de beschrijvingen zeer uitvoerig, in andere 
gevallen wordt volstaan met een korte typering per aspect. 
Classificaties of tellingen van bepaalde, welomschreven 
kenmerken zijn betrekkelijk schaars. In een enkel geval worden 
beschrijving en classificatie met elkaar gecombineerd (bv. 
Tordoir & Damhuis 1982 en Oostdam & De Glopper 1986). 

Het aantal methoden dat bij de analyses betrokken is, vari
eert (van 2 tot 13 methoden), evenals de schooltypen en 
le.erjaren waarvoor de methoden bestemd zijn. Voor het 
voortgezet onderwijs hebben wij meer analyses gevonden dan 
voor het basisonderwijs. In de studies worden niet alle methoden 
die op de markt zijn beschreven, maar er wordt een keuze 
gemaakt uit het aanbod. Veelal betreft het methoden die naar 
het oordeel van de auteur(s) of blijkens eerder verricht onder
zoek 'veelgebruikt' of'gangbaar' zijn in de schoolpraktijk. Van 
precieze gebruiksfrequenties wordt echter zelden melding 
gemaakt. Enkele studies willen daarnaast de variatie in het 
aanbod laten uitkomen (De Glopper 1985, Van Gelderen 1988, 
Hergaarden 1985, De Visser 1985) of inzicht geven in methoden 
die zeer recent verschenen zijn (Geljon & Van Helden 1987, 
Janssen 1988). 

De meeste studies richten zich op een vakspecifiek onderdeel 
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van een methode, met name op 'grammatica' of 'taalbeschou
wing', 'spelling', 'schrijven', '(zakelijk en literair) lezen', 
'argumentatievaardigheden' en 'literatuur'. In sommige gevallen 
worden uitsluitend oefeningen en opdrachten in methoden onder 
de. loep genomen (o.a. De Glopper 1985, Wolf 1986). Twee 
studies kiezen een didactische ofonderwijskundige invalshoek, 
nl. de studies van Haffmans & Van de Linden (1987) en Geljon 
& Van Helden (1987) naar differentiatie in methoden Neder
lands voor het voortgezet onderwijs. En tenslotte is er één 
'algemene' studie die zich niet beperkt tot één onderdeel van 
methoden, maar waarin complete methoden min of meer globaal 
beschreven worden (Naber e.a. 1986). 

De aspecten of dimensies die bij de beschrijving van 
methoden of onderdelen van methoden gehanteerd worden, 
lopen sterk uiteen in aantal, aard en mate van detaillering. Voor 
een deel hangt de keuze voor bepaalde aspecten samen met het 
vakonderdeel waarop de studie zich richt: bij het beschrijven 
van het onderdeel 'grammatica' worden andere dimensies 
gebruikt dan bij 'literatuur'. Voor een ander deel vinden we 
gelijksoortige aspecten steeds met een iets ander label terug: 

uiterlijk of formele, algemene of bibliografische gege
vens/kenmerken; 
uitgangspunten, doelstellingen of visie van de auteurs; 
didactiek of didactische aanpak, aanwijzingen of principes; 
leerstofordening of opbouw; 
leerstofinhoud, leerstof, inhoud of 'welke kennis wordt 
aan ge boden?' 
leerstofverwerking, verwerkingsvormen, opdrachten, 
activiteiten; 
tekstaanbod, tekstkeuze, tekstsoorten of tekstgenres; 
differentiatie; 
toetsing of evaluatie. 

De keuze van de onderscheiden aspecten wordt niet altijd 
gemotiveerd. Soms wordt verwezen naar de modellen voor 
didactische analyse van Van Gelder (1973) en De Carte (1972): 
de aspecten die onderscheide.n worden, sluiten aan bij de 
componenten van het onderwijsleerproces. Soms wordt verwezen 
naar het DCN-beoordelingsmodel of naar vakdidactische 
handboeken. Al met al is er weinig eenheid in de gehanteerde 
beschrijvings- of beoordelingsschema's. 

Over de kwaliteit van de beschrijving of classificatie worden 
zelden gegevens verstrekt. Alleen De Glopper (1985), Wolf 
(1986) en Oostdam & De Glopper (1986) rapporteren over de 
betrouwbaarheid van hun analyses (intra- of interbeoor
delingsovereenstemming). 
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auteur(s) type analyse aantal niveau/ motivatie keuz:e onderdeel aspecten conclusies 
methoden leerjaren 

(.):; 
)'\;) 

Naber c.a. beschrijving 5 bo4-8 algemeen - fonnclc gegevens 
1986 - globaal .karakter 

"opbouw 
- activiteiten 
- didactische aanwijzingen 
- toetsing 
- differentiatie 
- teksten 
- taalbeschouwing 
- spellen 
- stellen 
- lez:en 
- spreken 
- luisteren 
- dramatische expressie 

Van Batenburg beschrijving 8 bo4-8 - lcennateriaal voor algemeen - leerstof + 
1988 groep 4-8 - differentiatie 

- totaalmethoden - instructie: 
klassikaal 
groepsgewijs 
individueel 

Van ·oclderen beschrijving + 4 bo7-8 veel gebruikt stellen - doelstellingen + 
& Blok classificatie - leerstof 
1989 - organisatievorm 

- diff crcntiatic 
- toetsing / feedback 
- steloefeningen 

(20 kenmerken) 



Tabel 12 (vervolg) 

autcur(s) type analyse aantal niveau/ motivatie keuze onderdeel aspecten conclusies 
methoden leerjaren 

Van Dort- beschrijving 8 bo veel gebruikt grammatica + 
Slijper 
1984 

Dam e.a. beschrijving 5 bo grammatica - algemene gegevens + 
1986 - uitgangspunten / doelstellingen 

- didactische aanpak 
- inhoud & omvang van de 

leerstof 

Dam c.a. beschrijving 2 bo taalbeschou- - algemene gegevens 
1986 wing - leerstof 

Van Geldcrcn beschrijving 2 bo uitgewerkte leerstof taalbcschou- - algemeen 
1987 taalbeschouwing wing / bcgrij- - welke kennis wordt aangebo-

pend lezen den? 
- didactische achtergrond 
- leeftijd doelgroep 
- voorkennis 
- effectonderzoek 
- soorten taalbeschouwing 

Van Gelderen beschrijving 2 bo4-8 o.a. gestruct~ taalbeschou- - algemene gegevens 
1988 gevarieerd wing - herkomst/ achtergrond 

- doel/ didactische principes 
uo - materialen 
uo - welke kennis wordt aangebo-

den'l 
- soort taalbeschouwing 
_ ,aff.--rtnnrl,.._,-ar 



Tabel 12 ( vervolg) 

auteur(s) type analyse aantal niveau/ motivatie keuz.c onderdeel aspecten conclusies 
methoden leerjaren 

Oosterhoff beschrijving 5 bo spelling - algemene gegevens 
e.a. - karakteristiek 
1985 - uitgangspunten 

- analyse l regels 
- werkwoords-didactiek: 
- visueel l auditief 
- instructiemomenten 
- toetsing 
- differentiatie 
- zelfcorrectie 
- verhouding tot andere taal-

aspecten 
- te isoleren 

Hendrix beschrijving + 10 bo veel gebruikt spelling leerstofomvang (aantal woorden) + 
1987 classificatie in relatie tot types in woord-

frequentielijsten. 



Tabel 12 (vervolg) 

auteur(~) type analyse aantal niveau/ motivatie keu1.e onderdeel aspecten conclu~ics 
methoden leerjaren 

Rutgers beschrijving 4 ibo 1 veel gebruikt algemeen didacli~b, 1nalx~: + 
1980 - doelstellingen 

- diagnose 
- programmapattoon 
- tempo 
- hulpmiddelen 
- grocpcringswij1.e 
- differentiatie 
- ordening 
- context 
- sociale ontwikkeling 
- 1.elf standigheid v .d leerling 

IDiÛ)'.~ Y d iobQud: 
- scxeroltypering 
- dominantie middcnklas5e 
- spclopdrachten 

IDW)'.~ ï,d, Llilerliik, yorm: 
- illustraties 
- grootte lcttenypc 

De Glopper classificatie 8 lbo/mavo - veel gebruikt stellen - publiek + 
1985 3-4 - gevarieerd ( opdrachten) - doel 

- tekstsoon 
~ - cognitief proces 
l;Jl - lengte 

- voorbereiding 
- specificatie 



(.)0 
Tabel 12 (vervolg) cri 

auteur(s) type analyse aantal niveau/ motivatie keuze onderdeel aspecten conclusies 
methoden leerjaren 

Wolf classificatie 13 lbo/mavo veel gebruikt stellen 30 aspecten m.b.t + 
1986 3-4 ( opdrachten) - keuze 

havo 4-5 - stof 
vwo 4-6 - proces 

- communicatie 
- produkt 
- procedure 

Oostdam & beschrijving+ 6 mavo 1-4 veel gebruikt stellen - algemene procedure + 
De Gloppcr classificatie havo 1-5 (tekstopbouw) - schrijfopdrachten 
1986 vwo 4-6 - deelopdrachten 

- samcnvattingsopdrachten 
- tekstanalyse-opdrachten 
- theorie-opdrachten 

Janssen beschrijving 3 vwo4-6 - 2 meest gebruikt lezen recente theoretische inzichten ± 
1988 - 1 meest recent m.b.t leesproccs en lccsdidac-

tick 

Ten Brinke & beschrijving 3 onderbouw veel gebruikt lezen - tekst.keuze + 
Rensman - ervaringslcren / communicatieve 
1989 aanpak 

- lecsstrategid!n 
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Tabel 12 (vervolg) 

auteur(s) type analyse aantal niveau/ 
methoden leerjaren 

Tordoir& 
Damhuis 
1982 

beschrijving + 
classificatie 

Van Gclderen beschrijving 
1988 

2 vo 1 

1 vo 1-3 

motivatie keuze onderdeel 

- veel gebruikt grammatica 
- gebruikt op scholen 

in ondenock 

o.a. gestructureerd, 
gevarieerd 

taal
beschouwing 

Emmelot& 
Oostdam 
1989 

beschrijving 6 lbo/mavo veel gebruikt argumenta
tievaardig
heden 

1-4 
havo 1-5 
vwo 1-6 

aspecten conclusies 

- omvang van begrippenapparaat 
- tijdstip van aanbieding 

+ 

- terminologie 
- didactische aanpak 

- algemene gegevens 
- herkomst/ achtergrond 
- doel / didactische principes 
- materialen 
- welke kennis wordt aangebo-

den? 
- soon taalbeschouwing 
- effectondenock. 

- formele gegevens + 
- algemene uitgangspunten 
- doelen / theoretisch kader 
- leerstofinhoud 
- didactische aanpak 
- lccrstofordcning 
- leerstofverwerking 
- differentiatie 



Tabel 12 (vervolg) 

(.)0 

00 autcur(s) type analyse aantal niveau/ motivatie keuze onderdeel aspecten conclusies 
methoden leerjaren 

Haffmans & beschrijving 10 lbo, mavo - veel gebruikt differentiatie - item / extern + 
Van de Linden havo, vwo - recent verschenen - BHV-modcl 
1987 alle leerja- - differentiatie naar: 

ren tempo 
niveau 
beginsituatie 
belangstelling 
werkvorm 
leerstijl 

_Geljon & bcschri jving 6 mavo, recent differentiatie - niveau + 
Van Helden havo 1-3 - beginsituatie 
1987 vwo 1-3 - belangstelling 

- leerstijl 
- tempo 

Claascn beschrijving 10 havo/vwo veel gebruikt literatuur - uitgangspunten + 
1983 - globale inhoud 

Hergaardcn beschrijving 6 lbo/mavo 3 - gangbaar literatuur 
1985 - uiteenlopend in 

aanpak 

De Visser beschrijving 4 havo/vwo 3 - gangbaar literatuur - opbouw ± 
1985 - uiteenlopend in - functie volgens auteurs 

aanpak - lccrstofinhouden 
- tckslaanbod 
- verwerkingsvormen 
- commentaar 
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Tabel 12 (vervolg) 

auteur(s) 

Minnaard & 
Schilleman 
1986 

Thissen e.a. 
1986 

lypc analyse aantal niveau / 
methoden leerjaren 

beschrijving 6 havo 4-5 
vwo4-6 

beschrijving+ 6 havo 4-5 
classificatie vwo4-6 

motivatie keuze onderdeel aspecten conclusies 

- veel gebruikt literatuur - formele kenmerken 
- eruit springend - inhoud 

- visie op literatuw-ondcrwijs 

gangbaar literatuur - uiterlijk 
(vragen en - doelstellingen v.d. auteurs 
opdrachten) - analyse van vragen + opdrach-

ten op inhoud en activiteiten. 



De laatste kolom van tabel 12 laat zien dat veel studies geen 
conclusjes betreffende de inhoud of kwaliteit van methoden 
bevatten. Het vergelijken van methoden en het achterhalen van 
tendensen in het aanbod wordt meestal aan de lezer overgelaten. 
Dit bemoeilijkt voor ons het vinden van de grote lijnen, vooral 
waar het gaat om zeer uitvoerige en gedetailleerde beschrij
vingen van allerlei verschillende methoden. 

Uit het overzicht mogen we concluderen dat iedereen zijn 
eigen beschrijvings- of boordelingsschema erop nahoudt, dat 
de schema's vaak niet onderbouwd zijn en dat het trekken van 
conclusies uit de resultaten van de analyse in de meeste gevallen 
aan de lezer wordt overgelaten. 

2.3. Resultaten 

Wat valt er uit de verzamelde schoolboekanalyses af te leiden 
omtrent de inhoud van taal- en literatuurmethoden die in 
omloop zijn? 

Wat onmiddellijk in het oog springt wanneer we de resulta
ten van de analyses in ogenschouw nemen, is de enorme 
diversiteit in het aanbod van taal- en literatuurmethoden. 
Tussen methoden zijn er qua inhoud en opbouw grote ver
schillen. Daar komt bij dat er ook binnen methoden soms sterke 
verschillen zijn tussen delen voor de verschillende leerjaren 
en schooltypen. Dit maakt het moeilijk om generaliserende 
uitspraken te doen over in omloop zijnde methoden. 

Niettemin zullen we proberen de belangrijkste tendensen 
in het aanbod van methoden aan te wijzen. Bij het interpreteren 
van de gegevens moet de variatie in het aanbod in het oog 
gehouden te worden. Steeds moet bedacht worden dat de 
gegevens niet voor alle methoden gelden, maar dat er methoden 
zijn die er in gunstige of ongunstige zin uitspringen. 
Bij onze beschrijving gaan we uit van een traditionele indeling 
in vakonderdelen: mondelinge taalvaardigheden, stellen, lezen
/tekstbegrip, literatuur en taalbeschouwing (incl. grammatica). Aan 
dit rijtje kunnen nog twee onderdelen toegevoegd worden, 
waaraan in schoolboekanalyses aandacht is besteed, namelijk 
spellen en argumentatievaardigheden. Tenslotte volgen nog twee 
algemeen didactische aandachtspunten: differentiatie en 
leerstofordening. 

Mondelinge taalvaardigheden 
Alleen Naber e.a. (1986) besteden aandacht aan de inhoud en 
vormgeving van het onderwijs in de mondelinge taalvaardig-
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heden spreken en luisteren. Naar hun oordeel is in methoden 
voor het basisonderwijs sprake van 'regelmatige aandacht voor 
klasse- of kringgesprek' of van aandacht voor 'gevarieerde ge
spreksvormen'. Of en op welke wijze mondelinge taalvaardighe
den in methoden voor het voortgezet onderwijs aan bod komen, 
weten we niet. Vermoedelijk wordt dit onderdeel in methoden 
niet of nauwelijks uitgewerkt. 

Stellen 
Het stelonderwijs in methoden voor het basisonderwijs lijkt, 
als we afgaan op de schoolboekanalyses, overwegend te bestaan 
uitsteloefeningen. Volgens Naber e.a. is in drie van de vijf door 
hen geanalyseerde methoden sprake van gevarieerde of zeer 
gevarieerde stelopdrachten. Naast opdrachten tot het schrijven 
van een verhaal, worden ook gedichten, brieven, interviews, 
advertenties, dialogen, formulieren e.d. gevraagd. In de meeste 
methoden wordt ook enige aandacht besteed aan verschillende 
fasen in het schrijfproces. Leerlingen ontvangen oefening in 
het bepalen van onderwerp, doel en publiek, het verzamelen, 
selecteren en ordenen van materiaal en in het uitschrijven en 
afwerken van teksten. 
Van Gelderen & Blok (1989) bevestigen in grote lijnen de bevin
dingen van Naber e.a. Zij onderzochten vier methoden voor het 
basisonderwijs die samen in 1988 naar schatting 76 % van het 
totale marktaandeel voor hun rekening namen. De gevraagde 
tekstvormen in alle vier methoden zijn gevarieerd én er is enige 
aandacht voor het schrijfproces. Verder constateren Van 
Gelderen & Blok dat de meeste methoden behoorlijk wat 
steloefeningen bevatten: gemiddeld iets meer dan één 
steloefening per week. Opmerkelijk is dat geen van de onder
zochte methoden toetsen bevat om de vorderingen in de stelvaar
digheidsontwikkeling te kunnen registreren. 

Van Gelderen & Blok zijn van oordeel dat moderne 
steldidactische ontwikkelingen aanleiding geven tot de volgende 
aanpassingen van de methoden: 

De methoden bevatten te veel 'totaalopdrachten'. Bij zulke 
opdrachten moeten de leerlingen een tekst schrijven, zonder 
dat zij nadere aanduidingen over de te volgen werkwijze 
ontvangen. Een bezwaar van deze totaalopdrachten is dat 
de leerlingen te veel problemen tegelijk moeten oplossen 
en niet stapje voor stapje geholpen worden om zich tot 
competente schrijvers te ontwikkelen. 
Te veel steloefeningen geven de leerling geen uitsluitsel 
over het onderwerp, het publiek, het doel en de omvang 
van de te schrijven tekst. Oefeningen zijn met andere 
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woorden te weinig gespecificeerd. 
De aandacht voor de afzonderlijke fasen in het schrijfproces 
is onvoldoende en ook ongelijk verdeeld. Relatief de meeste 
aandacht gaat uit naar de voorbereiding op het schrijven; 
aan het leren plannen, formuleren en herschrijven wordt 
vrijwel geen afzonderlijke aandacht besteed. 

Tot zover methoden voor het basisonderwijs. Hoe het stelonder
wijs in methoden voor het voortgezet onderwijs eruit ziet, is 
af te leiden uit de analyses van Oostdam & De Glopper 1986, 
De Glopper 1985, Wolf 1986 en Janssen 1987. Ook in deze 
methoden lijkt het stelonderwijs voornamelijk te bestaan uit 
stelopdrachten. Evenals in methoden voor het basisonderwijs 
zijn het overwegend totaalopdrachten: opdrachten waarbij een 
complete, afgeronde tekst geproduceerd moet worden. Aan 
systematische training van deelvaardigheden wordt, blijkens 
de analyse van Oostdam & De Glopper (1986), weinig gedaan. 

Oostdam & De Glopper geven een beschrijvende analyse 
van zes methoden voor mavo, havo en vwo, gevolgd door een 
classificatie van opdrachten. Hun aandacht gaat daarbij vooral 
uit naar de wijze waarop het aspect 'tekstopbouw' onderwezen 
wordt. 

Uit ~un beschrijvende analyse komt naar voren dat alle 
methoden een procedure geven voor het schrijven van zakelijke 
teksten . Deze schrijfprocedures stemmen inhoudelijk goed over
een. Globaal onderscheiden alle methoden dezelfde stappen: 
1) bepalen van onderwerp, doel en publiek,. 2) verzamelen, 
ordenen en selecteren van informatie, 3) schrijven van een 
kladtekst, 4) beoordelen en redigeren van de kladtekst en 5) 
schrijven van de definitieve tekst. 
De schrijfprocedures zijn, door het ontbreken van deeloefe
ningen voor de verschillende stappen, vrijblijvend van aard. 
De meeste aandacht gaat nog uit naar de voorbereiding op het 
schrijven. Er is weinig afzonderlijke aandacht voor het 
formuleren en herschrijven van teksten. Bovendien weerspiege
len alle procedures een lineair schrijfmodel, waarbij voorberei
ding, schrijven en herschrijven elkaar in rechte lijn opvolgen. 
Van de recursiviteit van het schrijfproces (vgl. Ha yes & Flower) 
geve.n de methoden geen rekenschap. 

Uit de classificatie van stelopdrachten kan afgeleid worden 
dat veel van de opdrachten slecht gedefinieerd zijn: de leerling 
ontvangt vaak geen aanwijzingen over onderwerp, doel en 
publiek van de te schrijven tekst. Ook de lengte van de te 
schrijven tekst is zelden aangegeven . 

De bevindingen van Oostdam & De Glopper ten aanzien van 
stelopdrachten in methoden komen in grote lijnen overeen met 
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de bevindingen van De Glopper (1985) en Wolf (1986). De 
Glopper analyseerde 7 45 stelopdrachten uit acht veelgebruikte 
methoden voor lbo en mavo en constateerde onder andere het 
volgende: 

Functionele tekstsoorten worden in de opdrachten veel 
gevraagd; ze vormen ongeveer 40 % van het totaal aantal 
identificeerbare tekstsoorten. De traditionele tekstsoorten, 
het zakelijk en verhalend opstel, vormen ongeveer 30 % van 
het totaal. 
In ongeveer de helft van de opdrachten is het publiek 
waarvoor de leerling moet schrijven en de lengte van de 
te schrijven tekst onduidelijk. Het schrijfdoel blijft veelal 
impliciet. 
De meeste schrijfopdrachten vergen wel enige voorbereiding 
door de leerlingen (bv. lezen, discussiëren, informatie 
verzamelen). 

Wolf (1986) voerde een dergelijke analyse en classificatie van 
stelopdrachten uit, maar nu van een steekproef van 900 
stelopdrachten uit de meest gebruikte methoden voor de hoogste 
klassen van het lbo, mavo, havo en vwo. Daarnaast analyseerde 
hij 150 examenopgaven voor mavo, havo en vwo, om een 
vergelijking tussen schoolboekopdrachten en examenopdrachten 
mogelijk te maken. Enkele resultaten van dit onderzoek kunnen 
als volgt worden samengevat: 

Methoden laten een grotere verscheidenheid aan tekstsoor
ten zien dan de examens. Het opstel en betoog zijn in de 
havo- en vwo-examens oververtegenwoordigd in vergelijking 
met de schoolboekopdrachten. 
Schoolboekopdrachten bevatten veel vaker inhoudsgegevens 
en extra materiaal ter oriëntatie of verwerking dan 
examenopdrachten. 
Schoolboe kopdrachten bevatten minder aanduidingen van 
het doel van de te schrijven tekst dan examenopgaven, maar 
meer aanduidingen van het publiek. 
Schoolboekopdrachten verlangen regelmatig een tekst van 
een bepaalde omvang, terwijl de omvang in examenopgaven 
zelden aangegeven wordt. 
De meeste schoolboekopdrachten vergen enige voorberei
ding, terwijl examenopdrachten dit meestal niet doen 
(m.u.v. Gericht Schrijven-examens en de A-opdracht uit het 
havo-examen). 

