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0. INLEIDING

Dit is deel III van de rapportage over de 'Voorstudie Perio-

dieke Peiling van het Onderwijsniveau' (Voorstudie PPON). In

deze voorstudie, uitgevoerd in de jaren 1983-85, werd een

poging gedaan om de kwaliteit van het moedertaalonderwijs op

het niveau eind basisonderwijs te beschrijven. Zowel het

onderwijsaanbod als het onderwijsresultaat werden onder-

zocht. De resultaten van de Voorstudie zijn in 5 delen

gerapporteerd. Deel I bevat de onderwijsresultaten voor

lezen en schrijven, inclusief een inventarisatie van atti-

tuden, gewoonten en gebruiken m.b.t. lezen en schrijven.

Deel II bevat alle onderwijsresultaten voor spreken en 

luisteren. Deel III - het voorliggende rapport - is gewijd

aan de beschrijving van het onderwijsaanbod op het gebied

van de moedertaal. Deel  IV bevat de technische verantwoor-

ding van het onderzoek: daar worden instrumentconstructie,

steekproeftrekking, dataverzameling, beoordelings- en sco-

ringsmethoden, en data-analyse uitgebreid besproken. Deel V

tenslotte bevat de onderwijsresultaten, zoals gemeten bij

een steekproef van allochtonen.

Hoofdstuk 1 van dit rapport geeft in het kort achtergrond-

informatie over het onderzoek. In vogelvlucht worden de

ontstaansgeschiedenis, de instrumentconstructie, de steek-

proefopzet en dataverzameling geschetst. Al deze zaken komen

uitgebreider aan de orde in het reeds genoemde deelrapport

IV, dat een technische verantwoording bevat. De korte samen-

vatting in hoofdstuk 1 maakt het mogelijk dit deelrapport

afzonderlijk te lezen, zonder uitgebreide raadpleging van

rapport IV,

Aan het einde van het hoofdstuk wordt tevens kort de wijze

van rapporteren in dit deel III beschreven (S 1.4.). Daar

vindt eveneens een verantwoording plaats van het significan-

tie-niveau (a5 0.001) dat bij het bespreken van de resul-

taten is gehanteerd.
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Hoofdstuk 2 is gewijd aan de constructie van de vragenlijs-

ten die in dit aanbodonderzoek zijn gebruikt. Allereerst

wordt een nadere definitie gegeven van het begrip 'aanbod'

(5 2.1.). Vervolgens beschrijven we de drie fasen die zijn

doorlopen bij de constructie van de vragenlijsten. Daarbij

wordt tevens ingegaan op het heuristische schema dat bij de

constructie van de lijsten is gehanteerd (5 2.2.).

Hoofdstuk 3 gaat over de representativiteit van de steek-

proef. Voor zover mogelijk worden de resultaten van de

aanbodpeiling vergeleken met gegevens van het Centraal

Bureau voor de Statistiek (5 3.2.).

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de aanbodpeiling

besproken, die betrekking hebben op diverse schoolkenmerken.

Het gaat daarbij om kenmerken als: aantal zesdeklassers en

leergroepen, 'moedertaal' van zesdeklassers, wijze van be-

vordering op de scholen, vervolgonderwijs, etc.

Het vijfde hoofdstuk bevat een weergave van algemene aspec-

ten van het taalonderwijs-aanbod. Dit hoofdstuk valt in zes

paragrafen uiteen: Methodengebruik (5 5.2.), Leermiddelen

(5 5.3.), Verdeling van de onderwijstijd (5 5.4.), Inhoude-

lijke oriëntaties (5 5.5.), Controle op taalvorderingen

(5 5.6.), en Leerlingen met een achterstand of voorsprong

voor taal (5 5.7.).

Hoofdstuk 6 beschrijft het onderwijsaanbod op taalonderde-

len. Achtereenvolgens komen in de verschillende paragrafen

de volgende onderdelen aan de orde: Spreken en luisteren (5

6.2.), Lezen (5 6.3.), Schrijven (5 6.4.), Woordenschat

(5 6.5.), Spelling (5 6.6.) en Taalbeschouwing/grammatica

(5 6.7.).

Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 een poging gedaan de belang-

rijkste resultaten van de aanbodpeiling samen te vatten.
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1. ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN DE VOORSTUDIE PPON

1.1. Ontstaan van het project 

In 1981 verscheen de nota 'Kwaliteit van het onderwijs,

algemene aspecten van de kwaliteitbepaling'. In deze nota

schetsen de bewindslieden van onderwijs en wetenschappen een

kentering in het denken over het onderwijsbestel, die onder

andere leidde tot de vrees voor kwaliteitsvermindering. Maar

de discussie over de kwaliteit van het onderwijs lijdt aan

onduidelijkheid. De oorzaak daarvan is dat het kwaliteitsbe-

grip niet eenvoudig te definiëren is. Kwaliteitseisen zijn

veranderlijk in de tijd, omdat de maatschappelijke functies

van het onderwijs veranderen. Bovendien laat het begrip

'kwaliteit van het onderwijS' zich op verschillende niveaus

concretiseren. We kunnen daarbij denken aan het onderwijs-

leerproces op microniveau, aan onderwijs als geheel van

activiteiten op schoolniveau en aan onderwijs als datgene

wat zich afspeelt binnen een onderwijsbestel. In hun behan-

deling van de kenmerken van onderwijs die relevant zijn in

het licht van de kwaliteitsbepaling, richten de bewindslie-

den zich vooral op het onderwijsbestel. Zij hanteren bij de

begripsbepaling een driedeling: kwaliteit in termen van

output, proces en input.

Kwaliteiten in termen van output zijn kwaliteit in termen

van de kwalificatiestructuur en kwaliteit in termen van

scholingsniveau. Onder kwalificatiestructuur verstaat de

nota datgene wat door het totale onderwijsaanbod aan kennis,

inzicht, houdingen en vaardigheden wordt geleerd. Functio-

nele kwalificaties zijn rechtstreeks nodig voor de uitoefe-

ning van een beroep; extra-functionele kwalificaties vallen

onder de algemene doelstellingen en omvatten bv. mondigheid,

weerbaarheid, etc. Onder het scholingsniveau verstaat de

nota het bereikte niveau van onderwijs in termen van omvang



en zwaarte; het gaat daarbij om het bereikte niveau en

vooral de verbreiding van onderwijs van een zeker niveau

over de bevolking.

De kwaliteit in termen van het proces is wel erg belangrijk,

doch valt niet in de eerste plaats onder de verantwoorde-

lijkheid van de overheid. Het gaat er daarbij om of het

onderwijs erin slaagt om voldoende leercondities te schep-

pen, zoals het zich veilig voelen van de leerling, het

geconfronteerd worden met nieuwe - overwinbare - uitda-

gingen, het opwekken van interesse, goede evaluatie en feed-

back, enz.

De kwaliteit in termen van input valt uiteen in de kwaliteit

in termen van de breedte van het leer- en vormingsaanbod en

de kwaliteit in termen van randvoorwaarden. Het eerste as-

pect vormt het complement van wat hierboven kwalificatie-

structuur werd genoemd. Het geeft vooral het gezichtspunt

weer van waaruit de leerplanontwikkelaar tegen het onderwijs

aankijkt. De randvoorwaarden omvatten het geheel aan perso-

nele en , materiële voorzieningen waarmee de uitwendige con-

dities worden gecreëerd waaronder het onderwijsproces zich

moet voltrekken.

In de Voorstudie Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau

(PPON) waarover in dit rapport wordt gerapporteerd is aan

het begrip 'kwaliteit van het onderwijs' een betekenis ge-

geven die als volgt kan worden samengevat: De voorstudie

richt zich vooral op de output van het onderwijs. De studie

tracht op exemplarische wijze de kwaliteit te beschrijven in

termen van kwalificatiestructuur en in termen van scholings-

niveau. De Voorstudie beperkt zich tot een peiling van het

taalonderwijsniveau. Daarbij komen in de peiling zowel de

extra-functionele als de functionele kwalificaties aan de

orde. Immers, het taalonderwijs richt zich niet in de eerste

plaats op het ontwikkelen van kwalificaties die rechtstreeks

nodig zijn voor de uitoefening van een beroep. Het taalon-

derwijs streeft een aantal algemene doelstellingen na, waar-

bij de taalvaardigheid een belangrijke rol kan of moet spe-
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len (mondigheid, weerbaarheid, algemene ontwikke:ing, de-

mocratisch staatsburgerschap b.v.). Daarnaast is de Voor-

studie gericht op de beschrijving van het bereikte niveau

van scholing. De Voorstudie is zo ingericht dat in principe

een vergelijking met een toekomstige situatie tot de moge-

lijkheden behoort. De Voorstudie richt zich pas in de tweede

plaats op de input van het onderwijs. Expliciete aandacht

wordt besteed aan de inventarisatie van het leer- en vor-

mingsaanbod op het gebied van het moedertaalonderwijs.

Daarbij gaat het er vooral om te beschrijven welke inhoud

het taalonderwijs heeft en op welke wijze het is georgani-

seerd en vorm krijgt. Enige aandacht wordt geschonken aan de

kwaliteit in termen van randvoorwaarden. Tenslotte schenkt

de Voorstudie geen of weinig aandacht aan de kwaliteit in

termen van het onderwijsproces.

De Voorstudie PPON is een haalbaarheidsstudie, waarin op

exemplarische wijze een kwaliteitspeiling - in termen van

onderwijsoutput en onderwijsinput - werd verricht voor het

gebied van het moedertaalonderwijs, op het niveau van het

begin der zesde klas. De Voorstudie PPON vindt zijn oor-

sprong in de hierboven aangeduide discussie over de kwali-

teit van het onderwijs. Op 20 oktober 1982 verzocht de

toenmalige Staatssecretaris, de heer A.J.Hermes, de Stich-

ting voor Onderzoek van het Onderwijs over te gaan tot

aanbesteding van een Voorstudie ten behoeve van een in de

toekomst uit te voeren periodieke peiling van het onderwijs-

niveau. Op 27 januari 1983 werd door de SVO een aanbeste-

dingsopdracht aan de instituten voor onderwijsresearch

gestuurd. De belangrijkste punten uit de opdrachtformulering

vatten wij hieronder samen:

1. Het onderzoek moest het karakter van een proefonderzoek

hebben: nagegaan zou moeten worden welke mogelijkheden er in

Nederland zijn voor een periodiek peilingsonderzoek naar het

niveau in het basisonderwijs. Daarbij zou ook de samenwer-
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king binnen de zogenaamd- landelijke verzorgingsstructuur

(SVO, CITO, SLO) moeten worden beproefd. Het proefonderzoek

zou zich moeten richten op het feitelijke vormingsaanbod en

het beheersingspeil van de leerlingen op het gebied van het

taalonderwijs.

2. De uitvoering van het onderzoek zou moeten liggen in

handen van een onderzoeksinstituut, dat zou moeten samen-

werken met de SLO met betrekking tot de keuze van de leer-

doelen en met het CITO in verband met de operationalisering

van de leerdoelen in opgaven en opdrachten.

3. Doel van het onderzoek zou moeten zijn:

a. Het opdoen van ervaring in een landelijke peilingsonder-

zoek op basis van vrijwillige medewerking van de scholen.

b. Het voorbereiden van een duurzame samenwerking van in-

stellingen in de verzorgingsstructuur.

c. Het publiceren en doen becommentariëren door deskundigen

en belanghebbenden van een eerste rapport met resultaten

van de Voorstudie.

d. Het vergelijken van enkele nader te bepalen categorieën

van scholen en/of groepen van leerlingen tegen de achter-

grond van de overige Nederlandse basisscholen.

e. Het analyseren van toepassingsmogelijkheden voor lande-

lijk beleid, regionale situaties en gebruik op schoolni-

veau.

4. Doelgroep van het onderzoek zouden moeten zijn de leer-

lingengroepen van 9/10-jarigen en die van 12-jarigen in het

basisonderwijs.

5. De Voorstudie zou zich moeten richten op het gebied der

Nederlandse taal. Daarbij zou de voorkeur uitgaan naar de

produktieve taalvaardigheid. Wel zou moeten worden gestreefd

naar een zo breed mogelijke dekking van de Nederlandse taal.

6. Bij de uitvoering zou zoveel mogelijk gebruik gemaakt

moeten worden van bestaande instrumenten.

7. De Voorstudie zou een periode van 2 jaar mogen bestrij-

ken: van juni 1983 tot mei 1985.



Op 1 juli 1983 kon de Stichting Centrum voor Onderwijson-

derzoek van de Universiteit van Amsterdam (SCO) met het

project beginnen. Het onderzoeksplan, dat inmiddels was

goedgekeurd door de SVO, hield zich in grote lijnen aan de

hierboven samengevatte zeven hoofdpunten. Er waren ook en-

kele verschillen met de opdrachtformulering. De Voorstudie

PPON zou volgens het onderzoeksplan moeten bestaan uit 4

fasen: een doelstellingenonderzoek, een fase van instrument-

constructie, de werkelijke proefpeiling en een fase van

data-analyse en rapportage. De voornaamste verschillen tus-

sen de opdrachtformulering en het SCO-onderzoeksplan waren

de volgende. In de opdrachtformulering werd erop gezinspeeld

dat aan de instrumentatie weinig tijd besteed hoefde te wor-

den: zoveel mogelijk zou gebruik gemaakt moeten worden van

bestaande instrumenten. Daar deze echter niet aanwezig waren

schonk het SCO-onderzoeksplan veel meer aandacht aan de in-

strumentconstructie. In de eerste plaats was een doelstel-

lingenonderzoek gepland, waarin zou moeten worden bepaald

welke functionele taalsituaties in aanmerking kwamen voor

toetsing. In de tweede plaats zouden instrumenten moeten

worden geconstrueerd ter meting van de lees-, schrijf-,

spreek- en luistervaardigheid, benevens voor de meting van

de attituden t.o.v. lezen en schrijven en van het onderwijs-

aanbod. Ook week de SCO-onderzoeksopzet af van de opdracht-

formulering op het punt van de te onderzoeken doelgroep.

Alleen de zesde klassers (11- á 12-jarigen) zouden worden

getoetst, en ook vooral het onderwijsaanbod in de zesde

klassen zou worden geinventariseerd. Als beleidsrelevante

categorieën van scholen en groepen van leerlingen werden -

overigens pas ná de start van het project - de stimulerings-

scholen en de niet-stimuleringsscholen gekozen. Ongeveer een

jaar na de start van het project werd apart een kleine sub-

sidie verstrekt om alsnog aan allochtone leerlingen ook

enige proeven voor te leggen en het mogelijk te maken om de

prestaties van Nederlandstaligen en allochtonen met elkaar

te vergelijken.



Het project kende aldus vier fasen. In de eerste fase werd

een doelstellingenonderzoek verricht, dat moest bepalen wel-

ke taalsituaties in een peilingsonderzoek een rechtmatige

plaats zouden kunnen hebben. Vervolgens werd, in fase twee,

een groot aantal instrumenten geconstrueerd en beproefd. Wij

gaan in de volgende paragraaf (1.2.) hierop iets uitgebrei-

der in. Vervolgens werd de werkelijke peiling georganiseerd,

als fase 3. Voor deze peiling was veel voorbereidend werk

verricht: de steekproeven waren getrokken en de scholen wa-

ren aangeschreven met het verzoek vrijwillig mee te doen.

Over de steekproefproblematiek handelt paragraaf 1.3. Na de

afname der instrumenten moest - daar het hier ging om in-

strumenten van een vrij 'open' karakter - veel tijd worden

besteed aan de beoordeling van de diverse taalprestaties.

1.2. Instrumentconstructie in de Voorstudie PPON

Op grond van eerder onderzoek of op grond van de inhoud van

de belangrijkste taalmethoden voor het basisonderwijs kon

moeilijk een keuze gemaakt worden voor bepaalde te operatio-

naliseren doelstellingen. Daarom werd besloten een speciaal

doelstellingenonderzoek op te zetten onder onderwijzers, ge-

ïnteresseerde ouders en vakspecialisten om de vraag te be-

antwoorden: Wat voor taalsituaties moeten zesde klassers

eigenlijk allemaal aan kunnen? Er werd een enquête samenge-

steld die een groot aantal 'functionele taalsituaties' be-

vatte. Onder functionele taalsituaties worden die situaties

verstaan die in de werkelijkheid van alledag een rol (kun-

nen) spelen in het leven van een leerling. Bewust werd ge-

kozen voor deze 'complexe' situaties, omdat verwacht werd

dat ook leken geïnteresseerd zouden zijn in de vraag ( -if en

in hoeverre deze situaties worden beheerst door lagere

schoolleerlingen. De bedoeling van peilingsonderzoek is

immers ook de doelstellingen van, en het niveau van het
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onderwijs in brede lagen der bevolking aan de orde te

stellen. Dat zou alleen kunnen aan de hand van taaltaken

waarvan ook leken de importantie zouden kunnen inschatten.

De doelstellingenenquête werd in twee parallelversies af-

genomen aan drie groepen: ouders (122 respondenten), leer-

krachten (139 respondenten) en vakspecialisten (88 respon-

denten). Op grond van de enquêteresultaten werd een lijst

van 'verkiesbare' taalsituaties opgesteld. Deze situaties

werden gevormd door de situaties voor spreken, schrijven en

lezen die enerzijds 'zeer gewenst' waren bij de drie respon-

dentengroepen, en die anderzijds door de onderwijzers-res-

pondenten als 'haalbaar' werden beschouwd. Daarnaast werd

bij de keuze van te operationaliseren taalsituaties ook ge-

streefd naar een zo groot mogelijke diversiteit aan soorten

situaties. Er werd op gelet dat bv. bij schrijven en spreken

de diverse functies (beschrijven, amuseren, verzoeken, rap-

porteren, uitleggen, gevoelens uiten, aankondingen) zoveel

mogelijk aan bod kwamen.

De werkelijke instrumentconstructie werd als volgt geor-

ganiseerd: er werden opgaven geconstrueerd voor lezen en

schrijven, die gemengd in drie schriftelijke afneembare

toetsboekjes werden gepresenteerd. Er werden apart opgaven

geconstrueerd voor spreken; de spreekopgaven moesten onder

leiding van een proefleider worden afgenomen. En er werden

aparte luistertoetsen, een vragenlijst voor gewoonten en

gebruiken op het gebied van lezen en schrijven, en een

vragenlijst voor de inventarisatie van het moedertaalonder-

wijsaanbod geconstrueerd. Wij behandelen in het kort de

belangrijkste kenmerken van de opgaven voor de diverse

taalvaardigheidsaspecten (lezen en schrijven; spreken;

luisteren) en de vragenlijsten (attituden en moedertaalon-

derwijsaanbod).



- 10 -

De peilinqsinstrumenten voor lezen en schrijven bestonden

uit drie toetsboekjes (A,B en C). In elk dier toetsboekjes

kwam een negental taken voor. Deze taken waren in een

thematisch verband gepresenteerd. Door de taken binnen een

thema te plaatsen, hoopten wij de realiteitswaarde van de

taken en daarmee het functionele karakter te beklemtonen.

In de drie 'themaboeken' zijn de volgende schrijftaken 

opgenomen:

1. Beschrijven: het beschrijven van een kampeerboerderij

(exterieur en interieur)

2. Amuseren: het schrijven van een fantasieverhaal over

'De wandelende boom'.

3. Verzoeken: het schrijven vad .een verzoek om informatie

aan de VVV.

4. Verzoeken: het schrijven van een formeel bestelbriefje

aan Greenpeace

5. Overtuigen: het schrijven van een argumenterend stukje

over 'Dieren doden'.

6. Informeren: het schrijven van een korte notitie aan

huisgenoten om te melden waar je bent.

7. Uitleggen: het schrijven van een instructie bij een

doolhofpuzzel.

8. Uitleggen: het beschrijven van een route van bushalte

naar kampeerboerderij.

9. Gevoelens uiten: het beschrijven van je stemming als je

alleen bent op een regenachtige dag.

10. Aankondigen: het schrijven van een korte aankondiging

voor een mededelingenbord.

In de drie 'themaboeken' zijn de volgende leestaken opgeno-

men:

1. Het algemene nieuws in de krant lezen: een kort kran-

te-artikel.

2. Het algemene nieuws in de krant lezen: drie verslagjes

over een ongeluk.



3. Strips lezen: onderschriften bij strips zoeken.

4. Leerboeken 	 (aardrijkskunde, 	 biologie, 	 geschiedenis)

lezen: stukje over het Waddenoogse bos.

5. Leerboeken lezen: stukje over paddestoelen.

6. Leerboeken lezen: stukje over de duinen van Waddenoog.

7. Informatieve teksten uit tijdschriften lezen: tekst

over verschillen tussen haas en konijn.

8. Informatieve teksten uit tijdschriften lezen: tekst

over twee musea op Waddenoog.

9. Zoekend lezen om informatie te vinden: het telefoonboek

raadplegen.

10. Naslagwerken raadplegen: de radio- en tv-gids raadple-

gen.

11. Grafieken, schema's, tabellen lezen: dienstregelingen

van bus en boot raadplegen.

12. Grafisch materiaal lezen: Kampeerboerderij zoeken

m.b.v. plattegrond en tabellarische gegevens.

13. Grafisch materiaal lezen: Museum uitzoeken dat blijkens

grafische symbolen aan bepaalde eisen voldoet.

14. Gebruiksaanwijzingen en instructies lezen: teksten over

recepten.

15. Het lezen en invullen van formulieren: het invullen van

een opgave formulier.

Voor spreken werden 6 spreekopdrachten geconstrueerd. Deze

waren gericht op de toetsing van een aantal verschillende

spreekfuncties (bv. beschrijven, amuseren, rapporteren). De

situaties waarin dat gebeurde waren ontleend aan de resulta-

ten van de eerder genoemde doelstellingenenquête. De volgen-

de spreektaken werden geconstrueerd:

1. Beschrijven: het beschrijven van twee huizen zodat een

ander ze kan identificeren.

2. Amuseren: het navertellen van een op band opgenomen en

afgedraaid verhaal aan een medeleerling.

3. Rapporteren: het telefonisch aan de politie melden van

een ongeval (dat de leerling in tekening ziet gebeu-

ren).
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4. Verzoeken: het telefonisch vragen om informatie bij een

NS-fietsenstalling over het huren van een fiets.

5. Uitleggen: het aan een medeleerling uitleggen van de

regels van een nieuw spel, dat de leerling net geleerd

heeft van de proefleider.

6. Uitleggen: het aan een medeleerling uitleggen - aan de

hand van een serie plaatjes - hoe een spin zijn web

weeft.

Voor alle zes taken was speciaal materiaal vervaardigd; de

proefleider leidde de afname aan de hand van nauwkeurige

instructies. De spreekprestaties van de leerlingen werden in

hun geheel op band opgenomen.

Voor luisteren werden twee luistertoetsen afgenomen, elk van

ongeveer een half uur. De luistertoetsen bevatten de volgen-

de soorten opgaven:

1. Accent identificeren: de leerling moet van een korte

dialoog de laatste zin afmaken. Dat kan hij als hij

goed let op het zinsaccent van het eerste gedeelte van

de laatste zin.

2. Begrijpend luisteren: de leerling moet vragen beant-

woorden over

- een interview uit een radioprogramma over kernenergie

- een interview uit een radio-jeugdprogramma

- een radiobericht uit een radio-jeugdprogramma

3. Bedoelingen van sprekers identificeren: de leerling

moet, nadat een gesprek is beluisterd de bedoelingen

van de deelnemende sprekers identificeren.

4. Begrijpend luisteren: de leerling moet vragen beant-

woorden over:

- een interview uit een radio-jeugdprogramma

- een documentaire uit een radio-jeugdprogramma

- een bericht uit het Jeugdjournaal
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De vragenlijst ter inventarisatie van attituden en gebruiken 

op  het gebied van lezen en schrijven probeerde op bescheiden

wijze iets te achterhalen van de 'attituden' en 'gebruiken'

van leerlingen, met name op het gebied van lezen en schrij-

ven. In de vragenlijst komen vragen voor over soorten lec-

tuur die de leerling kan hebben gelezen, en over schrijf-

produkten die hij kan hebben geschreven in een concreet aan-

geduide, te overziene periode. Het gaat daarbij om concreet

gedrag waarin een attitude zich kan manifesteren. De meer

affectief-gerichte component kan steeds globaal worden weer-

gegeven in termen van 'Dit doe ik graag'. In de vragenlijst

komen verder items voor waarin kan worden aangegeven hoeveel

tijd men aan lezen en schrijven besteedt en hoe men lees- en

schrijfactiviteiten waardeert in vergelijking met enkele an-

dere school- en vrijetijdsbezigheden. Een aantal vragen

heeft betrekking op de 'belevingskant' van lezen en schrij-

ven. Deze items brengen heel duidelijk een bepaalde waarde-

rende houding ten opzichte van lezen en schrijven tot ui-

ting.