Wolf concludeert dat de stelvaardigheidsexamens op een aantal 
punten niet aansluiten op het genoten onderwijs, zoals dit af 
te leiden is uit de opdrachten in methoden. Stelopdrachten in 
methoden zijn gevarieerder en in veel opzichten beter 
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gedefinieerd dan examenopgaven. De kenmerken van examen
en schoolboekopdrachten, zoals deze door Wolf beschreven zijn, 
werden door Janssen (1987) vergeleken met de kenmerken van 
ongeveer 1600 verschillende "naschoolse" schrijftaken. Gegevens 
over schrijftaken die in het naschoolse leven een rol spelen, 
werden verzameld via een enquête onder oud-leerlingen, hun 
werkgevers en docenten in het vervolgonderwijs. Uit haar 
onderzoek komt onder andere het volgende naar voren: 

Verhalen of opstellen lijken in methoden oververtegenwoor
digd in vergelijking met de relatieve frequentie van deze 
tekstsoort in het naschoolse leven. Methoden bevatten over 
het algemeen te weinig oefeningen in het schrijven van 
brieven en verslagen. 
Voor zover er in schoolboekopdrachten een publiek 
genoemd wordt, verschilt het van het publiek bij reële, 
naschoolse schrijftaken. Leerlîngen wordt te weinig oefening 
geboden in het schrijven voor een bekend en voor een 
meerhoofdig publiek. 
Methoden voor mavo, havo en vwo bevatten over het 
algemeen te weinig opdrachten tot het schrijven van zeer 
korte teksten (teksten van minder dan 1 pagina). 

Samenvattend kan gesteld worden dat het stelonderwijs in 
methoden voor het basis- en voortgezet onderwijs vooral uit 
stelopdrachten lijkt te bestaan. "Al doende leert men", lijkt de 
heersende opvatting. Deze stelopdrachten zijn over het algemeen 
behoorlijk gevarieerd, maar laten op een aantal andere punten 
nog te wensen over. Zo bevatten ze over het algemeen nog te 
weinig aanwijzingen voor de leerling (t.a.v. onderwerp, doel, 
publiek en tekstomvang) en sluiten ze niet aan op exameneisen 
en op eisen die het tertiair onderwijs en het bedrijfsleven stel
len. Aan afzonderlijke fasen in het schrijfproces, met name aan 
het formuleren en herschrijven, wordt in methoden onvoldoende 
aandacht besteed. 

Lezen/te kst begrip 
In de meeste analyses wordt een onderscheid gemaakt tussen 
'tekstkeuze' en 'tekstbehandeling', een onderscheid dat wij hier 
zullen aanhouden. 

Tekstkeuze. De teksten die Naber e.a. (I 986) in methoden 
voor het Nederlandse basisonderwijs aantroffen, zijn gedeeltelijk 
speciaal voor de methoden geschreven, gedeeltelijk afkomstig 
uit (jeugd)literatuur. Twee veelgebruikte methoden (Jouw taal 
mijn taal en De Nieuwe Taaltuin) laten wat betreft de tekstvorm 
weinig variatie zien: ze bevatten overwegend verhalen en 
gedichten. Andere vormen van teksten, zoals kranteberichten 
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en brieven, komen in deze methoden weinig of niet aan bod. 
Ten Brinke & Rensman (1989) toetsten drie veelgebruikte 

methoden voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs op 
een principe dat in didactische handboeken naar voren wordt 
gebracht, nl. dat "bij de keuze van de in het onderwijs gebruikte 
teksten ( ... )bewustrekening (gehouden moet worden) met de 
interesse en het bereik van de leerlingen". Zij constateren dat 
de ene methode op dit punt hoger scoort dan de andere methode, 
maar dat er in de methoden wel teksten te vinden zijn die dit 
principe goed honoreren. Het is met andere woorden wel 
mogelijk om geschikte teksten te vinden. Naar het oordeel van 
Ten Brinke & Rensman sluiten leesteksten in onderbouw
methoden over het algemeen in bescheiden mate aan op de 
ervarings-/interesse-wereld van de leerlingen. 

Tekstbehandeling. Het leesonderwijs in het basis- en voortgezet 
onderwijs lijkt, als we afgaan op de voorhanden zijnde school
boekanalyses, overwegend te bestaan uit teksten-met-vragen. 
In een aantal veelgebruikte methoden voor het basisonderwijs 
in Nederland wordt aan lezen "summiere aandacht" besteed, 
aldus Naber e.a .. Soms wordt er wel (veel) aandacht aan besteed, 
maar is sprake van een "onduidelijke positie" van het lezen, ten 
midden van de andere taalvaardigheden. 

Ten Brinke & Rensman constateren dat drie veelgebruikte 
methoden voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
leesteksten met vragen en opdrachten aanbieden .. De vragen 
en opdrachten hebben betrekking op woordbetekenissen, 
syntactische en inhoudelijke samenhangen e.d.: het zijn zelden 
of nooit vragen die een "gewone" lezer zou stellen. Ten Brinke 
& Rensman karakteriseren de vragen en opdrachten in de 
geanalyseerde methoden als "tekst-afhankelijk" en "niet-functio
neel". In de methoden is weinig expliciete aandacht voor een 
meer communicatief gerichte aanpak of voor leesstrategieën. 

Janssen (1988) is nagegaan wat er van tamelijk recente 
theoretische inzichten met betrekking tot het leesproces terug 
te vinden is in een drietal methoden voor de bovenbouw van 
het vwo. Twee van de drie methoden behandelen lezen als een 
"bottom-up" proces: er wordt gewerkt van woordniveau naar 
zins-, alinea- en tekststructuren. Recent leesonderzoek lijkt 
volgens Janssen aan te tonen dat lezen niet zozeer een bottom
up, maar een top-down proces is: lezers bouwen niet zozeer 
schema's op uit een tekst, maar ze actualiseren algemenere 
schema's en vullen de open plaatsen daarin met tekstelementen. 
Slechts één van de drie methoden, de methode Tekstlijnen, sluit 
volgens Janssen aan bij wat tot nog toe bekend is over lees
processen. In deze methode wordt niet begonnen bij de zins-
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en alineastructuur van teksten, maar bij de macrostructuur of 
de tekstlijn die fungeert als schema dat door de leerlingen kan 
worden ingevuld. Overigens behoort Tekstlijnen (nog) niet tot 
de veelgebruikte methoden Nederlands in het voortgezet 
onderwijs. 

Literatuur 
Voor literatuuronderwijs kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen geïntegreerde taalmethoden en specifieke literatuurme
thoden. Daarbij laten we uittrekselboeken, tekstuitgaven, 
bloemlezingen, literatuurtijdschriften en andere leermiddelen 
die voor het literatuuronderwijs in omloop zijn buiten 
beschouwing (zie hiervoor Schut 1988). 

De wijze waarop (jeugd)literatuur in geïntegreerde taalmethoden 
behandeld wordt, is hierboven al aan de orde gekomen onder 
het hoofdje "lezen". De conclusies van Ten Brinke & Rensman 
(1989) met betrekking tot leesteksten en -opdrachten in 
taalmethoden voor de onderbouw hebben niet alleen betrekking 
op het leren omgaan met zakelijke teksten, maar ook op het 
lezen van fictionele, literaire teksten. Zij concludeerden dat 
leesteksten in geïntegreerde taalmethoden "in bescheiden mate" 
aansluiten op de ervarings- of interessewereld van de leerlingen 
en dat de taalmethoden zich over het algemeen niet richten op 
"communicatief ervaringsonderwijs". 

Volgens Schut (1988) is er een toenemende interesse voor 
geïntegreerde methoden als Taalgoed, Taalcirkel en Over en weer. 
Zijns inziens wijkt de manier waarop literatuur in deze 
methoden behandeld wordt niet af van de traditie. 

De tweede categorie methoden, de specifieke literatuurmethoden, 
is vooral gericht op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, 
al verschijnen er sinds kort ook literatuurmethoden voor de 
onderbouw (bij voorbeeld de methode Lezer van Franken & 
Schilleman). In 1983 onderzocht Claasen tien veelgebruikte 
literatuurmethoden, waaronder Literatuurgeschiedenis en bloemlezing 
van Lodewick, Het spel en de knikkers, Indringend lezen, Ik heb al een 
boek, Brandpunten en Tussen de regels. Enkele belangrijke 
bevindingen waren: 
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In vrijwel geen enkel boek werd aandacht besteed aan wat 
literatuur voor leerlingen zou kunnen betekenen. De relatie 
leerling-lezer/literatuur kwam nauwelijks ter sprake. 
Alle strikt literaire schoolboeken waren niet gericht op 
samenwerking tussen leerlingen. Een echt beroep op 
discussie werd niet gedaan. 
Thema-gericht lezen kwam in de strikt literaire schoolboe
ken niet aan de orde. Aan vergelijking van boeken die een 



zelfde thema behandelen werd geen aandacht besteed. 
Moderne literatuur (toen: literatuur uit de jaren '70) kreeg 
weinig aandacht (Claasen 1983, 28). 

Sinds 1983 zijn er nieuwe literatuurmethoden verschenen die 
tegemoet lijken te komen aan de bezwaren van Claasen en 
anderen. Blijkens de analyses van Hergaarden (1985), De Visser 
(1985), Thissen (1986) en Minnaard & Schilleman (1986) is het 
aanbod literatuurmethoden zeer divers en is het moeilijk om 
een bepaalde. tendens in dat aanbod aan te wijzen. Sommige 
methoden zijn overwegend analytisch-tekstgericht en leggen 
een sterk accent op tekstbestudering. Onze literatuur van Calis, 
Literatuurboek van Van Klink en de vernieuwde Lodewick behoren 
tot deze groep methoden. Deze methoden bevatten een 
literatuurgeschiedenis annex bloemlezing en weerspiegelen 
overwegend een traditionele, historisch-biografische benadering 
van het literatuuronderwijs. Andere methoden staan een meer 
leerlinggerichte werkwijze voor, met meer aandacht voor het 
verwoorden van de leesreacties van de leerlingen en een grotere 
variatie in het tekstaanbod. Behalve aan de Nederlandse literaire 
canon wordt in. deze methoden ook aandacht besteed aan 
buitenlandse literatuur, triviaalliteratuur, referentiële teksten, 
popcultuur, strips, media en dergelijke. Dit geldt bij voorbeeld 
voor Blauwdruk (Schilleman & Uijtdewilligen) en voor Over-lezen 
(Segers). Het laatstgenoemde boek bevat een systematische 
inleiding in het proces van fictionele communicatie. Door de 
receptie-esthetische en literatuursociologische benadering neemt 
Over-lezen een uitzonderingspositie in. 

Al met al kunnen we de conclusie van Schut (o.c., 49) onder
schrijven, namelijk dat (recente) literatuurmethoden weinig 
met elkaar gemeen hebben. Van een duidelijke trend in het 
literatuuronderwijs lijkt geen sprake te zijn. 

Taalbeschouwing 
Het begrip "taalbeschouwing" gebruiken wij hier in navolging 
van onder andere Dam e.a. (1986) als overkoepelende term 
waaronder elke activiteit valt waarbij gereflecteerd wordt op 
aspecten van taal. Grammatica-onderwijs behandelen wij dus 
als één van de mogelijke vormen van taalbeschouwingsonderwijs. 

Op welke wijze wordt onderwijs in taalbeschouwing 
vormgegeven in methoden Nederlands? Vast staat dat vrijwel 
alle methoden voor het basisonderwijs aandacht besteden aan 
traditionele grammatica (vgl. Van Dort-Slijper 1984, Dam e.a. 
1986, Naber e.a. 1986). 

Van Dort-Slijper analyseerde vier (al wat oudere) synthe
tische taalmethoden en hun grammatica-onderwijs. Haar 
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voornaamste bezwaar tegen deze methoden is dat zij allemaal 
het begrip "zinskern" (onderwerp en persoonsvorm) hanteren, 
een notie die volgens Van Dort-Slijper taalkundig en didactisch 
geen bestaansrecht heeft. Andere tekortkomingen van de 
methoden zijn volgens Van Dort-Slijper: 

Er ontbreken transfermogelijkheden van grammaticale 
kennis naar taalvaardigheid. 
Er wordt wel grammaticale kennis in de zin van correct 
benoemen bereikt, maar geen inzicht in de aard van die 
bezigheid. 
De hantering van criteria voor het onderscheiden van 
zinsdelen en woordsoorten is chaotisch. 
De voorbeeld- en oefenzinnen zijn vaak slecht gekozen. 
Het eigenlijke grammatica-onderwijs is te veel geconcen
treerd in het vijfde (nu: zevende) leerjaar. 
Uitleg van de stof ontbreekt vaak in het leerlingenboek. 
De presentatie van de stof is te uniform, waardoor elk 
element van verrassing ontbreekt (Van Dort-Slijper 1984, 
279-280). 

Een beschrijving van meer recente taalmethoden geven Dam 
e.a. (1986). Uit hun analyse blijkt dat alle methoden in de lagere 
klassen beginnen met knippen, verplaatsen, inkorten en 
uitbreiden van zinnen. In alle methoden vormt de zinskern het 
beginpunt van de zinsontleding. Daarna komen de andere 
zinsdelen aan bod: onderwerp, persoonsvorm, gezegde, lijdend 
voorwerp, meewerkend voorwerp en (soms) bijwoordelijke en 
bijvoeglijke bepaling. De woordsoorten worden doorgaans los 
van de zinsdelen aangeboden. 

De meeste taalmethoden besteden, behalve aan grammatica, 
ook aandacht aan andere zaken van taalbeschouwelijke aard, 
al hanteren niet alle methoden het begrip "taalbeschouwing". 
In de meeste methoden zijn wel oefeningen opgenomen die zich 
richten op semantische aspecten van taal, zoals de betekenis 
van woorden., spreekwoorden en uitdrukkingen, woordvelden, 
synoniemen, tegenstellingen etc.. Voor pragmatische aspecten, 
het beschouwen van taalgebruikssituaties, is volgens Nabere.a. 
(1986) in de meeste methoden sporadisch aandacht. Ook volgens 
Dam e.a. (1986) blijft de pragmatiek in de meeste methoden 
nog onderbelicht, al beginnen in moderne taalmethoden ideeën 
voor beschouwing van taalgebruikssituaties door te sijpelen. 

Door Van Gelderen (1987, 1988) zijn recente Nederlandse 
en buitenlandse methoden waarin aandacht besteed wordt aan 
taalbeschouwing-in-brede-zin geïnventariseerd en uitvoerig 
beschreven. Deze methoden impliceren volgens Van Gelderen 
( 1988, 272-27 5) een ingrijpende vernieuwing van het didactisch 
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handelen van leerkrachten: tegenover de deductieve werkwijze 
in het traditionele grammatica-onderwijs staat de inductieve 
werkwijze, tegenover de prescriptieve staat de descriptieve 
werkwijze en tegenover de geïsoleerde de geïntegreerde 
werkwijze. Voor Nederland is de oogst bovendien mager: voor 
het basisonderwijs noemt Van Gelderen alleen Taal kabaal en 
enig (experimenteel) materiaal voor begrijpend lezen. 

Over taalbeschouwing in methoden voor het voortgezet 
onderwijs zijn weinig gegevens voorhanden. We beschikken 
eigenlijk alleen over het (al wat oudere) onderzoek van Tordoir 
& Damhuis (1982) naar de grammaticaleerstof in brugklasmetho
den. Zij onderzochten in welke mate de grammaticale leerstof 
in methoden Nederlands aansluit op de leerstof in methoden 
voor het vreemde-talenonderwijs. Daartoe vergeleken zij twee 
veelgebruikte methoden Nederlands met zes methoden voor 
de vreemde talen. Uit hun onderzoek komt naar voren dat de 
grammatica-leerstof in de methoden Nederlands op een aantal 
punten niet aansluit op de leerstof in het vreemde-talenonder
wijs. Zo worden in methoden Nederlands zeer veel grammaticale 
begrippen behandeld die in de leerboeken voor de vreemde talen 
niet voorkomen. Omgekeerd worden er in het vreemde
talenonderwijs begrippen gehanteerd die in methoden 
Nederlands niet gebruikt worden. Het gemeenschappelijke deel 
van de grammatica is al met al zeer klein. Ook wat betreft de 
volgorde waarin de grammaticale begrippen worden aangebo
den, is er sprake van kortsluiting. Zo komen de woordsoorten 
in methoden Nederlands pas op het laatst aan de orde, terwijl 
ze in methoden voor de vreemde talen van het begin af een rol 
spelen. 

Als we afgaan op de inventarisatie van Van Gelderen (1988) 
is in methoden voor het voortgezet onderwijs niet of nauwelijks 
sprake van alternatieve vormen van taalbeschouwingsonderwijs. 

Spellen 
In methoden voor het basisonderwijs lijkt het onderdeel spelling 
kwantitatief gezien een voorname plaats in te nemen. Spelling 
wordt daarbij overwegend in een functioneel perspectief gezien: 
auteurs van methoden zien het spellingonderwijs overwegend 
als middel om de schriftelijke communicatie, het schrijven, te 
ondersteunen (Oosterhoff e.a. 1985, Naber e.a. 1986, Hendrix 
1987). De leerstof van het spellingonderwijs wordt dan ook mede 
bepaald op grond van (onderzoeken naar) woordfrequentie in 
schriftelijke taalproduktie. 

Het is echter de vraag in hoeverre de leerstof voor spelling 
daadwerkelijk de schriftelijke taalproduktie ondersteunt. Om 
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deze vraag te beantwoorden analyseerde Hendrix tien taal
methoden die in 1985 samen 86 % van het marktaandeel vorm
den. Uit haar analyse blijkt dat de leerstofomvang, uitgedrukt 
in het aantal aangeboden woorden, per methode sterk 
uiteenloopt, van ongeveer 1. 700 tot meer dan 13.000 woorden. 
Slechts 215 woorden komen in alle tien de methoden voor. 
Wanneer de woorden uit de leerstof in verband worden gebracht 
met de frequentie van voorkomen in de schriftelijke taalproduk
tie (zoals gemeten in twee woordfrequentielijsten), dan loopt 
het percentage gedekte tekst uiteen van 29 % tot 91 %. Hendrix 
concludeert hieruit dat de leerstof van de methoden sterk 
varieert in de mate waarin deze de schriftelijke taalproduktie 
ondersteunt. 

Opmerkelijk is voorts dat een grote leerstofomvang niet 
garant staat voor een hoog percentage gedekte tekst, met andere 
woorden, dat "de zwaarte van de leer last geen waarborg is voor 
de mate waarin de leerstof op de schriftelijke taalproduktie is 
afgestemd" (Hendrix 1987, 184). 

Wat betreft de gehanteerde didactiek bij het spellingonder
wijs: de meeste door Naber e.a. en Oosterhoff e.a. geanalyseerde 
methoden werken volgens het analogie-beginsel, waarbij de 
leerlingen een spellingregel leren toepassen zonder dat die regel 
expliciet wordt genoemd, uitgelegd of aangeleerd. De leerstof 
wordt overwegend geordend op grond van het fonologische 
principe, waarbij woorden op de aanwezigheid van één of meer 
klanken worden gegroepeerd (Hendrix 1987). De instructie ver
loopt veelal via gesloten werkvormen, die door de leerkracht 
worden bepaald. Zelfcorrectie door leerlingen, waarbij de 
leerlingen zelf hun schrijfwerk/dictees toetsen en verbeteren, 
is meestal niet of nauwelijks mogelijk (Oosterhoff e.a. 1985). 
Het bovenstaande heeft uitsluitend betrekking op taalmethoden 
voor het basisonderwijs. De inhoud en vormgeving van het spel
lingonderwijs in methoden voor het voortgezet onderwijs is voor 
zover wij weten niet geanalyseerd. 

Argumentatievaardigheden 
Emmelot & Oostdam (1989) hebben, in het kader van het 
onderzoeksproject "Aanbod- en prestatiepeiling van argumenta
tievaardigheden in het voortgezet onderwijs", de aandacht voor 
argumentatieleer in methoden in kaart gebracht. Uit hun 
analyse van zes veelgebruikte methoden voor het voortgezet 
onderwijs concluderen zij dat in methoden voor het lbo niet of 
nauwelijks aandacht aan argumentatieleer wordt besteed, terwijl 
in de delen voor het mavo en voor de onderbouw van havo/vwo 
op zeer elementair niveau enige leerstof wordt aangeboden. 
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Het zwaartepunt ligt in de delen voor de bovenbouw: daarin 
wordt argumentatie in ruime mate en vrij expliciet behandeld, 
met name in de delen voor het vwo. Argumentatieleer is ook 
een betrekkelijk nieuw onderdeel: in vergelijking met oude 
edities, leggen nieuwe edities van de methoden meer nadruk 
hierop. 

De aandacht voor argumentatie blijkt geconcentreerd op 
de receptieve kant, en dan vooral op het analyseren van 
argumentatie. Aan het beoordelen van argumentatie wordt in 
havo-delen nauwelijks aandacht besteed: dit komt voornamelijk 
aan bod in de vwo-delen. 

Argumentatieleer wordt overwegend behandeld als een apart 
vakonderdeel: er is zelden sprake van integratie met taalvaardig
heden. Niettemin ontbreken in de meeste methoden doelstellin
gen voor dit onderdeel. 

Emmelot & Oostdam constateren op basis van hun analyse 
dat argumentatieleer zich mag verheugen in een toenemende 
belangstelling van de zijde van methodenschrijvers. Of het 
onderdeel ook veel aandacht krijgt in de lespraktijk mag 
betwijfeld worden. In de hogere leerjaren van havo en vwo is 
de aandacht waarschijnlijk gefixeerd op training van examen
stof, waarvan argumentatievaardigheden niet expliciet deel 
uitmaken. 

Differentiatie 
Blijkens de studie van Naber e.a. (1986), waarin een uitvoerige 
beschrijving gegeven wordt van vijf veelgebruikte methoden 
voor het basisonderwijs in Nederland, besteden al deze 
methoden aandacht aan goede leerlingen. Deze leerlingen 
krijgen "leuke" opdrachten, extra stof of, in een enkel geval, 
verdiepingsstof. Voor hulp aan zwakke leerlingen lijkt minder 
aandacht te zijn: twee van de vijf methoden laten het wat dit 
betreft afweten (Taal Totaal en De Nieuwe Taaltuin). 
Van Batenburg (1988) constateert dat recente taalmethoden 
voor het basisonderwijs of volgens het BHV-model werken 
(Basisstof-Herhalingsstof-Verrijkingsstof) of volgens het mastery
learning-mode l, maar dat er in de praktijk nauwelijks verschil 
bestaat tussen beide differentiatievormen. Geen van de 
methoden bevatten een argumentatie waarin de differentia
tievormen expliciet worden voorgeschreven. Meestal wordt het 
aan de leerkracht overgelaten welke differentiatievormen hij 
wil gebruiken. Leerkrachten hebben een grote mate van vrijheid 
om differentiatievormen naar eigen inzicht toe te passen (o.c., 
11-14). 

Ook in methoden voor de onderbouw van het voortgezet 
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onderwijs wordt gewerkt met het BHV-model. Geljon & Van 
Helden (1987) concluderen, op basis van een analyse van een 
zestal Nederlandse methoden voor de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs, dat de differentiatiemogelijkheden beperkt 
en eenzijdig zijn~ In de methoden wordt voornamelijk gediffe
rentieerd naar het niveau van de leerlingen, aan de hand van 
het zgn. BHV-model. Aan differentiatie naar beginsituatie, 
belangstelling, leerstijl of tempo wordt niet of nauwelijks 
aandacht besteed. Waar het BHV-model wordt gebruikt, gebeurt 
dit op een eenzijdige manier. De tekorten zitten vooral in de 
eenzijdige wijze waarop de basisstof wordt aangeboden (met 
weinig ruimte voor verschillende leerstijlen), in de geringe 
aandacht voor het formuleren van herhalingsstof en in de vaak 
onduidelijke samenhang van de verrijkingsstof met de basisstof. 

Geljon & Van Helden constateren voorts dat in bovenbouw
methoden geen sprake is van interne differentiatie; alle 
leerlingen krijgen hetzelfde programma en de mogelijkheden 
om er naar eigen aard en aanleg mee te werken zijn beperkt. 

Leerstof ordening 
Binnen taalmethoden voor het basisonderwijs onderscheidt Van 
Batenburg (1988) twee manieren waarop de leerstof georgani
seerd wordt: cursorisch en thematisch-cursorisch. Cursorisch 
wil zeggen dat de leerstof systematisch is opgebouwd in een 
aantal lessen die elkaar volgens een bepaald plan opvolgen en 
samen een afgerond geheel vormen. Oudere taalmethoden als 
Taal voor de Basisschool en Taal voor het leven zijn cursorisch van 
aard. In de handleidingen wordt echter niet beschreven volgens 
welk plan de lessen elkaar opvolgen. Nieuwere taalmethoden 
zijn overwegend thematisch-cursorisch, d.w.z. dat de leerstof 
van verschillende taalvaardigheden aan een bepaald thema 
gekoppeld wordt. Een uitzondering vormt Taal Actief, waarin 
weliswaar thema's zijn verwerkt, maar waarin het cursorische 
element domineert. 

Ook de methoden voor het voortgezet onderwijs lijken 
overwegend thematisch-cursorisch opgebouwd, met een 
wisselende nadruk op het thematische dan wel cursorische 
element. 

2.4. Samenvatting 

We hebben getracht om, op basis van schoolboekanalyses, een 
antwoord te geven op de vraag naar de feitelijke inhoud van 
taal- en literatuurmethoden vooT het basis- en voortgezet 
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onderwijs. Gebleken is dat er in Nederland heel wat werk 
verricht is op het gebied van schoolboekanalyse. Wij brachten 
in totaal 24 studies bijeen die sinds 1980 zijn verschenen en die 
samen een redelijk beeld geven van de inhoud van methoden. 

Niettemin zijn er gebieden waarvan we niets ofheel weinig 
weten. Dit geldt met name voor het onderwijs in mondelinge 
taalvaardigheden, taalbeschouwing-in-brede-zin en spellen in taalme
thoden voor het voortgezet onderwijs. De twee eerst genoemde 
onderdelen zijn vermoedelijk niet of nauwelijks uitgewerkt in 
methoden. Een leerkracht die systematisch onderwijs wil geven 
in bij voorbeeld discussiëren of de pragmatische aspecten van 
taal, kan hiervoor niet bij een zogenaamde totaalmethode 
terecht. Voor andere onderdelen van het onderwijs in het 
Nederlands zijn we beter gedocumenteerd, bij voorbeeld voor 
lezen, stellen en traditionele grammatica. Gebleken is dat deze 
drie gebieden over het geheel genomen veel te wensen 
overlaten. Wat betreft het stelonderwijs is geconstateerd dat 
methoden over het algemeen onvoldoende aandacht schenken 
aan afzonderlijke fasen in het schrijfproces. Met name het leren 
plannen, formuleren en herschrijven blijft onderbe.licht. Het 
stelonderwijs lijkt overwegend te bestaan uit (weinig gespecifi
ceerde) stelopdrachten waarbij een complete tekst geschreven 
moet worden. Een bezwaar van dergelijke opdrachten is dat zij 
de leerlingen niet helpen zich tot competente schrijvers te 
ontwikkelen. Verder laat ook de maatschappelijke relevantie 
van veel stelopdrachten te wensen over, met name in de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 

Het leesonderwijs zoals dat in methoden wordt aangeboden, 
schiet in verschillende opzichten tekort. Zowel de tekstkeuze 
als de tekstbehandeling zijn voor verbetering vatbaar. Een 
belangrijke tekortkoming is de dominantie van de teksten-met
vragen, die geen functionele leesvaardigheden oefenen. 
Methoden besteden over het algemeen onvoldoende aandacht 
aan het leren toepassen van leesstrategieën. 

Ook het onderwijs in traditionele grammatica is aan kritiek 
onderhevig. Met name is gewezen op het twijfelachtige begrip 
'zinskern' dat in alle methoden het beginpunt vormt van de 
zinsontleding, op het gebrek aan transfermogelijkheden van 
grammaticale kennis naar taalvaardigheid en op de kortsluiting 
tussen de grammaticaleerstof in methoden Nederlands en in 
methoden voor de vreemde talen. Wat betreft te mogelijkheden 
tot differentiatie die methoden bieden, is geconstateerd dat deze 
veelal beperkt en eenzijdig zijn en dat differentiëren naar 
beginsituatie, belangstelling e.d. meestal aan de leerkracht wordt 
overgelaten. 
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3. EEN EVALUATIE VAN TAAL- EN 
LITERATUURMETHODEN 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de derde onderzoeksvraag: wat zijn 
naar het oordeel van deskundigen de belangrijkste knelpunten 
met betrekking tot de inhoud van methoden? Om deze vraag 
te beantwoorden zijn interviews gehouden met elf deskundigen 
op het gebied van het onderwijs in het Nederlands. Onder hen 
bevonden zich lerarenopleiders, leerplanontwikkelaars en 
onderzoekers van verschillende instanties en instituten. In dit 
hoofdstuk wordt kort verslag gedaan van deze interviews. 

3 .1. Werkwijze 

Ten behoeve van de interviews is een interviewleidraad 
same.ngesteld. Bij de samenstelling van deze leidraad (met name 
voor de keuze van de te bevragen aspecten), is gebruik gemaakt 
van de studies van De Groot e.a. (1982), Berkenbosch e.a. 
(1984), Daems en Pe.permans (1985), Daems (1986), Naber e.a. 
(1986) en Emmelot en Oostdam (1989). 

Het interview bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte 
en een vakspecifiek of vakinhoudelijk deel. In het algemene 
gedeelte komen de volgende aspecten van methoden aan de 
orde: leerstofordening, differentiatievormen, aansluiting bij 
het ontwikkelingsniveau en de interessesfeer van de leerling, 
aanwezigheid van een leerlijn, aansluiting op het examen en 
op naschoolse eisen, aanwezigheid en kwaliteit van handleidin
gen, verhouding tussen de vakonderdelen, integratie en 
evaluatiemethoden. In het vakinhoudelijk deel is gevraagd naar 
een typering van verschillende vakonderdelen in methoden 
(lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheden, taalbeschou
wing/grammatica, spelling/woordenschat en literatuur). Aan 
de respondent is overgelaten welke van deze vakonderdelen in 
het interview uitgediept werden. 

Per aspect is steeds een vraag gesteld over de feitelijke 
inhoud van de methoden en een vraag naar de mening van de 
geïnterviewde betreffende de gewenste inhoud van methoden. 
Bij het vakinhoudelijke deel is ook gevraagd of er methoden 
zijn die voldoen aan de eisen van de geïnterviewden. De 
interviewleidraad is opgenomen in bijlage II. 

Voor de afname van de interviews zijn deskundigen op het 
gebied van het moedertaalonderwijs benaderd die een breed 
overzicht hebben van het aanbod van totaalmethoden voor taal, 
resp. het vak Nederlands voor het basis- resp. voortgezet 
onderwijs. Gesproken is met zes deskundigen over methoden 
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voor het basisonderwijs. In deze gesprekken z1Jn de vakon
derdelen schrijven en grammatica/taalbeschouwing met enkele 
deskundigen nader besproken. Ook is met een deskundige 
gesproken over de methoden voor aanvankelijk lezen. 

Over methoden voor het voortgezet onderwijs is gesproken 
met vijf deskundigen. Hierbij zijn de vakonderdelen schrijven, 
lezen, grammatica/taalbeschouwing en literatuur besproken. 
In een enkel geval is bij twee deskundigen samen één interview 
afgenomen. Bijlage I bevat een lijst van alle geïnterviewde 
deskundigen. 

De respondenten hebben de vragenlijst voor de afname van 
het interview toegestuurd gekregen. De gemiddelde gespreks
duur is twee uur geweest. De gesprekken zijn op een cassette
band opgenomen. Van ieder interview is een verslag gemaakt, 
dat aan de geïnterviewde ter autorisatie is voorgelegd. 

3.2. Knelpunten met betrekking tot methoden 

In deze paragraaf presenteren we de meningen van deskundigen 
zoals die naar voren zijn gekomen tijdens de interviews. In de 
interviews zijn verschillende aspecten van methoden ter sprake 
gekomen. Allereerst bespreken we de vakonderdelen stellen, 
(aanvankelijk en voortgezet) lezen, literatuur en taalbeschouwing 
welke met deskundigen nader besproken zijn. Aansluitend 
worden de andere onderdelen van de vragenlijst besproken, 
eerst voor het basisonderwijs en daarna voor het voortgezet 
onderwijs. 

De nadruk ligt steeds op de mening van de deskundigen 
betreffende de wenselijke inhoud van methoden. Er wordt geen 
opsomming gegeven van hoe vaak een bepaald probleem is ge
noemd. Per aspect wordt steeds een samenvatting gegeven van 
de belangrijkste bezwaren of voorstellen ter verbetering die 
in de gesprekken aan de orde zijn gekomen. Waar mogelijk 
worden deze aspecten gerelateerd aan uitkomsten van de 
schoolboekanalyses (hoofdstuk 2 in dit rapport). 

Bij de weergave van wat tijdens de interviews te berde is 
gebracht, hebben wij ons noodzakelijkerwijs moeten beperken. 
Het onderstaande is geen letterlijke weergave, maar alleen een 
aanduiding van de grote lijnen. De verslagen van de interviews 
zijn beschikbaar voor diegenen die geïnteresseerd zijn in details. 

Stellen 
De deskundigen is gevraagd hoe zij het vakonderdeel stellen 
in de hun bekende methoden zouden willen typeren, welke eisen 
zij stellen met betrekking tot dit vakonderdeel en of zij 
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methoden kennen die aan hun eisen voldoen. 
Wat betreft het basisonderwijs bevestigen de uitspraken van 

de deskundigen de uitkomsten van de schoolboekanalyses in 
hoofdstuk 2: hetstelonderwijs in de traditionele, veelgebruikte 
methoden bestaat overwegend uit steloefeningen en -opdrachten, 
voornamelijk in de verhalende sfeer. In de meer recente 
methoden zijn de opdrachten echter behoorlijk gevarieerd: naast 
verhalende, worden ook zakelijke en functionele tekstsoorten 
gevraagd. Bovendien wordt in recente methoden aandacht 
besteed aan de verschillende fasen van het schrijfproces. Het 
stelonderwijs in deze methoden bestaat niet louter uit 
opdrachten, maar de leerlingen worden ook voorbereid op het 
maken van schrijfopdrachten. 
Deze ontwikkeling in de richting van een 'echte' leergang stellen 
wordt door de ondervraagde deskundigen positief gewaardeerd. 
Desalniettemin noemen de deskundigen een aantal zaken ter 
verbetering van het vakonderdeel stellen. In de eerste plaats 
moet er een opbouw in onderwerpen zijn en moeten vaardighe
den in een elementaire leerlijn regelmatig terugkomen in de 
lessen. In de tweede plaats zou er meer aandacht besteed moeten 
worden aan informatie verzamelen voordat er geschreven wordt. 
Methoden moeten aanwijzingen geven voor gesprekken over 
het schrijfproces en de schrijfprodukten. In de derde plaats 
wordt gewezen op het belang van een zo groot mogelijke variatie 
in tekstsoorten. Voor het schrijven van verschillende tekstsoor
ten moeten verschillende instrumenten worden aangereikt. Doel
en publiekgericht schrijven en de communicatieve situatie in 
het algemeen verdiene.n aandacht in methoden. Tenslotte moet 
ook het overwinnen van schrijfangst in methoden worden aange
pakt. Taal kabaal en Balans zijn methoden die het meest in de 
buurt komen van de gewenste richting. 

De deskundigen uit het voortgezet onderwijs zijn van mening 
dat het schrijfonderwijs in de lagere leerjaren van het lbo, mavo, 
havo en vwo minder goed is uitgewerkt dan in de. hogere 
leerjaren: de schrijfopdrachten zijn vluchtiger, het stelonderwijs 
is meer 'hap-snap'. De oorzaak hiervan wordt met name gezocht 
in het voortdurend schipperen tussen een thematische en 
cursorische aanpak. 

Verder wordt opgemerkt dat in de meeste methoden voor 
het lbo en mavo te weinig aandacht wordt besteed aan de 
procesmatige kant van schrijven. In methoden voor de 
bovenbouw is wel iets doorgedrongen van recente inzichten in 
he~ schrijfproces. 

· Wat betreft de aandacht voor 'functioneel schrijven': in de 
· de.Jen voor de hogere leerjaren van het lbo en mavo zijn functio-



nele schrijfopdrachten uitdrukkelijk vertegenwoordigd. Difsluit 
aan bij de uitkomsten van schoolboekanalyses (zie hoofdstuk 
2). Wat volgens sommigen ontbreekt is een uitgewerkte didactiek 
voor de specifieke vaardigheden waarop bij het uitvoeren van 
functionele stelopdrachten een beroep wordt gedaan. 

Tenslotte: de deskundigen zijn van mening dat in methoden 
expliciet aandacht besteed zou moeten worden aan het leren
door-schrijven en aan schrijven als middel om je gedachten te 
ordenen. Bovendien zou schrijven, sterker dan nu gebeurt, 
gekoppeld moeten worden aan lezen. De deskundigen zijn het 
er over eens dat Schrijfboek (van Rijlaarsdam) één van de weinige 
methoden is die een uitgewerkte steldidactiek bevat. 

Aanvankelijk lezen 
De vragenlijst van het interview is ook doorgenomen met een 
deskundige op het gebied van aanvankelijk lezen. In Nederland 
is er één methode die op heel veel scholen wordt gebruikt. Het 
commentaar dat in deze samenvatting is verwerkt heeft 
grotendeels betrekking op deze methode (Veilig leren lezen). 

Als zwak punt van de methoden voor aanvankelijk lezen 
wordt gesteld dat hierin het accent ligt op leren decoderen en 
weinig aandachtgegeven wordt aan de betekenis van woorden, 
zinnen en teksten. Door een te eenzijdige benadering van het 
decoderen, ontwikkelen zwakke lezers een onjuist beeld van 
lezen. Leesattitude aanleren en begrijpend lezen ontwikkelen 
zijn doelstellingen die niet terug te vinden zijn in de methode. 
Lezen en schrijven zouden niet alleen vanuit technisch oogpunt 
aan de orde moeten komen, maar ook vanuit communicatief 
of begripsmatig oogpunt. 

Een ander bezwaar dat naar voren wordt gebracht is dat 
methoden voor aanvankelijk lezen te weinig ruimte bieden om 
te kunnen inhaken op individuele verschillen tussen leerlingen. 
Ze besteden te weinig aandacht aan slimme leerlingen èn aan 
leerlingen die al kunnen lezen wanneer zij op school komen. 
In Veilig leren lezen zijn er bovendien voor de zwakke leerlingen 
geen goede differentiatie-mogelijkheden uitgewerkt. Ditwordt 
toegeschreven aan het klassikale karakter van deze methode. 
Er wordt te veel overgelaten aan de diagnostische en organi
satorische vaardigheden van de leerkracht. 

Met betrekking tot de evaluatie van aanvankelijk lezen wordt 
opgemerkt dat het wenselijk zou zijn wanneer er tussentijdse 
evaluaties zouden plaatsvinden door middel van observatie
schema's. Deze evaluatie zou dan gebruikt kunnen worden voor 
differentiatie. 
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Lezen 
Begrijpend lezen in methoden voor het basisonderwijs is niet 
ter sprake gekomen. De deskundigen uit het voortgezet 
onderwijs bevestigen het beeld dat uit de schoolboekanalyses 
in hoofdstuk 2 naar voren komt, namelijk dat het leesonderwijs 
in methoden voor het voortgezet onderwijs overwegend bestaat 
uit teksten-met-vragen. Dat een communicatieve aanpak in de 
meeste methoden ontbreekt, komt volgens sommige deskundigen 
door het ontbreken van een concept voor communicatieve 
leesvaardigheid. Zowel in de onder- als in de bovenbouwmetho
den zou meer aandacht moeten komen voor leesstrategieën. 
Gewezen wordt op het belang van lezen als instrumentele 
vaardigheid bij studeren. 

Literatuur 
Alleen over methoden voor de bovenbouw van het voortgezet 
onderwijs zijn oordelen verzameld met betrekking tot het 
onderdeel literatuur. De onderbouw van het voortgezet 
onderwijs en het basisonderwijs zijn in de interviews onbespro
ken gebleven. 

Opgemerkt is dat literatuurmethoden onderling sterk 
verschillen. Het aanbod is zo divers, dat er geen algemene 
typering is te geven. Deze bevinding stemt overeen met de 
uitkomsten van schoolboekanalyses in hoofdstuk 2. 

Volgens één van de deskundigen is er een gemis aan goede 
handleidingen bij literatuurmethoden. Zo'n handleiding zou 
z.i. veel achtergrondinformatie en alternatieve didactische 
werkvormen moeten aanbieden. 

Taalbeschouwing 
De deskundigen uit het basisonderwijs bevestigen ook hier de 
gegevens uit hoofdstuk 2: taalbeschouwing in methoden is 
overwegend gericht op de formele aspecten van taal, met name 
op traditionele grammatica. De oefeningen die gegeven worden 
zijn vooral het ontleden van zinnen en het benoemen van 
woordsoorten. Van strategische reflectie op taal en taalgebruik, 
waarbij een directe relatie wordt gelegd met het taalvaar
digheidsonderwijs, is in de meeste methoden geen sprake. 

De deskundigen maken verschillende wensen kenbaar ten 
aanzien van dit vakonderdeel. Ten eerste moet taalbeschouwing 
niet beperkt blijven tot formele aspecten van de taal, maar zic.h 
ook uitstrekken over semantische en pragmatische aspecten. 
Ook wordt gepleit voor meer aandacht voor interculturele 
aspecten; welke talen worden er in de klas/de buurt/de stad 
gesproken, waar komen die talen vandaan, welke overeenkom-
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sten/verschillen zijn er? Leerlingen moeten een breed beeld 
krijgen van de taalverschijnselen om hen heen. Verder moet 
er een duidelijke systematisch opbouw, een leerlijn in de leerstof 
aanwezig zijn. In de derde plaats blijft taalbeschouwing (i.c. 
traditionele grammatica) ten onrechte beperkt tot de hoogste 
leerjaren van het basisonderwijs. Het wordt wenselijk en 
mogelijk geacht om hiermee al in het eerste leerjaar te 
beginnen. Eén van de deskundigen merkt op dat het begrip 'zins
kern' aan kritiek onderhevig is. Dit begrip moe.t niet behandeld 
worden. Wel moeten leerlingen weten wat een complete zin is. 

Er is geen methode die in alle opzichten voldoet aan de 
hierboven geformuleerde wensen van de deskundigen. Wat 
betreft taalbeschouwing-in-brede-zin komt Taalkabaal het meest 
in de gewenste richting. 

Ook de deskundige uit het voortgezet onderwijs bevestigt 
wat uit de schoolboekanalyses naar voren is gekomen: taalbe
schouwing in methoden voor het voortgezet onderwijs houdt 
overwegend traditionele grammatica in, met name in de delen 
voor de onderbouw. Taalbeschouwing-in-brede-zin komt zeer 
incidenteel voor, al is er wel enige aandacht voor reflectie op 
het eigen taalgebruik. 

Wenselijk wordt geacht dat in methoden expliciet aandacht 
besteed wordt aan het taalsysteem, waarbij behalve aan 
traditionele grammatica ook aandacht besteed wordt aan andere 
onderwerpen, zoals taalverwe.rving, -variëteiten, doventaal e.d. 
Daarbij zou er één leerlijn moeten zijn, van het eerste tot en 
met het laatste leerjaar. Kennis over het taalsysteem zou als 
apart onderdeel èn als geïntegreerd onderdeel aangeboden 
moeten worden. 

Leerstofordening 
De deskundigen uit het basisonderwijs zijn over het algemeen 
niet te spreken over de leerstofordening in methoden. In de 
meeste methoden is sprake van een zoge.naamde thematisch 
ordening. Er is echter nauwelijks structuur in de leerstof te 
ontdekken: er worden voornamelijk oefeningen aangeboden 
en vaak ontbreekt een thematisch verband tussen de tekst en 
de oefeningen die erop volgen. De ordening is daardoor gefor
ceerd. 

De voorkeur van de deskundigen gaat uit naar een 
thematisch-cursorische aanpak. De thema's zouden open gelaten 
moeten worden of alleen exemplarisch moeten worden 
aangeboden. Ook kunnen thema's gerelateerd worden aan 
onderwerpen die bij andere vakken aan de orde komen. 
Daarnaast zouden voor verschillende vakonderdelen losse 
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cursussen gegeven moeten worden. Waar mogelijk kunnen deze 
vakonderdelen dan terugkomen in de toepassing bij de thema's. 

Ook over de me.thoden voor het voortgezet onderwijs wordt 
gezegd dat de ordening vaak een geforceerde, gewrongen indruk 
maakt. De methoden zijn overwegend thematisch-cursorisch 
geordend. Vooral de opbouw binnen de cursorische delen laat 
echter te wensen over: het cursorische is niet sequentieel, niet 
hiërarchisch opgebouwd. Er is sprake van een schijn-ordening, 
waardoor de leerstof erg versnipperd is. De deskundigen spreken 
hun voorkeur uit voor een duidelijke cursorische opzet in 
methoden, met name voor de bovenbouw van het voortgezet 
onderwijs. Voor de onderbouw gaat de voorkeur van één 
deskundige uit naar een thematische ordening met goede 
gestructureerde thema's. Er zou een duidelijke functionele 
relatie moeten zijn tussen een uitgangstekst en de vaardigheden 
die daaraan worden opgehangen. 

Differentiatie 
Over de differentiatiemogelijkheden in methoden voor het 
basisonderwijs zijn de deskundigen over het algemeen niet 
tevreden. Het BHV-model dat in sommige veelgebruikte 
methoden voor het basisonderwijs wordt gehanteerd, wordt door 
de meeste deskundigen bekritiseerd. Een groot struikelblok bij 
dit modeJ is dat er geen beroep op andere vaardigheden wordt 
gedaan en dat er geen sprake is van een hoog of laag niveau. 
Wederom wordt de klacht geuit: het is meer van hetzelfde. Om 
differentiatie zinnig te maken moet eerst een diagnose worden 
gesteld. Het is van belang te weten waarin zwakke leerlingen 
zich onderscheiden van goede leerlingen. Methoden zouden 
leerkrachten aanwijzingen en suggesties moeten geven voor 
differentiatie naar niveau, onderwerpen en leerstofaanbieding. 
Differentiatie zou ook rekening moeten houden met verschillen
de culturen. De leerkrachten moeten keuze-mogelijkheden 
hebben om in bepaalde situaties te kiezen. 

Over het algemeen vinden de deskundigen de toegepaste 
differentiatiemogelijkheden in methoden voor het voortgezet 
onderwijs niet adequaat. Voor zover er gedifferentieerd wordt, 
gebeurt dit naar niveau, aan de hand van het bekende BHV
model: er is nauwelijks sprake van differentiatie naar belangstel
ling, werkvormen en leerstijlen. 

Het BHV-model dat in een aantal veelgebruikte methoden 
wordt gehanteerd, is naar het oordeel van de deskundigen 
moeilijk toepasbaar voor het vak Nederlands. De afbakening 
van de basis stof vormt een groot probleem. De verrijkingsstof 
die door middel van dit model wordt aangeboden komt neer 
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op "meer van hetzelfde" en is vooral een middel om leerlingen 
zoet te houden. Naast de basisstof zouden methoden een veelheid 
aan stof moeten bieden waaruit de leerkracht kan kiezen. 