De vragenlijst ter inventarisatie van het onderwijsaanbod

bestond uit twee delen (voor de constructie van de vragen-

lijsten zie hoofdstuk 2). In het eerste deel, bestemd voor

het hoofd der school, worden vragen gesteld over de positie

van de school: de rol van de schoolleider; de buurt waarin

de school staat; de typering van de school naar de mate van

differentiatie en klassikaliteit; de schoolgrootte; het

verwijzingsbeleid naar het Speciaal Onderwijs; het niveau

van de school; de externe relaties, en de interne organi-

satie (teamoverleg). In het tweede deel, bestemd voor de

onderwijzer van de zesde klas worden de vragen geordend

onder de volgende kopjes:

- Positie als leerkracht (persoonlijke gegevens: ervaring,

opleiding, etc.)

- Scholing en nascholing
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- Uw klas/leergroep/stamgroep (omvang, milieuachtergrond,

niveau van de leerlingen)

- Methode(n) (Methoden-gebruik)

- Inhoudelijke oriëntaties 	 (aspecten van taalonderwijs

waarop de aandacht valt)

- Planning (belang van vormen van planning in het taalonder-

wijs)

- Controle op taalvorderingen (toetsing en feedback)

- Leermiddelen (mate van gebruik van diverse hulpmiddelen)

- Zwakke leerlingen, achterstanden (aanpak in probleemsitua-

ties)

- Mondeling taalgebruik (aandacht, aanpak, doelstellingen)

- Lezen (aandacht, aanpak, doelstellingen)

- Schrijven (aandacht, aanpak, doelstellingen)

- Woordenschat/Spelling (aandacht, aanpak)

- Taalbeschouwing/Grammatica (aandacht, aanpak, doelstel-

lingen)

1.3. Steekproefopzet en dataverzameling 

De in 1.2. behandelde instrumenten werden in de periode

tussen 1 september en 31 december 1984 afgenomen aan steek-

proeven van leerlingen en leerkrachten. De steekproefopzet

wordt uitgebreid verantwoord in deel IV van de eindrappor-

tage (hoofdstuk 3). Hier volstaan wij met een zeer summiere

samenvatting van de opzet.

Enerzijds is een scholensteekproef getrokken om gegevens te

verzamelen over het onderwijsaanbod. Anderzijds is een

leerlingensteekproef getrokken om gegevens te verzamelen

omtrent het beheersingsniveau bij de leerlingen. De scholen-

steekproef en de leerlingensteekproef zijn gecombineerd, om

het later mogelijk te maken de verzamelde gegevens over

leerlingprestaties in verband te brengen met de gegevens

over het aanbod.
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Op grond van statistische overwegingen is de leerlingen-

steekproef samengesteld uit ± 2100 leerlingen van ± 150

klassen; uit elk dezer klassen werden 5 leerlingen getrokken

voor deelname aan de afname van toetsboekje A, 5 voor toets-

boekje B en 5 voor toetsboekje C. Alle 15 leerlingen kregen

bovendien de leerlingenvragenlijst (over attituden en ge-

bruiken op het gebied van lezen en schrijven). De verdeling

over de twee strata van de steekproef (stimuleringsscholen

versus niet-stimuleringsscholen) was gebaseerd op de ver-

houding 2:3, omdat bij die verhouding de geraamde nauwkeu-

righeid van de metingen in en over beide groepen optimaal

zou zijn. Er deden dus 60 stimuleringsschilen en 90 niet-

stimuleringsscholen aan het onderzoek mee. Het bovenstaande

geldt voor de afname van de lees-, schrijf- en attitude-in-

strumenten, omdat die schriftelijk kon plaats vinden. Voor

de afname van de spreek- en luisterinstrumenten werd op

grond van haalbaarheidsoverwegingen een veel kleinere steek-

proef getrokken uit de 150 deelnemende scholen. Er werden 50

scholen getrokken, 10 stimuleringsscholen en 40 niet-stimu-

leringsscholen. In deze scholen werd aan 4 leerlingen per

school een zestal spreektoetsen en een tweetal luistertoet-

sen afgenomen; dit waren alleen leerlingen die bij de afname

van toetsboekje C voor lezen en schrijven waren betrokken.

De scholensteekproef - voor de inventarisatie van het on-

derwijsaanbod - bestond dus uit ± 150 scholen die ook bij de

beheersingspeiling waren betrokken. Deze steekproef werd

aangevuld met een steekproef van ± 450 scholen die daarbij

niet waren betrokken. In totaal kwam het aantal geplande

scholen in de scholensteekproef daarmee op ± 600. De scholen

werden aan de strata stimuleringsscholen en niet-stimule-

ringsscholen toegewezen in de verhouding 2:3. In tabel 1.1.

worden de gerealiseerde en geplande steekproefaantallen

samengevat.
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Tabel 1.1.: Aantallen scholen en leerlingen in de Voorstudie

PPON ( Tussen haakjes de geplande steekproefaan-

tallen)

Gele.eoholen

eeholee leerlingen,

Niet etle.-echolen

schelen leerlingen

i,tael

scholen 	 leerlingen
Taakboekje A 60 	 160) 	 104 	 1100/ 14 	 (90) 429 	 14501 116 (1501 715 	 77501
Taekbeekje B 40 	 (00! 200 (3001 16 	 (101 431 14501 146 (1501 717 17501
Taakboekje t 60 	 140) 200 13001 06 	 (901 435 14501 146 (1501 715 17501
teerlingen-

vragenlijst 60 	 (601 616 (900) 16 00/ 1291 113501 146 110001 2109 122501
Aenborivregen-

lijst A 177(240) - - 302(3611 - - 479 16001 -
Aenbodyragen-

Wet e 174(2401 a. 21913601 - - 463 46001 -

Naast de bovengenoemde steekproeven werd ook een onafhanke-

lijke steekproef van allochtone leerlingen getrokken. Het

bleek - ook omdat de opdracht om gegevens te verzamelen

m.b.t. het taalvaardigheidsniveau van allochtone leerlingen

in een later stadium van het project werd gegeven - niet

mogelijk de beide steekproefopzetten te combineren. Aan de

steekproef van allochtone leerlingen zou één toetsboekje --

met een 'bloemlezing' van taken uit de toetsboekjes A, B en

C -- worden voorgelegd, benevens. de attituden & gewoonten-

vragenlijst. Aan de leerkrachten van dezelfde leerlingen zou

een aanbodvragenlijst worden gezonden. Tabel 1.2. geeft een

overzicht van de geplande steekproefaantallen in het PPON-

allochtonen-onderzoek.

Tabel 1.2.: Aantallen scholen, leerlingen, hoofden en

leerkrachten in de Voorstudie PPON-Allochtonen

Instrument 	 Geplande aantallen 	 Bereidverklaringen 	 Gerealiseerd

Ileerlingen, hoofden,

leerkrachten) 	 scholen 	 resp. 	 scholen resp.

Taakboek D .

leerl.yregenlijet 	 400 lln 	 117 	 435 lln 	 10 	 254 11n

Aanbodvragenlijai A 	 100 hfd 	 117 	 117 hfd 	 76 	 76 hfd

Aanbodvragenlijet B 	 100 lkr 	 117 	 117 lkr 	 72 	 72 lkr
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De dataverzameling vond plaats in de maanden september-de-

cember 1984. Niet voor alle onderdelen verliep de dataver-

zameling even geslaagd. Dat blijkt uit de gevens in tabel

1.1.

Bij de dataverzameling in het allochtonen-onderzoek stuitten

wij op een aantal tegenvallers. In de eerste plaats waren er

scholen die ondanks hun aanvankelijke toezegging tenslotte

toch niet meededen. In de tweede plaats waren er scholen die

oorspronkelijk grotere aantallen allochtonen hadden opgege-

ven dan zij bij nader inzien (nl. bij nauwkeurige bestude-

ring van de definitie van het begrip allochtoon in dit on-

derzoek) bleken op school te hebben. De allochtonen-steek-

proef werd in de maanden februari en maart 1985 benaderd.

Tabel 1.2. geeft een overzicht van de dataverzamelings-re-

sultaten.

1.4. Wijze van rapporteren

Zoals al in de inleiding werd uiteengezet, worden de resul-

taten van de Voorstudie PPON in vijf delen gerapporteerd.

Deel 1 is gewijd aan de lees- en schrijfprestaties; deel II

is gewijd aan de spreek- en luisterprestaties; dit deel III

bevat de resultaten van de aanbodpeiling; en in deel IV

wordt een technischE verantwoording gegeven. Deel V ten-

slotte bevat de resultaten van de peiling bij allochtonen.

Bij de rapportage van de resultaten van de aanbodpeiling

gaan wij als volgt te werk: steeds worden de resultaten van

de niet-stimuleringsscholen en de stimuleringsscholen in één

tabel gepresenteerd, tesamen met het gewogen totaal.

Het gewogen totaal is berekend vanwege de verhouding 3:4

voor stimulerings- /niet-stimuleringsscholen in de steek-

proef. Dit bleek de optimale verhouding te zijn om zo
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precies mogelijk uitspraken over de beide deelpopulaties te

doen. De verhouding in de populatie is echter 2:3 (in het

jaar 1985). Vandaar dat aan de resultaten van stimulerings-

en niet-stimuleringsscholen gewicht is toegekend.

Bij het toetsen van de verschillen tussen stimulerings- en

niet-stimuleringsscholen is een significatie-niveau van

a 5.001 gehanteerd. Dit is gedaan om te voorkomen dat,

gezien het groot aantal uit te voeren toetsen, veel ver-

schillen door kans gevonden zouden worden (zie Mellenbergh,

1976). Op verschillen tussen stimulerings- en niet-stimu-

leringsscholen gaan we alleen in wanneer het verschil sta-

tistisch significant is (a 0.001) én wanneer het verschil

van een redelijke omvang is.

Aansluitend bij de opdracht voor dit peilingsonderzoek wordt

in dit rapport volstaan met een rapportering over (gemiddel-

den in) frequentietellingen. Nadere analyse van het mate-

riaal is in velerlei opzichten mogelijk, maar komt hier niet

aan de orde.
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2. 	 DE CONSTRUCTIE VAN EEN VRAGENLIJST VOOR HET ONDERWIJS-

AANBOD

2.1. Nadere definiëring van het begrip 'aanbod'

Voorafgaand aan de constructie van de aanbodvragenlijst

moesten enkele vragen beantwoord worden betreffende de be-

grenzing van het begrip 'aanbod'. In de literatuur worden

namelijk nogal wat kenmerken van onderwijs onder 'aanbod'

gedefinieerd. De vragen waar het om ging waren de volgende:

Gaat het om onderwijsinhouden en -kenmerken, of ook om ach-

tergrondvariabelen? Strikt genomen zou men onder aanbod kun-

nen verstaan 'al die situaties die de school (of de leer-

kracht) arrangeert om bij leerlingen bepaalde leerresultaten

te bereiken'. Maar bij een peiling van het niveau van het

taalonderwijs kan men niet voorbijgaan aan het feit, dat

(zeer) veel van de taalvaardigheidsontwikkeling buiten de

school plaats vindt. Om de resultaten van een beheersings-

peiling naar waarde te kunnen schatten is dus niet alleen

een inventarisatie van het moedertaalonderwijsaanbod van

belang, maar ook enig inzicht in de 'krachten buiten de

school'. Derhalve is besloten om in de vragenlijst 66k - zij

het met mate - aandacht te schenken aan achtergrondvariabe-

len, die van belang geacht worden voor de taalontwikkeling

van leerlingen.

Gaat het om de inhoud van het 'instructievak' taal, of gaat

het ook om taal als instructie-middel? Taal is bij alle an-

dere vakken instructiemiddel; het is bekend dat daarvan even-

zeer een vormende invloed kan uitgaan. Bovendien is het naar

moderne moedertaaldidactische inzichten gebruikelijk om

taal-bij-andere-vakken 66k te zien als een onderdeel van het

taal-curriculum. Derhalve is besloten in de aanbodvragen-

lijst 56k aandacht te schenken aan de mogelijke invloed van

de taal als instructiemiddel bij andere vakken.
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Gaat het bij de beeldvorming van 'het' moedertaalaanbod om

de beschrijving van enkele ideaal-typische modellen, zoals

die (vooral) in de literatuur voorkomen? Of gaat het om een

beschrijving van 'het' aanbod zoals zich dat manifesteert

bij een steekproef van - doorgaans nogal 'gewone' - scholen?

Om twee redenen is gekozen voor de tweede variant. In de

eerste plaats zou peilingsonderzoek een zo goed mogelijk

beeld moeten geven van de werkelijkheid, in het totale on-

derwijs; de beschrijving van exemplarische gevallen zou nut-

tig kunnen zijn, doch tegelijk de werkelijkheid geweld aan

kunnen doen: die werkelijkheid is namelijk gewoon,

matig en weinig 'typisch'. In de tweede plaats zou

schrijving van ideaal-typen een zeer arbeidsintensieve zaak

zijn; in de Voorstudie PPON waren eenvoudig geen middelen

voorhanden om een portrettering van een flink aantal cases

te realiseren. Derhalve is gekozen voor de benadering van de

scholen met een vragenlijst. Uiteraard kleven aan die me-

thode ook bezwaren.

Op grond van bovenstaande overwegingen richtte zich de aan-

dacht op de constructie van een vragenlijst over moeder-

taalonderwijsaanbod als 'vak' en als instructiemiddel; daar-

naast zou de vragenlijst aandacht moeten schenken aan rele-

vante achtergrondvariabelen.

2.2. Constructie van de  vragenlijst

Bij de constructie van de vragenlijst werd een heuristisch

schema gehanteerd met twee hoofdimensies: een onderwijskun-

dige en een vakinhoudelijke. Op de onderwijskundige dimensie

werden de volgende categorieën onderscheiden:

Achtergrond . 6, Context:

1. Kenmerken van de buurt, omgeving, thuis

2. Kenmerken van de school en de leerlingpopulatie

3. Kenmerken van de leerkracht

4. Kenmerken van de klas

middel-

een be-



- 21 -

Aspecten van het onderwijsaanbod:

5. Doelstellingen

6. Leerinhouden, programma

7. Groeperingsvormen, individualisatie en differentiatie

8. Media, leermateriaal, hulpmiddelen

9. Werkvormen, onderwijs- en leeractiviteiten

10. Evaluatie, diagnose, feedback

Op de vakinhoudelijke dimensie kwamen de volgende catego-
rieën voor:

1. Spreken

2. Luisteren

3. Lezen

4. Schrijven (Stellen)

5. Woordenschat

6. Spelling

7. Grammatica

De onderwijskundige categorieën 5-10 werden telkens in rela-
e

tie gebracht met de vakinhoudelijke categorieën 1-7. De

daaruit voorkomende vragen werden in de vragenlijst vooral

geordend naar de vakinhoudelijke dimensie; de onderwijskun-

dige categorieën zijn derhalve niet of nauwelijks zichtbaar

in de oppervlakte-structuur van de vragenlijst.

De constructie van de vragenlijst vond plaats in drie fasen,

waarbij telkens een nieuwe versie werd geproduceerd; de

derde versie is uiteindelijk afgenomen aan de in hoofdstuk 1

beschreven steekproef van scholen. Hieronder geven wij in

het kort enkele belangrijke punten weer uit de constructie-

fasen 1,2 en 3.

In de eerste fase werden veel bronnen geraadpleegd; de be-

doeling was de bruikbaarheid van het heuristisch schema te
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beproeven, maar nok de categorieën eventueel te verfijnen,

als concrete aanbod-specificaties daartoe aanleiding zouden

geven. In deze fase werd een flink aantal vragen verzameld

per categorie. Het schema bleek zeer bruikbaar: de diverse

aanbod-onderwerpen uit zeer uiteenlopende publicaties konden

met het schema worden geclassificeerd. Het schema bleek ook

heuristische waarde te hebben: witte plekken in de vragen-

verzameling bleken zichtbaar te worden. Het resultaat van de

werkzaamheden was een eerste versie van de vragenlijst.

In de tweede fase werd deze eerste versie voorgelegd aan een

groep van 29 deskundigen. Hun werd gevraagd of het begrip

'aanbod' op acceptabele wijze werd gedekt met de vragen en

of de aanbodvarianten in alternatieve scholen voldoende tot

hun recht zouden kunnen komen. De commentaren van deze des-

kundigen werden verwerkt. De vragenlijst werd meer nadrukke-

lijk op de zesde klas toegespitst. Hij werd ingedeeld in een

A-lijst (met vragen voor het hoofd der school) en een

B-lijst (met vragen voor de leerkracht van de zesde klas).

Bovendien werd de structuur verduidelijkt. Dit leidde tot

een tweede versie van de vragenlijst.

In de derde fase werd deze tweede versie voorgelegd aan 16

deskundigen en aan 58 scholen. Deze laatste groep bestond

uit 30 aselect getrokken scholen uit de lijst van CITO-

schooltoets-deelnemers, 16 scholen uit het landelijke adres-

senbestand van de zgn. traditionele vernieuwingsscholen

(Jenaplan, Dalton, Freinet, Vrije Scholen), en 12 scholen

uit een door SLO-medewerkers opgestelde lijst van scholen

die meedoen aan enkele voor taalonderwijs relevante SLO-

projecten. Er kwamen 16 reacties van de deskundigen en 24

van de aangeschreven scholen binnen. Inhoudelijke, termi-

nologische of andere problemen leken zich nauwelijks voor te

doen. Toch werden nog wijzingen in de vragenlijst aange-

bracht, en aanvullingen. Zo werden vragen toegevoegd over de
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mate waarin met de in de peilingsinstrumenten

digde taalsituaties werd geoefend. Recente

vindingen in Engeland (A.P.U., 1983) leidden

slissing. De derde fase werd afgesloten met de

versie van de vragenlijsten A en B; deze

derzoek gebruikt. Ze zijn als bijlagen 1

port toegevoegd.

vertegenwoor-

onderzoeksbe-

tot deze be-

uiteindelijke

werden in het ov-

en 2 aan dit rap-
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3. 	 REPRESENTATIVITEIT VAN DE STEEKPROEF

3.1. Inleiding 

Om aan de resultaten van het vragenlijstonderzoek naar het

onderwijsaanbod enige betekenis toe te kunnen schrijven, is

het noodzakelijk kennis te hebben van de representativiteit

van de steekproef. In hoeverre geven de antwoorden van de

respondenten een goed beeld van de werkelijke situatie in de

onderwijspraktijk? Een probleem daarbij is, dat dit soort

onderzoek nog niet eerder op deze schaal (zoveel scholen) en

in deze omvang (veel vragen) is uitgevoerd. Bovendien is dit

soort onderzoek vrij tijdsgebonden. De verkregen resultaten

zijn zodoende nauwelijks te 'controleren' aan de hand van

reeds bekende gegevens. Toch bestaat er, zij het in beperkte

mate, zo'n controle-mogelijkheid. Het Centraal Bureau voor

de Statistiek geeft namelijk al een aantal jaren de statis-

tieken voor het basisonderwijs uit. Daar waar mogelijk, zijn

de gegevens van het CBS te vergelijken met de verkregen

resultaten. Aangezien zo'n vergelijking slechts op een

aantal punten kan plaatsvinden, zegt zij maar in zeer ge-

ringe mate iets over de representativiteit van de steek-

proef. Wel kan zo'n vergelijking een indicatie geven. Als de

gegevens van het CBS en het aanbodonderzoek teveel van el-

kaar afwijken, dan zou dit de representativiteit ondergra-

ven, maar als de gegevens (redelijk) goed met elkaar over-

eenstemmen, is dit een aanwijzing in hoeverre de steekproef

representatief is te noemen.

In dit hoofdstuk zullen we, zover mogelijk, de resultaten

van de aanbodpeiling vergelijken met gegevens van het CBS

die betrekking hebben op het schooljaar 1982/83. Recentere

gegevens zijn op dit moment (nog) niet beschikbaar.
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3.2. Vergelijking resultaten steekproef met de gegevens van

het CBS

3.2.1. Signatuur en urbanisatiegraad 

In de vragenlijst voor het hoofd van de school zijn twee

vragen opgenomen die betrekking hebben op de signatuur en

urbanisatiegraad. Voor wat betreft de signatuur van de

school komt de volgende geleding naar voren (tabel 3.1.).

Tabel 3.1.: De signatuur van de scholen in de Voorstudie

PPON (percentages)

niet-stim. stim. gewogen

totaal

Openbaar 32.8 32.8 32.8

Rooms-Katholiek 32.8 41.2 34.5

Protestants-Christelijk 31.5 25.4 30.2

Algemeen Bijzonder 2.6 .6 2.2

niet ingevuld .3 - .3

Uit het gewogen totaal blijkt dat de signatuur van de scho-

len in 97.3% van de gevallen Openbaar, Rooms-Katholiek of

Protestants-Christelijk is. Algemeen Bijzondere scholen

komen nauwelijks voor.

Als de verdeling van het gewogen totaal wordt vergeleken met

de verdeling in de populatie (volgens gegevens van het CBS),

dan zijn de verschillen klein (zie tabel 3.2.). Waarschijn-

lijk zal er van deze verschillen nauwelijks effect uitgaan

op de resultaten van de aanbodpeiling.
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Tabel 3.2.: De signatuur van scholen voor gewoon lager on-

derwijs in Nederland in het schooljaar 1982/83

en in de steekproef PPON (percentages)

Nederland 	 Steekproef PPON

Openbaar 	 35.1 	 32.8

Rooms-Katholiek 	 30.9 	 34.5

Protestants-Christelijk 	 30.8 	 30.2

scholen met een andere
signatuur 	 3.2 	 2.5

Eveneens is er gevraagd naar de grootte van de plaats waar

de school staat. Ongeveer 12% van de scholen bevindt zich in

een plaats met 100.000 of meer inwoners. Een 63% staat in

een stad met 20.000-100.000 inwoners of een stad/dorp met

20.000 inwoners of minder. Een kleine 25% van de scholen

bevindt zich op het platteland (tabel 3.3.).

Tabel 3.3.: Urbanisatiegraad van de plaatsen waar de scholen

uit de steekproef zich bevinden (percentages)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

stad met 100.000 in-
woners of meer 	 9.6 	 20.3 	 11.8

stad met 20.000-100.000
inwoners 	 35.8 	 17.5 	 32.0

stad/dorp met 20.000 in-
woners of minder 	 34.1 	 19.8 	 31.1

platteland 	 20.2 	 42.4 	 24.8

niet ingevuld 	 .3 	 - 	 .3

De gegevens van het CBS zeggen alleen iets over het percen-

tage scholen in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Dit

percentage bedraagt 18% (namelijk 1843 van de 8727 scholen).

Er is dus een klein verschil: scholen uit de grote steden

zijn in de steekproef van de Voorstudie PPON iets onderver-
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tegenwoordigd. Welke effecten dit op de aanbodpeilingsre-

sultaten heeft, laat zich moeilijk voorspellen.

3.2.2. Schoolgrootte 

Het gemiddeld aantal leerlingen per school aan het begin van

het schooljaar bedraagt 158. Stimuleringsscholen hebben naar

verhouding minder leerlingen dan niet-stimuleringsscholen.

De verhouding jongens/meisjes is op beide schooltypen ge-

lijk. In tabel 3.4. worden de gegevens uit de steekproef

afgezet tegen die van het CBS.

Tabel 3.4.: Gemiddeld aantal leerlingen per school naar ge-

slacht in de' Voorstudie PPON en in Nederland

niet-stim. stim. gewogen totaal Nederland

jongens 83 68 80 70

meisjes 81 67 78 68

totaal 164 135 158 137

Het verschil tussen steekproef en populatie kan verband

houden met het gegeven dat de Rooms-Katholieke scholen in de

steekproef enigszins oververtegenwoordigd zijn. Volgens de

gegevens van het CBS hebben deze scholen namelijk gemiddeld

meer leerlingen (162) dan scholen met een andere signatuur

(Openbaar 125; Protestants-Christelijk 126; scholen met een

andere signatuur 142). Bij de interpretatie van sommige

resultaten van de aanbodpeiling zal met dit verschil in

schoolgrootte rekening moeten worden gehouden.

3.2.3. Verwijzingen naar het Speciaal Onderwijs

Een laatste onderdeel waarop de resultaten van de steekproef

te vergelijken zijn met gegevens van het CBS, betreft de
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verwijzingen naar het Speciaal Onderwijs. Tabel 3.5. laat

zien dat de scholen uit de steekproef gemiddeld over alle

leerjaren 1.6 leerlingen naar het Speciaal Onderwijs ver-

wijzen (scholen voor LOM, MLK, ZMLK, ZMOK, enz.).

Tabel 3.5.: Gemiddeld aantal leerlingen dat op de scholen

uit de Voorstudie PPON verwezen en vertrokken

is naar het Speciaal Onderwijs

niet-stim. 	 stiet. 	 gewogen

totaal

voor toelating le
leerjaar 	 .3 	 .5 	 .3

vanuit le leerjaar 	 .5 	 1.0 	 .6

vanuit 2e t/m 6e leerjaar 	 .8 	 .6 	 .7

totaal over leerjaar
1 t/m 6 	 1.6 	 2.1 	 1.6

De uitstroomgegevens van het CBS (de categorie 'toelating

voor le leerjaar' is daar niet onderscheiden) geven een

verwijzing van 1.2 leerling per school over alle leerjaren

(zie tabel 3.6.). Deze gegevens van de steekproef en het CBS

komen dus redelijk goed met elkaar overeen.