Handleidingen 
De deskundigen uit het basisonderwijs maken verschillende 
opmerkingen in antwoord op de vraag of de handleidingen over 
het algemeen adequaat zijn. Aan de vakinhoudelijke kant van 
de handleidingen moet meer aandacht worden besteed, zodat 
leerkrachten boven de stof kunnen staan. Veel handleidingen 
hebben meer een rechtvaardigingsfunctie dan een gebruiksfunc
tie. De relatie tussen de geformuleerde doelen voor de 
leerstoflijnen en de manier waarop de leerstof is uitgewerkt 
moet directer. De samenhang tussen de. algemene informatie 
en de didactische aanwijzingen per leerjaar is nogal mager. 

Of handleidingen adequaat zijn hangt af van de eisen die 
men aan een handleiding stelt, aldus een deskundige uit het 
voortgezet onderwijs. Men is van mening dat handleidingen over 
het algemeen weinig worden gebruikt. Als docenten handleidin
gen niet gebruiken, komt dit omdat ze te summier of te weten
schappelijk zijn. Handleidingen schieten te kort wat betreft 
vakinhoudelijke achtergrondinformatie. Een vertaling van de 
vakwetenschap naar het schoolvak Nederlands ontbreekt 
mee.stal. Een handleiding vormt over het algemeen een sluitpost 
bij het maken van een methode. 

Doelstellingen 
In methoden voor het basisonderwijs worden doelstellingen 
geformuleerd voor de leerkracht, maar dit gebeurt niet altijd 
expliciet. Voor leerlingen worden de doelstellingen nauwelijks 
expliciet geformuleerd. Sommige deskundigen vinden dit een 
manco van methoden. Eén deskundige merkt op dat in de 
handleidingen vaak geen doelstellingen maar definities zijn 
geformuleerd. De doelen zijn vaak erg algemeen en kunnen 
haast elke activiteit rechtvaardigen. De doelstellingen zijn vaak 
niet richtinggevend voor de praktijk van het onderwijs. 
Specifieke doelen bij lesinhouden komen amper aan bod. Over 
het algemeen zijn de doelen te summier. Hoe een bepaald doel 
per leerjaar bereikt zou moeten worden zou beter moeten 
worden uitgewerkt. 

Doelstellingen worden volgens de deskundigen in methoden 
voor het voortgezet onderwijs niet, vaag of te idealistisch 
beschreven. Opgemerkt wordt dat men het formuleren van 
leerdoelen niet aan docenten kan overlaten: uit zich zelf doen 
zij dit niet, niet omdat zij dit niet zouden willen, maar omdat 
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ze er niet aan toekomen. 
Wat betreft de vraag of doelstellingen expliciet voor 

leerlingen moeten worden geformuleerd, lopen de meningen 
uiteen. Eén respondent is van mening dat het in de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs niet nodig is om doelen expliciet 
te maken voor leerlingen, in de bovenbouw is het z.i. wel nuttig. 
Een andere deskundige is van mening dat leerlingen moeten 
weten wat zij leren en waarom, en dat dit in methoden moet 
worden duidelijk gemaakt. 

Leerlijn 
Volgens sommige deskundigen is er wel een zekere leer lijn in 
methoden voor het basisonderwijs, maar laat deze hier en daar 
te wensen over. In de methoden zijn de lijnen die de handlei
dingen aangeven vaak moeilijker te herkennen. Binnen die 
lijnen zitten vaak onlogische stukken. De leerstof sluit niet altijd 
aan op dat wat er aan vooraf is gegaan. Vaak zitten er lessen 
tussen die helemaal niet nodig zijn. 

Eén van de respondenten is van mening dat in het 
taalvaardigheidsonderwijs een duidelijke leerlijn ontbreekt. Z.i. 
is er geen leerlijn binnen een jaar, van het ene naar het andere 
jaar en van onder- naar bovenbouw. Er zou een systematische 
leerlijn moeten zijn waarbij de leerstof van het begin tot het 
einde van de basisschool is geordend. 

Een andere respondent wijst erop dat de traditionele 
grammatica (hetzinsontleden en benoemen van woordsoorten) 
halverwege de zesde groep in alle hevigheid losbarst, zonder 
enige voorbereiding. 

Tenslotte wordt geconstateerd dat er voor de eerste drie 
groepen in het basisonderwijs geen taalmethoden zijn, met 
uitzondering van de (zeer recente, nog weinig gebruikte) 
methode Balans. Dit is volgens één van de respondenten een 
groot hiaat. 

Gevraagd is of er in de methoden voor de onder- en de 
bove_nbouw van het voortgezet onderwijs een duidelijke leer lijn 
aanwezig is. De deskundigen zijn van mening dat er weliswaar 
een zekere ordening zit in de leerstof, maar dat de leerlijn niet 
altijd duidelijk is en bij sommige vakonderdelen (zoals lezen) 
ontbreekt. Over het algemeen kan de leerlijn duidelijker door 
beter aan te geven wat de volgorde is van de onderdelen die 
aan bod komen. De leerlijn blijft vaak in de adhoc-sfeer hangen 
en wordt min of meer intuïtief ingevuld. Met name bij 
mondelinge taalvaardigheid en bij literatuuronderwijs is te 
weinig lijn in de leerstof te ontdekken. Dit is niet zozeer aan 
de auteurs te wijten, maar hangt samen met het vrijblijvende, 
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onduidelijke karakter van het vak Nederlands. De leerlijn in 
de onderbouwmethoden is voor de onderdelen stijl, spelling en 
tekstverklaren niet duidelijk. De oefeningen staan over de 
hoofdstukken verspreid. Bij het vakonderdeel lezen ontbreekt 
een duidelijke leerlijn. Dit onderdeel lijkt te bestaan uit louter 
teksten met vragen. 

Verhouding vakonderdelen 
Het vakonderdeel lezen behoeft volgens de meeste deskundigen 
uit het basisonderwijs niet méér aandacht in methoden. Eén 
deskundige vindt echter van wel. Lezen zou niet beperkt moeten 
blijven tot stil- en begrijpend lezen. De aandacht zou ook gericht 
moeten zijn op de toepassingsvorm en motivatie. Na aanvanke
lijk lezen moet onderscheid worden gemaakt in het lezen van 
zakelijke teksten en het lezen van fictie en literatuur. 

Alle deskundigen vin.den dat schrijven/stellen meer aandacht 
verdient in methoden. Over het algemeen ligt bij schrijven het 
accent te veel op de deelvaardigheden. Het onderdeel spelling 
zou wellicht iets minder aandacht kunnen krijgen in methoden. 
Eén deskundige pleit voor spelling als integraal onderdeel van 
andere vakonderdelen. De meeste deskundigen vinden dat het 
spreek- en luisteronderwijs in methoden te weinig aandacht krijgt. 
Bij grammatica zou de aandacht minder gericht moeten zijn op 
de traditionele grammatica en meer op taalbeschouwing-in
brede-zin. 

Alle deskundigen geven er de voorkeur aan in methoden 
voor voortgezet onderwijs meer aandacht te besteden aan 
mondelinge taalvaardigheden: in de huidige methoden blijven 
spreken en luisteren onderbelicht. Methoden zouden ook meer 
aandacht moeten besteden aan taalbeschouwing in brede zin. 
Traditionele grammatica en spelling krijgen nu te veel accent. 
Deze aspecten zouden geïntegreerd moeten worden binnen 
taalvaardigheden. Bij het vakonderdeel lezen gaat de voorkeur 
uit naar lezen in brede zin. Niet alle aandacht moet uitgaan naar 
de tekst met vragen, ook leesprocessen verdienen aandacht. Wat 
betreft de tekstkeuze: daarbij zou ook jeugdliteratuur aan bod 
moeten komen. 

Integratie vakonderdelen 
Integratie in methoden voor het basisonderwijs wordt over het 
algemeen wenselijk geacht, maar niet voor alle onderdelen. Voor 
kinderen zou het soms te complex zijn om bepaalde zaken 
geïn_tegreerd te behandelen. Bij het tot stand komen van kennis 
en vaardigheden moeten een aantal onderdelen cursorisch 
worden aangeboden. 
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Over het algemeen spreken de deskundigen uit het voortgezet 
onderwijs zich uit voor integratie . Met name wordt gepleit voor 
integratie van de vakonderdelen lezen en schrijven, met het 
oog op vergroting van de stelvaardigheid. Ook spreken en 
luisteren en spreken en schrijven zouden geïntegreerd moeten 
worden. Taalbeschouwing in brede zin moet overal geïntegreerd 
worden. Binnen een thematisch deel moeten de vaardigheden 
geïntegreerd worden, daarnaast moeten in cursorische delen 
deelvaardigheden getraind worden. 

Evaluatie 
Over het algemeen is men niet tevreden over de toetsen in 
methoden voor het basisonderwijs. Een probleem is dat 
leerlingen vaak uitsluitend beoordeeld worden op wat makkelijk 
toetsbaar is. Bij de toetsen worden geen normen gegeven. De 
normering wordt aan de leerkracht overgelaten. In de op
drachten zouden de criteria voor evaluatie al besloten moeten 
liggen. Door de opdrachten duidelijk te specificeren, kun je ze 
beter evalueren. Methoden zouden middelen moeten aanreiken 
voor leergesprekken. In deze gesprekken zou met de kinderen 
samen geëvalueerd kunnen worden of de vooropgestelde doelen 
zijn bereikt. Op deze manier wordt er een leerlijn uitgezet die 
bij een volgende opdracht kan worden meegenomen. De 
methoden moeten voor diagnostische toetsen en observatiemid
delen zorgen, het CITO voor vorderingstoetsen. Er Ë ren gdxek 
aan leerdoelgerichte toetsen in methoden voor het voortgezet 
onderwijs. Over het algemeen zijn de toetsen niet erg inhoudsva
lide ten opzichte van het voorafgaande onderwijs. De meeste 
toetsen bestaan uit kennis- en begripsvragen. Methoden zouden 
veel meer evaluatiemogelijkheden moeten bieden, waarmee 
docenten kunnen vaststellen in hoeverre de doelstellingen van 
diverse vakonderdelen zijn bereikt. 

Aan si uiting 
In de vragenlijst is een aantal vragen opgenomen dat betrekking 
heeft op aansluitingsproblemen in verband met methoden. In 
de onderstaande samenvattingen wordt verslag gedaan van 
verschillende aspecten van aansluiting. Er is gesproken over 
de aansluiting van methoden op het ontwikkelingsniveau van 
de leerlingen en over de aansluiting tussen methoden voor het 
basis- en voortgezet onderwijs. De deskundigen uit het 
voortgezet onderwijs zijn ook vragen voorgelegd over de 
aansluiting tussen methoden en examens en de naschoolse 
periode. 

64 



Aansluiting methode - leerling 
Men is er in het algemeen van overtuigd dat methoden voor 
het basisonderwijs trachten aan te sluiten bij het ontwikkelings
niveau van de leerlingen. Een aantal deskundigen vindt het 
moeilijk hierover een oordeel uit te spreken. De volgende 
kanttekeningen worden gemaakt. De aansluiting is erg 
algemeen. Je weet te weinig over het specifieke ontwikkelingsni
veau van de kinderen. Van iets dat slecht geordend is, kan 
moeilijk aangeven worden of het aansluit op iets anders.Je kunt 
niet alles voor alle kinderen in één aansluitend curriculum 
vastleggen. Methoden moeten meer ruimte geven om verschil
lende dingen te kunnen doen. Af en toe is het taalgebruik nogal 
betuttelend of kinderachtig, maar dat wordt steeds minder. In 
sommige methoden wordt overdreven wat leerlingen leuk 
vinden, waardoor ze een te populaire, kleffe indruk maken. 

Op de vraag of er in methoden voor het voortgezet onderwijs 
getracht wordt aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau en 
de interessesfeer van de leerlingen, antwoordden de deskundi
gen dat dit met name in de meer recente methoden zeker wordt 
geprobeerd .. Dit is te zien aan de keuze van de onderwerpen en 
de thema's, maar ook aan het taalgebruik en de vormgeving. 
Toch wordt een aantal kanttekeningen gemaakt. Gesteld wordt 
dat er in methoden nauwelijks stof te vinden is die duidelijk 
bedoeld is om de beginsituatie en het ontwikkelingsniveau van 
leerlingen te peilen of op peil te brengen. Ook zijn er in 
methoden oppervlakkige, oubollige teksten te vinden. Sommige 
methoden zijn qua interessesfeer te actueel en te modieus. 

De aansluiting tussen methoden voor het basis- en voortgezet 
onderwijs 
De deskundigen uit het basisonderwijs stellen dat er van aanslui
ting tussen methoden voor het basis- en voortgezet onderwijs 
geen sprake is. Er is een enorm verschil in aanpak. In het 
voortgezet onderwijs worden dingen op een manier behandeld 
alsof leerlingen hierover nog niets geleerd hebben. Bij het 
grammatica-onderwijs worden bij voorbeeld in methoden voor 
basis- en voortgezet onderwijs andere termen gebruikt. 

Men is van mening dat de aansluiting tussen basis- en 
voortgezet onderwijs steeds geringer wordt. Gesteld wordt dat 
de traditionele methoden uit het basisonderwijs redelijk 
aansluiten op de methoden in het voortgezet onderwijs. Beide 
methoden leggen de nadruk op begrijpend- en studerend lezen, 
op spelling en grammatica. De recente methoden in het 
basisonderwijs hebben de aandacht meer gespreid. Ook luis
teren, spreken en stellen krijgen aandacht. De methoden in het 
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voortgezet onderwijs zijn beperkter en traditioneler, waardoor 
de aansluiting steeds minder wordt. 

Ook volgens de deskundigen uit het voorgezet onderwijs 
is er van aansluiting tussen methoden voor het basis- en 
voortgezet onderwijs geen sprake. Het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs zijn volstrekt gescheiden werelden. Er 
wordt gesteld dat de basisschool-methoden in sommige opzichten 
verder zijn dan methoden voor het voortgezet onderwijs, 
bijvoorbeeld in het verbinden van het thematische met het curso
rische. 

De aansluiting tussen methoden en de examens/de naschoolse 
periode 
Over het algemeen vinden de deskundigen dat methoden voor 
de bovenbouw van het voortgezet onderwijs inhoudelijk 
aansluiten op de examens. Soms zijn ze zelfs te examengericht. 
De onderdelen die niet in examens aan bod komen zijn 
ondervertegenwoordigd in methoden. Wat ontbreekt in 
methoden voor lbo/mavo is een goede voorbereidende didactiek 
voor het maken van functionele schrijfopdrachten. 

Volgens de deskundigen is er niet of nauwelijks sprake van 
een goede aansluiting tussen de voortgezet onderwijs-methoden 
en datgene wat leerlingen na hun schooltijd nodig hebben. In 
methoden ontbreekt aandacht voor veel voorkomende, maat
schappelijk relevant geachte vaardigheden zoals luisteren en 
spreken. De maatschappelijke relevantie van het leesonderwijs 
is gering. Ook met de eisen voor vervolgonderwijs wordt geen 
rekening gehouden. Geconstateerd wordt dat er sprake is van 
een terugslageffect. Omdat het examen niet aan de eisen van 
maatschappelijke relevantie voldoet, voldoen methoden hier 
ook niet aan. Eén deskundige vindt aandacht besteden aan 
maatschappelijke relevantie niet nodig voor havo/vwo
leerlingen. Een andere deskundige stelt dat de aansluiting steeds 
beter wordt wat betreft het aspect schrijven in methoden voor 
lbo en mavo. 

Belangrijkste knelpunten in methoden 
Ter afsluiting van het algemene gedeelte van het interview is 
gevraagd wat naar het oordeel van de deskundigen het grootste 
probleem is met betrekking tot de inhoud van methoden. Over 
methoden voor het basisonderwijs zijn de volgende problemen 
of verbeteringen aangekaart: 
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Handleidingen zouden per leerjaar overzichtelijk moeten 
aangeven hoe de methode in elkaar zit, doelen formuleren 
en de rol van de leerkracht aangeven; 



In methoden ontbreken realistische taalgebruikssituaties 
die verwerkt worden in oefeningen; 
Een gestructureerde leerlijn over de schoolperiode heen, 
waarbij ook de vakintegratie is ontwikkeld, ontbreekt in 
methoden; 
De taal in methoden is niet de taal der kinderen. Methoden 
zijn qua vorm, taal en inhoud 'middle-class' en traditioneel. 
Het is moeilijk om in één methode alle kinderen aan te 
spreken; 
Er wordt veel "onvolledige en oppervlakkige" kennis aange
boden. Met name voor het schrijfonderwijs zouden aparte 
cursussen moeten worden aangeboden; 
Bij aanvankelijk lezen ligt de nadruk te veel op het leren 
decoderen; het betekenis-aspect komt te weinig aan bod. 
Bovendien heeft het aanvankelijk leesonderwijs niets te 
maken met liefde voor lezen of met maatschappelijk 
bewustzijn. 

Over methoden voor het voortgezet onderwijs is opgemerkt: 
Een methode dwingt de leerkracht te zeer in een bepaalde 
richting. Ideaal zou zijn wanneer docenten alle methoden 
ter beschikking zouden hebben om dat wat zij nodig hebben 
eruit te halen; 
Het schipperen tussen het commerciële aspect en het 
aanbieden van de stof en werkvormen vanuit een bepaalde 
onderwijsvisie is een probleem; de behoudende methode 
verkoopt nu eenmaal beter. 

3.3. Samenvatting 

In dit hoofdstuk hebben we getracht een antwoord te geven op 
de derde onderzoeksvraag: wat zijn naar het oordeel van 
deskundigen de belangrijkste knelpunten met betrekking tot 
de inhoud van methoden? In de interviews zijn zeer veel 
verschillende opmerkingen over methoden gemaakt. We beper
ken ons tot een paar opvallende zaken. 

In de eerste plaats constateren we dat van verschillende 
zijden principiële bezwaren tegen het verschijnsel (totaal)
methode naar voren worden gebracht. Zo is onder andere op
gemerkt dat een methode dwingend is voor leerkrachten en 
middle-class wat betreft de vorm, taal en inhoud. Daarbij is 
gewezen op de rol van de commercie: een methode is nu eenmaal 
een handelsprodukt en als zodanig per definitie behoudend. Vol
gens sommigen bestaat er niet zoiets als de ideale methode: een 
goede leerkracht zal toch vooral eclectisch te werk (moeten) 
gaan. 
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In de tweede plaats kan vastgesteld worden dat de respondenten, 
ten aanzien van de feitelijke inhoud van methoden, de uitkom
sten van de schoolboekanalyses in grote lijnen bevestigden (zie 
hiervoor hoofdstuk 2, paragraaf2.4). In overeenstemming met 
de schoolboekanalyses typeerden zij het stelonderwijs als 
overwegend bestaand uit stelopdrachten zonder deelvaardig
heidstraining, het leesonderwijs als overwegend bestaand uit 
teksten met niet-functionele vragen, het taalbeschouwingsonder
wijs als vrijwel uitsluitend gericht op traditionele grammatica 
en het literatuuronderwijs als zeer uiteenlopend per methode. 
Ook de indruk dat taalmethoden over het algemeen weinig 
aandacht besteden aan mondelinge taalvaardigheden is in de 
interviews bevestigd. Daarnaast noemden de respondenten 
echter een groot aantal 'nieuwe' problemen en wensen met 
betrekking tot de inhoud van methoden. De belangrijkste 
hiervan zetten wij hieronder op een rijtje: 
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Met betrekking tot aanvankelijk lezen is opgemerkt dat in 
methoden te zeer het accent ligt op technisch leesvaardig
heid en te weinig op communicatieve of begripsmatige 
aspecten van lezen. 
Bij begrijpend lezen zou meer aandacht besteed moeten 
worden aan lezen als instrumentele vaardigheid bij het leren 
en studeren. 
Bij taalbeschouwing wordt gepleit voor meer aandacht voor 
semantische, pragmatische en interculturele aspecten van 
taal. 
Over het geheel genomen besteden methoden te veel 
aandacht aan spe.lling en grammatica en te weinig aan 
stellen, mondelinge taalvaardigheden en taalbeschouwing
in-brede-zin. 
Over de leerstofordening en de gehanteerde differentiatie
vormen is men over het algemeen niet te spreken: deze 
maken vaak een geforceerde indruk. 
Handleidingen laten vakinhoudelijk en didactisch gezien 
te wensen over; met name doelformuleringen zijn voor 
verbetering vatbaar. 
Een duidelijke leerlijn in methoden over de leerjaren heen 
ontbreekt. 
Leerdoelgerichte toetsen ontbreken in de meeste methoden. 
De aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs 
ontbreekt. 
Evenmin is er sprake van een goede aansluiting tussen 
methoden en datgene wat leerlingen na hun schooltijd nodig 
hebben: functionele oefeningen en realistische taalgehruiks
situaties ontbreken in methoden. 



Al met al zijn de klachten die naar voren zijn gebracht nogal 
ongelijksoortig. Er heeft ook geen weging plaatsgevonden naar 
het belang dat men aan de genoemde problemen hecht. Verder 
moet aangetekend worden dat de respondenten niet alleen maar 
klachten uiten over methoden. Over sommige aspecten waren 
de respondenten redelijk tevreden. Dit geldt bij voorbeeld voor 
de aansluiting op het ontwikkelingsniveau en de interessesfeer 
van leerlingen. Bovendien hadden de meeste klachten 
betrekking op de veelgebruikte, traditionele methoden: erkend 
werd dat sommige recente (echter weinig gebruikte) methoden 
meer aan de wensen tegemoet komen. 

4. EFFECTIVITEIT VAN TAAL- EN 
LITERA TUURMETHODEN 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de laatste onder~ 
zoeksvraag: wat is er bekend omtrent de effectiviteit van 
methoden voor het onderwijs in het Nederlands? 

In hoofdstuk 1 hebben we geconstateerd dat er weinig 
informatie beschikbaar is over de effecten van (het gebruik van) 
taalmethoden op het didactisch handelen van de leerkracht in 
de klas. Hetzelfde kan gezegd worden over de effecten van (het 
gebruik van) methoden op de leerprestaties van de leerlingen. 
Dit komt misschien omdat het nu eenmaal bijzonder lastig is 
om vast te stellen of een methode "werkt". De leerprestaties van 
de leerlingen kunnen beïnvloed worden door allerlei factoren: 
behalve kenmerken van de methode, kunnen kenmerken van 
de leerkrachten, van de leerlingen, van de implementatie (de 
wijze van gebruik van de methode in het onderwijs) en van de 
omgeving een rol spelen. Kortom: "de mogelijke beïnvloeding 
van leerprestaties door taalmethoden is ingebed in een complex 
netwerk van variabelen" (Van Batenburg 1988, 8). Voor een 
zuivere vergelijking van methoden zou steeds met alle mogelijke 
factoren rekening gehouden moeten worden en dit compliceert 
uiteraard het onderzoek. 