Tabel 3.6.: Gemiddeld aantal leerlingen dat verwezen en ver-

trokken is naar het Speciaal Onderwijs in de

steekproef van de Voorstudie PPON en de popula-

tie (volgens gegevens van het CBS)

Nederland 	 Steekproef PPON

vanuit Ie leerjaar 	 .3 	 .6

vanuit 2e t/m 6e leerjaar 	 .8 	 .7

totaal over leerjaar 1 t/m 6 	 1.2 	 1.3
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3.3. Conclusie

Een vergelijking van de resultaten van de aanbodpeiling met

de gegevens van het CBS zegt maar in geringe mate iets over

de representativiteit van de steekproef, maar gezien de

kleine verschillen mag als conclusie gelden dat de betrouw-

baarheid van de resultaten van de steekproef redelijk hoog

is: de enquête zou geen ander beeld hebben opgeleverd als

hij was afgenomen aan alle lagere scholen. Met andere woor-

den, de steekproef is statistisch gezien representatief te

noemen. Hiermee is (nog) niet gezegd dat de enquêteresul-

taten de werkelijke situatie in het lager onderwijs goed

weergeven. Voorzichtigheid bij de interpretatie van de

resultaten van zo'n eerste grootschalige aanbodpeiling is

dan ook gewenst.
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4. 	 RESULTATEN VAN DE AANBODPEILING: DIVERSE SCHOOLKEN-

MERKEN

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele resultaten van de

aanbodpeiling die betrekking hebben op diverse schoolken-

merken. De resultaten zijn ontleend aan de vragenlijst voor

het hoofd van de school (vragenlijst A) en de vragenlijst

voor de zesdeklas-leerkracht (vragenlijst B).

Steeds worden de resultaten van de stimulerings- en niet-

stimuleringsscholen gepresenteerd in één tabel, tesamen met

de gegevens van het gewogen totaal. Op de verschillen tussen

stimulerings- en niet-stimuleringsscholen wordt slechts

ingegaan wanneer die verschillen statistisch significant

zijn (0.50.001) en wanneer die verschillen zo groot zijn dat

er een zekere betekenis aan kan worden toegekend. Dat ver-

schillen significant zijn, wordt echter niet telkens gemeld.

Anders gezegd: waar over betekenisvolle verschillen gespro-

ken wordt, hebben wij de statistische significantie eerst

geconstateerd.

4.2. Aantal zesdeklassers en leergroepen 

Het gemiddeld aantal zesdeklassers per school bedraagt 27.

Daarbij is de verhouding jongens/meisjes aan elkaar gelijk

(zie tabel 4.1.). De stimuleringsscholen hebben gemiddeld

minder zesdeklassers (25) dan de niet-stimuleringsscholen

(30).
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Tabel 4.1.: Gemiddeld aantal zesdeklassers per school aan

het begin van het schooljaar.

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

jongens 15 12 15

meisjes 15 13 15

totaal 30 25 30

Bij de helft van de scholen vormen de zesdeklassers één

aparte leergroep (51.5%); 14.1% van de scholen heeft meer

dan één zesde klas en de rest heeft combinatieklassen of een

andere indeling, bijvoorbeeld: één aparte zesde klas + een

combinatie van klas 4 en 5; een combinatie van klas 5 + 6 op

maandag en dinsdag en een aparte zesde klas op woensdag t/m

vrijdag.

Tabel 4.2.: Indeling van zesdeklassers in klassen/leergroe-

pen (percentages)

niet-stim. stim. gewogen

totaal

een aparte 6e klas 52.0 49.7 51.5

meer dan één 6e klas 14.2 13.6 14.1

combinatie 5 + 6 15.2 24.3 17.1

combinatie 4 + 5 + 6 6.0 4.0 5.5

andere indeling 11.9 6.8 10.8

niet ingevuld .6 1.7 .9
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4.3. Moedertaal van zesdeklassers

Welke taal wordt door de zesdeklassers thuis gesproken als

'moedertaal'? Gegevens hierover zijn al bekend van de atti-

tudenvragenlijst die aan leerlingen is voorgelegd (zie PPON-

rapport dl 1: 104).

In de volgende tabel (4.3.) worden de gegevens van de leer-

lingenvragenlijst geplaatst naast die van de vragenlijst

voor de zesdeklas-leerkracht. Tussen haakjes staan de resul-

taten van de enquête onder leerlingen. Het betreft hier de

antwoorden van 2109 leerlingen uit een steekproef van 157

schol7- die aan het totale peilingsonderzoek meededen (aan-

bodpeiling èn leerresultaten). De resultaten van deze aan-

bodpeiling omvatten een ruimere steekproef van 479 scholen

(zie Hoofdstuk 1), waarvan die 157 scholen deel uitmaakten.

Tabel 4.3.: De taal die zesdeklassers thuis spreken als moe-

dertaal volgens de aanbodpeiling èn de leerlin-

genenquête (percentages)

niet-stim.

aanbod- 	 leerling-

peiling	 enquête

stim. 

aanbod- 	 leerling-

peiling	 enquête

gewogen totaal

aanbod- 	 leerling-

peiling 	 enquête

Nederlands 77.5 172.7) 41.2 143.8) 70.7 (66.7)

Fries 1.7 (	 3.31 7.5 1 	 5.5) 2.7 ( 	 3.81

Dialect 17.9 114.9) 42.5 137.31 22.5 (19.5)

Buitelandse taal 2.9 1 	 1.85 8.8 f 	 5.61 4.0 ( 	 2.5)

Mengvorm van
Nederlands met
dialect, Fries,
vreemde taal, e.d. 1	 5.1) - ( 	 6.2) 1 	 5.4)

niet ingevuld - 1	 2.2) 1 	 1.3) ( 	 2.))
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Uit de tabel blijkt dat de resultaten van beide enquêtes hij

stimulerings- en niet-stimuleringsscholen soms verschillen.

Die verschillen zijn echter in geen van de gevallen groter

dan 6%, zodat gezegd mag worden dat de resultaten van beide

enquêtes goed overeenstemmen. Zeker als men in overweging

neemt dat de onderwijzers een schatting gaven van de percen-

tages leerlingen met diverse 'moedertalen' en de leerlingen

hun eigen thuistaal meldden. Omdat de - vanwege hun kortheid

gebruikte - begrippen als 'gewoon Nederlands' en 'dialect'

nu eenmaal voor verschillende interpretaties vatbaar zijn,

is de geconstateerde overeenstemming zelfs aanzienlijk.

Zoals te verwachten, wordt er door leerlingen van een stimu-

leringsschool thuis vaker een dialect of een buitenlandse

taal als 'moedertaal' gesproken. Het percentage leerlingen

op niet-stimuleringsscholen dat thuis 'gewoon' (standaard-)

Nederlands spreekt, is aanzienlijk hoger dan het percentage

op stimuleringsscholen.

4.4. Scholingsniveau en motivatie 

Hoeveel van de zesdeklassers zijn, volgens het oordeel van

de leerkracht, in vergelijking met een gewone gemiddelde

zesdeklasser voor het onderdeel taal minder ver, even ver of

verder?

Tabel 4.4.: Niveau van zesdeklassers voor het onderdeel

taal in vergelijking met een gewone gemiddelde

zesdeklasser (percentages)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

minder ver 	 21 	 33 	 25

even ver 	 54 	 48 	 54

verder 	 25 	 19 	 21



Gemiddeld 25% van de zesdeklas-leerlingen is minder ver met

het onderdeel taal dan de gemiddelde zesdeklassers. Een 21%

is verder.

Op de stimuleringsscholen ligt het percentage leerlingen dat

minder ver is een stuk hoger (33%) dan op de niet-stimule-

ringsscholen (21%). Het percentage leerlingen dat verder is,

ligt daarentegen beduidend hoger hij de niet-stimulerings-

scholen (25%).

Van de zesdeklassers hebben gemiddeld 2.4 leerlingen per

klas een dusdanige handicap of taalachterstand, dat heel

speciale zorg (van de leerkracht, remedial teacher, of an-

derszins) gegeven moet worden. Bij de stimuleringsscholen

ligt dat aantal op 2.9, en bij de niet-stimuleringsscholen

op 2.2 (zie tabel 4.5.).

Tabel 4.5.: Gemiddeld aantal kinderen per klas met een zo-

danige handicap of taalachterstand dat heel

speciale zorg (van de leerkrachten, remedial

teacher, of anderen) gegeven moet worden.

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen totaal

aantal 	 2.2 	 2.9 	 2.4

Voor wat betreft de motivatie voor schoolwerk is er geen re-

levant verschil tussen stimulerings- en niet-stimulerings-

scholen. Een 63% van de zesdeklassers is volgens de leer-

kracht goed gemotiveerd voor schoolwerk; 25% is matig en 13%

is slecht gemotiveerd (zie tabel 4.6.).
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Tabel 4.6.: Motivatie van zesdeklassers voor schoolwerk

(percentages).

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

goed gemotiveerd 	 64 	 57 	 63

matig gemotiveerd 	 24 	 29 	 25

slecht gemotiveerd 	 12 	 14 	 13

4.5. Eindniveau en toetsing

Ongeveer de helft van de leerkrachten (50.8%) richt zich

erop dat alle zesdeklassers tenminste een bepaald gemeen-

schappelijk eindniveau bereiken (en zo mogelijk meer dan

dat). Maar ook bijna de helft (46.7%) zegt zo'n gemeen-

schappelijk niveau niet na te streven (zie tabel 4.7.).

Tabel 4.7.: Percentage leerkrachten dat er naar streeft alle

zesdeklassers tenminste een bepaald gemeen-

schappelijk eindniveau te laten bereiken.

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

ja 	 51.7 	 47.5 	 50.8

nee 	 45.7 	 50.3 	 46.7

niet ingevuld 	 2.6 	 2.3 	 2.6

Een van de doelstellingen van peilingsonderzoek is de ont-

wikkeling van het 'niveau' van het onderwijs door de jaren

heen vast te leggen. Zo kunnen ietwat gefundeerde discussies



werden gevoerd over Ce vooruitgang of achteruitgang van

bepaalde prestaties. Peilingsenderzoek kan een empirische

controle bieden voor het pessimisme dat blijkt uit tabel

4.8.: ongeveer é'&1 vijfde der onderwijzers vindt dat het

niveau de laatste drie jaar (!) is gezakt. Slechts t 5%

vindt het gestegen.

Tabel 4.8.: Daling of stijging volgens de leerkrachten van

het gemiddelde eindniveau van zesdeklassers in

de laatste drie jaar (percentages).

niet-stim. stim. gewogen

totaal

gezakt 18.9 26.0 20.4

ongeveer gelijk 64.2 57.1 62.7

gestegen 4.3 7.3 4.9

niet te zeggen 11.9 8.5 11.2

niet ingevuld .7 1.1 .8

Tiet 	 merendeel 	 van 	 de 	 scholen (72%) 	 laat zijn leerlingen

deelnemen aan de CITO-toets of een soortgelijke schooltoets

(zie 	 tabel 	 4.9.). 	 Meer 	 dan 	 de helft, 	 53%, 	 zegt zijn 	 zesde-

klassers deel te laten nemen aan een schoolonderzoek door

een psychologisch bureau voor beroepskeuze (zie tabel

4.10.).

Tabel 4.9.: Scholen die deelnemen aan CITO-toets (eindtoets)

of soortgelijke schooltoets (percentages).

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

nee 	 28.5 	 27.1 	 28.2

ja 	 71.2 	 71.7 	 71.5

niet ingevuld 	 - 	 1.1 	 .2
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Tabel 4.10.: Scholen die deelnemen aan schoolonderzoek door

een psychologisch bureau voor school- en be-

roepskeuze (percentages).

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

nee 	 44.4 	 52.0 	 46.0

ja 	 54.7 	 46.4 	 52.9

niet 	 ingevuld 	 1.0 	 1.7 	 1.1

Het merendeel van de scholen zegt enige waarde te hechten

aan het toetsen en testen voor de schoolkeuze-advisering aan

de zesdeklassers. Een 18.5% hecht vrij veel waarde aan dit

soort toetsen (zie tabel 4.11.).

Tabel 4.11.: De waarde die scholen over het geheel toekennen

aan het toetsen en testen (percentages).

niet-stim. stim. gewogen

totaal

geen waarde 7.0 7.3 7.0

enige waarde 72.8 74.0 73.1

vrij veel waarde 18.9 16.9 18.5

zeer veel waarde .7 1.1 .8

niet ingevuld .7 .6 .6

4.6. Wijze van bevordering

De meeste scholen (85.1%) hanteren het zogenaamde leerstof-

jaarklassensysteem (met overgangsbeslissingen tussen de

leerjaren).



Tabel 4.12.: Percentage scholen dat het leerstof-jaarklas-

sensysteem hanteert.

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

gebruik leerstof-

jaarklassensysteem 	 85.1 	 86.4 	 85.4

Worden de leerlingen aan het eind van een schooljaar automa-

tisch bevorderd, of is een bevordering afhankelijk van hun

leerniveau? Op deze vraag waren drie antwoordmogelijkheden:

1. automatische bevordering, 2. bevordering afhankelijk van

niveau, en 3. anders. In de onderstaande tabel (4.13.) wor-

den de percentages vermeld.

Tabel 4.13.: Wijze van bevordering op de scholen uit de

Voorstudie PPON (percentages)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

automatische bevordering 	 13.6 	 14.1 	 13.7

bev_ 	 afhankelijk van niveau 	 59.3 	 57.6 	 58.9

anders 	 26.5 	 27.1 	 26.7

niet 	 ingevuld 	 .3 	 1.1 	 .8

Uit de tabel is af te lezen dat automatische bevordering

regelmatig wordt toegepast; 13.7% van de scholen zegt deze

wijze van automatische bevordering te hanteren. In 58.9% van

de gevallen is de bevordering afhankelijk van het niveau van

de leerling. Bij de overige scholen. is de bevordering be-

paald door verschillende factoren (overleg met ouders, ver-

wachtingen ten aanzien van het kind e.d.).
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4.7. Onderwijsaanbod en vervolgonderwijs

Bij 39.4% van de scholen wordt door de zesdeklas-leerkracht

geen rekening gehouden met de verschillen in schoolkeuze van

de zesdeklassers; 58% zegt dit wel te doen (zie tabel

4.14.).

Tabel 4.14.: Percentage scholen dat rekening houdt met de

verschillen in schoolkeuze van de zesdeklassers

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

nee 	 39.1 	 40.7 	 39.4

ja 	 58.1 	 57.1 	 58.0

missing 	 2.7 	 2.3 	 2.6

Naar schatting van de leerkrachten gaat 33% naar het LBO,

38% naar het MAVO en 29% naar het HAVO/VWO. Daarbij valt op

dat er naar verwachting procentueel meer leerlingen van

stimuleringsscholen het LBO zullen gaan volgen en minder

leerlingen het MAVO of HAVO/VWO. Met name de doorstroom naar

HAVO/VWO is bij stimuleringsscholen een stuk lager (19%) dan

bij niet-stimuleringsscholen (33%). Deze betrekkelijk grote

verschillen zijn interessant, als men de gevonden presta-

tieverschillen daarmee vergelijkt: zowel bij lezen als bij

schrijven als bij spreken waren die betrekkelijk gering. Dit

betekent, dat de verwachte doorstroom van leerlingen in sti-

muleringssscholen in elk geval niet verklaard kan worden uit

hun geringe prestaties van de getoetste functionele taal-

vaardigheden. Verschillen in vaardigheden binnen het vak

'Taal' (de meer schoolse, zoals bijvoorbeeld spellingvaar-

digheid) en de vaardigheidsverschillen in de andere vakge-

bieden moeten ondermeer een verklaring geven voor de ver-

kregen doorstroomgegevens (zie tabel 4.15.).
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Tabei 4.1.: Verwachte doorstroom van leerlingen ■percen-

tages).

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

LBO 29 48 33

MAVO 38 33 38

HAVO/VWO 33 19 29

4.8. Externe relaties

In hoeverre krijgen scholen bruikbare hulp van een schoolbe-

geleidingsdienst (SBD) of schooladviesdienst (SAD)? In welke

mate is er behoefte aan die hulp? En in hoeverre zijn er

ouders die geregeld helpen bij het onderwijs geven aan de

school?

Tabel 4.16.: Percentage scholen dat hulp heeft van SBD of

SAD

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

helemaal niet 2.6 3.4 2.8

in geringe mate 33.8 41.8 35.5

in belangrijke mate 63.2 54.8 61.5

niet ingevuld .3 - .3
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Tabel 4.17.: Percentage scholen dat behoefte heeft aan hulp

SAD of SAD

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

nee 	 .7 	 2.8 	 1.1

ja, enigszins 	 57.9 	 50.8 	 56.5

ja, in sterke mate 	 40.7 	 46.3 	 41.9

niet ingevuld 	 .7 	 - 	 .5

Tabel 4.18.: Percentage scholen dat hulp krijgt van ouders

bij het onderwijs geven

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

nee 	 11.9 	 24.3 	 14.5

ja 	 87.7 	 75.7 	 85.2

niet ingevuld 	 .3 	 - 	 .3

Vrijwel alle scholen (97%) krijgen hulp van een schoolbege-

leidingsdienst. Daarvan zegt 62% in belangrijke mate hulp te

krijgen. Een 3% heeft helemaal geen hulp (zie tabel 4.16.).

Aan de hulp door SBD of SAD is bij 42% van de scholen in

sterke mate behoefte. Meer dan de helft (57%) heeft maar in

zekere mate behoefte aan die hulp en één procent geeft te

kennen helemaal geen behoefte aan hulp te hebben (zie tabel

4.17.).

De meeste scholen (85.2%) krijgen bij het geven van onder-

wijs hulp van ouders. Slechts een kleine 15% zegt zulke hulp

niet te krijgen (zie tabel 4.18.).



5. ALGEMENE ASPECTEN VAN HET TAALONDERWIJS-AANBOD

5.1. Inleiding

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de aanbodpeiling

aan bod die betrekking hebben op algemene aspecten van het

taalonderwijs-aanbod. De resultaten die betrekking hebben op

het onderwijsaanbod op taalonderdelen (mondeling taalge-

bruik, schrijven e.d.) worden in het volgende hoofdstuk

weergegeven. Deze resultaten zijn verkregen door een vra-

genlijst-onderzoek, waaraan 463 onderwijzers van de zesde

klas hun medewerking verleenden.

Dit hoofdstuk valt uiteen in zes paragrafen waarin de vol-

gende onderdelen worden besproken: Methodengebruik (5.2),

Leermiddelen (5.3), Verdeling van de onderwijstijd (5.4),

Inhoudelijke oriëntaties (5.5), Controle op taalvorderingen

(5.6) en Leerlingen met een achterstand of voorsprong voor

taal (5.7).

Net als in het vorige hoofdstuk worden de resultaten van de

stimulerings- en niet-stimuleringsscholen in één tabel gege-

ven, tezamen met het gewogen totaal. Er wordt steeds melding

gedaan van de verschillen tussen stimulerings- en niet-sti-

muleringsscholen, indien de verschillen statistisch signifi-

cant zijn (a .001).

5.2. Methodengebruik

Zou men het moedertaalonderwijs naar het aantal gebruikte

taalmethoden willen typeren, dan kan men stellen dat 54.6%

één taalmethode of -leergang gebruikt, en 38.8% meer dan

één. Een 5% gebruikt geen taalmethode of - leergang (zie

tabel 5.1.).
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Tabel 5.1.: Het aantal in een klas in gebruik zijnde taalme-

thoden (percentages)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

ja, één 	 55.7 	 50.5 	 54.6

ja, meer dan één 	 38.1 	 41.2 	 38.8

nee, geen 	 4.8 	 5.7 	 5.0

niet ingevuld 	 1.4 	 2.3 	 .6

Vijf methoden bepalen bij 71.6% van de scholen het gezicht

van het taalonderwijs: Taal voor het leven (23%), Jouw taal, 

mijn taal (19.7%), De taaltuin (13%), Taalactief (8.2%) en

Taaltotaal (7.7%). Het meest gebruikt worden Taal voor het

leven (23%) en Jouw taal, mijn taal (19.7%).

Tabel 5.2.: De gebruiksfrequentie van taalmethoden op scho-

len (percentages)

niet-stim. stim. gewogen

totaal

Taalactief 8.0 9.2 8.2

Taalkabaal 1.4 1.1 1.3

Taaltotaal 6.2 13.2 7.7

Taal voor het leven 24.6 17.2 23.0

Jouw taal, mijn taal 20.4 17.2 19.7

De taaltuin 12.1 16.1 13.0

overige methoden 20.4 18.4 20.0

niet ingevuld 6.9 7.5 7.0

Een 19.2% van de leerkrachten typeert zijn taalaanpak - met

die methode - als zuiver cursorisch; 58.6% typeert de taal-

aanpak als cursorisch/thematisch, en 9.2% als sterk thema-

tisch (zie tabel 5.3.).



Verder zegt 67.9% van de zesrleklas-leerkrachen methode

klassikaal te gebruiken; 5.1% gebruikt de methodeindivi-

dueel. Vaker (17%) wordt er klassikaal èr) individueel met de

methode gewerkt (zie tabel 5.4.).

Uit de tabellen blijkt dat op stimuleringsscholen waar-

schijnlijk gemiddeld iets meer thematisch wordt gewerkt en

iets minder klassikaal. Dat is wellicht te verklaren uit de

grotere heterogeniteit van het leerlingenaanbod op deze

scholen.

Tabel 5.3.: Leerkracht-typering van zijn/haar methode(n);

(percentages)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

zuiver cursorisch 19.7 17.2 19.2

cursorisch/thematisch 59.5 55.2 58.6.

sterk thematisch 8.3 12.6 9.2

niet ingevuld 12.5 15.0 13.1

Tabel 5.4.: De wijze waarop de zesdeklas-leerkracht de taal-

methode gebruikt (percentages)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

klassikaal 69.2 63.2 67.9

individueel 4.2 8.6 5.1

klassikaal/individueel 16.6 18.4 17.0

niet ingevuld 10.0 9.7 9.9
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Het taalonderwijs wordt door 41.5% van de leerkrachten in

belangrijke mate, door 29.2% grotendeels en door 6.4%

vrijwel geheel ingericht volgens de opzet en inhoud van de

gebruikte methode; 16% zegt dit in geringe mate te doen (zie

tabel 5.5.).

Uit de tabel blijkt bovendien dat de leerkrachten op de

stimuleringsscholen zich meer aan de gebruikte methode hou-

den. Dit resultaat lijkt op gespannen voet te staan met de

resultaten uit de tabellen 5.3. en 5.4.

Tabel 5.5.: De mate waarin zesdeklas-leerkrachten hun taal-

onderwijs inrichten volgens de inhoud en opzet

van de gebruikte methoden (percentages)

niet-stim.

in belangrijke mate 	 41.9

grotendeels 	 27.7

vrijwel geheel 	 6.2

in geringe mate 	 17.3

niet ingevuld 	 6.9

stim. gewogen

totaal

40.2 41.5

35.1 29.2

6.9 6.4

10.9 16.0

6.9 6.9

Voorzover u de methode wijzigt door middel van overslaan,

aanvullen e.d., doet u dat dan gewoonlijk voor alle zesde-

klassers op dezelfde wijze, of benadrukt u met die wijziging

juist een meer gedifferentieerde aanpak?

Een 43.9% van de leerkrachten zegt wijzigingen voor alle

leerlingen op dezelfde wijze te doen, en 46.3% benadrukt met

wijzigingen een meer gedifferentieerde aanpak. Een kleine

groep (1.9%) wijzigt de methode soms voor alle leerlingen op

dezelfde wijze en soms met het oog op meer differentiatie

(zie tabel 5.6.).

De vrij hoge percentages bij de categorie 'niet ingevuld'

(zie de tabellen 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. en 5.6.) moeten ver-

klaard worden uit het gegeven dat leerkrachten die geen

methode(n) gebruiken deze vragen moesten overslaan (verg.

tabel 5.1.).
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Tabel 5.6.: 	 De wijze waarop de

(percentages)

taalmethode gewijzigd wordt

niet-stim. stim. gewogen

totaal

voor alle leerlingen gelijk 43.3 46.6 43.9

voor meer differentiatie 46.4 46.0 46.3

combinatie 2.4 - 1.9

niet ingevuld 7.9 7.4 7.9

5.3. Leermiddelen

Schoolbord, taal- en leesboeken, en leerboeken in andere

vakken: dat zijn de meest gebruikte leermiddelen, naast het

documentatiecentrum. Alle overige middelen zijn minder popu-

lair,, dat wil zeggen dat ze - gemiddeld - hoogstens een

aantal malen per jaar aan bod komen (zie tabel 5.7.). Zo

gezien, is het taalonderwijs wel zeer 'traditioneel'; echter

de inhoud van sommige taalmethoden is dat niet, en zet deze

conclusie weer op losse schroeven.