Nu is er in Nederland wel enig effectonderzoek verricht, 
maar dit is meestal niet gericht op vergelijking van complete, 
bestaande taalmethoden. Veelal gaat het om beproeving van 
een specifiek onderdeeltje van een methode of om speciaal voor 
het onderzoek ontwikkeld materiaal voor een bepaald vakonder~ 
deel. Zo is er behoorlijk wat onderzoek verricht naar de 
effectiviteit van (experimentele en bestaande) spellingmethoden 
(o.a. Assink 1983; Zuidema 1988; Van Oudenhoven 1989). Ook 
voor methoden voor aanvankelijk lezen is er in de loop er jaren 
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het een en ander aan effectmeting gedaan (o.a. Creemers 1974, 
Reitsma e.a. 1981; Neuvel e.a. 1988; het SVO-project "Preventie 
van leesmoelijkheden", zie o.a. Mommers e.a. 1986 en Mommers 
& Aarntzen 1989). Hetzelfde geldt voor methoden voor 
begrijpend lezen (o.a. Bol & Gresnigt 1986; zie verder Delnoy 
& Bonset 1988). Verder wordt momenteel onderzoek verricht 
naar de effecten van verschillende vormen van grammatica- en 
zinscombinatie-onderwijs, waarbij traditionele methoden afgezet 
worden tegen een experimentele benadering (Van de Gein 1989, 
Schuurs & Verhoeven 1989, Schuurs, 1990). En er is enig 
onderzoek verricht waarbij experimentele stelmethoden met 
elkaar zijn vergeleken (met name Rijlaarsdam 1986 enJanssen 
& Overmaat 1990). 

We bespreken deze effectstudies hier niet, omdat onze aan
dacht toch vooral uitgaat naar de effectiviteit van de momenteel 
beschikbare totaalmethoden, dat wil zeggen methoden voor het 
complete vak Nederlands in het basis-, respectievelijk voortgezet 
onderwijs. In onze zoektocht naar literatuur op dit gebied zijn 
we op één onderzoeksproject gestuit: het project "Vergelijking 
van Taalmethoden in het Basisonderwijs" dat van 1984 tot 1986 
door het RION is uitgevoerd (Van Batenburg 1988). Hieronder 
zullen we het onderzoeksproject en de resultaten ervan beknopt 
samenvatten. We beperken ons daarbij tot het effectmetings
gedeelte: andere onderdelen van het onderzoeksproject zijn 
eerder, in hoofdstuk 1, ter sprake gekomen. 

In het RION-onderzoek staan acht taalmethoden centraal, 
die samen ongeveer 70 % van de totale markt beslaan: Taal voor 
het leven, Jouw taal, mijn taal, De Nieuwe Taaltuin , De ( oude) Taaltuin, 
Taal totaal, Taal Actief, Taal voor de Basisschool en Taal kabaal. Doel 
van het onderzoek was na te gaan welke van deze taalmethoden 
het meest doelmatig is. Van Batenburg spreekt in dit verband 
van relatieve doelmatigheid, omdat de taalmethoden niet met 
een standaard, maar alleen onderling vergeleken konden worden 
(o.c., 2). 

De relatieve doelmatigheid is vastgesteld door de leerling
prestaties op de .Cito-eindtoets en op een aantal andere, zelf 
ontwikkelde taaltoetsen te meten en vervolgens na te gaan of 
zich prestatieverschillen voordoen die samenhangen met 
verschillen tussen de gebruikte methoden. Hiervoor werd een 
variantie-analyse uitgevoerd, waarbij gecontroleerd werd voor 
variabelen waarvan verondersteld mag worden dat zij leerpresta
ties beïnvloeden (leerling-, leerkracht- en implementatievaria
belen). 

Uit de toetsing kwam naar voren dat er geen systematische 
verschillen waren tussen klassen waarin verschillende methoden 
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gebruikt werden. Het gebruik van een methode bleek met 
andere woorden niet tot verschillen in prestaties te leiden. Er 
werden weliswaar (kleine) verschillen in prestaties gevonden, 
maar deze waren vooral toe te schrijven aan leerling- en 
leer krachtkenmerken. Zo leek leerstof-en ordegerichtheid van 
de leerkracht positieve invloed uit te oefenen op de prestaties. 
Hetzelfde gold voor onderwijservaring en het behandelen van 
zoveel mogelijk leerstof. 

De conclusie die Van Batenburg aan het onderzoek verbindt, 
is dat alle methoden even doelmatig zijn, maar dit betekent 
volgens hem niet dat de taalmethode er niets toe doet: "Zonder 
taalmethode is goed taalonderwijs niet mogelijk." (o.c., 99). 

Hoe moeten wij de uitkomst van dit onderzoek interprete
ren? En welke consequenties zouden eraan verbonden kunnen 
worden? In een bespreking van het onderzoek heeft Van 
Bruggen (1987) beide vragen trachten te beantwoorden. Hij 
ziet twee mogelijke verklaringen van de uitkomst dat de 
methode er weinig toe lijkt te doen. Voor zijn eerste verklaring 
introduceert Van Bruggen het begrip 'mentaal leerplan': 
"Leraren in het basisonderwijs hebben collectief een vrij sterk 
gearticuleerd leerplan in hun hoofd en methoden doen er weinig 
toe, want die worden zo eclectisch gebruikt (zoals de RION
onderzoekers ook stellen) dat het feitelijke onderwijs ermee 
helemaal wordt toegesneden op het mentale leerplan." (o.c., 
91 ). Dit mentale leerplan wordt vooral bepaald door het 
onderwijs dat de leerkracht zelf heeft genoten, zijn opleiding 
tot leraar, de voorbeelden die hij heeft gezien en de eigen 
praktijk uit de eerste jaren. 

Het feitelijke onderwijs wordt dus niet bepaald door 
methoden. De consequentie hiervan zou volgens Van Bruggen 
kunnen zijn dat vernieuwing van het moedertaalonderwijs alleen 
maar zeer traag kan plaatsvinden: immers, vernieuwing treedt 
dan niet op door veel energie te steken in de ontwikkeling van 
nieuwe methoden, maar vooral door zich te concentreren op 
het opleiden en nascholen van leerkrachten, "gekoppeld aan 
een sterk begeleide en stap voor stap volvoerde introductie van 
een nieuwe methode annex programma." (o.c., 91 ). 

De tweede mogelijke verklaring van de uitkomst van het 
onderzoek is volgens Van Bruggen dat de methoden er wél toe 
doen, maar dat die verschillen niet zitten in de leerprestaties, 
zoals gemeten met behulp van de gebruikte (Cito- en andere) 
taaltoetsen, maar in zaken als spreekvaardigheid en het plezier 
hebben in het spelen met woorden. Ook zouden methoden 
kunnen verschillen met betrekking tot het gemak van lesvoor
bereiding, -uitvoering en correctie, de motivatiekracht door 
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de uitvoering, het soort teksten, de mate van variatie in de 
oefeningen en dergelijke. Kortom: "Er zijn vele elementen van 
proceskwaliteit die in het RION-onderzoek dus niet aan de orde 
komen, maar die wel degelijk beïnvloed worden door methoden." 
(o.c., 93). 

De conclusie dat de gebruikte taalmethode geen invloed 
heeft op de prestaties van leerlingen behoeft met andere 
woorden enige nuancering. Blok (1989) gaat in zijn reactie op 
het onderzoek van Van Batenburg een stapje verder. Zijns 
inziens is het onderzoek 'kwestieus' en is de conclusie niet 
gerechtvaardigd. Hij wijst daarbij op feilen in de onderzoeks
uitvoering (met name een grote data-uitval en het ten onrechte 
gebruik maken van toetsen voor statistische significantie) en 
op het feit dat de gebruikte taaltoetsen een onvolledige dekking 
vormen van de in taalmethoden nagestreefde doelstellingen. 
Bovendien blijkt uit onderzoek van anderen (o.a. van Assink, 
Zuidema, Aarnoutse, Bol en Boonman) dat het wel degelijk 
uitmaakt met welke methode leerlingen iets leren. Taalmetho
den die duidelijk zijn gestructureerd, met een expliciete 
doelomschrijving, leerstofopbouw en regelmatige toets- en 
terugkoppelingsmomenten, zouden effectiever zijn, aldus Blok. 

In een reactie op Blok wijst Van Batenburg de kritiek van 
de hand. Uit het onderzoek komt naar voren dat leerkrachten 
zich niet strak aan hun methode houden en dat de meeste 
taalmethoden ook geen gebruiksvoorschriften geven. Duidelijk 
gestructureerde taalmethoden hoeven met andere woorden niet 
zo gebruikt te worden (Van Batenburg l 989). 

Al met al mogen we concluderen dat er nog geen eenduidige 
antwoorden zijn op vragen als: welke methode voor het 
onderwijs in het Nederlands is de beste? Bereiken leerlingen 
die met behulp van verschillende methoden onderwezen zijn 
een vergelijkbaar niveau van kennis en vaardigheid of leren 
leerlingen uit risicogroepen beter met de ene, dan met de andere 
methode? Meer onderzoek op dit complexe gebied lijkt zeker 
noodzakelijk. 
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DEEL II 

VLAANDEREN 





1. HET GEBRUIK VAN TAAL- EN 
LITERA TUURMETHODEN 

Via literatuurstudie en het raadplegen van enkele Vlaamse 
deskundigen op het gebied van het schoolboek Nederlands 
hebben we getracht een antwoord te vinden op de volgende 
vragen: 
a. In hoeverre maken leerkrachten gebruik van een methode? 
b. Wat zijn de meest frequent gebruikte methoden? 
c. Op welke wijze gaan de leerkrachten om met de methode? 
d. In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van andere leermid-

delen dan methoden? 
e. Hoe oordelen gebruikers over methoden? 
Het bleek dat er niet of nauwelijks harde gegevens voorhanden 
zijn op grond waarvan wij deze vragen kunnen beantwoorden. 
Een Centrale Registratie van Leermiddelen ontbreekt in 
Vlaanderen. Evenmin zijn er voor zover wij weten op landelijk 
niveau inventarisaties van schoolboeken verricht (zoals in 
Nederland bij het Cito gebeurt; zie Kuhlemeier). Ook is er voor 
zover ons bekend geen empirisch onderzoek gedaan waarin 
aandacht besteed is aan het gebruik van taalmethoden bij het 
onderwijs in het Nederlands op scholen voor lager en/of 
secundair onderwijs. Al met al lijkt er sprake te zijn van een 
nijpend tekort aan informatie op leermiddelengebied. 

Alleen voor een antwoord op de vraag naar de frequentie 
van gebruik (vraag b) hebben we enkele gegevens bijeen kunnen 
schrapen. Een indruk van de gebruiksfrequentie van taalmetho
den in het secundair onderwijs geeft een ongepubliceerd 
overzicht dat de heer De J onghe ons ter hand stelde. Dit 
overzicht bevat alle schoolboeken die door leerkrachten van 
ASO- en TSO-scholen opgegeven werden in hun jaaroverzichten 
1988-1989 of 1989-1990 voor de diocesane inspectie in het 
Vlaamse gedeelte van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Aan 
de inventarisatie namen 30 scholen deel. Het aantal vermeldin
gen van methoden in de jaaroverzichten hebben we weergegeven 
in tabel 13. Uit de tabel blijkt dat een betrekkelijk klein aantal 
me.thoden samen een groot marktaandeel heeft. De situatie in 
Vlaanderen is in dit opzicht vergelijkbaar met de Nederlandse 
situatie: er zijn veel titels in omloop, maar van de meeste titels 
is de gebruiksfrequentie kleiner dan 5 %. In Vlaanderen nemen 
vier titels, Gedifferentieerd Nederlands, Taalmozaïek en de (comple
mentaire) methoden Slagvaardig en Tekstvaardig Nederlands, samen 
meer dan de helft van de markt voor hun rekening. Daarnaast 
staat een enorm aantal methoden dat maar heel weinig gebruikt 
lijkt te worden. 
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Tabel 13: Frequentie van methoden in de leerjaren 1-6 van 
ASO/TSO in het aartsbisdom Mechelen-Brussel 
(Bron: H. de Jonghe). 

Methode abs. % 
Gedifferentieerd Neder lands 43 22.6 
Taalmozaïek 32 16.8 
Tekstvaardig Nederlands 26 13.6 
Slagvaardig Nederlands 16 8.4 
Communicatie 15 7.8 
Facetten 7 3.6 
Verrijk je taal 6 3.1 
Taalgroei 5 2.6 
Melopee 4 2.1 
Nederlands 4 2.1 
Taal boeket 2 1.0 
Overige methoden 7 3.6 
Geen methode 23 12.1 

Wat verder in het oog springt, is de frequentie van al wat oudere 
(volgens sommigen verouderde) methoden. Taalmozaïek, Facetten 
en Verrijk je taal lijken nog steeds veel gebruikt te worden. 
Daarentegen lijken nieuwe (of vernieuwende) methoden als 
Fundamentaal, Melopee en Nederlands, nog nauwelijks in de klas 
doorgedrongen. 

Opvallend, tenslotte, is het vrij grote aantal leerkrachten 
dat zegt géén methode te gebruiken (12 %). Dit zou erop kunnen 
wijzen dat er een betrekkelijk grote groep leerkrachten is die 
onvrede heeft over het werken met bestaande methoden. 

Om zicht te krijgen op eventuele verschillen tussen lagere 
en hogere leerjaren van het secundair onderwijs hebben we de 
inspectie-gegevens uitgesplitst naar de onderbouw en bovenbouw 
(tabel 14 en 15). 

Tabel 14 laat zien dat Gedifferentieerd Nederlands, Taalmozaïek 
en Slagvaardig Nederlands de 'bestsellers' zijn in de lagere 
leerjaren van het secundair onderwijs. In de hogere leerjaren 
zijn dit blij keus tabel 15: Tekstvaardig Nederlands, Gedifferentieerd 
Nederlands en Communicatie. 

Het blijkt dat vooral in de hogere leerjaren vaak geen 
methode wordt gebruikt (17 % van de leerkrachten). In de lagere 
leerjaren geeft maar 5 % van de leerkrachten aan géén methode 
te hanteren. Aangezien in de hogere leerjaren vooral literatuur
onderwijs wordt gegeven, lijkt dit beeld overeen te komen met 
de situatie in Nederland: bij literatuuronderwijs wordt over het 
algemeen meer gebruik gemaakt van zelfgemaakt lesmateriaal 
dan bij andere onderdelen van het vak Nederlands (zie ook 
hieronder: Thissen e.a. 1988). 
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Tabel 14: Frequentie van methoden in de leerjaren 1 t/m 3 
van ASO/TSO in het aartsbisdom Mechelen
Brussel (Bron: H. de J onghe ). 

Methode abs. % 
Gedifferentieerd Nederlands 27 34.6 
Taalmozaïek 22 28.2 
Slagvaardig Nederlands 9 11.5 
Melopee 4 5.1 
Verrijk je taal 3 3.8 
Overige methoden 9 11.4 
Geen methode 4 5.1 

Tabel 15: Frequentie van methoden in de leerjaren 4 t/m 6 
van ASO/TSO in het aartsbisdom Mechelen
Brussel (Bron: H. de Jonghe). 

Methode abs. % 
Tekstvaardig Nederlands 26 23.2 
Gedifferentieerd Nederlands 16 14.2 
Communicatie 14 12.5 
Taal mozaïek 10 8.9 
Slagvaardig Nederlands 7 6.3 
Facetten 7 6.3 
Taalgroei 5 4.5 
Overige methoden 8 7.2 
Geen methode 19 16.9 

Bij de tabellen moet aangetekend worden dat we niet weten in 
hoeverre de gebruiksfrequenties representatief zijn voor heel 
Vlaanderen. Bovendien betekent vermelding in een jaarover
zicht niet noodzakelijk dat een methode ook echt door de 
leerlingen gebruikt wordt: sommige leerkrachten hebben titels 
opgegeven die zij alleen zelf gebruiken. 

Behalve over inspectie-gegevens beschikken we over de 
resultaten van een enquête onder 300 leerkrachten naar de 
inhoud en vormgeving van hun literatuuronderwijs (Thissen 
e.a . 1988). Bij de enquête is onder andere gevraagd naar het 
soort leerboek dat leerkrachten hanteerden bij het literatuur
onderwijs. Een kwart van de leerkrachten gaf aan géén leerboek 
te gebruiken. De leerkrachten die dit wel deden, gebruikten 
meestal een algemeen leerboek Nederlands (37 %) of een 
bloemlezing (28 %). Het type leerboek dat in Nederland het 
meest populair is (een literatuurgeschiedenis annex bloem.: 
lezing), komt in Vlaanderen pas op de vierde plaats 



Tabel 16: De gebruikte soort leerboeken hij het geven van 
literatuurlessen (n = 122) (Naar: Thissen e.a. 
1988). 

Soort leerboel, 
Algemeen leerboek Nederlands 
Bloemlezing/te ks tboe k 
Geen leerboek 
Literatuurgeschiedenis & bloemlezing 
Literatuurgeschiedenis & bloemlezing met vragen 
Literatuurgeschiedenis 
Andersoortig leerboek 

% 
37 
28 
25 
12 
8 
3 

11 

Het leerboek is zeker niet allesbepalend voor het literatuuron
derwijs: naast of in plaats van het leerboek wordt veel gebruik 
gemaakt van zelf gemaakt of zelf uitgezocht lesmateriaal. Op 
de vraag naar de mate waarin zij zelf geconstrueerd materiaal 
gebruiken, antwoordde 55 % van de leerkrachten "veel" en 38 % 
"enigermate". Slechts 7 % van de leerkrachten maakt naar eigen 
zeggen niet of nauwelijks gebruik van eigen lesmateriaal 
(Thissen e.a. 1988, 115). 

Het aanbod van taal- en literatuurmethoden is in Vlaande
ren, evenals in Nederland, enorm groot (zie hiervoor Daems 
& Pepermans 1985). Er zijn aanwijzingen dat maar een beperkt 
aantal titels veel gebruikt wordt en dat in ruime mate gebruik 
wordt gemaakt van ander (zelf gemaakt) lesmateriaal. Dit geldt 
voor het secundair onderwijs: voor het lager onderwijs weten 
we niets over het gebruik van methoden. 

2. DE INHOUD VAN TAAL- EN 
LITERA TUURMETHODEN 

2.1. Werkwijze 

Om een beeld te krijgen van de inhoud van taal- en literatuur
methoden in Vlaanderen hebben we, op dezelfde wijze als voor 
Nederland (zie deel I, hoofdstuk 2), een literatuurstudie verricht 
naar publikaties over methoden. De literatuurstudie richtte zich 
op studies die sinds 1980 verschenen zijn en waarin twee of meer 
taal- of literatuurmethoden op een min of meer systematische 
wijze in kaart gebracht worden. Recensies en boekbesprekingen 
van één methode zijn buiten beschouwing gelaten. 
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2.2. Overzicht van de verzamelde literatuur 

Voor Vlaanderen hebben we aanmerkelijk minder schoolboeka
nalyses gevonden dan voor Nederland. We vonden slechts zeven 
studies (voor Nederland 24): kennelijk worden er in Vlaanderen 
minder activiteiten ontplooid op het gebied van schoolboekana
lyse dan in Nederland. 

In tabel 17 presenteren we een overzicht van de studies die 
wij bijeenbrachten. In de tabel vermelden wij per studie: 
1. Auteur(s) en jaar van uitgave; 
2. Aard van de studie: een beschrijvende analyse of een classifi

catie op bepaalde kenmerken; 
3. Het aantal methoden dat geanalyseerd is; 
4. Het onderwijsniveau waarvoor de methoden bestemd zijn: 

LO = lager onderwijs, SO = secundair onderwijs. Waar 
mogelijk vermelden we hier ook de betreffende onderwijs
richtingen en leerjaren; 

5. De motivatie voor de keuze van de geanalyseerde methoden. 
Gaat het om veelgebruikte, recente, vernieuwende methoden 
of zijn er nog andere criteria die bij de keuze een rol hebben 
gespeeld? 

6. Het vakonderdeel of aspect dat onder de loep wordt geno
men. Gaat het om een detailanalyse (bv. van het onderdeel 
'stellen' of van vragen en opdrachten) of wordt de gehele 
methode op allerlei aspecten geanalyseerd? In het laatste 
geval gebruiken we de aanduiding "algemeen". 

7. De aspecten of dimensies die bij de analyse onderscheiden 
zijn. 

8. Conclusies: in de laatste kolom van de tabel hebben we 
genoteerd of de studie afgesloten wordt met algemene 
conclusies met betrekking tot de inhoud van methoden. 

Uit de tabel is af te leiden dat de meeste schoolboekanalyses 
beschrijvend van aard zijn. In sommige gevallen zijn de beschrij
vingen zeer uitvoerig, in andere gevallen wordt volstaan met 
een korte typering per aspect. Alleen Daems (1986) geeft een 
classificatie op een aantal kenmerken. Het aantal methoden dat 
bij de analyses betrokken is, varieert sterk (van 2 tot 46 
methoden), evenals de schooltypen en leerjaren waarvoor de 
methoden bestemd zijn. Voor het lager onderwijs hebben wij 
slechts één studie gevonden (Daems 1986). Ter aanvulling 
hebben we gebruik gemaakt van een beschouwing van 
Pepermans, waarin deze vanuit zijn "beperkte kennis van 
schoolboeken" een aantal "persoonlijke indrukken" geeft over 
veelgebruikte, maar niet nader genoemde taalmethoden voor 
het lager onderwijs (Pepermans 1986 ). 
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Tabel 17: Overzicht van schoolboekanalyscs 

auteur(s) type analyse aantal niveau/ 
methoden leerjaren 

Daems classificatie 7 lo 1 
1986 

12 aso 1+5 
tso 1+5 

Daems& beschrijving 32 aso 1-6 
Pepermans bso 
1985 tso 

vso 

46 idem 

nru~gen c.u. hcschrijving 4 V!iO 1 
198. 

motivatie keuze onderdeel aspecten conclusies 

nieuw of veel algemeen - opbouw 
gebruikt - taalvariëteiten 

- tekst.keuze 
- tckstbeh11ndcling 
- luisteren 
- spreken 
- schrijven 
- spelling 
- spraakkunst 
- differentiatie 

volledige aanbod algemeen - fonncle gegevens 
- opbouw 
" differentiatie 
- taalvariëteiten 
- tekstaanbod 

idem lezen/ - tekstbehandeling 
literatuur - luisteren / praten 

- schrijven 
- spelling 
- spraakkunst 

- recent ulgcmccn 
- tenminste 2 dJn 

verschenen 



Tabel 17 (vervolg) 

auteur(s) type analyse aantal niveau/ motivatie Jceux.e onderdeel aspecten conclusies 
methoden leerjaren 

Smolenacrs & beschrijving 4 vso 1 - recent algemeen 
U~ttcndaele - tenminste 2 dln 
1 85 vcrHChcnen 

Stcrkx & beschrijving 2 vso4 - recent algemeen 
Uyttcndacle - tenminste 2 dln 
1987 verschenen 

Van de Poel beschrijving 7 aso 1 nieuw stellen - algemeen 
1986 tso 1 - schrijfvaardigheid 

- beoordeling 

Cuyvcs beschrijving 5 aso 5 nieuw stellen - algemeen 
1986 tso 5 - schrijfopdrachten 

- tekstgenres 
- normale functionaliicit 
- didactiek 
- evaluatie 

00 .... 



In de meeste studies worden recent verschenen .methoden be
schreven. Waar sprake is van "veelgebruikte" methoden, worden 
geen precieze gebruiksfrequenties genoemd. De analyse van 
Daems & Pepermans (1985) bestrijkt als enige vrijwel het hele 
aanbod van taal- en literatuurmethoden. 

Anders dan in Nederland, waar schoolboekanalyses veelal 
betrekking hebben op één vakonderdeel, hebben de meeste 
Vlaamse studies betrekking op het hele terrein van het 
moedertaalonderwijs. Alleen de bijdragen van Van de Poel 
(1986) en Cuyves (1986) beperken zich tot één vakspecifiek 
onderdeel, namelijk de wijze waarop schrijven of stellen 
behandeld wordt in methoden. We hebben geen afzonderlijke 
studies gevonden naar de wijze waarop mondelinge taalvaardig
heden, lezen en taalbeschouwing in methoden worden 
vormgegeven. Voor het literatuuronderwijs verwijzen we naar 
de bijdrage van Roger ( 1988) aan de Algemene Conferentie van 
de Nederlandse Taal en Letteren 1987. Hoewel hij geen systema
tische analyse van afzonderlijke taal- of literatuurmethoden 
geeft, hebben wij zijn bijdrage wel bij ons onderzoek betrokken. 

De gehanteerde beschrijvings- of beoordelingsmodellen 
lopen uiteen. Bruggen e.a.(1983), Smolenaers e.a.(1985) en 
Sterkx e.a.(1987) zeggen gebruik te maken van het DCN
beoordelingsmodel, maar presenteren hunschoolboekanalyses 
in een doorlopende tekst, zonder afzonderlijke dimensies uit 
dit model zichtbaar te maken. Gegevens over de betrouwbaar
heid van de beschrijving of beoordeling worden nergens 
vermeld. Bovendien bevat geen van de studies algemene conclu
sies met betrekking tot de inhoud of kwaliteit van methoden. 
Het vinden van de grote lijnen in het aanbod in Vlaanderen 
bleek dan ook geen eenvoudige zaak. 

2.3. Resultaten 

Wat valt er uit de verzamelde schoolboekanalyses af te leiden 
omtrent de inhoud van taal- en literatuurmethoden die in 
Vlaanderen in omloop zijn? Evenals in Nederland is er in 
Vlaanderen sprake van een enorme variatie in het aanbod van 
taal- en literatuurmethoden. Qua inhoud en opbouw doen zich 
grote verschillen voor tussen methoden en soms ook binnen 
methoden, tussen delen voor verschillende onderwijsrichtingen 
en leerjaren. Het zal duidelijk zijn dat methoden alleen al 
hierom niet over één kam geschoren kunnen worden. Bij het 
interpreteren van onderstaande gegevens moet dit in het oog 
gehouden worden: er is altijd wel een methode die er uitspringt 
en die niet aan het algemene beeld beantwoordt. 
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Bij het weergeven van de resultaten gaari we op dezelfde wijze 
te werk als in deel I, bij de (Noord-)Nederlandse methoden. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: mondelinge taalvaardigheden, 
stellen, lezen/tekstbegrip, literatuur, taalbeschouwing (incl. grammatica), 
spellen, argumentatievaardigheden, differentiatie en leerstofordening. 

Mondelinge taalvaardigheden 
In de meeste door Daems (1986) geanalyseerde methoden voor 
het lager onderwijs in Vlaanderen ontbreekt afzonderlijke 
aandacht voor de vaardigheid luisteren. Volgens Pepermans 
( 1986) ontbreekt luisteren vaak totaal, of blijft beperkt tot het 
beantwoorden van (gesloten) vragen bij een voorgelezen tekst. 
De aandacht voor spreken beperkt zich veelal tot uitspraak en 
"schoolse" spreekactiviteiten: "soms vind je goedbedoelde 
adviezen in de trant van "Wie spreekt, doet dat in keurige taal 
en niet te zacht" (o.c., 228). Meer functionele spreekactiviteiten 
ontbreken. 

Ook in methoden voor het eerste leerjaar van het secundair 
onderwijs is afzonderlijke aandacht voor luisteren schaars. In 
methoden als Lezerstraal en Slagvaardig Nederlands wordt wel 
aandacht aan luistervaardigheid besteed, maar dit gebeurt 
volgens Daems op een schoolse manier, waarbij men zich vrijwel 
uitsluitend richt op woordelijke reproduktie. Hetzelfde geldt 
voor de meeste methoden voor het vijfde leerjaar van het secun
dair onderwijs. Daarin worden wel meer functionele spreek
activiteiten gevraagd. Het spreekonderwijs zoals dat uit 
methoden voor het eerste leerjaar naar voren komt, is 
uitsluitend gericht op uitspraak en "schoolse" spreekactiviteiten. 

Stellen 
Het stelonderwijs in methoden voor het lager onderwijs in 
Vlaanderen lijkt, afgaande op de analyse van Daems (1986) en 
Pepermans (1986), vrijwel uitsluitend te bestaan uit stelopdrach
ten. De stelopdrachten zijn overwegend schools van aard; 
normaal-functionele opdrachten komen zelden voor in 
methoden. Van een werkelijke steldidactiek, waarbij bij voor
beeld wordt ingegaan op de verschillende stappen in het schrijf
proces, is meestal geen sprake. Naar het oordeel van Pepermans 
is stellen dan ook "het meest verwaarloosde onderdeel, waarbij 
het ontbreken van enige didactiek gewoon schrijnend is" (o.c., 
228). Zijns inziens wordt nergens een bewust gefaseerd 
schrijfproces opgebouwd of aandacht besteed aan doel- en 
publiekgericht schrijven. 

Ook methoden voor het eerste leerjaar van het secundair 
onderwijs bevatten overwegend "schoolse" stelopdrachten 
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(Daems 1986, Van de Poel 1986). Methoden voor het vijfde 
leerjaar geven een meer gevarieerd beeld te zien, blijkens de 
analyses van Daems (1986) en Cuyves (1986). De laatste stelt 
echter vast dat hnieuwe inzichten in het schrijfonderwijs ( ... ) 
slechts in zeer beperkte mate en dan nog in details terug te 
vinden" zijn in methoden voor het vijfde leerjaar. De methoden 
komen er z.i. op het gebied van stelonderwijs magertjes vanaf 
in vergelijking met een aantal (Noord)-Nederlandse methoden 
(o.c., 215). 

Lezen 
Tekstkeuze. In methoden voor het lager onderwijs in Vlaanderen 
is blijkens de analyse van Daems (1986) overwegend sprake van 
een beperkte, "schoolse" tekstkeuze. Slechts twee van de zeven 
door hem geanalyseerde methoden laten een bredere tekstkeuze 
zien, met enige aandacht voor "echte" teksten. Pepermans (1986, 
229) voegt hieraan toe: "Nog steeds worden er voor schoolboe
ken hspeciale" teksten geschreven, met alle kenmerken vandien: 
noch fictioneel, noch niet-fictioneel, gezochte woordkeuze, 
onechte situaties, totaal levenloze personages ( ... ), schoolse 
schrijftaal enz.( ... ) Niet-fictionele teksten van buiten de school 
zijn zeer zeldzaam." De door Daems geanalyseerde methoden 
voor het secundair onderwijs laten qua tekstkeuze een ge
varieerder beeld zien. Naast methoden met een "schools" tekst
aanbod zijn er ook methoden met een breder tekstaanbod (aan
dacht voor "echte" teksten, fictie, non-fictie, jeugdliteratuur). 

Tekstbehandeling. Oàk de tekstbehandeling in methoden voor 
het lager onderwijs in Vlaanderen is overwegend tttraditioneel" 
van aard: het leesonderwijs bestaat uit teksten, gevolgd door 
lexicale, reproduktieve en produktieve vragen. Van een 
werkelijke leesmethodologie, met daarbij vragen gericht op 
beoordeling en integratie, is vrijwel nooit sprake (Daems 1986). 
Ook volgens Pepermans (o.c., 229) wordt lezen nog vaak herleid 
tot het beantwoorden van een reeks tekstafhankelijke en 
grotendeels gesloten vragen bij een tekst. Of leerlingen hiermee 
zelfstandig leren omgaan met teksten, dat wil zeggen teksten 
leren kiezen, lezen, begrijpen, beoordelen en integreren, 
betwijfelt hij. 

Ook methoden voor het eerste en het vijfde leerjaar van 
het secundair onderwijs laten over het algemeen een traditionele 
tekstbehandeling zien: leesteksten, gevolgd door lexicale, 
reproduktieve en produktieve vragen. De methoden Lezerstraal 
en Tekstvaardig Nederlands nemen volgens Daems een uitzonde
ringspositie in; hierin is zijns inziens sprake van een werkelijke 
leesmethodologie. 
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Literatuur 
Voor literatuuronderwijs kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen geïntegreerde taalmethoden en specifieke literatuurboe
ken. 

De wijze waarop (jeugd)literatuur in geïntegreerde taalmethoden 
behandeld wordt, is hierboven al aan de orde gekomen bij 
"lezen". Daar werd geconstateerd dat het leesonderwijs, wanneer 
we afgaan op de schoolboekanalyses, over het algemeen 
gekenmerkt wordt door het ontbreken van een leesmethodologie 
en door een zeer "schoolse" tekstkeuze. Het eerste wordt 
onderschreven door Roger (1988, 52): zijns inziens zijn er maar 
weinig taalmethoden die een leesmethode of een algemene 
houding tegenover literatuur leren. Het literatuuronderwijs 
lijkt vooral te bestaan uit teksten-met-vragen-en-opdrachten. 
De kwaliteit van die opdrachten is "soms zeer bedroevend: nog 
vaak vind je alleen maar tekstafhankelijke vragen, waarbij dan 
nog een meerderheid van deze vragen cognitief of convergent 
is" (o.c., 52). 
Wat de tekstkeuze betreft is er naar het oordeel van Roger 
echter een evolutie zichtbaar. Er zijn methoden met een 
traditionele, zeer "literaire" tekstkeuze, die uitsluitend teksten 
behandelen die tot de canon behoren, maar er zijn ook methoden 
waarin triviaalliteratuur sterk aanwezig is. Het is volgens Roger 
zeker niet zo dat alle min of meer progressieve, moderne teksten 
in methoden ontbreken. "De oude literatuur ( ... ) krijgt veel 
minder plaats dan vroeger; de traditie van de systematische 
literatuurgeschiedenis is aan het verzwakken." (o.c., 52). Boven
dien heeft de jeugdliteratuur zich een plaats verworven in de 
leerboeken tot en met het derde leerjaar. 

De tweede categorie, de specifieke literatuurboeken, omvat een 
bonte verzameling uitgaven: bloemlezingen, leerboeken, 
tekstboeken, werkboeken, tijdschriften over jeugdliteratuur, 
monografieënreeksen en literatuurgeschiedenissen. Daems & 
Pepermans (1985) inventariseerden in totaal 46 titels die in 1984 
in schoolboekenfondsen van uitgevers voorkwamen. In deze 
verzameling is door ons geen eenheid te ontdekken. 

Taalbeschouwing 
Van de methoden voor het lager onderwijs in Vlaanderen weten 
we niet veel méér dan dat zij veel aandacht besteden aan 
traditionele schoolgrammatica en niet of nauwelijks aan een 
wat ruimere taalbeschouwingofaan pragmatische aspecten van 
taal (Daems 1986). Volgens Pepermans ( 1986, 228) krijgt de 
traditionele schoolspraakkunst vaak "een buitensporig groot 
deel van ruimte en aandacht" in de methoden, terwijl de 
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didactiek van dit onderdeel te wensen overlaat of zelfs 
ontbreekt. Zijns inziens blijft de spraakkunst veelal beperkt tot 
"het toepassen van truukjes zonder veel inzicht", waarbij 
compleet voorbijgegaan wordt aan de intuïtieve grammaticale 
kennis waarover de leerling al beschikt. Andere vormen van 
taalbeschouwing dan tradîtionele grammatica komen volgens 
Pepermans in methoden zo goed als niet voor. 

Daems laat zien dat methoden voor het eerste leerjaar van 
het secundair onderwijs in Vlaanderen zich over het algemeen 
beperken tot de traditionele grammatica. In methoden voor het 
vijfde leerjaar is er enige aandacht voor een ruimere taalbe
schouwing (bij voorbeeld voor pragmatische aspecten en 
taalvariëteiten). 

S.pellen 
De door Daems geanalyseerde methoden voor het lager 
onderwijs in Vlaanderen laten overwegend een "traditionele" 
benadering van het onderdeel spelling zien: in de meeste 
methoden is sprake van geïsoleerde spellinginstructie en -
oefeningen, met als nadeel dat dit gemakkelijk kan leiden tot 
systeemscheiding: leerlingen kunnen het geleerde alleen 
toepassen binnen het kader waarin het geleerd is (Daems & 
Pepermans 1985). Spellinginstructie die gebaseerd is op 
woordfrequentie, met meer realistische doelstellingen en minder 
schoolse werkvormen, komt minder vaak voor. 
Pepermans (1986) constateert dat spelling nog vaak een 
buitensporig groot deel van de aandacht en ruimte krijgt in 
taalmethoden voor het lager onderwijs, wat z.i. een vertekening 
geeft van het "vak" Nederlands. Didactisch gezien laat het 
spellingonderwijs z.i. te wensen over ("Reeksen dicteezinnen 
kan je toch moeilijk een ernstige didactiek noemen!"), al zijn 
er woordpakketten en algoritmen ontwikkeld. 
Ook in de door Daems geanalyseerde methoden voor het eerste 
en het vijfde leerjaar van het secundair onderwijs in Vlaanderen 
is overwegend sprake van "traditioneel" spellingonderwijs, met 
"schoolse" werkvormen en geïsoleerde spellinginstructie en -
oefeningen. In sommige methoden, bij voorbeeld in Taalmozaïek 
Leerpakket voor het vierde leerjaar, blijft het spellingonderwijs 
beperkt tot af en toe wat tips en oefeningen (Sterckx & 
Uyttendaele 1987, 73). 

Argumentatievaardigheden 
Of methoden voor het secundair onderwijs aandacht besteden 
aan argumentatievaardigheden, en zo ja, op welke wijze, is ons 
niet bekend: geen van de schoolboekanalyses besteedt hier 
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expliciet aandacht aan. Sommige methoden bieden oefening 
in het analyseren en zelf schrijven van verschillende tekstsoor
ten, waaronder beïnvloedende en activerende teksten (o.a. 
Taalmozaïek Leerpakket 4, vgl. Sterckx & Uyttendaele 1987, 72). 

Differentiatie 
Methoden die in het Vlaamse lager onderwijs veel gebruikt 
worden, besteden geen aandacht aan interne differentiatie, zo 
blijkt uit de analyse van Daems (1986). In methoden voor het 
eerste leerjaar van het secundair onderwijs wordt wel gedifferen
tieerd, maar volgens een model dat naar het oordeel van Daems 
minder geschikt is voor het moedertaalonderwijs (bij voorbeeld 
het BHV-model: Basisstof-Herhalingsstof-Verrijkingsstof). Van 
meer gevarieerde, aangepaste vormen van differentiatie is alleen 
sprake in de methode Lezerstraal. In methoden voor het vijfde 
leerjaar van het secundair onderwijs wordt soms wel, soms niet 
gedifferentieerd. 

Leerstofordening 
De leerstof in methoden voor het lager onderwijs is overwegend 
cursorisch-thematisch geordend. Volgens Daems (1986) 
geschiedt dit veelal op een nogal artificiële manier en is er 
veeleer sprake van "schijn-cursorisch-thematisch". Volgens 
Pepermans (1986) is er sprake van een "steeds wederkerende 
zgn. 'concentrische' opbouw van veel methodes: een thema wordt 
ingeleid via een lees te kst, en daarachter komen dan oefeningen 
i.v.m. spelling, woordleer, zinsleer, spreken, stellen e.d. (al dan 
niet in een vaste volgorde). Hier en daar slagen de auteurs er 
al eens in om het verband met het thema min of meer te 
behouden." (o.c., 229). 

Methoden voor het eerste leerjaar van het secundair 
onderwijs zijn overwegend "thematisch" te noemen. Methoden 
als Communicatie en Slagvaardig/Tekstvaardig Nederlands zetten de 
thematische ophouw niet voort in de hogere leerjaren, maar 
vervangen deze door een cursorisch-thematische opbouw (zie 
hiervoor Daems 1986). 

2 .4. Samenvatting 

Om de vraag naar de feitelijke inhoud van taal- en literatuur
methoden in Vlaanderen te beantwoorden, bespraken wij in dit 
hoofdstuk de uitkomsten van een zevental schoolboekanalyses. 
De analyses waren, vergeleken met die in Nederland, gering 
in aantal en globaal van aard. 

De uitkomsten zijn redelijk eenduidig: het taalonderwijs 
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in methoden voor het lager en secundair onderwijs wordt 
overwegend gekarakteriseerd als "traditioneel" en "schools" qua 
vorm en inhoud. De aandacht voor mondelinge taalvaardigheden 
lijkt over het geheel genomen schaars te zijn en vooral gericht 
op "schoolse" spreek- en luisteractiviteiten. Het stelonderwijs 
lijkt vrijwel uitsluitend te bestaan uit schoolse, niet-functionele 
stelopdrachten. Het lees- en literatuuronderwijs laat zowel qua 
tekstkeuze als tekstbehandeling te wensen over; een werkelijke 
leesdidactiek ontbreekt. Het taalbeschouwingsonderwijs beperkt 
zich voornamelijk tot traditionele grammatica; voor taalbe
schouwing-in-brede-zin is weinig aandacht. En ook het 
spellingonderwijs laatoverwegendeen traditionele benadering 
zien, met schoolse werkvormen en geïsoleerde oefeningen. 
Tenslotte zijn ook de toegepaste differentiatievormen en de 
ordening van de. leerstof aan kritiek onderhevig. 

3. EEN EVALUATIE VAN TAAL- EN 
LITERA TUURMETHODEN 

Wat zijn de belangrijkste knelpunten met betrekking tot de 
inhoud van me.thoden? Ter beantwoording van deze vraag zijn 
interviews gehouden met zeven deskundigen op het gebied van 
het onderwijs in het Nederlands: lerarenopleiders, leerplanont
wikkelaars en onderzoekers. Van deze interviews wordt in dit 
hoofdstuk kort verslag gedaan. Getracht wordt een beeld te 
schetsen van knelpunten en problemen die zich volgens de 
respondenten in methoden voordoen. 

3.1. Werkwijze 

Bij de interviews met de Vlaamse deskundigen zijn we op 
dezelfde wijze te werk gegaan als bij de interviews met de 
Nederlanders. Deze werkwijze is beschreven in deel Ivan dit 
rapport (hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.). De interview leidraad is 
opgenomen in bijlage II. 

In totaal hebben wij zeven Vlaamse deskundigen geïnter
viewd. Met drie van hen is gesproken over methoden voor het 
lager onderwijs. Bij deze gesprekken zijn de vakonderdelen 
stellen, lezen, grammatica/taalbeschouwing, spreken en 
luisteren, spelling en woordenschat aan de orde gekomen. Ook 
is met een deskundige gesproken over de methoden voor 
aanvankelijk lezen. 

Over de methoden voor het secundair onderwijs is gesproken 
met vier deskundigen. De vakonderdelen stellen, taalbeschou-
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wing en literatuur zijn hierbij nader besproken. Iri een enkel 
geval is aan twee deskundigen samen één interview afgenomen. 
Bijlage I bevat een lijst van respondenten. 

De respondenten hebben de leidraad van tevoren toege
stuurd gekregen, zodat zij zich op het gesprek konden voorbe
reiden. De gemiddelde gespreksduur is twee uur geweest. De 
gesprekken zijn op . een cassetteband opgenomen. Elke 
respondent ontving een verslag van het interview en kreeg de 
gelegenheid dit verslag te autoriseren. 

3.2. Knelpunten met betrekking tot methoden 

In de interviews zijn verschillende aspecten van methoden ter 
sprake gekomen. Allereerst bespreken we de vakonderdelen 
mondelinge taalvaardigheid, stellen, lezen, literatuur, taalbeschouwing 
en spelling die met deskundigen nader besproken zijn. Aanslui
tend worden de andere onderdelen van de vragenlijst besproken, 
eerst voor het lager onderwijs daarna voor het secundair 
onderwijs. De nadruk ligt steeds op de mening van de des
kundigen betreffende de wenselijke inhoud van methoden. Er 
wordt geen opsomming gegeven van hoe vaak een probleem 
door deskundigen is genoemd. Per aspect wordt steeds een 
samenvatting gegeven van de belangrijkste bezwaren of 
voorstellen ter verbetering die in de gesprekken aan de orde 
zijn gekomen. Voor zover van toepassing warden de ze aspecten 
gerelateerd aan de uitkomsten van de schoolboekanalyses (zie 
hiervoor hoofdstuk 2). 

Mondelinge taalvaardigheid 
Wat betreft de mondelinge taalvaardigheid wordt gesteld, zoals 
ook uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 naar voren is 
gekomen, dat spreekvaardigheid in methoden voor het lager 
onderwijs zich voornamelijk beperkt tot uitspraak. Bij 
luistervaardigheid gaat het vooral om begrijpend (reprodu
cerend) luisteren. Met betrekking tot dit vakonderdeel worden 
verschillende wensen kenbaar gemaakt. Er moet meer variatie 
in gespreksvormen worden aangeboden (discussie, overleg e.d.). 
Er moet aandacht zijn voor communicatieve aspecten van 
spreken. Leerlingen moeten leren spreken onder verschillende 
omstandigheden met verschillende doelen. Hetzelfde geldt voor 
de luistervaardigheid. Er moet aandacht komen voor luister
doelen en·-modus. Kritisch en beoordelend luisteren en luisteren 
in gesprekken moeten meer aan bod komen. Volgens de 
respondenten is er geen enkele methode die aan deze eisen 
voldoet. 
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Mondelinge taalvaardigheid in methoden voor het secundair 
onderwijs is in geen van de interviews ter sprake gekomen. 

Stellen 
Wat betreft het stelonderwijs in methoden voor het lager 
onderwijs wordt opgemerkt dat dit voornamelijk bestaat uit 
stelopdrachten. Dit stemt overeen met onze bevindingen in 
hoofdstuk 2. Een deskundige merkt op dat dit vakonderdeel 
stiefmoederlijk in methoden wordt behandeld. Schrijfdoelen 
worden niet geformuleerd. Er is geen aandacht voor het 
schrijfproces. Er wordt nog altijd vanuit gegaan dat een tekst 
in één keer goed moet zijn. 

Zowel de opdrachten als de opdrachtsvormen dienen 
verbeterd te worden. De opdrachten moeten zinvol zijn voor 
de leerlingen en ontleend aan de realiteit. De verschillende 
fasen van het schrijfproces moeten aangeboden en geleerd 
worden, met expliciet aandacht voor revisie van de eigen 
teksten. 

Het stelonderwijs in methoden voor het secundair onderwijs 
is voornamelijk traditioneel van aard, met veel aandacht voor 
(formele) produktkenmerken (spelling, grammatica, woordkeus). 
Weinig aandacht is er voor doelgericht schrijven en voor het 
schrijfproces. De onderwerpen en opdrachtsvormen die aan de 
orde komen, zijn gevarieerd. 

De deskundige acht het wenselijk dat er meer aandacht wordt 
gegeven aan het proces van schrijven. De schrijfprocedures 
moeten aangepast zijn aan de specifieke opdrachten. Methoden 
die voldoen aan deze eisen zijn er niet. 

Aanvankelijk lezen 
De vragenlijst is ook doorgenomen met een deskundige op het 
gebied van het aanvankelijk lezen. Net als in het Nederlandse 
deel van het rapport is ook hier de methode Veilig leren lezen 
besproken. De respondent bleek zeer tevreden over deze 
methode: knelpunten zijn niet aan de orde gesteld. 

Lezen 
Het vakonderdeel lezen wordt, zowel in de literatuur als door 
de deskundige uit het lager onderwijs, getypeerd als voorname
lijk bestaande uit teksten-met-vragen. Oefeningen in het 
hanteren van verschillende leesstrategieën ontbreken. 
Leerlingen krijgen te weinig goede leeskansen. 