Tabel 5.7.: Gebruiksfrequentie van leermiddelen bij het

taalonderwijs in de zesde klas (mediane waar-.

den); 1=nooit, 2=één of enkele malen per jaar,

3=gén of enkele malen per maand, 4=gén of

enkele malen per week, 5=dagelijks

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. leer- en leesboeken
(die niet bij andere vakken
gebruikt worden) 4.3 4.3 4.3

b. leer- en leesboeken
(die ook bij andere vakken
gebruikt worden 3.6 3.6 3.7
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vervolg tabel 	 5.7.

niet-stim. stim. gewogen

totaal

c. zelfgemaakt materiaal 2.7 2.6 2.6

d. radio 1.3 1.2 1.3

e. televisie, video 2.5 2.5 2.5

f. film, 	 dia's 2.2 2.3 2.2

g. overheadprojector 1.1 1.1 1.1

h. band-/ cassetterecorder 2.4 2.5 2.4

i. schoolbord 4.9 4.9 4.9

j. computer 1.1 1.0 1.1

k. documentatiecentrum 3.6 3.4 3.6

1. overige leermiddelen 1.3 1.3 1.3

5.4. Verdeling van de onderwijstijd 

In het hieronderstaande moet onder onderwijstijd verstaan

worden alle onderwijstijd waarin de zesdeklassers doelbewust

taalonderwijs krijgen. Dat wil zeggen: onderwijs waarmee

nadrukkelijk doelen voor taalontwikkeling en taalgebruik

worden nagestreefd. Dat kan in specifieke taal- en leesles-

sen, maar op sommige scholen zal men (ook) in andere lessen

of onderwijsleersituaties leerdoelgericht bezig zijn met

taal, bijvoorbeeld bij andere vakken, in projecten, bij the-

matisch werken, bij bepaalde (taal-) spelletjes etc.

Aan de zesdeklas-leerkrachten werd gevraagd om aan te geven

hoe de totale taaltijd in een 'gewone' week verdeeld is over

de categorieën mondeling taalgebruik, lezen, schrijven,

diverse taaloefeningen en overige onderdelen (zie tabel

5.8.).
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Tabel 5.fi.: Onderwijstijd besteed aan taalonderwijs, gemid-

deld per week (in minuten(

niet-stim. 	 stiet. 	 gewogen

totaal

Mondeling taalgebruik

67 63 66
1. spreek-/luisteropdrachten,

gespreksvoering, versjes
opzeggen, 	 e.d.

2. (dramatische) 	 expressie
(bijv. 	 poppenkast, 	 toneel,
voordracht)

32 32 32

Lezen

1. leesopdrachten 	 (stillees-
taken, 	 leesbeurten e.d.} 97 99 97

2. recreatief lezen 	 (vrij 	 lezen
zonder opdrachten) 43 42 43

Schrijven

54 61 56
(opstel, 	 brief, verslag of
andere stelopdracht)

Diverse taaloefeningen

1. woordenschat, zinsbouw-
oefeningen

22 37 25

2. spelling 125 116 123

Overige onderdelen 40 25 37

Van de gemiddeld 8 uur die per week aan taalonderwijs wordt

besteed (zie tabel 5.8.), is ongeveer 11/2 uur aan mondeling

taalgebruik gewijd, ongeveer 21/4 uur aan lezen, en ongeveer 1

uur aan schrijven. Veel tijd -- gemiddeld 21/2 uur -- gaat

naar de 'echte' taaloefeningen (woordenschat- en zinsbouw-

oefeningen); spellingoefeningen nemen daarbij een belang-

rijke plaats in (± 2 uur).

Let wel, het gaat hier om gemiddelden; er zijn natuurlijk

grote verschillen in tijdbestedingspatroon tussen de scho-

len.
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Wat leert ons tabel 5.8.? Ten eerste: er wordt flink veel

tijd besteed aan taalonderwijs. Een gemiddelde van 8 uur per

week is niet weinig, gezien het feit dat er ± 25 uur per

week beschikbaar zijn. De veelgehoorde kritiek, dat door de

introductie van vele nieuwe vakinhouden in het onderwijs

nauwelijks meer tijd is voor de basisvakken, vindt in de

onderzoeksresultaten geen steun. Het taalonderwijs neemt

ongeveer één derde van de totaal beschikbare tijd in beslag.

Ten tweede: het onderwijs is zeker geen 'praatonderwijs',

dat wil zeggen onderwijs waarin vooral aandacht wordt be-

steed aan mondeling taalgebruik (het kringgesprek e.d.).

Integendeel, het onderwijs is - gemiddeld gezien - vooral

lees-, schrijf- en taaloefeningen-onderwijs. Relatief veel

tijd wordt besteed aan spelling: daaraan wordt alleen al

méér aandacht geschonken (± 2 uur per week) dan aan alle

vormen van spreekonderwijs tesamen. Ook hier zien we dat de

vaak bekritiseerde spelvaardigheid van leerlingen zeker niet

in de eerste plaats wordt veroorzaakt door het verwaarlozen

van het onderdeel spelling: dat is het meest geprononceerde

onderdeel van het taalcurriculum. Ten derde: schrijfonder-

wijs met een 'functionele' inslag, dus gericht op het

schrijven van een opstel, brief of verslag, krijgt gemiddeld

slechts ± 1 uur toebedeeld. Dit is, gezien de eraan gekop-

pelde correctiewerkzaamheden voor de leerkracht niet verwon-

derlijk. Echter, gezien de ervaren moeilijkheid van het

schrijven (38% van de leerlingen vindt schrijven echt moei-

lijk volgens het in deel I gerapporteerde vragenlijst-onder-

zoek), is het wel heel weinig.

Naar schatting wordt 70% van de totale taaltijd (±51/2 uur)

besteed aan afzonderlijke taal- en leeslessen of taalactivi-

teiten. Maar 19% MS uur) wordt gekenmerkt als activiteiten

bij andere vakken en 11% (±1 uur) als vakoverstijgende acti-

viteiten/projecten (zie tabel 5.9.).



3.23.23.2

2.6 2.4 	 2.6

Tabel 5.9.: De verdeling van de totale taaltijd over de ver-

schillende onderwijsvormen (percentages)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

afzonderlijke taal- en lees-
lessen of taalactiviteiten 69% 73% 70%

activiteiten bij andere vakken 20% 17% 19%

vakoverstijgende activiteiten,
projecten 11% 10% 11%

5.5 Inhoudelijke oriëntaties 

Welke aspecten van het taalonderwijs laten leerkrachten van

de zesde klas aan bod komen? Met andere woorden, waar oriën-

teert men zich op in de taallessen? Is dit bijvoorbeeld het

methodisch aanleren van elementaire kennis en vaardigheden,

of juist het functioneren van taal in levensechte situaties?

Tabel 5.10.: Aspecten die in het taalonderwijs daadwerke-

lijk aan bod komen (mediane waarden); 1=zwak,

2=matig, 3=vrij sterk, 4=heel sterk

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. het methodisch aanleren van
elementaire kennis en vaar-
digheden

b. de thematisch-inhoudelijke
samenhang tussen leer-
activiteiten
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vervolg tabel 5.10.

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen
totaal

c. de inbreng van de leerlingen 	 2.4 	 2.3 	 2.4
zelf

d. het functioneren van taal in
levensechte situaties 	 2.6 	 2.7 	 2.6

e. het leren en gebruiken van
taal bij andere vakken 	 2.8 	 2.8 	 2.8

f. het leren en gebruiken van
taal 	 in vakoverstijgende 	 2.5 	 2.4 	 2.5
projecten

g. het situatie-gebondene van
taal 	 2.4 	 2.4 	 2.4

h. het correct gebruik van de
standaardtaal 	 3.1 	 3.1 	 3.1

i. de expressie-mogelijkheden
van 	 taal 	 2.9 	 2.8 	 2.9

j. de camouflage- en manipu-
latiemogelijkeden van taal 	 2.0 	 1.9 	 2.0

k. taal als communicatie-
middel 	 3.2 	 3.2 	 3.2

1. een gemeenschappelijk
niveau van kunnen voor alle 	 2.8 	 2.6 	 2.8
leerlingen

m. een individueel niveau van
kunnen voor elke leerling 	 2.6 	 2.7 	 2.6

Van alle bovenstaande aspecten zijn 'het methodisch aanleren

van elementaire kennis en vaardigheden' en 'het correct ge-

bruik van de standaardtaal' als traditioneel aan te duiden.

Daarentegen behoren 'het functioneren van taal in levensech-

te situaties', 'het leren en gebruiken van taal in vakover-

stijgende projecten', en 'taal als communicatiemiddel' tot

een meer moderne aanpak van taalonderwijs.

De twee traditionele aspecten worden benadrukt. Dit geldt

ook voor het aspect 'taal als communicatiemiddel'. De twee

andere aspecten die als modern zijn aan te duiden (d en f)

scoren duidelijk lager (2.6 en 2.5).
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((et leren en gebruiken van taal bij andere vakken en de ex-

pressiemogelijkheden van taal zijn aspecten die eveneens in

vrij sterke mate aan bod komen. De minste aandacht wordt

besteed aan de camouflage- en manipulatiemogelijkheden van

taal.

5.6. Controle op taalvorderingen 

Ruim de helft van de zesdeklas-leerkrachten heeft een regis-

tratiesysteem waarin tenutinste wekelijks de individuele

taalvorderingen worden bijgehouden. Nota bene 38.2% van de

leerkrachten zegt dit niet te doen! (zie tabel 5.11.)

Tabel 5.11.: Percentage leerkrachten dat een registratie-

systeem heeft waarin tenminste wekelijks de

individuele taalvorderingen worden bijgehouden

niet-stim. 	 stim. gewogen

totaal

ja 	 59.2 	 56.3 	 58.6

nee 	 37.7 	 40.2 	 38.2

niet ingevuld 	 3.1 	 3.4 	 3.2

De leervorderingen worden in verreweg de meeste gevallen

vastgesteld door diverse waarnemingen tijdens het onderwijs-

leerproces, klassikale leergesprekken, schriftelijke proef-

werken (bijv. dictee, vraag/antwoordopdrachten) of mondelin-

ge beurten. Dit elk gemiddeld één of enkele malen per week.

Objectieve of externe tests komen hoogstens één of enkele

malen per jaar voor (zie tabel 5.12.).
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Tabel 5.12.: De wijze waarop leervorderingen voor taal wor-

den vastgesteld (mediane waarden); 1=nooit,

2=één of enkele keren malen per jaar, 3=één of

enkele malen per maand, 4=één of enkele malen

per week, 5=dagelijks)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. externe toetsen/test
(bijv. 	 van CITO, 	 SAD, 	 e.d.) 	 1.9 	 1.9 	 1.9

b. objectieve toetsen behorend
bij 	 de leertaken 	 (evt. 	 zelf- 	 3.0 	 3.0 	 3.0
gemaakt)

c. schriftelijke proefwerken
(bijv. 	 dictee, 	 vraag/ant- 	 3.8 	 3.8 	 3.8
woordopdrachten)

d. schriftelijke werkstukken 	 2.6 	 2.6 	 2.6

e. mondeling overhoren,
'beurten' 	 3.6 	 3.7 	 3.6

f. klassikale leergesprekken 	 3.8 	 3.8 	 3.8

g. diverse waarnemingen tijdens
het onderwijsleerproces 	 4.2 	 4.3 	 4.2

h. zelfinstruerend/toetsend
leermateriaal 	 2.4 	 2.4 	 2.4

i. leerlingen omschrijven zelf
wat ze hebben gedaan 	 1.3 	 1.3 	 1.3

j. andere toetsmiddelen 	 1.2 	 1.3 	 1.3

De toetsingsresultaten worden voornamelijk gebruikt voor

vaststelling van een rapport(cijfer), klassikale extra uit-

leg/oefening, schoolkeuze-advisering of individueel gerichte

hulp. Toetsing voor systematische fouten-analyse en hulp aan

aparte groepjes komen soms voor (zie tabel 5.13.).
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Tabel 5.13.: Doelen waarvoor de toetsingsresultaten gebruikt

worden (mediane waarden); 1=nooit, 2-soms,

3=vaak)

niet-stim. stim. 	 gewogen

totaal

a. voor het geven van indivi-
dueel gerichte hulp 	 2.5

b. voor hulp aan aparte
groepjes 	 2.1

c. voor klassikale extra uit-
leg/oefening 	 2.8

d. voor vaststelling van een
rapport(cijfer) 	 2.8

e. voor schoolkeuze-advise-
ring 	 2.7

f. voor systematische fouten-
analyse 	 2.3

2.4

2.1

2.8

2.7

2.5

2.3

2.5

2.1

2.8

2.8

2.7

2.3

g. voor andere doelen 	 1.2 1.2 1.2

5.7. 	 Leerlingen 	 met	 een 	 achterstand of een voorsprong voor

taal

Gemiddeld zijn er volgens de leerkrachten per klas 2.4 leer-

lingen die een dusdanige handicap of taalachterstand hebben,

dat heel speciale zorg (van de leerkracht, remedial teacher,

of anderszins) gegeven moet worden. Het gemiddeld aantal

leerlingen dat voor taal een voorsprong heeft, bedraagt 4.0

(zie tabel 5.14.).
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Tabel 5.14.: Gemiddeld aantal leerlingen per klas met een

achterstand of voorsprong voor taal

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

leerlingen met achterstand 	 2.2 	 2.9 	 2.4

leerlingen met voorsprong 	 4.1 	 3.7 	 4.0

Leerlingen die voor taal een grote achterstand hebben op

leeftijdgenoten krijgen vaak extra hulp in de gewone les of

men laat ze individueel, op eigen niveau werken. Het krijgen

van extra hulp door de eigen leerkracht in aparte lessen of

remediale hulp van een andere leerkracht komt soms voor (zie

tabel 5.15.).

Bij het werken met leerlingen die een achterstand voor taal

hebben op hun medeleerlingen spelen externe deskundigen

(SAD, e.d.) meestal een kleine rol (53.6%). Een 13.6% van de

leerkrachten vindt dat externe deskundigen een grote rol

spelen en 28.5% vindt dat ze geen rol spelen (zie tabel

5.16.).

Als we de resultaten uit tabel 5.16 vergelijken met die van

de tabellen 4.16. en 4.17., dan lijken deze met elkaar op

gespannen voet te staan. Veel scholen krijgen in geringe

(35.5%) of belangrijke mate (61.5%) hulp van een schoolbe-

geleidingsdienst of schooladviesdienst en aan deze hulp is

enigszins (56.5%) of in sterke mate behoefte (41.9%). Ech-

ter, de rol die dit soort externe deskundigen spelen bij het

werken met leerlingen met een taalachterstand is over het

algemeen klein (53.6%). De conclusie dringt zich dan ook op

dat scholen wel hulp krijgen en behoefte hebben aan die

hulp, maar dat men in specifieke probleemgevallen wellicht

niet goed met de hulp uit de voeten kan (of dat men behoefte

heeft aan meer gerichte hulp).
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Tabel 5.15.: Werkwijze met leerlingen die voor taal een

grote achterstand hebben op leeftijdsgenoten

in hun klas (mediane waarden); 1=nooit, 2=soms,

3=vaak, 4=altijd

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. ik laat ze individueel, op
eigen niveau werken 	 2.5 	 2.6 	 2.5

b. ik laat ze in een aange-
paste niveaugroep werken 	 1.7 	 2.0 	 1.7

c. ik laat ze gewoon meedoen
met de hele klas 	 2.5 	 2.3 	 2.5

d. ik geef ze extra hulp in
de gewone les 	 3.0 	 3.0 	 3.0

e. ik geef ze extra hulp in
aparte lessen 	 2.1 	 2.0 	 2.0

f. ze krijgen remediale hulp
van een andere leerkracht 	 1.6 	 2.1 	 1.7

g. ze krijgen hulp van meer
gevorderde leerlingen 	 2.0 	 2.0 	 2.0

h. ze krijgen opdrachten mee
naar huis 	 2.1 	 2.0 	 2.1

Tabel 5.16.: De rol van externe deskundigen 	 (SAD, e.d.) 	 bij

het werken met leerlingen die voor taal een

grote achterstand hebben op leeftijdsgenoten in

hun klas 	 (percentages)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

kleine rol 52.6 57.5 53.6

grote rol 13.8 12.6 13.6

geen rol 28.4 28.7 28.5

niet ingevuld 5.1 1.2 4.3
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Ook leerlingen die bij taal veel vlugger kunnen Ieren dan

hun klasgenoten laat men gewoon meedoen met de hele klas

(vergelijk tabel 5.15.), of men laat ze individueel, op

eigen niveau werken. Deze leerlingen krijgen vaak meer en

moeilijker werk naast het 'gewone' werk en mogen als ze

klaar zijn voor zichzelf werken.

Tabel 5.17.: Werkwijze met leerlingen die voor taal een

voorsprong hebben op hun klasgenoten (mediane

waarden); 1=nooit, 2=soms, 3=vaak, 4=altijd

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. ik laat ze individueel, op
eigen niveau werken 	 2.3 	 2.4 	 2.4

b. ik laat ze in een aange-
paste niveaugroep werken 	 1.7 	 1.7 	 1.7

c. ik laat ze gewoon meedoen
met de hele klas 	 3.2 	 3.1 	 3.2

d. ze krijgen meer en moei-
lijker werk naast het 	 'ge- 	 2.7 	 2.7 	 2.7
wone° werk

e. ze krijgen meer van het-
zelfde, even moeilijke werk 	 1.8 	 1.8 	 1.8

f. als ze klaar zijn, mogen ze
andere leerlingen helpen 	 2.1 	 2.0 	 2.1

g. als ze klaar zijn, mogen ze
voor zichzelf werken 	 2.4 	 2.4 	 2.4

h. ze krijgen moeilijker werk
mee naar huis 	 1.2 	 1.3 	 1.2



6. ONDERWIJSAANBOD OP TAALONDERDELEN

6.1. Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een beeld van het onderwijsaanbod op

taalonderdelen. Achtereenvolgens komen in de verschillende

subparagrafen de volgende onderdelen aan de orde: Spreken en 

luisteren (6.2.), Lezen (6.3.), Schrijven (6.4.), Woorden-

schat (6.5.), Spelling (6.6.) en Taalbeschouwing/grammatica

(6.7.). De resultaten zijn ontleend aan het vragenlijston-

derzoek waaraan 463 zesdeklas-leerkrachten meewerkten.

De wijze van rapporteren is hetzelfde als in de vorige twee

hoofdstukken; steeds worden de resultaten van de stimule-

ringsscholen en de niet-stimuleringsscholen in één tabel

gepresenteerd, Lesamen met het gewogen totaal. Als er over

verschillen tussen stimulerings- en niet-stimuleringsscholen

gesproken wordt, dan zijn deze statistisch significant (r

0.001).

6.2. Spreken en luisteren 

6.2.1. Gesprekken en discussies 

Hoe vaak komen in een schoolweek gesprekken/discussies voor

van tenminste tien minuten? en hoe is het bij deze gesprek-

ken/discussies gesteld met groepsgrootte, leiding, onderwerp

en doel?
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Tabel 6.1.: Gemiddeld aantal gesprekken/discussies per week

van tenminste tien minuten.

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

Groepsgrootte

1. de hele klas 	 4.6 	 5.0 	 4.7

2. aparte groepjes binnen
de klas 	 2.1 	 2.0 	 2.1

Leiding

1. leerkracht als gespreks-
leider 	 4.4 	 4.6 	 4.5

2. leerling(en) 	 als gespreks-
leider(s) 	 1.4 	 1.9 	 1.5

Onderwerp

1. als onderwerp een schoolvak-
inhoud 	 4.1 	 3.5 	 3.9

2. een onderwerp niet ontleend
aan een schoolvak 	 3.0 	 3.1 	 3.0

Doel

1. het leren spreken/luisteren/
discussiëren als hoofddoel 	 2.0 	 2.6 	 2.1

2. spreken/luisteren/discussië-
ren als werkvorm, niet als
hoofddoel 	 4.0 	 3.7 	 3.9

Wekelijks komen er gemiddeld zes è zeven gesprekken/discus-

sies voor van tenminste tien minuten. Deze gevonden resul-

taten komen vrij goed overeen met de gevonden verdeling van

de onderwijstijd (zie tabel 5.8.). Vier á vijf van die ge-

sprekken vinden plaats met de gehele klas en één gesprek

wordt gehouden in aparte groepjes binnen de klas. Meestal

treedt de leerkracht op als gespreksleider. Het onderwerp

wisselt: soms hebben de gesprekken als onderwerp een school-
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vakinhoud, soms een onderwerp dat niet ontleend is aan een

schoolvak.

Veel van de gesprekken/discussies hebben niet het leren

spreken, luisteren en discussiëren als hoofddoel, maar wor-

den juist als werkvorm gehanteerd.

Met de gesprekken/discussies als werkvorm worden over het

algemeen onderwijsdoelen nagestreefd als: het van elkaar

leren en leren omgaan met elkaar, het zich in gezelschap

leren uiten, het ontwikkelen van durf en spontaniteit, en

het scheppen van een goede klassesfeer voor het leren in het

algemeen (zie tabel 6.2.).

Tabel 6.2.: Onderwijsdoelen die uitdrukkelijk worden nage-

streefd met gesprekken/discussies in de klas

(mediane waarden); 1 = minder dan eens per maand,

2 = eens of vaker per maand, 3 = eens of vaker

per week, 4 = dagelijks).

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. een goede klassesfeer voor
leren in het algemeen 	 3.1 	 3.1 	 3.1

b. motivatie voor bepaalde
leeractiviteiten 	 2.9 	 2.9 	 2.9

c. in gezelschap leren luisteren
naar een ander 	 3.2 	 3.2 	 3.2

d. in gezelschap zich leren
uiten 	 3.2 	 3.1 	 3.1

e. ontwikkeling van durf,
spontaniteit 	 3.0 	 3.0 	 3.0

f. van elkaar leren en leren
omgaan met elkaar 	 3.2 	 3.3 	 3.2

g. oefening in goed mondeling
taalgebruik 	 3.1 	 3.2 	 3.1
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vervolg tabel 6.2.

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

h. leren dat er discussieregels
en -methodes zijn 	 2.8 	 2.5 	 2.8

i. een zekere ontspanning
(uitlaatklep) 	 2.8 	 2.8 	 2.8

j. eigen ervaringen leren in-
	brengen in het onderwijsproces 2.5	 2.5 	 2.5

k. overige 	 1.2 	 2.0 	 1.2

Om meer te weten te komen over de onderwerpen voor de ge-

sprekken/discussies in de klas, is aan de zesdeklas-leer-

kracht eveneens gevraagd waar hij zijn onderwerpen aan ont-

leent (zie tabel 6.3.).

Tabel 6.3 ..: Bron voor de onderwerpen voor de gesprekken/dis-

cussies in de klas (mediane waarden); 1 = minder

dan eens per maand, 2 = eens of vaker per maand,

3 = eens of vaker per week, 4 = dagelijks).

niet-stim. stim. gewogen

totaal

a, de taalmethode 2.3 2.3 2.3

b. het 	 (klassikale) 	 leesboek 1.9 1.9 1.9

c. de projecten/thema's waaraan
de klas werkt 2.1 2.1 2.1

d. mijn eigen ideeën/lesplan 2.4 2.4 2.4

e. zaken die de leerlingen zelf
aansnijden 2.8 2.9 2.8

f. wat bij andere vakken aan bod
is/komt 2.8 2.7 2.8
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vervolg tabel 6.3.

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

g. TV-uitzendingen 2.4 2.3 2.3

h. kranten 2.2 2.3 2.2

i. 	 overige bronnen 1.8 1.9 1.8

Eens of vaker per week komen zaken aan de orde die leer-

lingen zelf aansnijden, of onderwerpen die bij andere vakken

aan bod zijn/komen. Ook aan de eigen ideeën/lesplan, de

taalmethode, TV-uitzendingen en kranten worden regelmatig

onderwerpen ontleend (gemiddeld eens of vaker per maand).

6.2.2. Luisteroefeningen

Gemiddeld geeft 28% van de zesdeklas-leerkrachten één of en-

kele malen per week aparte luisteroefeningen (bijvoorbeeld

luisteren naar het jeugdjournaal, politiebericht, interview,

e.d.). Een 37% zegt zulke aparte luisteroefeningen één of

enkele malen per maand te geven en 26% geeft ze hooguit en-

kele malen per jaar. Gemiddeld 8% van de leerkrachten geeft

nooit aparte luisteroefeningen.

Tabel 6.4: Percentage leerkrachten dat in klas 6 aparte

luisteroefeningen geeft

niet-stim. stim. gewogen

totaal

één of enkele malen per week 28.0 28.2 28.1

één of enkele malen per maand 35.3 43.7 37.1

hooguit enkele malen per jaar 27.0 23.0 26.1

nee, nooit 9.0 4.6 8.1

niet ingevuld .6 .6 .7
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6.2.3. Spreekbeurten en functionele spreektaken

Het merendeel van de leerkrachten (87.2%) laat elke zesde-

klasser voorbereide traditionele spreekbeurten houden. Een

klein percentage (8.3%) laat alleen vrijwilligers zulke

spreekbeurten houden en 3.3% doet er niets aan (zie tabel

6.5.)