Wenselijk wordt geacht dat leerlingen in de gelegenheid 
worden gesteld om teksten vanwege de inhoud te lezen. Leerlin
gen moeten iets nieuws uit teksten kunnen halen en met elkaar 
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over de inhoud van deze teksten kunnen praten. Methoden 
zouden authentieke teksten moeten aanbieden. Verder is van 
belang dat leerlingen leren verschillende leesstrategieën te 
hanteren. 

De deskundige uit het secundair onderwijs bevestigt het 
beeld uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2: dit vakonder
deel bestaat voornamelijk uit teksten met (vooral reproduktieve) 
vragen. Het aanbod van teksten in methoden voor de eerste 
leerjaren van het secundair onderwijs tracht aan te sluiten bij 
de interessesfeer van de leerlingen, in de hoogste leerjaren 
gebeurt dit veel minder. Daar is sprake van een disciplinaire 
benadering in de tekstkeuze, deze wordt vooral literair
historisch bepaald. Verder worden in de meeste methoden de 
teksten gekoppeld aan woordverklaring. 

De deskundige stelt drie eisen aan het vakonderdeel lezen. 
Methoden moeten een breed aanbod van teksten geven. Naast 
het begrijpen van teksten moeten methoden ook aandacht 
schenken aan het leren beoordelen van teksten. Leesstrategieën 
moeten worden aangeleerd. Door het tekstaanbod en de tekstbe
handeling zouden met_hoden een bijdrage moeten leveren om 
leerlingen te motiveren tot lezen. Wat deze eisen betreft zijn 
verschillende recente methoden aanzienlijk verbeterd. 

Literatuur 
Over dit vakonderdeel is alleen gesproken met deskundigen uit 
het secundair onderwijs. In tegenstelling tot Nederland is het 
onderdeel literatuur in Vlaanderen overwegend binnen 
totaalmethoden opgenomen. De deskundigen stellen dat er geen 
duidelijke tendens is in methoden voor het vakonderdeel 
literatuur. Dit sluit aan bij de analyse van literatuurmethoden 
in hoofdstuk 2. Enerzijds wordt in methoden het literatuuronder
wijs traditioneel-historisch vorm gegeven, anderzijds zijn hier 
en daar nieuwe inzichten met betrekking tot literatuur en litera
tuuronderwijs verwerkt (o.a. aandacht voor leefwereld van de 
leerlingen, literatuursociologie enreceptie-esthetica). In afwij
king van de literatuur in hoofdstuk 2 wordt opgemerkt dat in 
een aantal methoden expliciete, systematische literatuurge
schiedenis weer terug lijkt te komen. Verder wordt opgemerkt 
dat in methoden betrekkelijk veel gedichten worden aangebo
den. Er wordt in methoden een breuk ten aanzien van jeugdlite
ratuur geconstateerd in het vierde leerjaar van het secundair 
onderwijs. Vanaf dat jaar wordt alleen 'literatuur' gegeven. 

De volgende wensen worden kenbaar gemaakt. Methoden 
moeten een ruim tekstaanbod laten zien. Tevens moeten zij een 
systematiek bieden die overzichtelijk is voor leerlingen. Er moet 
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rekening gehouden worden met functies van literatuur voor 
leerlingen en met functies van literatuur als systeem. Methoden 
zouden opdrachten moeten bieden die evaluatief en divergerend 
denken stimuleren. De deskundigen vinden Tekstvaardîg Neder
lands een redelijk goede methode wat betreft het onderdeel 
literatuur. 

Taalbeschouwing 
In methoden voor het lager onderwijs bestaat taalbeschouwing 
alleen uit traditionele grammatica. De deskundige uit het lager 
onderwijs vindt dat traditionele grammatica vervangen moet 
worden door taalbeschouwing-in-brede-zin, waarbij onder 
andere aandacht besteed zou moeten worden aan communicatie
ve aspecten van taal (informatie-overdracht, persoonlijke 
uitdrukking). De grammatica moet aansluiten bij de intuïtieve 
grammaticale kennis van de leerlingen. 

De respondenten voor het secundair onderwijs bevestigen 
de in de literatuur aangetroffen conclusies met betrekking tot 
taalbeschouwing in methoden voor het secundair onderwijs: in 
de eerste leerjaren omvat taalbeschouwing vrijwel uitsluitend 
traditionele grammatica. In de laatste twee leerjaren worden 
traditionele taalkundige onderwerpen systematisch behandeld. 
De deskundigen vinden het wenselijk dat de traditionele 
grammatica in de eerste leerjaren wordt beperkt tot datgene 
wat leerlingen praktisch nodig hebben voor bijvoorbeeld 
spelling. Verder is het van belang taalbeschouwing te verbreden. 
De exclusieve aandacht voor traditionele taalkunde zou 
vervangen moeten worden door aandacht voor 'moderne' 
taalkunde (met aandacht voor sociale aspecten en taalvariëteiten 
e.d.). Het is wenselijk dat taalbeschouwing geïntegreerd wordt 
binnen alle vakonderdelen. Vanaf het derde leerjaar zou 
taalbeschouwing ook cursorische delen moeten bevatten. 

Spelling 
Dit onderdeel is alleen besproken met een deskundige uit het 
lager onderwijs. Net als in het literatuuronderzoek in hoofdstuk 
2 naar voren is gekomen, wordt ook hier opgemerkt dat dit 
onderdeel voornamelijk het correct leren spellen beoogt. Verder 
wordt gesteld dat er steeds meer met woordpakketten gewerkt 
wordt. Het spellingonderwijs is weinig speels en er zit weinig 
variatie in werkvormen en oefeningen. Het is nodig dit saaie 
onderdeel aantrekkelijker te maken voor leerlingen. 

Leerstof ordening 
In methoden voor het lager onderwijs is geen echte samenhang 
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tussen verschillende onderdelen zoals spelling, luisteren, 
schrijven, praten en lezen. Daardoor wordt het aanbod erg 
versnipperd. Een deskundige uit het lager onderwijs geeft de 
voorkeur aan een thematisch-cursorische ordening. Verschillen
de onderdelen zouden in een thematisch samenhang moeten 
worden aangeboden. Een aantal vaardigheden, bij voorbeeld 
spelling, zou cursorisch aan bod moeten komen. Een andere 
deskundige stelt vast dat de vaste opeenvolging van de huidige 
methoden wel tegemoet komt aan een behoefte aan voorspel
baarheid en zekerheid bij leerlingen. 

De deskundigen uit het secundair onderwijs zijn over het 
algemeen niet tevreden over de ordening in methoden. Volgens 
een deskundige zijn de meeste methoden te karakteriseren als 
schijn-thematisch. Bij de verschillende delen die rond een 
bepaald thema zijn opgebouwd, komen zaken aan de orde die 
vaak geen enkel verband hebben met het thema. Vaak is de 
ordening cursorisch, waarbij de cursus in mootjes is gehakt. Bij 
elk thema is dan iets van de cursus ondergebracht, maar dit 
wordt niet als cursorisch gepresenteerd. 

Een ander bezwaar van de huidige ordening is dat het 
onderwijs beroofd wordt van een stuk soepelheid. Docenten 
worden enorm vastgelegd door de methoden. Het is moeilijk 
er iets anders bij te halen dat meer gericht is op de specifieke 
onderwijsbehoeften, bij voorbeeld op het gebied van spelling. 

Als voordeel van de huidige ordening in methoden wordt 
opgemerkt dat deze de docenten wel houvast geeft. Een deskun
dige merkt echter op dat de ordening voor leerlingen compleet 
onoverzichtelijk is. De meeste deskundigen spreken hun 
voor keur uit voor een thematisch-cursorische ordening. Bij een 
thema moeten dan activiteiten aangeboden worden die niet 
alleen abstract, maar ook aan de oppervlakte samenhangen. Op 
deze manier worden activiteiten ook voor leerlingen zinvol 
gemaakt. Daarnaast moeten systematische cursussen voor een 
aantal vakonderdelen worden aangeboden (bij voorbeeld voor 
spraakkunst en bepaalde onderdelen van literatuuronderwijs). 
Bij literatuur wordt een chronologische ordening noodzakelijk 
en onvermijdelijk geacht. Een probleem is hier echter hoe een 
verband tussen literatuur en taalvaardigheid wordt gelegd. 

Differentiatie 
Volgens de respondenten zijn de toegepaste differentiatie
mogelijkheden in het lager onderwijs allesbehalve ideaal. Een 
deskundige wijst erop dat de organisatie van het onderwijs een 
groot compromis is. De taalmethoden vormen een exponent 
van dit compromis. Bij het maken van leermiddelen is het 
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volgens hem niet mogelijk om met de beginsituatie van alle 
scholen, leerkrachten en leerlingen rekening te houden. Het 
BHV-model (basis-, herhalings-, verrijkingsstof) wordt niet 
hanteerbaar geacht. Differentiatie moet niet door methoden 
worden opgelegd, maar in handen zijn van de leerkracht. Deze 
moet keuzes kunnen maken voor differentiatie naar aanleg, 
interesse, niveau en onderwerpen bij thema's. 

Methoden voor het secundair onderwijs bieden weinig 
houvast voor differentiatie. Gesteld wordt dat dit komt door 
de wazige indicaties van de leerplannen. Er moet een minimum
curriculum worden vastgesteld. Ook deze deskundigen vinden 
het BHV-model niet adequaat. De opdrachten zijn alle van 
dezelfde aard en differentiatie is didactisch niet uitgewerkt. 
Soms blijken leerlingen zelfs beter te scoren op de extra-stof 
dan op de basisstof. Methoden moeten leerstof aanbieden 
waaruit de leerkrachten keuzes kunnen maken voor differentia
tie naar interesse, behoefte en mogelijkheden van leerlingen. 

Handleidingen 
Naar aanleiding van de vraag of de handleidingen bij de 
methoden voor het lager onderwijs adequaat zijn, worden de 
volgende opmerkingen gemaakt. Handleidingen geven weinig 
ruimte, ze werken erg verstarrend. Ze zijn dik, duur en te 
uitvoerig. Van de principes in de inleiding vindt men in de 
handleiding niets meer terug. Er worden geen leerlijnen 
aangegeven. Diverse aanpakken ontbreken. Er wordt veel 
theorie gebruikt om voor de handliggende dingen te vertellen. 
Er wordt te weinig op de achtergrond van oefeningen ingegaan. 
Het zijn voornamelijk gebruiksaanwijzingen met een stuk 
pedagogisch-didactisch jargon. 

Eén van de deskundigen wil de betekenis van een handlei
ding relativeren. Onderzoek toont aan dat bij het gebruik van 
een nieuwe methode de handleiding vrij rigoureus wordt 
gevolgd, later is dit niet meer zo. 

De deskundigen uit het secundair onderwijs kaarten 
verschillende aspecten aan ter verbetering van de handleiding. 
In de eerste plaats moet een handleiding attenderen op 
longitudinaal mee te nemen aandachtspunten, op lange termijn 
doelen en de relatie tussen deze doelen en de concrete werkstof. 
Ook moeten wegen voor differentiatie worden aangegeven. 

In de tweede plaats moet een handleiding de leraar 
vakinhoudelijk houvast bieden. Er moeten veel suggesties voor 
werkvormen en het actualiseren van teksten gegeven worden. 
Ook moet worden aangegeven hoe verbanden gelegd kunnen 
worden met praktische vaardigheden. Een handleiding moet 

94 



uitvoeriger zijn dan het leerlingenboek. 
Een goede handleiding maken kost veel tijd en geld, wat 

commercieel niet haalbaar lijkt te zijn. Dit is volgens de 
respondenten één van de oorzaken dat handleidingen zo slecht 
zijn. 

Doelstellingen 
Het is wisselend per methode of doelstellingen in het lager 
onderwijs expliciet worden geformuleerd. Wel wordt opgemerkt 
dat de doelstellingen meer in gewone taal gepresenteerd moeten 
worden en minder in een pedagogisch jargon. Verder worden 
er te veel en te schoolse doelstellingen gepresenteerd. 
Volgens de deskundigen is het niet altijd wenselijk of haalbaar 
om doelstellingen voor leerlingen te formuleren. Dat hangt af 
van de leeftijd en het vakonderdeel. Het is de taak van de 
leerkracht aan leerlingen te vertellen waarom ze iets moeten 
leren. 

Over het algemeen worden in methoden voor het secundair 
onderwijs doelstellingen geformuleerd. De recente methoden 
vermelden ze vrij expliciet. Eén deskundige is geen voorstander 
van expliciete doelstellingen voor het vak Nederlands. Men drijft 
gauw af in de richting van irrelevante dingen. Dieperliggende 
doelen, die niet zo makkelijk in operationele termen te vangen 
zijn, krijgen dan amper aandacht. 

Over de wenselijkheid van expliciete doelste.llingen voor 
leerlingen wordt door de deskundigen verschillend gedacht. 
Doelstellingen horen in een handleiding thuis. De leraar kan 
ze overbrengen aan de leerlingen. Op papier maken doelstellin
gen een onmogelijke, gekunstelde indruk. Een andere 
deskundige merkt op dat, op voorwaarde dat er niet te didactisch 
tegenover leerlingen gedaan wordt, explicitering van doelstel
lingen voor leerlingen geen kwaad kan. 

Leerlijn 
Gevraagd is of er in de methoden voor de onder- en de boven
bouw van het lager onderwijs een duidelijke leerlijn te vinden 
is. Wat betreft sommige onderdelen zoals spelling en grammati
ca, valt er volgens de respondenten in sommige methoden wel 
een leerlijn te ontdekken. Over het algemeen is er volgens de 
deskundigen echter amper sprake van een leerlijn. De methoden 
zijn interpretaties van de leerplannen. De leerlijn in deze 
leerplannen is zeer toevallig. Er wordt heel oppervlakkig en 
kwantitatief vermeld wat er moet gebeuren. Er zijn methoden 
die dingen verwaarlozen of dingen overaccentueren. Er 
ontbreekt een opbouw door de jaren heen, met name voor lezen 
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en schrijven. Op de vraag of er in de methoden voor de onder
en bovenbouw van het secundair onderwijs een duidelijke 
leerlijn aanwezig is, moet tussen verschillende methoden onder
scheid gemaakt worden. In de methoden van voor 1970 zit geen 
duidelijk leerlijn wat betreft de leerstof en ook in de eerste 
generatie schoolboeken van na 1970 is er een gebrek aan 
longitudinale inzichten. In de laatste generatie schoolboeken 
is wel aandacht voor de leerlijn. 

Eén van de deskundigen oppert dat er de laatste 20 jaar 
meer vernieuwing in de laagste klassen van het secundair 
onderwijs is geweest dan in de hogere klassen. Dit zou zich 
weerspiegelen in de methoden. Het verschil tussen de lagere 
en hogere klassen lijkt alleen te zitten in de onderwerpen en 
iets moeilijker taalgebruik. Er ligt weinig systeem of theorie 
ten grondslag aan de leerlijn in methoden. De leerlijn zou veel 
rneer gericht moeten zijn op het ontwikkelen van vaardigheden. 

Verhouding vakonderdelen 
Het vakonderdeel lezen kan volgens de deskundigen eventueel 
iets minder aandacht krijgen in methoden voor het lager 
onderwijs. Evenals de Nederlandse deskundigen vinden de 
Vlaamse deskundigen dat stellen meer aandacht verdient in 
methoden. De voorkeur van één van de deskundigen gaat hierbij 
uit naar tekstbewerking waarbij de ontwerpversies van de 
leerlingen de leerstof vormen. Hij pleit voor meer aandacht 
voor stellen waarbij vooral de deelvaardigheden aan bod moeten 
komen. Ook moet er meer ruimte komen voor spreek- en luisteron
derwijs in methoden; daar wordt nu amper aandacht aan besteed. 
De aandacht voor de onderdelen spelling en grammatica zou terug
gebracht kunnen worden. Eén deskundige geeft de voorkeur 
aan taalbeheersing in plaats van formele spraakkunst. Ook vindt 
hij dat de woordenschat/essen bij schrijf-, lees-, spreek- en 
luisteronderwijs en taalbeschouwing opgenomen zouden kunnen 
worden. 

Voor het vakonderdeel lezen (inclusiefliteratuur) zou minder 
ruimte gereserveerd kunnen worden in methoden voor het 
secundair onderwijs. De invulling van dit vakonderdeel zou zich 
niet moeten beperken tot schriftelijk gepresenteerde teksten: 
ook visueel materiaal zou kunnen worden aangeboden. 
Daarnaast moet er zowel voor fictie als voor non-fictie plaats 
zijn. De vakonderdelen stellen en mondelinge taalvaardigheid krijgen 
in methoden te weinig aandacht. Vaak krijgen beide onderdele.n 
ook niet de juiste aandacht. Spreken en luisteren zouden geïnte
greerd moeten worden met andere onde.rdelen. 
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Integratie vakonderdelen 
Integratie is wenselijk volgens de deskundigen uit het lager 
onderwijs. Met name spreken, lezen en schrijven zouden 
geïntegreerd kunnen worden. Dit gebeurt in sommige methoden 
voor het secundair onderwijs, maar zou ook in methoden voor 
het lager onderwijs moeten gebeuren. Ook zou integratie met 
andere vakken kunnen plaatsvinden. 

De deskundigen uit het secundair onderwijs vinden 
integratie niet voor alle vakonderdelen wenselijk. Voor de 
vooropgestelde doelen en motivatie van leerlingen kan 
integratie zinvol zijn. Integratie moet beter ontwikkeld worden 
en planmatig gebeuren, het moet niet kunstmatig zijn. Litera
tuurgeschiedenis en bepaalde technieken voor stellen moeten 
op een cursorische manier worden aangepakt. 

Evaluatie 
Volgens een deskundige uit het lager onderwijs is er een gebrek 
aan leerdoelgerichte toetsen. Veel heeft te maken met 
vaardigheden en weinig met kennis, waardoor een groot deel 
van het moedertaalonderwijs moeilijk te evalueren is. In de 
lagere school heb je te rnaken met een stuk spontane taalontwik
keling waar je geen greep op hebt. Veel aspecten zijn moeilijk 
te meten, toch zouden deze aspecten geëvalueerd moeten 
worden. 

Ook de deskundigen uit het secundair onderwijs spreken 
hun onvrede uit over de evaluatiemiddelen. Opgemerkt wordt 
dat methoden meer toetsen zouden moeten opnemen, maar dan 
als model. Toetsen moeten in relatie blijven staan tot het 
onderwijsleerproces dat in de klas heeft plaatsgevonden. De 
aanwijzingen voor evaluatie zijn vaak weinig systematisch en 
weinig doordacht. Men baseert zich te weinig op kennis die door 
wetenschappelijk onderzoek is onderbouwd. Bij de taalvaardig
heden, bij literatuur en literatuurgeschiedenis zouden methoden 
criteria moeten bevatten waaraan leerlingen en leerlingproduk
ten moeten voldoen. 

Aan si uiting 
In de vragenlijst is een aantal vragen opgenomen dat betrekking 
heeft op aansluitingsproblemen in verband met methoden. In 
de onderstaande samenvattingen wordt verslag gedaan van 
verschillende aspecten van aansluiting. Er is gesproken over 
de aansluiting van methoden op het ontwikkelingsniveau van 
de leerlingen en over de aansluiting tussen methoden voor het 
lager- en secundair onderwijs. De deskundigen uit het secundair 
onderwijs zijn ook vragen voorgelegd over de aansluiting tussen 
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methoden en de naschoolse periode. 

Aansluiting methode - leerling 
Een deskundige uit het lager onderwijs is van mening dat de 
methode jouw Taal Mijn Taal expliciet streeft naar aansluiting 
bij de interessesfeer, het ontwikkelingsniveau en het taalgebruik 
van de leerlingen. Over de methode Taal is hij minder enthou
siast. Sommige thema's sluiten niet altijd aan bij de interesse
sfeer van de leerlingen. Enkele teksten vertonen vaak moralise
rende trekjes. 

Een andere deskU.ndige vindt de aansluiting methode -
leerling in verschillende opzichten niet geslaagd. In recente 
methoden is weliswaar een verbetering te zien, maar deze blijft 
oppervlakkig. Wat het taalgebruik betreft geven methoden veelal 
de indruk alsof leerlingen hun eigen moedertaal niet kennen. 
Veel taaloefeningen zijn kopieën van vreemde taaloefeningen. 
Regionale taalvariëteiten, het bestaan van Noord- en Zuid
Nederlands wordt genegeerd. Er komen geen authentieke 
teksten voor. Het is geen levend Nederlands taalgebruik. De 
formele spraakkunst hoort niet thuis in de lagere school. Deze 
sluit niet aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. 

Op de vraag of er in methoden getracht wordt aan te sluiten 
bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen zijn de deskundi
gen uit het secundair onderwijs van mening dat dit in de recente 
methoden zeker wordt geprobeerd, al wisselt dit per methode. 
Met name de methoden voor de onderbouw zijn sterk verbeterd. 

De volgende opmerkingen worden gemaakt. Wat het 
ontwikkelingsniveau van de taalvaardigheid betreft wordt 
vastgehouden aan een oude traditie. Deze was en is sterk leer
stofgericht. Sommige methoden zijn erg schools en sluiten 
minder aan. Het taalgebruik in sommige methoden is erg 
betuttelend. Het bestaan van taalvariëteiten vindt in methoden 
geen erkenning. Sommige methoden trekken zich niets aan van 
wat de leerlingen interesseert. Dit geldt niet alleen voor de 
onderwerpen, maar soms ook voor de opdrachten. Er is niet 
nagedacht of de opdrachten in de ogen van de leerlingen enig 
belang hebben. Er wordt veelal gewerkt van eenvoudige naar 
moeilijke, en van korte naar lange teksten. Er ontbreekt een 
adequate theorie over het ontwikkelingsniveau van leerlingen 
en hoe men daarbij zou moeten aansluiten. 

De aansluiting tussen methoden voor he.t lager- en secundair 
onderwijs 
Van aansluiting tussen methoden voor het lager- en secundair 
onderwijs is volgens de respondenten uit het lager onderwijs 
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geen sprake. Vooral de aansluiting van het formele grammatica
onderwijs, een onderdeel dat in het lager onderwijs veel 
aandacht krijgt, wordt problematisch geacht. In het secundair 
onderwijs wordt dit onderdeel soms verwaarloosd, of er vindt 
voornamelijk taalbeschouwingsonderwijs plaats. Wanneer de 
formele grammatica wel gegeven wordt, worden leerlingen vaak 
met een andere terminologie of andere definities geconfron
teerd. Er wordt momenteel aan een methode gewerkt die loopt 
van het kleuteronderwijs naar het secundair onderwijs. De 
recente methoden die in het secundair onderwijs zijn verschenen 
en die thematisch geordend zijn, zullen voor veel leerlingen 
een verademing zijn, maar ook een grote sprong. 

De deskundigen uit het secundair onderwijs zijn van mening 
dat er van aansluiting tussen methoden voor het lager- en 
secundair onderwijs geen sprake is. Het lager- en secundair 
onderwijs zijn volstrekt gescheiden werelden. De leerplanmakers 
gaan nu voor het eerst samen rond de tafel zitten: te verwachten 
is dat dit op den duur voor methoden gevolgen zal hebben. 

De aansluiting tussen methoden en de examens/ de naschoolse 
periode 
Aangezien in Vlaanderen geen centrale eindexamens worden 
afgenomen, is de vraag over de aansluiting tussen methoden 
en examens niet van toepassing. 