Tabel 6.5.: Percentage leerkrachten dat voorbereide spreek-

beurten laat houden

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

ja, 	 elke leerling 88.2 83.3 87.2

ja, 	 alleen vrijwilligers 9.0 5.7 8.3

nee 2.1 8.0 3.3

niet ingevuld .6 2.8 1.1

Uit tabel 6.6. blijkt dat de in de Voorstudie PPON getoetste

spreekvaardigheden niet allemaal even vaak worden geoefend.

Telefonisch informatie vragen of doorgeven komt heel weinig

voor, gemiddeld. Iets beschrijven, of iets uitleggen wordt

soms geoefend. Het navertellen gebeurt het meest. Prak-

tische, functionele taken komen dus niet vaak voor. Kijken

we naar tabel 6.5., dan zien we dat de traditionele spreek-

beurt wèl zeer populair is, hoewel hij nauwelijks in de

naschoolse praktijk voorkomt.
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Tabel 6.6.: Functionele spreektaken die in de zesde klas

geoefend worden en die getoetst zijn in de Voor-

studie PPON (mediane waarden); 	 1 = nooit,

2 - soms, 3 = vaak

niet-stim. stim. gewogen

totaal

a. iets beschrijven 	 (bijv.
een gebouw, een dier) 2.0 2.0 2.0

b. iets vertellen 	 (bijv. een
verhaal, een gebeurtenis) 2.8 2.8 2.8

c. telefonisch informatie
doorgeven 1.6 1.6 1.6

d. telefonisch informatie
opvragen 1.6 1.6 1.6

e. uitleggen hoe iets werkt
of in elkaar zit 2.2 2.3 2.2

6.3. Lezen

6.3.1. Verschillende vormen van lezen 

Met het lezen van een kort leesstukje als onderdeel van een

bepaalde taalles èn met het individueel recreatief lezen van

leesboeken, zijn zesdeklassers het meeste bezig (minstens

wekelijks). Andere veelvóorkomende leesvormen zijn: lezen

(met klas of groep) van een leesboekje onder leiding van de

docent - met voorleesbeurten -, het stillezen van een paar

pagina's tekst - met vragen en schriftelijke beantwoording

-, en het (min of meer zelfstandig) zoekend of studerend

lezen van verschillende teksten/informatiebronnen aan de

hand van een opdracht (zie tabel. 6.7.).
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Tabel 6.7.: Vormen van lezen in de zesde klas (mediane waar-

. den); 1 - minder dan eens per maand, 2 = minstens

maandelijks, 3 = minstens wekelijks, 4 = dage-

lijks

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. lezen van een kort leesstuk-
je als onderdeel van een be-
paalde taalles

b. lezen (met klas of groep)
van een leesboekje onder uw
leiding, met voorleesbeurten

c. stillezen van een paar pagi-
na's tekst met vragen en
schriftelijke beantwoording

d. (min of meer zelfstandig)
zoekend of studerend lezen
van verschillende teksten/
informatiebronnen aan de
hand van een opdracht

e. individueel recreatief lezen
(zonder bepaalde verwerkings-
opdracht) van stripverhalen

f. individueel recreatief lezen
(zonder bepaalde verwerkings-
opdracht) van leesboeken

g. individueel recreatief lezen
(zonder bepaalde verwerkings-
opdracht) van andere teksten

h. andere vormen van lezen

3.0 3.0 3.0

2.9 2.9 2.9

2.8 2.8 2.8

2.7 2.5 2.7

1.6 2.0 1.7

3.0 IA 3.0

2.6 2.6 2.6

2.2 2.3 2.2

6.3.2. Leestaken 

Welke teksten/leermiddelen worden door de leerkracht ge-

bruikt met als uitdrukkelijk onderwijsdoel het ontwikkelen

van leesvaardigheden en/of leesattituden?
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Gemiddeld één of enkele malen per week wordt er gebruik ge-

maakt van leergang-leesboekjes en leerboekjes van verschil-

lende schoolvakken en teksten uit de taalmethode. Jeugdboe-

ken, -kranten en -tijdschriften worden gemiddeld één of

enkele malen per maand gehanteerd. Stripboeken en begelei-

dende teksten bij radio- of TV-programma's worden het minst

gebruikt (zie tabel 6.8.).

Tabel 6.8.: Het gebruik van teksten/leermiddelen in de zesde

klas met als uitdrukkelijk doel de ontwikkeling

van leesvaardigheid en/of leesattituden (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 = één of enkele

malen per dag

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. teksten uit de taalmethode 	 3.6 	 3.6 	 3.6

b. leergang-leesboekjes 	 3.8 	 3.8 	 3.8

c. leerboekjes van verschil-
lende schoolvakken 	 3.7 	 3.5 	 3.6

d. teksten/materialen gemaakt
door u of uw collega's 	 2.3 	 2.2 	 2.2

e. teksten gemaakt door de lln 	 2.1 	 1.9 	 2.0

f. jeugdboeken, -kranten, -tijd-
schriften 	 3.0 	 3.0 	 3.0

g. kranten en tijdschriften voor
volwassenen 	 2.1 	 2.1 	 2.1

h. stripboeken 	 1.6 	 1.6 	 1.6

i. begeleidende teksten bij
radio- of TV-programma's 	 1.7 	 1.7 	 1.7

j. andere middelen 	 1.4 	 1.3 	 1.4
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De in tabel 6.8. weergegeven praktijk kan worden aangevuld

met gegevens uit tabel 6.9. Daar zien we dat een aantal

functionele leestaken die getoetst zijn in de Voorstudie

PPON vrij vaak voorkomt (lezen van leerboekteksten, woor-

denboeken, encyclopedieën), maar andere hoogstens enkele

malen per jaar (spoorboekje, bus- en bootdienstregeling,

instructieteksten, inhoudsopgave etc.). Deze resultaten

stemmen overeen met die in tabel 6.8. Net gemiddelde, 'al-

gemene' beeld laat een sterke aandacht voor taalboek en

andere leerboeken zien, maar bók voor speciale jeugdboeken,

-kranten en -tijdschriften, die waarschijnlijk in het kader

van het recreatief lezen aan bod komen.

Tabel 6.9.: Functionele leestaken in de zesde klas die ge-

toetst zijn in de Voorstudie PPON (mediane waar-

den); 1 = nooit, 2 = één of enkele malen per

jaar, 3 = één of enkele malen per maand, 4 = één

of enkele malen per week

niet-stim. stim. gewogen

totaal

a. Telefoonboek 	 (o.a. de
inhoudsopgave)

b. Instructietekst 	 (b.v.
kookboekrecept, gebruiks-
aanwijzing)

1.9

1.8

1.9

1.9

1.9

1.8

c. Radio-/TV-gids

d. Plattegrond van stad of
streek, met bijbehorende
tabel/legende

e. Spoorboekje, bus- en boot-
dienstregeling

1.6

2.2

2.0

1.5

2.2

1.9

1.6

2.2

2.0

f. Tekst uit een leerboek 3.5 3.4 3.5

g. Woordenboek 3.8 3.8 3.8

h. Encyclopedie 3.0 2.9 3.0
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6.3.3. Diagnostische middelen bij het leesonderwijs

Bij het leesonderwijs zijn leestaken met schriftelijke vra-

gen, leesbeurten en diverse waarnemingen in de klas de be-

langrijkste diagnostische middelen om voor lezen de vor-

deringen en de zwakke punten bij zesdeklassers vast te stel-

len. Professionele leestoetsen spelen een geringe rol (zie

tabel 6.10.).

Tabel 6.10.: Diagnostische middelen die gebruikt worden om

(voor lezen) de vorderingen en de zwakke punten

bij zesdeklassers vast te stellen (mediane

waarden);1 = geen rol, 2 = geringe rol, 3 =

tamelijk belangrijke rol, 4 = heel belangrijke

rol

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

professionele leestoetsen 	 2.3 	 2.3 	 2.3

leestaken met schriftelijke

vragen 	 3.1	 3.1	 3.1

leesbeurten 	 3.0 	 3.1 	 3.0

diverse waarnemingen in de klas 	 3.1 	 3.1	 3.1

6.3.4. Het stimuleren van lezen 

De meest gebruikte middelen (gemiddeld één of enkele malen

per week) om het lezen binnen of buiten de klas te stimule-

ren, zijn het vertellen of voorlezen uit een boek en het la-
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ten 'snuffelen' in school- of klassebibliotheek of documen-

tatiecentrum. Middelen die gemiddeld één of enkele malen per

maand gebruikt worden ter stimulering van het lezen zijn het

verplicht vrij-leesuurtje, het praten over boeken (bespre-

king van boeken, kinderboekenweek, e.d.) en het geven van

opdrachten waarbij bibliotheekgebruik nodig is (zie tabel

6.11.).

Tabel 6.11.: Middelen die gebruikt worden om het lezen bin-

nen of buiten de klas te stimuleren (mediane

waarden); 1 = geen rol, 2 = geringe rol, 3 =

tamelijk belangrijke rol, 4 = heel belangrijke

rol

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. vertellen of voorlezen uit
een boek

b. praten over boeken

c. laten 'snuffelen' in school-/
klassebibliotheek of documen-
tatiecentrum

d. voorlichting over of bezoek
aan een openbare bibliotheek

e. opdrachten waarbij biblioteek-
gebruik nodig is

f. leeskring

g. verplicht vrij-leesuurtje

h. andere middelen

3.8 3.6 3.7

2.9 2.7 2.8

3.9 3.8 3.9

2.0 2.0 2.0

2.9 2.7 2.8

1.9 1.7 1.8

3.4 3.4 3.4

1.5 1.5 1.5
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6.4. Schrijven

6.4.1. Schrijflessen

Het produceren van schriftelijke teksten in eigen bewoordin-

gen komt vooral in de taallessen (inclusief leeslessen)

voor. Hij lessen van andere vakken of vakoverstijgende les-

sen/projecten moeten leerlingen gemiddeld iets minder vaak

teksten in eigen woorden schrijven.

Tabel 6.12.: Frequentie waarmee zesdeklassers (bij de eigen

docent of bij andere docenten) schriftelijk

teksten in eigen woorden moeten produceren

(mediane waarden); 1 = nooit, 2 = één of enkele

malen p.j., 3 = één of enkele malen p.m., 4 =

één of enkele malen p.w.

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

taallessen (incl. leeslessen) 	 3.4 	 3.5 	 3.5

lessen van andere vakken 	 3.2 	 3.2 	 3.2

vakoverschrijdende lessen of 	 2.5 	 2.5 	 2.5
projecten

6.4.2. Keuze van de schrijfopdracht

Gemiddeld wordt de keuze voor een bepaalde schrijfopdracht

veelal bepaald door de leerkracht, of door de methode / het

lesmateriaal. De situatie dat de leerling zelf een schrijf-

opdracht kiest, of eventueel samen met de docent, komt soms

voor (zie tabel 6.13.).
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Tabel 6.13.: Bron van de schrijfopdracht (mediane waarden);

1 = zelden of nooit, 2 soms, 3 = veelal, 4 =

altijd

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

door de leerkracht 	 2.9 	 2.9 	 2.9

door de leerling(en) 	 2.0 	 2.0 	 2.0

door leerkracht en leerling(en)
samen 	 2.1 	 2.1 	 2.1

door de methode/het leer-
materiaal 	 2.6 	 2.7 	 2.6

6.4.3. Schrijftaken 

Gemiddeld schrijven zesdeklassers één of enkele malen per

maand een opstel waarin ze een eigen verhaal vertellen, of

moeten ze in enkele zinnen schriftelijke of mondelinge vra-

gen beantwoorden. Het schrijven van een opstel waarin de

leerling in z'n eigen woorden een gelezen of gehoord verhaal

moet weergeven, wordt één of enkele malen per kwartaal ge-

daan. Hetzelfde geldt voor het schrijven van een samenvat-

ting van een activiteit binnen een schoolvak. Andere teksten

worden nooit of slechts één of enkele malen per jaar ge-

schreven (zie tabel 6.14.).

De soorten teksten die een zeer klein percentage zesdeklas-

leerkrachten (15%) zelf invulden bij de categorie Overige

waren: (1) opstel op basis van verstrekte gegevens, (2)

werkstuk, (3) interview, (4) stuk met eigen mening en argu-

menten en (5) toneelstuk.
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Tabel 6.14.: Schrijfopdrachten in de zesde klas (mediane

waarden); 1 = nooit, 2 = één of enkele malen

p.j., 3 = één of enkele malen per kwartaal, 4 =

één of enkele malen p.m., 5 = één of enkele

malen p.w.

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. brief aan familie/vriend(in) 	 2.0 	 2.1 	 2.0

b. brief aan een instantie/
bedrijf 	 1.9 	 1.8 	 1.9

c. opstel: weergave in eigen
woorden van een gelezen of 	 3.1 	 3.2 	 3.1
gehoord verhaal

d. opstel: eigen verhaal 	 3.5 	 3.6 	 3.6

e. verslag: samenvatting van
een activiteit binnen een 	 3.0 	 3.0 	 3.0
schoolvak

f. verslag: samenvatting binnen
een vakoverstijgend project 	 2.4 	 2.4 	 2.4

g. beantwoording (in enkele
zinnen) van schriftelijke 	 4.4 	 4.3 	 4.4
of mondelinge vragen

h. overige 	 2.4 	 2.3 	 2.4

De in tabel 6.14. weergegeven resultaten kunnen worden aan-

gevuld met die uit tabel 6.15., waarin de functionele

schrijftaken aan bod komen die getoetst zijn in de Voor-

studie PPON. De tabellen 6.14. en 6.15. leren ons dan dat de

volgende schrijftaken (redelijk) populair zijn: het eigen

(fantasie-)verhaal, beschrijving van iets concreets of ab-

stracts, de aankondiging, het verslag en het navertel-op-

stel. Weinig voorkomend zijn: de korte notitie, de instruc-

tie, een kort overredend stukje, en de brief.



Tah,e1 6.15.: Enncticneie ,,.- rihrijftaken die getoetst zijn in

de Voorstudie PPON (percentage leerkrachten dat

met 'ja' heeft geantwoord)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. Een korte aankondiging
(b.v. 	 van een evenement, 	 57.1 	 52.9 	 56.2
een 	 bijeenkomst)

b. Een korte notitie voor
iemand 	 (b.v. 	 huisgenoot) 	 36.7 	 36.8 	 36.7

c. Een kort overredend stukje
(b.v. 	 om iemand 	 te winnen 	 21.1 	 24.7 	 21.9
voor 	 je standpunt)

d. Een korte instructie 	 (b.v.
bij 	 een 	 spel) 	 31.5 	 35.6 	 32.4

e. Een beschrijving van iets
concreets 	 (b.v. 	 een dier, 	 73.0 	 74.1 	 73.2
gebouw)

f. Een beschrijving van een
stemming 	 (b.v. 	 na een te- 	 54.7 	 54.6 	 54.7
leerstelling)

g. Het invullen van een formu-
lier 	 (b.v. 	 voor aanmelding) 	 52.2 	 56.9 	 53.2

6.4.4. Tijdsduur van de schrijfopdrachten

Bij de schrijfopdrachten is de tijdsperiode meestal hooguit_

60 minuten. Schrijfopdrachten van maximaal 30 minuten komen

soms voor, en opdrachten in een aaneengesloten blok van een

paar uur gemiddeld nooit. De opdrachten waarbij de tijdsuur

een week of meer is, zijn waarschijnlijk werkstukken (zie

tabel 6.16.).
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Tabel 6.16.: Tijdsduur van schrijfopdrachten (mediane waar-

den); 1 = nooit, 2 = soms, 3 = regelmatig,

4 = vaak

hooguit 30 minuten

hooguit 60 minuten

een aaneengesloten blok van

een paar uur

een periode van maximaal

een week

een periode van meer dan

een week

niet-stim. stim. gewogen

totaal

1.9 1.9 1.9

2.4 2.5 2.4

1.2 1.2 1.2

2.2 2.0 2.1

1.7 1.4 1.7

6.4.5. Begeleiding en beoordeling van schrijfopdrachten 

De meeste aanbevelingen, hulp, toelichting, aanwijzingen

e.d. geven docenten voor en na het schrijven. Begeleidende

activiteiten tijdens het schrijven komen gemiddeld minder

vaak voor (zie tabel 6.17.).

Tabel 6.17.: Begeleiding van leerkrachten bij het schrijven

(mediane waarden); 1 = nooit, 2 = soms,

3 = meestal, 4 = altijd

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

voor 	 (inleidende activiteiten) 3.3 3.3 3.3

tijdens 	 (begeleidende
activiteiten) 2.5 2.4 2.5

na 	 (nabespreking e.d). 3.1 3.0 3.1



Bij 54% van het werk dat leerkrac71 , ten nakijken heeft het

mondeling of schriftelijk commentaar bij geschreven teksten

als doel het aanmoedigen (motiveren) van de leerlingen. Bij

51% van het werk wordt het commentaar gegeven met het doel

te helpen bij beter taalgebruik (zie tabel 6.18.).

Tabel 6.18.: Doel van mondeling of schriftelijk commentaar

door de leerkracht bij geschreven teksten (per-

centage leerkrachten dat met 'ja' heeft geant-

woord)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

aan te moedigen, te motiveren 	 54.0 	 54.2 	 54

te helpen bij beter taalgebruik 50.3 	 53.8 	 51

Kijken we naar tabel 6.19., dan wordt duidelijk dat bij de

beoordeling de leerkrachten aan de onderdelen spelling,

zinsbouw, opbouw/indeling en stijl/woordgebruik vaak - meest-

al tot altijd! - aandacht geven.

Tabel 6.19.: Onderdelen waar de leerkracht aandacht aan

geeft bij de beoordeling van schrijfprodukten

(mediane waarden); 1 = nooit, 2 = soms, 3 =

meestal, 4 = altijd

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. spelling 3.0 3.0 3.0

b. zinsbouw 3.6 3.5 3.6

c. opbouw, 	 indeling 3.5 3.3 3.4

d. stijl en woordgebruik 3.2 3.1 3.2



6.5. Woordenschat

Gemiddeld geeft 48.5% van de leerkrachten één of enkele

malen per week nadrukkelijk opdrachten/oefeningen met het

oog op een systematische uitbreiding van de woordenschat.

Een 38.4% geeft zulke oefeningen één of enkele malen per

maand en 1.2% zegt ze nooit te geven.

Tabel 6.20.: liet percentage zesdeklas-leerkrachten dat na-

drukkelijk opdrachten/oefeningen geeft met het

oog op een systematische uitbreiding van de

woordenschat.

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

één of enkele malen per week 	 48.4 	 48.9 	 48.5

één of enkele malen per maand 	 39.1 	 35.6 	 38.4

één of enkele malen per kwartaal 7.3 	 9.2 	 7.7

één of enkele malen per jaar 	 2.8 	 2.9 	 2.8

nooit 	 1.0 	 1.7 	 1.2

niet ingevuld 	 1.4 	 1.4 	 1.5

Schriftelijke toetsen om na te gaan of de leerlingen de

betekenis van bepaalde woorden kennen, worden door 12.6% van

de leerkrachten één of enkele malen per week gegeven; 47%

zegt ze één of enkele malen per maand te geven. Een 9.3%

geeft nooit schriftelijke toetsen om de woordenschat van

zesdeklassers na te gaan (zie tabel 6.21.).



Tabel 6.21.: Het gebruik van schriftelijke toetsen om na te

gaan of leerlingen de betekenis van bepaalde

woorden kennen (percentages)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

één of enkele malen

één of enkele malen

één of enkele malen

één of enkele malen

nooit

niet ingevuld

per week 13.8 8.0 12.6

per maand 48.1 43.1 47.0

per kwartaal 18.0 17.8 18.0

per jaar 9.7 17.8 11.4

8.7 11.5 9.3

1.7 1.7 1.8

6.6. Spelling

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, wordt er vrij

veel tijd aan spelling besteed; gemiddeld 2 uur (zie tabel

5.8.). Daarbij wordt door gemiddeld 77% van de zesdeklas-

leerkrachten gebruik gemaakt van een taalmethode (leergang)

waarin ondermeer spelling aan de orde komt (naast andere

leerstofonderdelen). Een methode die uitsluitend voor spel-

lingonderwijs is geschreven, wordt door 38% van de leer-

krachten gehanteerd. Ongeveer 40% zegt bij het spellingon-

derwijs een stelselmatige verzameling opdrachtkaarten te

gebruiken, en 34% heeft de werkwijze spellingproblemen te

behandelen als een facet van andere leerinhouden (zie tabel

6.22.).
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Tabel 6.22.: Methode/werkwijze ,:oor spellingonderwijs in de

zesde klas (percentage docenten dat met 'ja'

heeft geantwoord)

niet-stim.	 stim.	 gewogen

totaal

a) een taalmethode 	 (leergang) 	 75.8 	 81.6 	 77.0
waarin o.a. 	 spelling aan
de orde komt

b) een methode 	 (leergang) 	 die 	 38.8 	 34.5 	 37.9
uitsluitend voor spelling-
onderwijs is geschreven

d) 	 een stelselmatige verzame- 	 41.5 	 33.9 	 39.9
ling opdrachtkaarten

c) 	 een methode/werkwijze waarin 	 36.3 	 25.9 	 34.1
spellingproblemen behandeld
worden als een facet van
andere leerinhouden

Aan de zesdeklas-leerkrachten is tevens gevraagd wat de

werkwijze is bij het spellingonderwijs: klassikaal, in ni-

veaugroepen of geïndividualiseerd.

Zoals te verwachten, werkt het merendeel van de leerkrachten

grotendeels klassikaal (vergelijk ook tabel 5.4.). Gemiddeld

wordt er maar weinig met niveaugroepen of geindivualiseerd

gewerkt (zie tabel 6.23.).

Tabel 6.23.: Werkwijze bij het spellingonderwijs in de zesde

klas (mediane waarden); 1 = geheel niet, 2 =

een beetje, 3 = grotendeels, 4 geheel

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

klassikaal	 3.2 	 3.0 	 3.1

niveaugroepen 	 1.7 	 1.8 	 1.7

geïndividualiseerd 	 2.0 	 2.1 	 2.0



6.7. Taalbeschouwing en grammatica

Gemiddeld besteedt men ongeveer drie kwartier aan traditio-

neel grammatica-onderwijs: woordbenoemen en zinsontleden,

mèt gebruik van grammatica termen (onderwerp, gezegde, zelf-

standig naamwoord e.d.). Gemiddeld wordt ook drie kwartier

besteed aan taalbeschouwelijke activiteiten zonder gebruik

van traditioneel-grammaticale termen: de structuur van zin-

nen, regels voor woordbenoeming, functies van woorden en

woordgroepen in een zin e.d. Ruim een half uur wordt inge-

ruimd voor het bespreken van het taaleigene in verschillende

taalsituaties: bijvoorbeeld aandacht voor communicatieve as-

pecten van taalgebruikssituaties (zie tabel 6.24.).

Tabel 6.24.: Gemiddelde tijdsbesteding (in minuten) per week

in de zesde klas aan taalbeschouwing en gramma-

tica

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a) woordbenoeming en zins- 	 46 	 41 	 45
ontleden, met gebruik van
grammatica-termen: onder-
werp, gezegde, e.d.

b) structuur van zinnen, 	 zoals 	 45 	 40 	 44
woordvorming, functies van
woorden en woordgroepen in
een zin, zonder gebruik van
traditioneel-grammaticale
termen

c) 	 bespreking van het taaleigene 	 38 	 33 	 36
in verschillende taalsitua-
ties (stilstaan bij commu-
nicatieve aspecten van taal-
gebruikssituaties)
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Volledigheidshalve geven we in de tabellen 6.25 t/m 6.26 nog

een meer specifiek ,- verdeling voor de onderdelen (a), (h) en

(c). Uit deze verdelingen blijkt dat 41.8% van de leerkrach-

ten aan onderdeel (a) - woordbenoeming en zinsontleden met

gebruik van grammaticale termen, 30 á 40 minuten besteedt

(zie tabel 6.25.). Aan onderdeel (b) - structuur van zinnen

e.d. zonder het gebruik van grammaticale termen, besteedt

27.6% van de leerkrachten een half uur g een uur (zie tabel

6.26.). Bij onderdeel (c) - aandacht voor de communicatieve

aspecten van taalgebruikssituaties is dat percentage 22.4 %

(zie tabel 6.27.).

Tabel 6.25.: Tijdsbesteding van leerkrachten aan woordbenoe-

ming en zinsontleden, met gebruik van gramma-

tica-termen (percentages)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

minder dan 	 30 min. 	 12.3 	 18.4 	 13.7

30 min. 	 30.8 	 32.2 	 31.1

30 t/m 60 min. 	 43.2 	 36.2 	 41.8

meer dan 	 60 min. 	 8.9 	 8.0 	 8.4

niet 	 ingevuld 	 4.8 	 5.2 	 5.0

Tabel 6.26.: Tijdsbesteding van leerkrachten aan de struc-

tuur van zinnen, zoals woordvorming, functies

van woorden en woordgroepen in een zin, zonder

gebruik van traditioneel-grammaticale termen

(percentages)

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

minder dan 	 30 min. 	 22.4 	 29.3 	 23.9

30 min. 	 28.0 	 33.9 	 29.3
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vervolg tabel 5.26.

	niet-stim.	 stim. 	 gewogen

totaal

30 	 t/m 	 60 min. 	 29.6 	 19.6 	 27.6

meer dan 	 60 min. 	 11.0 	 9.7 	 10.5

niet ingevuld 	 9.0 	 7.5 	 8.7

Tabel 6.27.: Tijdsbesteding 	 van 	 leerkrachten 	 aan 	 het 	 be-

spreken 	 van 	 het 	 taaleigene 	 in 	 verschillende

taalsituaties 	 (percentages)

	

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

minder dan 	 30 min. 	 26.2 	 40.9 	 25.4

30 min. 	 28.7 	 25.9 	 21.1

30 	 t/m 60 min. 	 23.5 	 18.3 	 22.4

meer dan 	 60 min. 	 7.4 	 5.7 	 7.0

niet 	 ingevuld 	 14.2 	 9.2 	 13.1

Deze resultaten geven een ander beeld te zien dan de resul-

taten van het onderzoek van Tordoir en Wesdorp uit 1979. Zij

rapporteerden de antwoorden op de vraag hoeveel tijd aan

grammatica-onderwijs werd besteed. Dit was toen, gemiddeld,

één uur per week in de zesde klas. Aan het alternatieve

grammatica-onderwijs, zo concludeerden de auteurs, werd

nauwelijks aandacht gegeven. De resultaten van de deze aan-

bodpeiling laten echter zien dat de aandacht voor het alter-

natieve grammatica-onderwijs en de taalbeschouwing is toe-

genomen. Wellicht dat de discussie over taalbeschouwing, die

in de tussentijd is gevoerd, hiervoor een verklaring vormt.

Dit alles wil echter nog niet zeggen dat het grammatica-on-

derwijs verdwenen is, en taalbeschouwing zijn plaats heeft
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ingenomen. Hiervoor is de status van het taalbeschouwings-

onderwijs nng te onzeker en bovendien is de begripsverwar-

ring nog veel te groot. Wat is precies 'taalbeschouwing', en

wat moet men zich voorstellen bij onderwijs in taalbeschou-

wing? Welke doelstellingen zijn te onderscheiden en welke

didactische methoden zijn er geschikt voor?

De redenen waarom leerkrachten grammatica-onderwijs geven,

zijn nog wel dezelfde: Tordoir en Wesdorp constateerden dat

het grammatica-onderwijs wordt gegeven met het oog op de

verbetering van de schrijf-, spel- en leesvaardigheid. Deze

oogmerken staan ook nu nog vooraan (zie tabel 6.28.).

Het belang van het argument dat grammatica-onderwijs belang-

rijk is met het oog op de eisen die vanuit het voortgezet

onderwijs worden gesteld, schijnt gegroeid te zijn. In 1979

constateerden Tordoir en Wesdorp dat 59% van de leerkrachten

dit argument enigszins ondersteunden.

Tabel 6.28.: Redenen die de zesdeklas-leerkracht belangrijk

vindt voor het geven van onderwijs in taalbe-

schouwing of grammatica (mediane waarden);l =

speelt geen rol, 2 = kleine rol, 3 = flinke

rol, 4 = zeer belangrijke rol

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a. kritischer taalgebruik in 	 2.8 	 2.6 	 2.8
het algemeen

b. beter tekstbegrip 	 3.0 	 2.9 	 3.0

c. kritischer/beter taalge- 	 3.0 	 3.0 	 3.0
bruik bij het schrijven

d. het hanteren van spelling- 	 3.0 	 3.0 	 3.0
problemen

e. de eisen die vanuit het v.o.	 2.8 	 2.8 	 2.8
gesteld worden

f. overige redenen 	 1.3 	 1.9 	 1.4
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Bij het onderwijs in taalbeschouwing/grammatica zegt 91.6%

van de leerkrachten speciale aandacht te geven aan zwakke

leerlingen en 47.3% geeft speciale aandacht aan leerlingen

die naar het havo/vwo willen. Ongeveer 81.7% van de leer-

krachten vindt dat er tussen leerlingen veel variatie is in

leerresultaten.

De aangeboden leerstof is bij gemiddeld 57.1% van de leer-

krachten voor alle leerlingen hetzelfde. Aan het werken met

niveaugroepen doet 20.2% van de leerkrachtenen aan het ge-

individualiseerd werken ongeveer 34.9% (zie tabel 6.29.).

Tabel 6.29.: Vorm-aspecten van het taalbeschouwings-/gram-

matica-onderwijs voor zesdeklassers (percentage

leerkrachten dat met 'ja' heeft geantwoord):

niet-stim. 	 stim. 	 gewogen

totaal

a) schenkt u speciale aandacht 	 92.4 	 88.5 	 91.6
aan zwakke leerlingen?

b) schenkt u speciale aandacht 	 46.4 	 50.6 	 47.3
aan leerlingen die naar
havo/vwo willen? 	 -

c) is er tussen leerlingen 	 80.6 	 85.6 	 51.7
veel variatie in leerre-
sultaten?

d) is het aangebodene voor alle 	 56.4 	 59.8 	 57.1
leerlingen hetzelfde?

e) werkt u veelal met niveau- 	 19.7 	 21.8 	 20.2
groepen?

f) werkt u geïndividualiseerd? 	 35.3 	 33.3 	 34.9
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7. SAMENVATTING

Dit rapport bevat de resultaten van een vragenlijstonderzoek

voor het onderwijsaanbod. Het beschreven onderzoek maakt

deel uit van de Voorstudie Periodieke Peiling van het Onder-

wijsniveau (PPON). Deze Voorstudie, uitgevoerd tussen sep-

tember 1983 en mei 1985, is te beschouwen als een haalbaar-

heidsstudie voor in de toekomst te verrichten periodiek

peilingsonderzoek van het onderwijsniveau. De Voorstudie was

gericht op de bepaling van de kwaliteit van het taalonder-

wijs op het niveau zesde klas lagere school. In de studie

werd het onderwijsaanbod geinventariseerd met een enquête

onder hoofden van lagere scholen en zesdeklas-leerkrachten;

de onderwijsresultaten werden gemeten voor lezen, schrijven,

spreken en luisteren. Daarnaast werd een vragenlijst afgeno-

men over gewoonten, gebruiken en attituden ten opzichte van

lezen en schrijven. De resultaten voor lezen en schrijven

staan in deelrapport I; die voor spreken en luisteren in

deelrapport II. De resultaten van de aanbodpeiling worden in

dit deelrapport III beschreven. Deelrapport IV bevat een

technische verantwoording en deelrapport V behandelt de

resultaten voor lezen en schrijven bij een steekproef van

allochtonen.

Aan de instrumentatie is in de Voorstudie betrekkelijk veel

aandacht besteed. De vragenlijsten voor het hoofd van de

school en de zesdeklas-leerkrachten zijn uitgebreid gepre-

test. De constructie kwam als volgt tot stand: eerst werd

met behulp van een heuristisch schema (met een onderwijs-

kundige en vakinhoudelijke hoofddimensie) een eerste versie

gemaakt. Vervolgens werd deze versie voorgelegd aan een

groep van deskundigen om na te gaan of het begrip 'aanbod'

op acceptabele wijze was gedekt met de vragen en of de

aanbodvarianten in alternatieve scholen voldoende tot hun

recht zouden komen. Het commentaar werd verwerkt tot een

tweede versie. In deze tweede versie was de vragenlijst meer
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toegespitst op de zesde klas. Hij werd ingedeeld in een

A-lijst (met vragen voor het hoofd van de school) en een

B-lijst (met vragen voor de leerkracht van de zesde klas).

Vervolgens werd deze tweede versie voorgelegd aan een aantal

deskundigen en scholen. Enkele veranderingen werden aange-

bracht en tenslotte kwam de uiteindelijke versie van de

vragenlijsten A en B tot stand.

De steekproef waaraan de aanbodenquête werd afgenomen be-

stond uit 479 hoofden van scholen die vragenlijst A hebben

ingevuld en 463 leerkrachten (vaak 66k hoofd) die vragen-

lijst B hebben ingevuld. De aanbodvragenlijst voor het hoofd

was als volgt verdeeld over de strata stimulerings- en

niet-stimuleringsscholen: 177 stimuleringsscholen en 302

niet-stimuleringsscholen. De aanbodvragenlijst voor de

zesdeklas-leerkracht had als verdeling: 174 stimulerings-

scholen en 289 niet-stimuleringsscholen. In de steekproef

waren stimuleringsscholen en niet-stimuleringsscholen dus in

de verhouding 3:4 vertegenwoordigd. Dit maakte het mogelijk

nauwkeurige schattingen over de beide subpopulaties te

bewerkstelligen. De gerapporteerde totaalresultaten zijn

berekend na weging, waarbij de werkelijke verhouding tussen

stimulerings- en niet-stimuleringsscholen is aangehouden

(2:3).

Op beperkte schaal zijn de resultaten van de aanbodpeiling

vergeleken met gegevens van het CBS. De verschillen waren

klein, zodat als conclusie mag gelden dat de betrouwbaarheid

van de resultaten redelijk hoog is. Gezien deze geringe

verschillen, is de steekproef statistisch gezien represen-

tatief te noemen.

De belangrijkste resultaten van de aanbodpeiling vatten wij

in het onderstaande kort samen:
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Diverse schoolkenmerken

Het gemiddeld aantal zesdeklassers op niet-stimulerings-

scholen bedraagt 30, en op stimuleringsscholen 25, waarbij

de verhouding meisjes/jongens gelijk is. Bij ruim de helft

van de scholen vormen deze zesdeklassers één leergroep

(klas). De rest heeft combinatieklassen of een andere inde-

ling.

Het aantal leerlingen dat thuis als 'moedertaal' gewoon

Nederlands spreekt, is zoals te verwachten, op stimulerings-

scholen een stuk lager (41.2%) dan op niet-stimulerings-

scholen (77.5%). Door leerlingen op stimuleringsscholen

wordt thuis vaker een dialect of een buitenlandse taal

gesproken.

Ongeveer de helft van de scholen (50.8%) richt zich erop dat

alle zesdeklassers tenminste een bepaald eindniveau berei-

ken. Dat men over het algemeen pessimistisch is over dit

eindniveau blijkt wel uit het gegeven dat ongeveer één

vijfde van de onderwijzers vindt dat het eindniveau van de

leerlingen de laatste drie jaar is gezakt. Om dit eindniveau

te bepalen, neemt een groot gedeelte van de scholen deel aan

de CITO-toets of soortgelijke schooltoetsen. Het deelnemen

aan een schoolonderzoek door een psychologisch bureau voor

school- en beroepskeuze wordt door ruim de helft van de

scholen gedaan (52.9%). Aan deze toetsen van het CITO of het

bureau voor school- en beroepskeuze hecht men over het

algemeen enige waarde.

Naar schatting van de leerkrachten gaat 33% van de leer-

lingen het LBO volgen, 38% het MAVO, en 29% het HAVO/VWO.

Daarbij valt op dat er naar verwachting procentueel meer

leerlingen van stimuleringsscholen het LBO zullen gaan

volgen en minder leerlingen het MAVO of HAVO/VWO. Met name

de doorstroom naar HAVO/VWO is bij stimuleringsscholen een

stuk lager. Aangezien de gevonden prestatieverschillen voor

lezen, schrijven en spreken betrekkelijk gering waren, kan



- 87 -

de verwachte doorstroom van leerlingen op stimuleringsscho-

len in elk geval niet verklaard worden uit hun geringe

prestaties van de getoetste functionele taalvaardigheden.

Verschillen in vaardigheden binnen het vak 'Taal' (de meer

schoolse, zoals bijvoorbeeld spellingvaardigheid) en de

vaardigheidsverschillen in andere vakgebieden zullen daar

ondermeer een verklaring voor moeten geven.

Algemene aspecten van het taalonderwijsaanbod

Zou men het moedertaalonderwijs naar het aantal gebruikte

taalmethoden willen typeren, dan kan men stellen dat 54.6%

één taalmethode of -leergang gebruikt, en 38.8% meer dan

één. Daarbij bepalen vijf methoden het gezicht van het

taalonderwijs: Taal voor het leven, Jouw taal/mijn taal, De

Taaltuin, Taalactief en Taaltotaal. Het meest gebruikt

worden Taal voor het leven en Jouw taal/mijn taal. Daarbij

wordt het taalonderwijs door 41.5% van de leerkrachten in

belangrijke mate, door 29.2% .grotendeels en door 6.4% vrij-

wel geheel ingericht volgens de opzet en inhoud van de ge-

bruikte methode. De manier van lesgeven is over het algemeen

klassikaal.

Aan het taalonderwijs wordt per week ongeveer 8 uur besteed.

Daarvan is ongeveer 11/2 uur aan mondeling taalgebruik gewijd,

ongeveer 214 uur aan lezen en ongeveer 1 uur aan schrijven.

Veel tijd, gemiddeld 21/2 uur - gaat naar de 'echte' taaloe-

feningen (woordenschat- en zinsbouwoefeningen); spellingoe-

feningen nemen daarbij een belangrijke plaats in (± 2 uur).

Dit betekent in de eerste plaats dat er flink veel tijd aan

taalonderwijs wordt besteed. Een gemiddelde van 8 uur per

week is niet weinig, gezien het feit dat er ± 25 uur per

week beschikbaar zijn. De veelgehoorde kritiek, dat door de

introductie van vele nieuwe vakinhouden in het onderwijs

nauwelijks meer tijd is voor de basisvakken, vindt in'de

onderzoeksresultaten geen steun. Het taalonderwijs neemt
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ongeveer één derde van de totaal beschikbare tijd in beslag_

Ten tweede: het onderwijs is zeker geen 'praatonderwijs',

dat wil zeggen onderwijs waarin vooral aandacht wordt be-

steed aan mondeling taalgebruik (het kringgesprek e.d.).

Integendeel, het onderwijs is - gemiddeld gezien - vooral

lees-, schrijf- en taaloefeningen-onderwijs. Relatief veel

tijd wordt besteed aan spelling: daaraan wordt alleen al

méér aandacht geschonken It 2 uur per week) dan aan alle

vormen van spreekonderwijs tesamen. Ook hier zien we dat de

vaak bekritiseerde spelvaardigheid van leerlingen zeker niet

in de eerste plaats wordt veroorzaakt door het verwaarlozen

van het onderdeel spelling: dat is het meest geprononceerde

onderdeel van het taalcurriculum. Ten derde: schrijfonder-

wijs met een 'functionele' inslag, dus gericht op het schrij-

ven van een opstel, brief of verslag, krijgt gemiddeld

slechts ± 1 uur toebedeeld. Dit is, gezien de eraan gekop-

pelde correctiewerkzaamheden voor de leerkracht niet verwon-

derlijk. Echter, gezien de ervaren moeilijkheid van het

schrijven (38% van de leerlingen vindt schrijven echt moei-

lijk volgens het in deel I gerapporteerde vragenlijst-onder-

zoek), is het wel heel weinig.

In het taalonderwijs richt men zich meestal op de traditio-

nele aspecten 'het methodisch aanleren van elementaire

kennis en vaardigheden' en 'het correct gebruik van de

standaardtaal'. De meer als 'modern' te beschouwen aspecten

komen minder aan bod. Dit zijn aspecten als: 'het functio-

neren van taal in levensechte situaties', 'het leren en

gebruiken van taal in vakoverstijgende projecten', en 'taal

als communicatiemiddel'.

Ruim de helft van de leerkrachten registreert wekelijks de

individuele taalvorderingen van leerlingen. Echter, 38.2%

zegt dit niet te doen (0. Het vaststellen van die vorde-

ringen vindt in verreweg de meeste gevallen plaats door

diverse waarnemingen in de klas, klassikale leergesprekken,
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schriftelijke proefwerken en mondelinge heurten. De resul-

taten worden voornamelijk gebruikt voor vaststelling van een

rapportcijfer, klassikale extra uitleg/oefening, schoolkeu-

ze-advisering of individueel gerichte hulp.

Het gemiddeld aantal leerlingen dat voor taal een achter-

stand heeft, bedraagt 2.4. Het gemiddeld aantal leerlingen

met een voorsprong is 4.0. Bij het werken met leerlingen met

een taalachterstand spelen externe deskundigen (SAD, SBD,

e.d.) meestal een kleine rol. Wel is aan deze hulp enigszins

of in sterke mate behoefte, en veel scholen krijgen ook in

belangrijke mate zulke hulp. De conclusie dringt zich dan

ook op dat veel scholen wel hulp krijgen en behoefte hebben

aan die hulp, maar dat men in specifieke probleemgevallen

wellicht niet goed met de hulp uit de voeten kan (of dat men

behoefte heeft aan meer gerichte hulp).

Onderwijsaanbod op taalonderdelen

Spreken en luisteren

Wekelijks worden er gemiddeld zes zeven gesprekken/discus-

sies gehouden van tenminste tien minuten. Daarbij treedt de

leerkracht veelal op als gespreksleider. Veel van deze ge-

sprekken hebben niet het leren spreken, luisteren en discus-

siëren als hoofddoel, maar worden juist als werkvorm gehan-

teerd. Met het gesprek als werkvorm streeft men onderwijs-

doelen na als: het van elkaar leren en leren omgaan met

elkaar, het zich in gezelschap leren uiten, het ontwikkelen

van durf en spontaniteit, en het scheppen van een goede

klassesfeer voor het leren in het algemeen.

Luisteroefeningen worden minder vaak gegeven. Gemiddeld

geeft 28% van de leerkrachten één of enkele malen per week

aparte luisteroefeningen. Een 37% zegt zulke luiSteroefe-

ningen één of enkele malen per maand te geven en 26% geeft

ze hooguit enkele malen per jaar.

De in de Voorstudie PPON getoetste spreekvaardigheden worden

niet allemaal even vaak geoefend. Telefonisch informatie
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vragen of doorgeven komt heel weinig voor. Iets beschrijven

of iets uitleggen wordt soms geoefend. Het navertellen ge-

beurt nog het meest. Daarentegen is de traditionele spreek-

beurt wèl zeer populair, hoewel hij in de naschoolse prak-

tijk nauwelijks voorkomt.

Lezen

Met het lezen van een kort leesstukje als onderdeel van een

bepaalde taalles én met het individueel recreatief lezen van

leesboeken, zijn zesdeklassers het meeste bezig. Andere

veelvoorkomende leesvormen zijn: lezen (met klas of groep)

van een leesboekje onder leiding van de docent, het stil-

lezen van een paar pagina's tekst (met vragen en schrifte-

lijke beantwoording), en het min of meer zelfstandig zoekend

of studerend lezen van verschillende teksten/informatiebron-

nen aan de hand van een opdracht.

Een aantal functionele leestaken die getoetst zijn in de

Voorstudie komen vrij vaak voor (lezen van leerboekteksten,

woordenboeken, encyclopedieën), maar andere hoogstens enkele

malen per jaar (spoorboekje, bus- en bootdienstregeling,

instructieteksten, inhoudsopgave, etc.).

Schrijven

Redelijk populaire schrijftaken zijn: het eigen (fantasie-)-

verhaal, de beschrijving van iets concreets of abstracta, de

aankondiging, het verslag, en het navertel-opstel. Weinig

voorkomend zijn: de korte notitie, de instructie, een kort

overredend stukje en de brief. De tijdsduur van een schrijf-

opdracht is meestal hooguit 60 minuten.

Schriftelijk of mondeling commentaar bij schrijfprodukten

wordt veelal gegeven om leerlingen aan te moedigen of om ze

te helpen bij beter taalgebruik. Bij de beoordeling geeft

men vaak - meestal tot altijd! - aandacht aan de onderdelen

spelling, zinsbouw, opbouw/indeling en stijl/woordgebruik.
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Woordenschat en spelling

Gemiddeld geeft 48.5% van de leerkrachten één of enkele

malen per week nadrukkelijk opdrachten/oefeningen met het

oog op een systematische uitbreiding van de woordenschat.

Een 38.4% geeft zulke oefeningen één of enkele malen per

maand en ruim 1% zegt ze nooit te geven.

Aan spelling besteed men vrij veel tijd (± 2 uur). Daarbij

wordt door gemiddeld 77% van de zesdeklas-leerkrachten ge-

bruik gemaakt van een taalmethode (leergang) waarin onder-

meer spelling aan de orde komt. Een methode die uitsluitend

voor spellingonderwijs is geschreven wordt door 38% van de

leerkrachten gehanteerd. Ongeveer 40% zegt bij het spelling-

onderwijs een stelselmatige verzameling opdrachtkaarten te

gebruiken en 34% heeft de werkwijze spellingsproblemen te

behandelen als een facet van andere leerinhouden. Een aantal

leerkrachten hanteert dus verschillende werkwijzen naast

elkaar. Daarbij werkt het merendeel klassikaal.

Taalbeschouwing en grammatica

Gemiddeld besteedt men ongeveer drie kwartier aan traditio-

neel grammatica-onderwijs: woordbenoemen en zinsontleder,

mèt gebruik van grammatica termen (onderwerp, gezegde, zelf-

standig naamwoord e.d.). Gemiddeld wordt ook drie kwartier

besteed aan taalbeschouwelijke activiteiten zonder gebruik

van traditioneel-grammaticale termen: de structuur van

zinnen, regels voor woordbenoeming, functies van woorden en

woordgroepen in een zin e.d. Ruim een half uur wordt inge-

ruimd voor het bespreken van het taaleigene in verschillende

taalsituaties: bijvoorbeeld aandacht voor communicatieve as-

pecten van taalgebruikssituaties.

Deze resultaten geven een ander beeld te zien dan de resul-

taten van het onderzoek van Tordoir en Wesdorp uit 1979. Uit

hun resultaten blijkt dat er toen gemiddeld één uur per week

in de zesde klas aan grammatica-onderwijs werd besteed. Aan

het alternatieve grammatica-onderwijs, zo concludeerden de
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auteurs, werd nauwelijks aandacht gegeven. De resultaten van

deze aanbodpeiling laten echter zien dat de aandacht voor

het alternatieve grammatica-onderwijs en de taalbeschouwing

is toegenomen.

De redenen om grammatica-onderwijs te geven, zijn nog wel

dezelfde. Tordoir en Wesdorp constateerden dat grammatica

vooral wordt gegeven met het oog, op de verbetering van de

schrijf-, spel- en leesvaardigheid. Deze oogmerken staan ook

nu nog centraal.
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Bijlage 1: Vragenlijst voor het hoofd van de school

PPON-ONDERZOEK 	 ONDERWIJSAANBOD
VRAGENLIJST A: voor het hoofd der school

TOELICHTING

1. G.1.o.
De vragen hebben betrekking op het g.l.o., ook als u inmiddels k.o. en
g.l.o. onder één dak hebt.

2. Zesde klas:
Als u niet werkt met de gebruikelijke indeling in 6 klassen/leerjaren.
dan moet u bij 'zesde klas' denken aan de Leerlingen, die (naar ver-
wachting) aan het eind van het schooljaar zullen vertrekken naar het
voortgezet onderwijs.

3. De hoofdonderwerpen van de vragenlijst zijn:
Uw positie, Milieu/buurt van uw school, Schooltype, Schoolgrootte, BUO-
verwijzingen, Zesde klassers, Externe relaties, Teamoverleg, Uw oordeel
over een aantal schoolzaken.

4. Beantwoording 
. Soms wordt een invul-antwoord verwacht (bij stippeltjes).
. Meestal gaat het om een omcirkeling van een antwoordcóde (één per vraag-
punt).
Bijvoorbeeld, als u een man bent:

Geslacht? 	 Oman 	 2.vrouw
(Wilt u aankruisen vermijden: dat kan verwarring scheppen.)

. Uw antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt.

5. Retournering 
Graag in bijgesloten antwoordenvelop, samen met VRAGENLIJST B.

6. Problemen, onduidelijkheden, e.d.
Mochten zich problemen voordoen, dan hoop ik ten zeerste dat u mij wilt
bellen: overdag: 020- 2294 71

's avonds: 020- 239153

D.J. Bos
oktober 1984
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POSITIE ALS HOOFD/SCHOOLLEIDER

1. Geslacht? 	 I.man 	 2.vrouw

2. Leeftijd?   jaar

3. Aantal jaren werkzaam bij het lager onderwijs?   jaar

4. Aantal jaren hoofd (ook bij evt. andere scholen)?   jaar

5. Aantal jaren hoofd aan deze school?   jaar

6. Heeft u hier een volledige of deeltijdse betrekking? 	 ).volledig
2.deeltijd (voor ....%)

7. Hoeveel schooltijden (dagdelen) per week geeft u
les/onderwijs?

8. Heeft u, naast uw bevoegdheid voor hoofd, nog
andere diploma's of akten?

9. Heeft u, behalve die bij 8, nog andere studies
gevolgd of nog 'onder handen'?
(Nascholings-, applicatiecursussen, zelfstudie,
e.d.)

10. Bent u betrokken (geweest) bij onderwijsvernieu-
wingsprojecten?

11. Heeft u de indruk, dat u voldoende toekomt aan
onderwijskundige leiding, stimulans of hulp
binnen uw onderwijsteam?

lla. Hoeveel tijd besteedt u hieraan gewoonlijk
per week?