De vraag naar de aansluiting tussen methoden en de 
naschoolse periode is alleen aan deskundigen uit het secundair 
onderwijs voorgelegd. Volgens hen is er amper sprake van 
aansluiting tussen methoden uit het secundair onderwijs en 
datgene wat leerlingen na hun schooltijd nodig hebben. Enkele 
methoden bevatten uitsluitend schools-functionele taken. Dit 
heeft deels te maken met de leerplannen waarin de nadruk ligt 
op culturele vorming. 

Functionele schrijftaken komen vaker aan bod dan functio
nele spreek-en luister.taken. De concrete vormgeving van de 
functionaliteit is vaak ver te z.oeken. Leerlingen leren sollicite
ren op banen die ze op hun leeftijd nooit zullen krijgen, maar 
solliciteren op vakantiebanen komt niet voor. Het functionele 
wordt verengd tot het puur zakelijke. In de hoogste leerjaren 
is onvoldoende aandacht voor de maatschappelijke relevantie 
van leer- en oefenstof. Er wordt wel enige aandacht aan 
argumentatieleer besteed. 
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Belangrijkste knelpunten in methoden 
Als afsluitende vraag van het algemene gedeelte van het 
interview is gevraagd wat naar het oordeel van de respondent 
het grootste probleem is met betrekking tot de inhoud van 
methoden. Over de methoden voor het lager onderwijs is opge
merkt: 

Er ontbreekt een goede leerlijn met een gefundeerde 
ordening; 
Methoden zouden zich moeten beperken tot het exempla
risch behandelen van één of twee thema's, daarnaast zouden 
aparte cursussen voor bepaalde vakonderdelen moeten 
worden opgenomen; 
In methoden moeten functionele opdrachten en authentieke 
teksten worden opgenomen; 
De indruk bestaat dat auteurs van schoolboeken bij het 
samenstellen van methoden zich teveel baseren op bestaande 
methoden en persoonlijke ervaringen, die niet noodzakelijk 
representatief zijn. Zij blijken slechts zijdelings op de hoogte 
te zijn van recente vakinhoudelijke en vakdidactische 
ontwikkelingen. De inhoudelijke wijzigingen in methoden 
zijn nooit erg ingrijpend. 

Over de methoden voor het secundair onderwijs is opgemerkt: 

100 

Methoden zijn over het algemeen erg schools; ze tonen een 
gebrek aan relevantie in de ogen van leerlingen, van 
didactici en van de maatschappij; 
Een methode is vooral een handelsprodukt, dat bij groepen 
leraren in de smaak moet vallen; 
In de meeste methoden ontbreken strategieën op allerlei 
gebieden (leesstrategieën, procedures voor schrijven, 
studiemethoden e.d.); 
Het aanbod is niet altijd geschikt om de vooropgestelde 
doelen te bereiken. Er wordt te veel uitgegaan van 
traditionele leerinhouden en te weinig van hoe het 
leerproces in feite verloopt of zou moeten verlopen; 
Er is weinig terug te vinden van het huidige stadium van 
de vakdiscipline; veel leerinhouden zijn erg traditioneel; 
Een methode kan op zich niet innoverend werken; nieuwe 
vakinhouden en didactische werkwijzen moeten doorgegeven 
worden via de (tragere) weg van nascholing; 
De vakwetenschappelijke opleiding van leraren laat te 
wensen over. Studenten worden niet overtuigd van de 
nieuwe inzichten in de vakwetenschap; als zij onderwijs gaan 
geven, gaan zij aan die nieuwe inzichten voorbij; 
De vraag naar de precieze relatie tussen literair lezen en 
zakelijk lezen is niet opgelost. In veel methoden wordt het 



literaire lezen ten onrechte ondergebracht bij zakelijk lezen; 
Het bestaan van methoden op zich is een probleem. We 
moeten afstappen van methoden die bestemd zijn voor grote 
aantallen leerlingen. 

3.3. Samenvatting 

In de interviews is een groot aantal kritische opmerkingen 
gemaakt ten aanzien van de in Vlaanderen veelgebruikte 
methoden voor het onderwijs in het Nederlands. Een deel van 
de kritiek is, net als in Nederland, van principiële aard, gericht 
op het verschijnsel (totaal)methode an sich. Volgens sommige 
respondenten gaan methoden per definitie voorbij aan specifieke 
onderwijsbehoeften en is het voor methodenschrijvers ook 
moeilijk, zo niet onmogelijk om hierop in te spelen. Ook wordt 
gewezen op het commerciële aspect van schoolboe.ken in het 
algemeen en totaalmethoden in het bijzonder: een methode is 
nu eenmaal een handelsprodukt dat bij grote groepen docenten 
(en leerlingen) in de smaak moet vallen. 

Een ander deel van de kritiek sluit aan bij de uitkomsten 
van de schoolboekanalyses in hoofdstuk 2 van dit rapport, in 
die zin dat het taalonderwijs zoals dat in veelgebruikte methoden 
gestalte krijgt, gekenschetst wordt als "schools", "traditioneel", 
"niet-functioneel" en "niet (maatschappelijk) relevant". Wat 
betreft het onderwijs in mondelinge taalvaardigheden: dit is 
in het lager onderwijs vooral gericht op uitspraak en reproduce
rend luisteren. Hetstelonderwijs lijkt vooral uitstelopdrachten 
te bestaan, zonder deelvaardigheidstraining. Aan doelgericht 
schrijven en aan het schrijfproces wordt (te) weinig aandacht 
besteed. Het leesonderwijs wordt getypeerd als "teksten-met
vragen": oefeningen in het toepassen van leesstrategieën 
ontbreken. Het taalbeschouwingsonderwijs blijft voornamelijk 
beperkt tot traditionele grammatica. Over het algemeen wordt 
gepleit voor minder aandacht voor de formele aspecten van taal 
(spelling, grammatica, woordkeus) en meer aandacht voor de 
communicatieve aspecten (met name doelgerichtheid). Dit stemt 
overeen met de resultaten van de schoolboekanalyses. 

De respondenten voegen hier echter een aantal kritiekpun
ten en wensen aan toe. De belangrijkste hiervan zetten we 
hieronder op een rijtje: 

Over het geheel genomen besteden methoden te veel 
aandacht aan lezen, spelling en grammatica, en te weinig 
aan stellen en mondelinge taalvaardigheden. 
De precieze relatie tussen literair en zakelijk lezen vormt 
een probleem: in veel methoden wordt het literaire lezen 
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ten onrechte ondergebracht bij zakelijk lezen. 
In veel methoden ontbreken strategieën op allerlei gebieden 
(leesstrategieën, schrijfprocedures, studiemethoden e.d.). 
De leerstofordening en de gehanteerde differentiatievormen 
binnen methoden laat veelal te wensen over: de leerstof is 
voor leerlingen vaak onoverzichtelijk, een echte samenhang 
ontbreekt. 
Veelal ontbreekt een duidelijke leerlijn over de leerjaren 
heen. 
Integratie van vakonderdelen (met name van spreken, lezen 
en schrijven) wordt onder bepaalde voorwaarden wenselijk 
geacht. 
Handleidingen bij methoden zijn didactisch en vakinhoude
lijk voor verbetering vatbaar. 
Leerdoelgerichte toetsen ontbreken veelal. 
De aansluiting op het ontwikkelingsniveau en de interesse
sfeer van leerlingen laat te wensen over. 
Van aansluiting tussen methoden voor het lager en 
secundair onderwijs is geen sprake. 
Evenmin is er sprake van een aansluiting tussen methoden 
en datgene wat leerlingen na hun schooltijd nodig hebben. 

Een belangrijke overkoepelende klacht is dat methodenschrijvers 
over het algemeen te weinig op de hoogte zijn van recente 
vakinhoudelijke en vakdidactische ontwikkelingen. 

Een deel van de genoemde problemen wordt toegeschreven 
aan tekortkomingen in de leerplannen. De leerplannen zouden 
slechts vage indicaties geven van het vereiste onderwijsaanbod. 
Bij andere problemen is opgemerkt dat recente (nog weinig 
gebruikte) methoden, met name die voor de lagere leerjaren 
van het secundair onderwijs, belangrijke verbeteringen laten 
zien. Tenslotte zijn er, behalve klachten, ook positieve 
opmerkingen over veelgebruikte methoden naar voren gebracht. 
Zo bevatten deze methoden over het algemeen behoorlijk 
gevarieerde stelopdrachten. Bovendien is opgemerkt dat deze 
methoden de docenten veel houvast geven. 
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4. EFFECTIVITEIT VAN TAAL- EN LITERA
TUURMETHO DEN 

Over de effectiviteit van methoden voor het onderwijs Neder
lands in Vlaanderen kunnen wij kort zijn: naar de effecten van 
methodegebruik op de kennis, vaardigheden en attitudes van 
leerlingen is in Vlaanderen geen onderzoek verricht. Althans, 
onze navraag bij deskundigen (waaronder de leden van de 
Taakgroep Nederlands) heeft niets opgeleverd op dit gebied. 
In het zogenaamde "grijze" circuit (ongepubliceerde scripties, 
licentieverhandelingen e.d.) zal misschien nog het een en ander 
te vinden zijn. 





SAMENVATTING 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar 
taal- en literatuurmethoden voor het onderwijs in het Neder
lands in Nederland en Vlaanderen. Het onderzoek, dat 
uitgevoerd werd in opdracht van de Taakgroep Nederlands van 
de Nederlandse Taalunie, was gericht op de volgende vier 
vragen: 
a. Wat is er bekend omtrent het gebruik van methoden in de 

klas? 
b. Wat is er bekend omtrent de feitelijke inhoud van metho

den? 
c. Wat zijn (naar het oordeel van deskundigen) de belangrijk-

ste knelpunten met betrekking tot de inhoud van methoden? 
d. Wat is er bekend omtrent de effectiviteit van methoden? 
Voor het beantwoorden van deze vragen is een literatuurstudie 
verricht en zijn interviews gehouden met deskundigen op het 
gebied van het onderwijs in het Nederlands, zowel voor het basis 
resp. lager onderwijs, als voor het voortgezet resp. secundair 
onderwijs. In het onderstaande vatten we de bevindingen kort 
samen. 

a. Gebruik van methoden 
Er blijkt weinig specifieke informatie beschikbaar over hoe leer
krachten en leerlingen omgaan met methoden. Met name over 
he.t gebruik van taalmethoden in Vlaanderen is nauwelijks iets 
bekend. In Nederland vormen vooral de lagere leerjaren van 
het basisonderwijs en het literatuuronderwijs in het voortgezet 
onderwijs in dit opzicht een blinde vlek. Enkele summiere 
gegevens over de eindgroepen van het basisonderwijs en de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen ontleend 
worden aan peilingsonderzoeken. 

Zowel in Nederland als in Vlaanderen is het aanbod van taal
en literatuurmethoden enorm groot. Toch lijkt het onderwijs 
in het Nederlands in het voortgezet onderwijs, zowel in 
Nederland als in Vlaanderen, bepaald te worden door een 
beperkt aantal methoden. Dit geldt ook voor het basisonderwijs 
in Nederland. Over het gebruik van methoden in het lager 
onderwijs in Vlaanderen zijn voor zover wij weten geen harde 
gegevens voor handen. 

In Nederland volgen leerkrachten bij de vormgeving van 
hun taalonderwijs naar eigen zeggen in sterke mate de 
gehanteerde methode en de bijbehorende handleiding. 
Niettemin kan dezelfde methode door leerkrachten op 
verschillende wijzen gebruikt worden. Methoden bieden de leer-
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krachten veel vrijheid van handelen. Bovendien vullen 
leerkrachten hun methode vaak aan met ander lesmateriaal, 
vaak door hen zelf ontwikkeld. In de eindgroep van het basison
derwijs wordt regelmatig gebruik gemaakt van aparte deelleer
gangen, met name voor begrijpend lezen. De gebruikte 
totaalmethode is wel belangrijk, maar zeker niet allesbepalend. 

b. Inhoud van methoden 
Om inzicht te krijgen in de feitelijke inhoud van taal- en 
literatuurmethoden zijn 24 Nederlandse en 7 Vlaamse studies 
bekeken. Het gaat hierbij om schoolboekanalyses die sinds 1980 
zijn verschenen. 

Uit Nederlandse studies blijkt dat er over de vormgeving 
van het onderwijs in mondelinge taalvaardigheden, taalbeschou
wing-in-brede-zin en spellen in het voortgezet onderwijs weinig 
bekend is. De twee eerst genoemde onderdelen zijn vermoedelijk 
niet of nauwelijks uitgewerkt in methoden. Uit zowel Nederland
se als Vlaamse studies komt naar voren dat bij het vakonderdeel 
lezen de teksten-met-vragen zeer centraal staan en dat er over 
het algemeen weinig aandacht besteed wordt aan het leren 
toepassen van leesstrategieën. Uit Nederlandse studies blijkt 
dat over het algemeen bij het onderdeel schrijven geringe 
aandacht wordt geschonken aan de afzonderlijke fasen van het 
schrijfproces. Bij het onderwijs in de traditionele grammatica 
is gewezen op het gebrek aan aansluiting tussen de grammatica
leerstof in methoden Nederlands en in methoden voor de 
vreemde talen en op het ontbreken van transfermogelijkheden 
van grammaticale kennis naar taalvaardigheden. 

In Vlaamse studies wordt het taalonderwijs voor het lager
en secundair onderwijs overwegend gekarakteriseerd als 
"traditioneel" en "schools" qua vorm en inhoud. Dit geldt met 
name voor de onderdelen: mondelinge taalvaardigheden, stellen, 
grammatica en spellen. Verder blijft het taalbeschouwingson
derwijs over het algemeen beperkt tot traditionele grammatica; 
voor taalbeschouwing-in~brede-zin is weinig aandacht. Ook de 
toegepaste differentiatievormen en de ordeningvan de leerstof 
zijn aan kritiek onderhevig. 

c. Evaluatie van methoden 
Wat zijn de belangrijkste knelpunten met betrekking tot de 
inhoud van methoden? Om deze vraag te beantwoorden zijn 
diepte-interviews gehouden met elf Nederlandse en zeven 
Vlaamse deskundigen. De respondenten waren lerarenopleiders, 
onderzoekers en leerplanontwikkelaars die goed op de hoogte 
waren van het huidige aanbod van taal- en/of literatuurmetho-
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den. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat. 
In de eerste plaats is een deel van de kritiek van zowel de 

Nederlandse als Vlaamse deskundigen van principiële aard, 
gericht op het verschijnsel (totaal)methode an sich. Volgens 
sommige respondenten zijn methoden dwingend voor leerkrach
ten en middle-class qua vorm en inhoud. Daarbij is gewezen op 
de rol van de commercie: een methode is nu eenmaal een 
handelsprodukt dat bij grote groepen leerkrachten in de smaak 
moet vallen. 

In de tweede plaats kan vastgesteld worden dat de 
deskundige.n, ten aanzien van de feitelijke inhoud van methoden, 
de uitkomsten van de schoolboekanalyses in grote lijnen 
bevestigen. In overeenstemming met de schoolboekanalyses 
typeren Nederlandse en Vlaamse deskundigen het stelonderwijs 
als overwegend bestaand uit stelopdrachten zonder deel
vaardigheidstraining, het leesonderwijs als overwegend bestaand 
uit teksten met niet-functionele vragen. De Nederlandse 
deskundigen constateren verder dat het taalbeschouwingsonder
wijs vrijwel uitsluitend gericht is op traditionele grammatica 
en dat het literatuuronderwijs zeer uiteenloopt per methode. 
Ook de indruk dat taalmethoden over het algemeen weinig 
aandacht besteden aan mondelinge taalvaardigheden wordt in 
de interviews bevestigd. 

De deskundigen uit Vlaanderen stellen in overeenstemming 
met de schoolboekanalyses dat het taalonderwijs in methoden 
over het geheel genomen gekenschetst kan worden als "schools", 
"traditioneel", "niet-functioneel" en "niet (maatschappelijk) 
relevant". Het onderwijs in mondelinge taalvaardigheden lijkt 
in het lager onderwijs vooral gericht op uitspraak en reproduce
rend luisteren. Oefeningen in het toepassen van leesstrategieën 
ontbreken veelal. Het taalbeschouwingsonderwijs blijft voor
namelijk beperkt tot traditionele grammatica. Over het 
algemeen pleiten deskundigen voor minder aandacht voor de 
formele aspecten van taal (spelling, grammatica, woordkeus) 
en meer aandacht voor communicatieve aspecten. 

In de interviews is een groot aantal kritische opmerkingen 
gemaakt ten aanzien van methoden. De meeste klachten hebben 
betrekking op de veelgebruikte, traditionele totaalmethoden: 
de deskundigen wijzen 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 te
gemoetkomen. 

De knelpunten die naar voren zijn gebracht zijn nogal 
ongelijksoortig . . Er heeft geen weging plaatgevonden naar het 
belang van de genoemde knelpunten. We beperken ons hier tot 
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de punten die zowel door Nederlandse als door Vlaamse deskun
digen 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 gehanteerde 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. 
In de meeste methoden ontbreekt een duidelijke leerlijn 
over de leerjaren heen. 
Leerdoelgerichte toetsen ontbreken in de meeste methoden. 
Van een goede aansluiting tussen methoden voor het basis
en voortgezet onderwijs is veelal geen sprake. 
Evenmin is er sprake van een goede aansluiting tussen 
method.en en datgene wat leerlingen na hun schooltijd nodig 
hebben. 

d. Effectiviteit van methoden 
Naar de effecten van methodegebruik op de kennis, vaar
digheden en attituden van leerlingen is in Nederland heel weinig 
en in Vlaanderen voor zover wij weten helemaal geen onderzoek 
verricht. Het schaarse effectonderzoek dat in Nederland is 
verricht en waarin taalmethoden voor het basisonderwijs 
onderling met elkaar zijn vergeleken, lijkt er op te wijzen dat 
de gehanteerde methoden minder invloed hebben op de 
prestaties van leerlingen dan veelal wordt aangenomen. Een 
eenduidig antwoord op de vraag welke taalmethode het meest 
effectief is, heeft het onderzoek tot dusver niet opgeleverd. Wel 
zijn er aanwijzingen uit beproevingen van experimentele en 
bestaande deelleergangen (op het gebied van spellen, schrijven 
en lezen) dat duidelijke gestructuree.rde methoden met een 
heldere doelomschrijving, leerstofopbouw en met re,gelmatige 
toetsmomenten effectief kunnen zijn. 
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BIJLAGE Il: 
INTERVIEWLEIDRAAD 

INTRODUCTIE 

Achtergrond/aanleiding 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd ter ondersteuning van het werk .. 
van de Taakgroep Nederlands van de Nederlandse Taalunie. 
Deze Taakgroep is in het leven geroepen om voorstellen te 
ontwikkelen die de kwaliteit van het onderwijs Nederlands 
moeten bevorderen. Daartoe zal een rappport opsteld worden 
waarin een opsomming gegeven wordt van aandachtspunten 
op het gebied van het onderwijs Nederlands. Ons onderzoek 
moet een bijdrage leveren aan dat rapport. 

Doel 
Het onderzoek heeft ten doel het inventariseren van de 
belangrijkste knelpunten m.b.t. de inhoud van totaalmethoden 
Nederlands. Hieronder verstaan we methoden die een reeks 
vormen over de verschillende leerjaren heen en die daarbij de 
pretentie hebben volledig te zijn. Naast deze methoden heb je 
in principe geen andere boeken nodig. Het gaat om methoden 
die recent zijn verschenen en die. in het betreffende onderwijs 
veel worden gebruikt. Om uw gedachten te bepalen op welke 
methoden wij doelen, hebben wij een overzicht toegevoegd van 
frequent gebruikte methoden. Aangezien ons onderzoeksterrein 
te omvangrijk is om volledig te behandelen (Vlaanderen èn 
Nederland, basis- èn voortgezet onderwijs), willen wij het 
interview toespitsen op het onderwijsterrein waarop u thuis bent 
(het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs, in Nederland 
of in Vlaanderen). Zo nodig zal er een inperking plaatsvinden 
tot het vakonderdeel of de vakonderdelen waarin u deskundig 
bent. Op deze wijze hopen we in grote lijnen inzicht te verkrij
gen in problemen die samenhangen met methoden Nederlands. 

Middel 
Een overzicht van de belangrijkste knelpunten zal worden 
gegeven via literatuurstudie en via interviews met deskundigen 
in Vlaanderen en Nederland, m.b.t. basis- en voortgezet 
onderwijs. 
Het interview bestaat uit 2 delen: A) een aantal algemene vragen 
m.b.t. de inhoud van methoden en B) een aantal vragen over 
de leerstof betreffende het vakonderdeel waarin u deskundig 
bent. Over de leerstof worden steeds twee typen vragen gesteld: 
een vraag over de feitelijke inhoud van methoden en een vraag 
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waarin naar uw mening wordt gevraagd betreffende die inhoud. 
Duur van het interview: maximaal 2 uur. 

Rapportage 
Elke geïnterviewde ontvangt een verslagje van het interview 
en krijgt de gelegenheid om dit verslag te autoriseren. 

A. Algemeen over inhoud van de methoden 

1. Leerstofordening 
1 a. Hoe is de leerstof in methoden o.h.a. geordend? 
1 b. Vindt u de ordening adequaat? 

2. Differentiatie 
2a. Worden in methoden vormen van differentiatie 

aangeboden? 
2b. Vindt u de toegepaste differentiatie-mogelijkheden 

adequaat/voldoende ? 

3. Aansluiting methode - leerling 
3a. Wordt er in methoden getracht om aan te sluiten 

bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen? 
3a. Wordt er getracht aan te sluiten bij de interesse

sfeer van de leerlingen? 
3b. Zijn methoden in dit opzicht geslaagd? 

4. Aansluiting onderdelen van methoden en methoden 
onderling? 
4a. Is er naar uw oordeel in methoden een duidelijke 

leerlijn in de leerstof te ontdekken voor de 
onderbouw en de bovenbouw van het voortge
zet/secundair onderwijs?/ voor de lagere en hogere 
leerjaren in het basis/lager onderwijs? 

4b. Is er naar uw oordeel sprake van een goede 
aansluiting tussen basis/lager en voortgezet/secun
dair onderwijs methoden? 

Specifieke vragen over het voortgezet/secundair 
onderwijs. 
4c. Is er naar uw oordeel sprake van een goede 

aansluiting tussen de methoden voortgezet/secun
dair onderwijs (bovenbouw) en het examen? 
(examenvoorbereiding). 

4d. Is er naar uw oordeel sprake van een goede 
aansluiting tussen de voortgezet/secundair onder-
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wijs-methoden en datgene wat leerlingen na hun 
schooltijd (bij uitoefening van beroep/vervolgoplei
ding) nodig hebben? 

5. Handleiding/docentenboek/aanwijzingen voor het gebruik 
5a. Zijn er handleidingen bij de methoden die u kent? 
5b. Vindt u de handleidingen over het algemeen 

adequaat? 

6. Inhoud algemeen 
6a. Welke vakonderdelen komen in methoden aan bod? 
6a. In welke verhouding komen die onderdelen aan 

bod? 
6b. Vindt u die verhouding adequaat? 

7. Integratie 
7a. Is er over het algemeen sprake van integratie 

tussen vakonderdelen? 
7b. Acht u integratie wenselijk? 

B. Per vakonderdeel 

Naar keuze van de respondent: 
1) lezen 
2) schrijven 
3) spreken/luisteren 
4) taalbeschouwing/grammatica 
5) spelling/woordenschat 
6) argumentatieleer 
7) literatuur 

a) Hoe zou u dit vakonderdeel in de u bekende methoden 
willen typeren? 

b) Welke eisen stelt u aan methoden met betrekking tot 
dit vakonderdeel? 

c) Voldoen de methoden die u kent, aan deze eisen? 
Waarom wel/niet? 
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