11b. Hoeveel tijd besteedt u wekelijks ongeveer
aan ander 'hoofden-werk'?

schooltijden

1.nee
2.ja:

1.nee
2. ja:

1.nee
2.ja,geweest:...jaar geleden
3.ja,mee bezig: sinds

1.nee
2.ja

uur

uur

MILIEU/BUURT

12. In wat voor soort plaats staat uw school?

13. Tot welke van de volgende categorieén behoort
uw school?

1.stad met meer dan
100.000 inwoners

2.stad met 20.000- 100.000
inwoners

3.stad/dorp tot 20.000
inwoners

4. platteland

1.openbaar
2.R.K.
3.Prot. Chr.
4.Algemeen Bijzonder
S.Anders, nl.:
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14. Es er, binnen een straal van 5 km rond uw 	 lbo 	 1.nee 	 2.ja
school, een v.o.-voorziening waar het 	 mavo, 1.nee 	 2.ja
nevenstaande onderwijs gevolgd kan worden? 	 havo: 1.nee 	 2.ja

vwo : 	 1.nee 	 2.ja

15. Wat is, globaal geschat, het scholingsniveau
van de ouders/verzorgers van 11 uw 1.s.-
leerlingen? (Het gaat om het hoogste niveau
per gezin. Weet u niet het scholingsniveau,
maar wel het beroepsniveau, wilt u dan dit
laatste 'vertalen' in de volgende categorieën?)

a. glo, lbo, een paar jaar avo 	 Percentage van alle lln: 	

b. meer dan a, minder dan c 	 Percentage van alle lln: 	

c. academisch, universitair 	 Percentage van alle iln: 	

d. onbekend 	 Percentage van alle lln: 	

Totaal aantal lln.  	 100 	 %

SCHOOLTYPE (GLO , leerjaar 1- 6)

16. Hanteert u op uw school het zgn. leerstof-
jaarklassensysteem (met overgangsbeslis-
singen tussen de leerjaren)?

17. Worden op uw school de leerlingen aan het eind
van een schooljaar automatisch bevorderd, of
is hun bevordering afhankelijk van hun leer-
niveau?

18. Welke van de nevenstaande werkwijzen of
beginselen typeert uw school?

19. wordt op uw school voor taal en lezen per
klas/leerjaargroep in het algemeen gewerkt
met a. één niveau-groep?

b. 2 of 3 niveau-groepen?
c. meer dan 3 niveaus?

20. Moeten leerlingen die erg achter zijn op hun
jaargroep doubleren (een achterliggend leer-
jaar geheel overdoen), of volgt u een andere
werkwijze?

1.nee

2.ja

1.autom. bev.
2.bevord. afh. van niv.
3.anders, nl.:

1.Montessori
2.Jenaplan
3.Dalton
4.Andere, nl.:

1.nee 	 2.ja
1.nee 	 2.ja
1.nee 	 2.ja

1.Ze moeten doubleren
2-Anders, nl.:

SCHOOLGROOTTE (GLO, 1j. 1- 6)

21. Hoeveel leerlingen telde uw school (leerjaar
1 t/m 6, glo) bij het begin van dit schooljaar?

Aantal jongens:

Aantal meisjes:

Totaal 1



22. Over hoeveel klassen/leergroepen/stamgroepen
zijn de leerlingen van al dez leerjaren
verdeeld?

23. Hoeveel leerlingen telde de kleinste klas/groep 	 Kleinste klas: 	  11n.
en hoeveel de grootste aan het begin van dit
schooljaar? Grootste klas! 	  lln.

24. Hoeveel leerkrachten telde uw school op dat
tijdstip? (N.B. Het gaat om d/Le leerkrachten:
hoofd, verplichte, boventallige, niet door
het rijk betaalde, 'gewone' leerkrachten;
leerkrachten voor NNT, voor muziek, voor
Zich. opv., voor logopedie, en voor andere
specialismen.)

Totaal aantal (incl.
hoofd),

waarvan alleen voor spe-
ciale taken (excl.
hoofd):

25. Hoe heeft het leerlingenaantal zich de
laatste S jaar ontwikkeld aan uw school?

1.afgenomen
2.stabiel gebleven
3.toegenomen

BUO-VERWIJZINGEN

26. Hoeveel leerlingen zijn er in het vorige
schooljaar verwezen en vertrokken naar
het DUO (scholen voor lom, mlk, zmlk,
zmok, enz.)?

27. Heeft u leerlingen op school die, naar
uw stellige indruk, op veel andere
lagere scholen zouden zijn verwezen
naar het BUO?
Zo la: Hoeveel (klas 1 t/m 6)?

	

Vóór toelating le leerjaar-	  11n.

Vanuit le leerjaar110.•	

	

Vanilit 2e t/m 6e leerjaar •	  1ln.

Totaal naar BUO1ln.•	

1.nee 	 2.ja

11n.

28. Heeft u het afgelopen schooljaar leer-
lingen naar het BUO verwezen die, naar
uw inschatting, op sommige andere lagere
scholen zouden zijn 'vastgehouden'?

1.nee 	 2.ja

(Aan tal 	

ZESDEKLASSERS

29. Hoeveel zesdeklassers had u aan het
begin van dit schooljaar?

Aantal jongens

Aantal meisjes

30. Vormen de zesdeklassers één of meer
aparte leergroepen, of vormen ze één
of meer leergroepen met vijfdeklas-
sers of andere leerlingen?

1.één aparte 6e klas
2.meer dan één 6e klas
3.combinatie 5 + 6
4.combinatie 4 + S + 6

5.andere indeling.

31. Wordt bij het onderwijsaanbod voor de
zesdeklassers rekening gehouden met
hun verschillen in schoolkeuze voor
het v.o.?

1.nee 	 2.ja
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32. Worden in het zesde leerjaar bepaalde dingen
achterwege gelaten (die bijv. wel in leerjaar
4 voorkomen) om tijd te winnen voor Leerstof
die meer kansen biedt op een hoge score voor
het v.o.?

33. Is het gemiddelde niveau van het zesde leer-
jaar naar uw inschatting de laatste 3 jaar
gezakt, ongeveer gelijk gebleven of gestegen?

34. Richt u (uw school) zich er nadrukkelijk op,
dat alle zesde-klassers tenminste een bepaald
gemeenschappelijk eindniveau bereiken (en zo
mogelijk meer dan dat)?

35. Nemen uw zesde-klassers deel aan de CITO-
toets of een soortgelijke schooltoets?

36. Nemen uw zesde-klassers deel aan een school-
onderzoek door een psychologisch bureau voor
school- en beroepskeuze?

31. Welke waarde hecht u over het geheel aan
het toetsen en testen (volgens vr.35 en
36) voor de schoolkeuze-advisering aan
uw zesde-klassers?

1.nee 	 2.ja,hijv.:

1.gezakt
2.ongeveer gelijk
3.gestegen
4.niet te zeggen

1.nee 	 2.ja

1.nee
2.ja, nl.:

1.nee
2.ja

1.geen waarde
2.enige waarde
3.vrij veel waarde
4.zeer veel waarde

EXTERNE RELATIES/SAMENWERKING

38. In hoeverre krijgt uw school bruikbare hulp
van een schoolbegeleidingsdienst (SEG) of SAD)?

39. Heeft uw school behoefte aan die hulp?

1.helemaal niet
2.in geringe mate
3.in belangrijke mate

1.nee, helemaal niet
2.ja, enigszins
3.ja, in sterke mate

40. Heeft u (uw school) overleg met scholen voor
voortgezet onderwijs inzake:
a. voorlichtingsbijeenkomsten over schoolkeuze? 	 1.nee 	 2.ja

b. toelating van individuele leerlingen? 	 1.nee 	 2.ja
c. afstemming van leerstof en didactiek? 	 1.nee 	 2.ja

cL andere onderwerpen:  	 1.nee 	 2.ja

41. Zijn er ouders die geregeld helpen bij het 	 1.nee 	 2.ja
onderwijsgeven aan uw school?

42. Onderhoudt uw school andere externe relaties, 	 1.nee 	 2.ja (evt. kort
die u voor de inhoud en vormgeving van het 	 toelichten)
onderwijs op uw school belangrijk vindt?
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TEAMOVERLEG

43. Hoe vaak vergadert het schoolteam na of
onder schooltijd? (Bedoel:d wordt: het héZe
1,s. - team of een groot deel daarvan, ai
dan niet met anderen.)

1.44n of enkele malen p.j.
2.ongeveer maandelijks
3.ongeveer eens per 14 dgn.
4.ongeveer wekelijks

5.anders, nl  •

44. Welke van de volgende zaken worden in het
(deel- ) teamoverleg besproken?

(1-nooit 2=hooguit enkele 3=ongeveer 	 4=ongeveer
malen per jaar 	 maandelijks 	 wekelijks)

a. inhouden van schoolvakken

b. keuze van vakoverstijgende projecten en
thema's

c. didactiek, methodiek; leermiddelen,
methoden

d. schoolwerkplanontwikkeling

e. rapporten, beoordelingsmethoden

f. toelating en verwijzing van leerlingen,
schoolkeuze

g. leer- en gedragsproblemen van leerlingen

h. contacten met ouders

i. contacten met externe instanties

j. beheer, dagelijkse gang van zaken in
de school

k. excursies, feestjes, jubilea, 'evenementen'

1. schoolorganisatie, planning; fusie-zaken

m. personele zaken, mutaties, vervanging,
vacatures

n. ministeriéle circulaires en andere over-
heidsstukken

o. onderwijskundige ontwikkelingen en publi-
caties

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

UW OORDEEL

Tenslotte enkele vragen waarin het niet zozeer gaat om zakelijke feiten,
maar om uw oordeel, uw inschatting op een aantal punten.
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45. Hoeveel waarde hecht u eraan, dat de volgende
zaken regelmatig (op gezette tijden) worden
besproken in het teamoverleg?

veel 4=hee7,(waarde: 1=geen 	 Z=enige 	 3=tzmeiijk

a. het registreren van leervorderingen 1 2 3 4

h. het toetsen van leerresultaten 1 2 3 4

c. het diagnostiseren van achterstanden 1 2 3 4

d. het rapporteren naar ouders 1 2 3 4

e. belonen en bestraffen van bepaald gedrag 1 2 3 4

f. bezoek aan ouders 1 2 3 4

g. wat wel en niet geëist mag worden van
de leerlingen

1 2 3 4

h. het behandelen van leerlingen met achter-
standen

1 2 3 4

i. 'huisregels' voor gedrag op de gang, het
schoolplein, e.d.

1 2 3 4

j. planning en uitvoering van lessen 1 2 3 4

k. leerstofaansluiting tussen leerjaren 1 2 3 4

1. hoe veelvoorkomende taalmoeilijkheden 1 2 3 4
'behandeld' kunnen worden

m. creatieve, expressieve taalactiviteiten 1 2 3 4

n. de integratie van taalonderwijs in andere
vakken

1 2 3 4

46. Hoe taxeert u voor de volgende punten uw invloed
op klassen/leergroepen (1.s., leerj. 1 -6) waaraan
u niet zelf onderwijs geeft?

(Invloed: 1=geen 2=zeer weinig 3=matig 4=yee1)

a. gedragsregels binnen de klas

b. gedragsregels op de gang, het schoolplein, e.d.

c. soort orde in de klas

d. klasseklimaat, werksfeer

e. methodiek van onderwijsgeven

f. diagnose van achterstanden

g. behandeling van achterstanden

h. wijze van vorderingenregistratie

i. systematische fouten analyse van lln.-werk

j. prestatie-eisen die gesteld (moeten) worden

k. zorg voor beheersing van kern-leerstof voor
iedereen

1. werken naar duidelijke leerdoelen

m. ontwikkeling van spontaniteit, creativiteit

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



46. vervolg.

( 1 0 2 )

(Inrlged: 1=geen 2=zeer weinig 31-matig 4=veel)

n. aandacht voor andere dan cognitieve leerdoelen

o. aandacht voor bijzondere begaafdheden

p. aandacht voor een methodisch-systematisch
onderwijsleerproces

q. aandacht voor projectonderwijs

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

47. Hoe taxeert u uw eigen invloed op de volgende
punten?

(Invloed: 1=geen 2=zeer weinig

a. schoolwerkplanontwikkeling

b. fusieproces k.o./l.o.

c. didaktische begeleiding van leerkrachten

d. animo van leerkrachten voor nascholing

e. visie-ontwikkeling van leerkrachten over
onderwijs

3rmatig 4=veel)

1 	 2 3 4

1 	 2 3 4

1 	 2 3 4

1 	 2 3 4

1 	 2 3 4

48. In hoeverre is, naar uw oordeel, de schoolwerk-
planontwikkeling op uw school afhankelijk van:

(1=geenszins 2=enigszins 3=voor een 	 4=grotendeels)
flink deel

a. uw eigen ideeën en inzet?

b. ideeën en voorbeelden van teamleden?

c. ideeën en voorbeelden van andere scholen?

d. inbreng van schoolbegeleiders/andere des-
kundigen?

Hoeveel tijd, ongeveer, heeft u
het invullen van deze vragen-
lijst gekost?

1 2 3 4

1 2 3 4

t 2 3 4

1 2 3 4
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Bijlage 2: Vragenlijst voor de leerkracht van de zesde klas 

PPON-ONDERZOEK 	 ONDERWIJSAANBOD
VRAGENLIJST 9: voor de leerkracht van de zesde klas

TOELICHTING

1. Zesde klas 
Als u niet werkt met de gebruikelijke glo-indeling in 6 klassen/leerjaren,
dan moet u bij 'zesde klas' denken aan de leerlingen, die (naar verwachting)
aan het eind van het schooljaar zullen vertrekken naar het voortgezet onder-
wijs-
(Als uw school al heeft meegedaan aan de afname van onze PPON-lees/schrijf-
toetsen, dan gaat het hier weer om dezelfde zesde klas, dus niét om een even-
tuele parallelklas.)

2. De hoofdonderwerpen van de vragenlijst zijn:
- Uw positie, met o.a.: ervaring, scholing, kenmerken van uw klas;
- Algemene taalaanpak: methode, inhoudelijke oriéntaties, planning,

toetsing/controle, leermiddelen, zwakke en
vlugge leerlingen, tijdsverdeling;

- Mondeling taalgebruik: taalsituaties, leerdoelen, e.a.;
- Lezen: leessituaties, tekstsoorten, leespromotie, e.a.;
- Schrijven: schrijfsituaties, schrijfprodukten, e.a.;
- Woordenschat, Spelling, Taalbeschouwing/Grammatica.

3. Beantwoording 
. Soms wordt een invul-antwoord verwacht (bij stippeltjes).
. Meestal gaat het om een omcirkeling van een antwoordcode (één per vraagpunt).
Bijvoorbeeld, als u een vrouw bent:

Geslacht? 	 1.man 	 ()vrouw
(Wilt u aankruisen vermijden: dat kan verwarring scheppen.)

. Uw antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt.

4. Retournering 
Graag in bijgesloten antwoordenvelop, samen met VRAGENLIJST A.

5. Problemen, onduidelijkheden, e.d.
Mochten zich problemen voordoen, dan hoop ik ten zeerste dat u mij wilt
bellen: overdag: 020- 2294 71

's avonds: 020- 23 91 53

D.J. Bos
oktober 1984
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POSITIE ALS LEERKRACHT

1. Geslacht?

2- Leeftijd?

3. Hoe lang bent u werkzaam bij het lager onderwijs?

4. Heeft u aan deze school een volledige betrekking
(9 schooltijden)?

5. Bent u alleen leerkracht of ook hoofd van deze
school?

6. Heeft u een eigen 6e klas, of een combinatieklas
(bijv. 5+6), of moet uw leergroep aan deze school
anders worden beschreven?

7. Worden de taallessen (incl. lezen) in deze leer-
groep alleen door 11 gegeven, of ook door een
ander (door anderen)?

1.man 	 2.vro,lw

jaar

jaar

1.nee 2.ja

1.alleen leerkracht
2.leerkracht èn hoofd

1.eigen 6e klas
2.combinatieklas,n1.

3.anders, nl. 	

1.alleen door mij
2.door mij en één ander
3.door mij en anderen

SCHOLING, NASCHOLING

9. Volgt u momenteel een nascholingscursus op het
gebied van: a. taalonderwijs?

b. ander dan taalonderwijs?

9. Heeft u in het verléden een nascholingscursus
gevolgd op het gebied van:

a. taalonderwijs?
b. ander dan taalonderwijs?

10. Heeft u, naast uw onderwijzersopleiding en naast
evt. nascholingscursussen, nog iets gedaan dat
speciaal van belang is voor uw taalonderwijs?
(Bijv. zelfstudie, deelname aan een onderwijs-
project, e.d.)

11. Ervaart u, dat uw eigen professionaliteit hein-
vloed wordt door:

a. overleg en samenwerking met collega's?
b. overleg met externe deskundigen (van bijv.

SAD)?
c. lezen van vakbladen, e.d.?

1.nee 	 2.ja
1.nee 	 2.ja

1.nee 	 2.ja
1.nee 	 2.ja

(... jaar geleden)

1.nee 	 2.ja, nl.:

1.nee 	 2.ja
1.nee 	 2.ja

1.nee 	 2.ja



-2-
(105)

UW KLAS/LEERGROEP/STAMGROEP

12. Hoeveel leerlingen telt uw héle klas/leergroep 	 jongens
(zoals bedoeld bij vr.6; bij een combinatie -klas meisjes
of stamgroep hier dus ook de niét-zesdeklassers
meetellen.) 	 totaal

13. Hoeveel van hen zijn zesde-klassers?
(Verderop gaat het bij zesdeklassers steeds 	 totaal
om deze groep.)

14. Hoeveel van deze zesde-klassers spreken thuis (als
'moedertaal . ):
a. 'gewoon' (standaard-)Nederlands?

b. Fries?

c. een dialect?

d. een buitenlandse taal?

15. Wat is, globaal geschat, het scholingsniveau van de
ouders/verzorgers van uw zesde-klassers? (Het gaat
om het hoogste niveau per gezin. Weet u niet het
scholingsniveau, maar wel het beroepsniveau, wilt u
dan dit laatste 'vertalen' in de hieronder volgende
categorieën? Het aantal leerlingen voor wie u geen
schatting kunt geven, vult u in achter 'Onbekend'.)

a. Onbekend 	 bij 	  leerlingen

b. glo, lbo, een paar jaar avo 	 bij 	  Leerlingen

c. mavo, mbo 	 bij 	  leerlingen

d. havo, vwo, hbo 	 bij 	  leerlingen

e. w.o., academische opleiding (unie. niveau) 	 bij 	  leerlingen

TOTAAL (= totaal van vr.13)   leerlingen

16. Hoeveel zesde-klassers van uw groep hebben een
vertraagde schoolloopbaan (door doubleren, of

	

door andere oorzaak één of meer leerjaren achter   Leerlingen
op leeftijdsgenoten)?

17. Welk soort voortgezet onderwijs zullen uw zesde-   11n. lbo
klassers naar verwachting (kunnen) gaan volgen? 	  11n. mavo

	  lln. havo/vwo

18- Hoeveel van uw zesde-klassers zijn naar uw oordeel
voor taal, in vergelijking met een gewone-gemid-
delde zesdeklasser:

a. minder ver/goed?   lln.

b. even ver/goed?   11n.

c. verder/beter?   lln.



	 11n.

1.nee 	 2.ja (... niveaus)

1.nee 	 2.ja (... niveaus)

1.nee 	 2.ja (... niveaus)

19. Hoeveel van uw zesde-klassers zijn, naar uw
oordeel, voor schoolwerk meestal:

a. goed gemotiveerd?   lln.

b. matig gemotiveerd?   lln.

c. slecht gemotiveerd?   lln.

20. Hoeveel van uw zesde-klassers hebben een dusdanige
handicap of taalachterstand, dat heel speciale zorg
(van u, remedial teacher, of anderszins) gegeven
moet worden?

21. Werkt u bij (onderdelen van) taal met niveau-
groepen van zesde-klassers
a. voor wat het aanbod betreft?

b. voor wat de verwerking betreft?

c. voor wat werkbeoordelingsnormen betreft?

METHODE(N)

22. Gebruikt u in uw taalonderwijs één of meer taal- 	 1.nee,geen
methoden (leergang)? (Zo nee: vr.23-27 overslaan.) 2.ja,één

3.ja,meer dan één

23. Wat is de naam van deze methode(n)?

23a. Hoe zou u die methode(n) typeren in termen van 	 1.zuiver cursorisch
cursorische of thematische taalaanpak? 	 2.cursorisch/thematisch

3.sterk thematisch
4.anders, nl. 	

24. Hoe gebruikt u deze methode(n) gewoonlijk?

25. In hoeverre richt u uw taalonderwijs in volgens
de inhoud en opzet van deze methode(n)?

26. In hoeverre vult u de methode(n) aan met eigen
of andere materialen, oefeningen, e.d.?

1.klassikaal
2. individueel
3.anders, nl. 	

1.in geringe mate
2.in belangrijke mate
3.grotendeels
4.vrijwel geheel

1. weinig
2.enigermate
3.veel
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27. Voorzover u de methode(n) wijzigt d.m.v. overslaan, 	 !.voer alle Leer-
aanvullingen e.d., doet u dat dan gewoonlijk voor 	 lingen gelijk
alle zesdeklassers op dezelfde wijze, of benadrukt 	 2.•:oor meer dif-
u met die wijziging juist een meer gedifferentieerde 	 ferentiatie
aanpak?

(Gaat u verder met vraag 30.)

28. Als u geen taalmethode(n) gebruikt: met welke aanpak
werkt u dan?

a. geprogrammeerde instructie 	 1.nee 	 2.ja
b. opdracht-/taak-kaarten 	 1.nee 	 2.ja
c. thematisch-cursorische aktiviteiten 	 1.nee 	 2.ja

d. andere aanpak, nl 	 •	 1.nee 	 2.ja

29. Gebruikt u op één of andere wijze onderdelen uit 	 1.nee,nooit
leergang-boekjes ('verknipte' 	 taalmethoden)? 	 2.ja,soms

3. ja, vaak

INHOUDELIJKE ORIENTATIES

30. In hoeverre komt in uw taalonderwijs het volgende
daadwerkelijk aan bod?

(1=zwak 	 2matig 	 3=vrij sterk 	 4=heelsterk)

a. het methodisch aanleren van elementaire kennis en 	 1 	 2 	 3 	 4
vaardigheden

b- de thematisch-inhoudelijke samenhang tussen Leer- 	 1 	 2 	 3 	 4
aktiviteiten

c. de inbreng van de leerlingen zelf 	 1 	 2 	 3 	 4

d. het functioneren van taal in levensechte situaties 	 1 	 2 	 3 	 4

e. het Leren en gebruiken van taal bij andere vakken 	 1 	 2 	 3 	 4

f. het Ieren en gebruiken van taal in vakoverstijgende 	 1 	 2 	 3 	 4
projecten

g- het situatie-gebondene van taalgebruik 	 1 	 2 	 3 	 4

h. het correct gebruik van de standaardtaal 	 1 	 2 	 3 	 4

i. de expressie-mogelijkheden van taal 	 1 	 2 	 3 	 4

j. de camouflage- en manipulatiemogelijkheden van taal 	 1 	 2 	 3 	 4

k. taal als communicatiemiddel 	 2 	 3 	 4

1. een gemeenschappelijk niveau van kunnen voor alle 	 1 	 2 	 3 	 4
leerlingen

m. een individueel niveau van kunnen voor elke leerling 1 	 2 	 3 	 4
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LEERMIDDELEN

38. In hoeverre maakt u voor zesde-klassers gebruik van
de volgende middelen bij uw taalonderwijs (spreken,
luisteren, lezen, diverse taaloefeningen, enz.)?

a.

(1=nooit 	 2=gén of enkele 	 3=één of enkele 	 4=é4n sf enkele
malen p.j. 	 maler p.m. 	 malen p.w.

leer- en leesboeken 	 (die niet bij andere vakken

5=dc'gelijks)

b.

gebruikt worden)

leer- en leesboeken 	 (die ook bij
gebruikt worden)

andere vakken

1

1

2

2

3 	 4

3 	 4

S

c. zelfgemaakt materiaal 1 2 3 	 4 S

d. radio 1 2 3 	 4 5

e. televisie, video 1 2 3 	 4 5

f. Eilm, 	 dia's 1 2 3 	 4 5

g. overheadprojector 1 2 3 	 4 5

h. bandrecorder, cassette-recorder 1 2 3 	 4 S

i. schoolbord 1 2 3 	 4 S

j. computer 1 2 3 	 4 S

k. documentatie-centrum 1 2 3 	 4 5

1. andere, nl 	 • 1 2 3 	 4 5

ZWAKKE LEERLINGEN; ACHTERSTANDEN

39. Hoe werkt u met leerlingen die voor taal een grote
achterstand hebben op leeftijdsgenoten in hun klas?

(1=nooit 	 2=soms 3vaak 4=altijd)

a. Ik laat ze individueel, op eigen niveau werken 	 1 2 	 3 4

b. Ik laat ze in een aangepaste niveau-groep werken 	 1 2 	 3 4

c. Ik laat ze gewoon meedoen met de hele klas 	 1 2 	 3 4

d. Ik geef ze extra hulp in de gewone les 	 1 2 	 3 4

e. Ik geef ze extra hulp in aparte lessen 	 1 2 	 3 4

f. Ze krijgen remediale hulp van een andere leerkracht 1 2 	 3 4

g. Ze krijgen hulp van meer gevorderde leerlingen 	 1 2 	 3 4

h. Ze krijgen opdrachten mee naar huis 	 1 2 	 3 4

i. Anders, 	 n1 	 • 	 1 2 	 3 4

39a. Welke rol spelen externe deskundigen (SAD, e.d.) 	 1.geen rol

hierbij? 	 2.kleine rol
3.grote rol

40. Hoeveel van deze zwakke zesde-klassers
heeft u in uw groep? 	 Aantal lln.:
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VLUGGE LEERLINGEN

41. Hoe werkt i bij taal met leerlingen die veel vlugger
kunnen leren dan hun klasgenoten?

(I-nooit 	 2=soms 3=vaak 4=aítijd)

a. Ik Laat ze individueel, op eigen niveau werken 	 1 2 	 3 4

b- Ik Iaat ze in een aangepaste niveau-groep werken 	 1 2 	 3 4

c.

d.

Ik laat ze gewoon meedoen met de hele klas 	 1

Ze krijgen meer en moeilijker werk naast het
1

2 	 3

2 	 3

4

4
'gewone' werk

e. Ze krijgen meer van hetzelfde, even moeilijke werk 	 1 2 	 3 4

f. Als ze klaar zijn mogen ze andere leerlingen helpen 	 1 2 	 3 4

g. Als ze klaar zijn mogen ze voor zichzelf werken 	 1 2 	 3 4

h. Ze krijgen moeilijker werk mee naar huis 	 1 2 	 3 4

i. Anders, n1 	 1 2 	 3 4

42. Hoeveel van deze vlugge zesdeklassers
heeft u in uw groep? 	 Aantal 11n. 	

ONDERWIJSTIJD

Bet gaat in het volgende om dile onderwijstijd waarin uw zesdeklassers, van u
of uw collega's, doelbewust taalonderwijs krijgen. Dat wil zeggen: onderwijs
waarmee nadrukkelijk doelen voor taalontwikkeling en taalgebruik worden nage-
streefd. Dat kan in specifieke taal- en leeslessen, maar op sommige scholen
zal men (ook) in andere lessen of onderwijsleersituaties leerdoelgericht bezig
zijn met taal, bv. bij andere vakken, in projecten, bij thematisch werken, bij
bepaalde (taal-)spelletjes, e.d.

43. Hoe is de totale taaltijd in een 'gewone' week ongeveer verdeeld over de
volgende catagorieén?

a. MONDELING TAALGEBRUIK
a.1 spreek-/Luisteropdrachten, gespreksvoering,

versjes opzeggen, e.d.
a.2 (dramatische) expressie (bv.: poppenkast,

toneel, voordracht)

u ... min.

b. LEZEN
b.I leesopdrachten (stilleestaken, leesbeurten, 	 u ... min.

e.d.)
b.2 creatief lezen (vrij lezen zonder opdrachten) 	 u 	 min.

c. SCHRIJVEN (opstel, brief, verslag of andere
stelopdracht) 	 u 	 min.

d. DIVERSE TAALOEFENINGEN (i.v.m. woordenschat,
spelling, zinsbouw, e.d.)	 u 	 min.

e. OVERIG, nl  • 	 u ... min.
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435. Krijgen uw zesdeklassers voor een of meer
van deze categorie5n huiswerk te doen?

1.nocit
2. soms
3.regelmatig

44. Wellicht is de totale taaltijd niet voor elke
(volle) week hetzelfde: er zijn 'gewone' weken,
maar wellicht ook bijzondere. Hoe is dat in uw
zesde klas ongeveer?

Totale taaltijd in: 1. een 'taalarme' week

2. een 'taalrijke' week

u 	 min.

3. de recentste (volle) week 	 ... u ... min.

45. Hoe is naar schatting de totale taaltijd (van vr.43)
verdeeld over de volgende onderwijsvormen?
(Uit te drukken in uren en minuten of, zo u wilt,
in percentages)

a. afzonderlijke taal- en leeslessen of
-aktiviteiten 	

u ... min.

b. aktiviteiten bij andere vakken 	 u ... min.

c. vakoverstijgende aktiviteiten, projecten 	 u  ... min.

	

Totale tijd (volgens vr.43)	 u 	 min. (=100%)

46. Bent u redelijk tevreden met de verdeling bij 	 1.redelijk tevreden

	

vraag 45, of prefereert u een andere verdeling? 	 2.liever anders:

MONDELING TAALGEBRUIK

47. Het volgende gaat over gesprekken/discussies in uw zesde klas tijdens de
afgelopen volle schoolweek (dan wel: de laatste volle schoolweek).
Hoe vaak kwamen in die periode gesprekken/discussies voor van tenminste 
10 minuten met: 	 (ongeveer)

(groepsgrootte) 1. de hele klas? 	 .... maal

2. aparte groepjes binnen de klas? 	 .... maal

(leiding)

	

	 3. leerkracht als gespreksleider? 	 .... maal

4. leerling(en) als gespreksleider(s)? .... maal

(onderwerp) 	 5. als onderwerp een schoolvakinhoud? 	 .... maal

6. een onderwerp niet ontleend aan een maal
schoolvak?

(doel) 	 7. het leren spreken/luisteren/discus- 	 ._ maal
siëren als hoofddoel?

8. spreken/luisteren/discussièren als 	 .... maal
wèrkvorm, niet als hoofddoel?
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48. Was fie week van vr.47 in fat opzicht eer normale
(doorsnee-)week, of een afwijkende week? 	 2.afwijkend:

49. Waaraan ontleent u de onderwerpen voor de gesprekken/
discussies 	 in de klas? 	 ,( 	 .-..../,=m..,u.er dor 	 2=eens of

eens p.m. 	 vaker p.m.
3=eens ;I
vaker p.w.

4=n7,-eijks

1. de taalmethode(n) 1 2 3 4

2. het 	 (klassikale) 	 Leesboek 1 2 3 4

1. de projecten/thema's waaraan de klas werkt 1 2 3 4

4. mijn eigen ideeén/lesplan I 2 3 4

5. zaken die de leerlingen zelf aansnijden 1 2 3 4

6. wat bij andere vakken aan bod is/komt 1 2 3 4

7. t.v.-uitzendingen 1 2 3 4

8. kranten 1 2 3 4

9. andere bronnen: 	 1 2 3 4

50. Wat streeft u uitdrukkelijk na met gesprekken/dis-
cussies in de klas? (1=minder dan 2=eens of 	 3=eens of

eens p.m. 	 vaker p.m. 	 vaker p.w.
1. een goede klassesfeer voor leren in het algemeen 1 	 2 3

2. motivatie voor bepaalde leeractiviteiten 	 1 	 2 	 3 	 4

3. in gezelschap leren luisteren naar een ander 	 1 	 2 	 3 	 4

4. in gezelschap zich leren uiten 	 1 	 2 	 3 	 4

5. ontwikkeling van durf, spontaniteit 	 1	 2 	 3 	 4

6. van elkaar leren en leren omgaan met elkaar 	 1 	 2	 3 	 4

7. oefening in goed mondeling taalgebruik 	 1	 2 	 3 4

8. leren dat er discussie-regels en -methoden zijn 1 	 2	 3 	 4

9. een zekere ontspanning (uitlaatklep) 	 1 	 2 	 3 	 4

10. eigen ervaringen leren inbrengen in het onder-
wijsproces 	

1 	 2 	 3 	 4

11. iets anders, nl  - 	 1 	 2 	 3 	 4

51. Geeft u in klas 6 aparte luisteroefeningen (bijv. 	 1.nee,nooit
luisteren naar jeugdjournaal, politiebericht, 	 2.hooguit enkele malen p.j.
interview, e.d.)? 	3.één of enkele malen p.m.

4.één of enkele malen p.w.

4=dage lijk s )

Sla. Zo ja:
Verbindt . 0 hieraan een vorm van toetsing? 1.nee

2.ja,veelal in gespreks•. ,orm
3. ja, veelal schriftelijk

4.ja, nl  •



52. Laat u uw zesde-klassers voorbereide spreek-
beurten houden:,

52a. Zo ja)
Is zo'n spreekbeurt een onderdeel (schakel)
in andere leeractiviteiten (bijv. project,
thematisch werk)?

1.nee
2.ja,alleen vrijwilligers
3.ja, elke leerling

1.nee,nooit
2.soms wel,meestal niet
3.meestal wel,soms niet
4.ja,altijd

53. Komt het in uw onderwijs voor, dat uw zesde-
klassers gesteld worden voor de volgende
spreeksituaties/-taken?

(1=nooit
a. iets beschrijven (bv. een gebouw, een dier) 	 1

b. iets vertellen (bv. een verhaal, een gebeurtenis) 	 1

2=soms	 3=vaak)

2 	 3

2 	 3

c. telefonisch informatie doorgeven 1 2 3

d. telefonisch informatie opvragen 1 2 3

e. uitleggen hoe iets werkt of in elkaar zit 1 2 3

f. iets opzeggen, 	 declameren 	 (bv. een versje,
een gedichtje)

1 2 3

54. Hoeveel van uw zesde-klassers krijgen speciaal
(Nederlands) spreek-/luisteronderwijs in verband
met:

I. een spraakgebrek?  	 11n.

2. een buitenlandse moedertaal?  	 lln.

3. andere reden, nl  -  	 lln.

55. Hoe vaak ongeveer bent u met uw zesde-klassers 	 1.minder dan eens p.m.
bezig met dramatische expressie (poppenkast, 	 2.minstens maandelijks
toneel, voordracht, en evt. andere vormen)? 	 3.minstens wekelijks

4.dagelijks (vrijwel)

LEZEN

56. Hoe vaak ongeveer zijn uw zesde-klassers met de
volgende vormen van lezen bezig?

(l=minder dan eens	 2=minstens
per maand	 maandelijks

3mrinstens	 4=dagelijks)
wekelijks

a. lezen van een kort leesstukje als onderdeel van 	 1 2 3 4

een bepaalde taalles
b. lezen (met klas of groep) van een leesboekje

onder uw leiding, met voorleesbeurten en met 	 1 2 3 4
vragen en antwoorden

c. stillezen van een paar pag. tekst met vragen 	 1 2 3 4
en schr. beantwoording
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56. 	 -.7 ,erz».51 , 1 	 1-,...ml:nder dan eens 	 2-minstens
per maand 	 maandelijks

3=77n:nstens
wekelijks

(1151

4=-Iageijks)

d. (min of meer zelfstandig) 	 zoekend of studerend 	 1 2 3 4
lezen 'Yen verschillende teksten/informatiebronnen

aan de hand van een opdracht (bv.: voorbereiden
van een discussie of voordracht, maken van een
samenvatting of werkstuk)

e. individueel recreatief lezen (zonder bepaalde
verwerkingsopdracht) van a: stripverhalen 	 1 2 3 A

b: leesboeken 	 1 2 3 4
c: andere teksten 	 1 2 3 4

f. recreatief voorlezen: luisteren naar een door u
1 2 3 4

voorgelezen verhaal
g. andere vormen van lezen, ni  • 	 1 2 3 4

57. Hoe vaak komt het voor (bij taal of andere vakken),
dat u uw zesdeklassers het volgende leesmateriaal

4=4én of enkele)
malen p.w.

leert lezen, 	 Leert hanteren?

(lanooit 	 2=gén of enkele 	 3=één of enkele
maten p.j. 	 malen p.m.

a. Telefoonboek (o.a. de inhoudsopgave) 1 	 2 3 4

b. Instructietekst (bv.: kookboekrecept, gebruiks-
aanwijzing)

c. Radio-/t.v.-gids

1 	 2

1 	 2

3

3

4

4

d. Plattegrond van stad of streek, met bijbehorende
tabel/legende

e. Spoorboekje, bus- en bootdienstregeling

1 	 2

1 	 2

3

3

4

4

f. Tekst uit een leerboek 1 	 2 3 4

g. Woordenboek 1 	 2 3 4

h. Encyclopedie 1 	 2 3 4

58. Hoe vaak ongeveer gebruikt u in de zesde klas de volgende
teksten/leermiddelen met als uitdrukkelijk onderwijsdoel:
ontwikkeling van leesvaardigheden en/of leesattituden?

(1=nooit 	 2=één of enkele 	 3=gén of enkele 	 4=gén of enkele
malen p.j. 	 malen p.m. 	 malen p.w.

5=gén of enkele)
malen p.dag

a. teksten uit de taalmethode 1 2 	 3 4 5

b. leergang-leesboekjes 1 2 	 3 4 5

c. leerboekjes van verschillende schoolvakken 1 2 	 3 4 5

d. teksten/materialen gemaakt door u of uw collega's 1 2 	 3 4 S

e. teksten gemaakt door de leerlingen 1 2 	 3 4 5

f. jeugdboeken, -kranten, -tijdschriften 1 2 	 3 4 5

g. kranten en tijdschriften voor volwassenen 1 2 	 3 4 5

h. stripboeken t 2 	 3 4 5

1. begeleidende teksten bij radio- of t.V.-programma's1 2 	 3 4 5

j. andere middelen: 	 1 2 	 3 4 5
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welke diagnostische middelen spelen een rol in uw
onderwijs cm (voor lezen) de vorderingen en de
zwakke punten bij uw zesdeklassers vast te stellen?

	(1=geen rol 2=geringe rel 3=tamelij 	 4=heel

	

belangrijke rol	 belangrijke roZ.

.a. professionele leestoetsen 	 1 	 2 	 3 	 4

b. leestaken met schriftelijke vragen 1 	 2 	 3 	 4

c. luidop leesbeurten 	 1 	 2 	 3 	 4

d. diverse waarnemingen in de klas 	 1 	 2 	 3 	 4

e. andere middelen:  	 1 	 2 	 3 	 4

60. Welke van de volgende middelen gebruikt u om het
lezen binnen of buiten de klas te stimuleren?

(1=nooit 	 2=áén of enkele 	 3=édn of enkele 	 4=áén of enkele
malen p.j. 	 malen p.m. 	 malen p.w.

5-dagelijks)

a.

b.

c.

d.

vertellen of voorlezen uit een boek

praten over boeken (bespreking van boeken,
kinderboekenweek, e.d.)

laten 'snuffelen' in school-/klassebiblio-
theek/documentatiecentrum)

voorlichting over of bezoek aan een openbare

1

1

1

2

2

2

3 	 4

3 	 4

3 	 4

5

5

5

bibliotheek
1 2 3 	 4 5

e. opdrachten waarbij bibliotheekgebruik nodig is 1 2 3 	 4 5

f. leeskring 1 2 3 	 4 S

g.

h.

verplicht vrij-leesuurtje

andere middelen: 	

1

1

2

2

3 	 4

3 	 4

5

5

61. Ongeveer hoeveel boeken worden per maand in uw
zesde klas geleend uit de school- of klasse-
bibliotheek door uw

a. beste lezer?

b. gewone, gemiddelde lezer?

c. zwakste lezer?

d. hele zesde klas?

(ongeveer)
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SCHRIJVEN

62. Bij welke van onderstaande lessen moeten lw
zesde-klassers (bij u of uw collega's) schrif-
telijke teksten in eigen woorden produceren?

(1=nooit 2,,Mn of enkele 3=44n of enkele 4=44n of enkele)
malen p.j. 	 malen p.m. 	 malen p.w.

a. taallessen (inclusief leeslessen) 1 2 3 4

b. lessen van andere vakken I 2 3 4

c. vakoverstijgende lessen of projecten 1 2 3 4

63. Ongeveer hoeveel tijd per week besteedt u aan
het nakijken of lezen (door uzelf) van dit
schriftelijke - werk (van zesde klassers):

a. in schooltijd, tijdens de lessen? 	 Ongeveer: 	

b. buiten schooltijd, thuis? 	 Ongeveer: 	  u. p.w.

64. Ongeveer hoeveel van het werk (van vr.62)
wordt door u mondeling of schriftelijk
becommentarieerd om leerlingen:

a. aan te moedigen, te motiveren? 	 Ongeveer:

b. te helpen bij beter taalgebruik? 	 Ongeveer-

65. Hoe wordt de keuze van de schrijfopdracht bepaald?

(1=zelden of nooit

a. door de leerkracht

b. door de leerling(en)

c. door leerkracht en leerling(en) samen

d. door de methode/het leermateriaal

2=soms 3=veelal	 4=altijd)

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

66. Hoe vaak ongeveer schrijven uw zesde-klassers
op school de volgende soort teksten (bij taal
en andere vakken)?

(1=nooit 2=één of enkele 3=kén of enkele 4=één of enkele 5=één of enkele)
malen p.j.	 malen p.kw.	 malen p.m,	 malen p.w.

a. brief aan familie, vriend(in) 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5

b. brief aan een instantie, een bedrijf 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5

c. opstel: weergave in eigen woorden van een 1 	 2 	 3 	 4 	 5
gelezen of gehoord verhaal

d. opstel: eigen verhaal, verzonnen of meer 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5
documentair

e. verslag, samenvatting van een activiteit 	 1 	 2 	 3 	 4 	 S
binnen een schoolvak

f. verslag, samenvatting binnen een vakover- 1 	 2 	 3 	 4 	 5
stijgend project

g. beantwoording (in enkele zinnen) van 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5
schriftelijke of mondelinge vragen

h. andere teksten: 	  1 	 2 	 3 	 4 	 5
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67. Laat u uw zesdeklassers weleens het volgende
schrijven?

a. Een korte aankondiging (bv. van éen evenement,
een bijeenkomst)

b. Een korte notitie voor iemand (bv. huisgenoot)

c. Een kort overredend stukje (bv. om iemand te
winnen voor je standpunt)

d. Een korte instructie (bv. bij een spel)

e. Een beschrijving van iets concreets (bv. een
dier, een gebouw)

f. Een beschrijving van je stemming (bv. na een
teleurstelling)

g. Het invullen van een formulier (bv. voor aan-
melding)

68. Als uw leerlingen zelf een tekst moeten schrijven
(opstel, brief, projectverslag e.d.) hoe lang is
dan de tijdsperiode tussen aankondiging en vol-
tooiing van de opdracht?

1.nee 	 2.ja

1.nee 	 2.ja

1.nee 	 2.ja

1.nee 	 2.ja

1.nee 	 2.ja

1.nee 	 2.ja

1.nee 	 2.ja

(I=nooit 2=soms 3=regelmatig 4=vaak)

a. hooguit 30 min.

b. hooguit 60 min.

c. een aaneengesloten blok van een paar uur

d. een periode van maximaal een week

e. een periode van meer dan een week

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1.nooit
2.soms
3.vaak

68a. Moeten ze ook thuis werken aan zo'n schrijf-
opdracht?

69. Als uw leerlingen zelf een tekst moeten schrijven,
wanneer geeft u ze dan de meeste aanbevelingen,
hulp, toelichting, aanwijzingen, suggesties e.d.:
voor, tijdens of na het schrijven?

(1-nooit	 2=soms 3=meestal 4=altijd)

a. Voor (inleidende activiteiten) 1 2 3 4

b. Tijdens (begeleidende activiteiten) 1 2 3 4

c. Na (nabespreking e.d.) 1 2 3 4
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70. 	 Als 	 aerlingen 	 iets schrijven 	 (opstel, 	 brief, 	 verslag,
e.i 	 schenkt u dan aandacht aan het volgende?

(2 ,not 	 ?= soms 	 3=mee.s.taj 4=alt ,jid)

a. spelling 1 2 3 4

b. zinsbouw 1 2 3 4

c. opbouw, 	 indeling 1 2 3 4

d. stijl en woordgebruik 1 2 3 4

e. schrijfangst en schrijfduif 1 2 3 4

f. competitie tussen groepjes van de klas 1 2 3 4

g. expositie van eindprodukten 1 2 3 4

WOORDENSCHAT

71. Geeft u in de zesde klas nadrukkelijk 	 1.nooit
opdrachten/oefeningen met het oog op 	 2.één of enkele malen per jaar
een systematische uitbreiding van de 	 3.één of enkele malen per kwartaal
woordenschat? 	 4.één of enkele malen per maand

5.één of enkele malen per week

72. Gebruikt u schriftelijke toetsen om 	 1.nooit
na te gaan, of uw leerlingen de 	 2.één of enkele malen per jaar '
betekenis van bepaalde woorden 	 3.één of enkele malen per kwartaal
kennen? 	 4.één of enkele malen per maand

5.één of enkele malen per week

SPELLING

73. Gebruikt u voor spellingonderwijs in klas 6:
a. een methode (leergang) die uitsluitend voor 	 1.nee 	 2.ja

spellingonderwijs is geschreven?
b. een taalmethode (leergang) waarin o.a. 	 1.nee 	 2.ja

spelling aan de orde komt?
c. een methode/werkwijze waarin spelling- 	 1.nee 	 2.ja

problemen behandeld worden als een facet
van andere leerinhouden?

d. een stelselmatige verzameling opdracht- 	 1.nee 	 2.ja
kaarten?

e. een andere methode, nl  • 	 1.nee 	 2.ja

74. Hoeveel tijd besteedt u, naar schatting,
per week in klas 6 aan spelling-zaken?   uur 	  min.

74a. Hoeveel tijd heeft u er vandaag (dan wel:
uw meest recente volle schooldag) aan
besteed?   uur 	  min.

74b. Waar gaat de meeste spelling-tijd in zitten:
in de veranderlijke of de onveranderlijke
woorden?

1.veranderlijke
2.onveranderlijke
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75. In welke mate werkt u bij spellingonderwils
klassikaal, in n_veauqroepen of geindivi-
dualiseerd?

1=gekee7_ 	 ‘, .t. 	 _=een beetje 3=gr,7,tendeeZ -s- 	4 ,(Jei?pe7)

a. klassikaal 1 2 3 4

b. niveaugroepen 1 2 3 4

c. geindividualiseerd 1 2 3 4

TAALBESCHOUWING, GRAMMATICA

1 76. Hoeveel tijd besteedt u, naar schatting, per
week in klas 6 aan het volgende (in taallessen
of anderszins)?
a. Woordbenoemen en zinsontleden, mèt gebruik

van grammatica-termen: onderwerp, gezegde,
zelfst. nw., e.d.   u. 	  min.

b. Structuur van zinnen, regels voor woord-
vorming, functies van woorden en woord-
groepen in een zin, e.d., zonder gebruik
van traditioneel-grammaticale termen   u. 	  min.

c. Bespreking van het taaleigene in ver-
schillende taalsituaties ('Stilstaan bij
communicatieve aspecten van taalgebruiks-
situaties')   u. 	  min.

TOTAAL per week (ongeveer):   u. 	  min.

77. Voorzover het gaat om uw vorm van taalbeschouwings-/
grammatica-onderwijs voor zesde-klassers:
a. Is er tussen leerlingen veel variatie in leer-

resultaten? 	 1.nee 	 2.ja

b. Is het aangebodene voor alle leerlingen het-
zelfde? 	 1.nee 	 2.ja

c. Schenkt u speciale aandacht aan leerlingen die
naar het havo/vwo willen? 	 1.nee 	 2.ja

d. Schenkt u speciale aandacht aan zwakke leerlingen? 	 1.nee 	 2.ja

e. Werkt u veelal met niveaugroepen? 	 1.nee 	 2.ja

f. Werkt u geindividualiseerd? 	 1.nee 	 2.ja



78. Gebruikt u in uw zesde klas le volgende
grammaticale termen?

(1=lee,heiemaal niet 	 2=ja,voor :

a. onderwerp 1 2 3

b. persoonsvorm 1 2 3

c. gezegde 1 2 3

d. naamw. gez. 1 2 3

e. lijd. 	 voorw. 1 2 3

f. meew. voorw. 1 2 3

g. bepaling 1 2 3

h. bijvoegl.bep. 1 2 3

i. hoofd-/bijzin 1 2 3

j. gebied. wijs 1 2 3

k. bedrijv. 	 zin 1 2 3

1. directe/indir.
rede

1 2 3

,ommice lin. 5=ja,ecor

m. werkwoord 1 2 3

n. sterk werkw. 1 2 3

o. hulpwerkw. 1 2 3

p. zelfst. naamw. 1 2 3

q. lidwoord 1 2 3

r. bep./onbep. lidw. 1 2 3

s. voorzetsel 1 2 3

t. pers. voornaamw. 1 2 3

u. betrek. vnw. 1 2 3

v. voegwoord 1 2 3

w. telwoord 1 2 3

x. bijwoord 1 2 3

-18--
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79. Met het oog waarop geeft u onderwijs in taal-
beschouwing of grammatica?

(1=speett geen rol	 2=kleing rot	 3-flinke rol 4=zeer belangrijke rot)

a. kritischer taalgebruik in het algemeen 1 2 3 4

b. beter tekstbegrip 1 2 3 4

c. kritischer/beter taalgebruik bij het schrijven 1 2 3 4

d. het hanteren van spelling-problemen 1 2 3 4

e. de eisen die vanuit het V.O. worden gesteld 1 2 3 4

f. andere reden: 	 1 2 3 4

Hoeveel tijd, ongeveer, heeft
u het invullen van deze vragen-
lijst gekost?
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