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VOORWOORD
Dit is deel IV van de eindrapportage van het project 'Uit-

breiding van de Voorstudie Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau naar het Speciaal Onderwijs' (Voorstudie PPONSpeciaal Onderwijs). Dit project is in de jaren 1986-1987
uitgevoerd door de Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek
(SCO) van de Universiteit van Amsterdam. Het is een vervolg
op de Voorstudie Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau
in het Basisonderwijs, waarin de kwaliteit van het moedertaalonderwijs op het niveau eind Basisonderwijs is beschreven.
In de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs zijn de meningen
van ouders en onderwijsgevenden ten aanzien van een periodieke peiling in het Speciaal Onderwijs geïnventariseerd.
Tevens is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de taalvaardigheid te meten in de twee belangrijkste schooltypen van
het Speciaal Onderwijs (LOM- en MLK-scholen) met instrumenten
die voor het Basisonderwijs ontwikkeld zijn. Daarnaast heeft
op de LOM-scholen een peiling van het onderwijsaanbod plaatsgevonden. De centrale vraag was in hoeverre peilingsonderzoek
in het Speciaal Onderwijs haalbaar is.
De resultaten van de Voorstudie PPON-Speciaal Onderwijs
zijn gerapporteerd in vier deelrapporten. In deel I wordt
verslag gedaan van de mening van ouders en onderwijsgevenden
over een periodieke peiling in het Speciaal Onderwijs. In
deel II wordt informatie gegeven over de opzet van de Voorstudie, de steekproef en de instrumenten. Deel III geeft een
gedetailleerd overzicht van de leerlingprestaties op de
functionele taaltaken en in deel IV wordt tenslotte verslag
gedaan van de resultaten van de onderwijsaanbodpeiling.
Het project is uitgevoerd door een projectteam bestaande uit
drs. R.J. Oostdam (projectleider), dr. M.M. Vergeer, drs.
M.E. Otter, dr. M. Eiting en drs. H. van den Bergh. Verder

werkten uiteraard nog vele anderen aan het project mee,
waaronder H. van Oord die in het kader van een stage heeft
meegewerkt aan de constructie van de vragenlijst voor het

il

onderwijsaanbod. Speciale vermelding verdient de grondlegger
van de Voorstudie PPON, wijlen prof. dr. H. Wesdorp, die ook
aan de voorbereiding van dit project een belangrijke bijdrage
heeft geleverd. Binnen de SCO zijn bovendien zeer veel werkzaamheden verricht door het secretariaat van de onderzoeksgroep Taalonderwijs, met name door T . Titahena, L. Charité,
G. Dupré, E. de Ruyter en J. van der Sande. Ook hebben de
adviezen van collega-onderzoekers de kwaliteit van het onderzoek en de eindrapporten verhoogd. Wij noemen hier met name
drs. J. van de Gein, drs. H. van den Bergh, drs. R. Schoonen,
dr. H. Blok en drs. K. de Glopper.
Daarnaast is het project begeleid door een commissie onder
voorzitterschap van prof. dr. K. Koster. Leden waren: dr. S.
Sandbergen, Mr. L. van der Gaag, drs. R. Gorter, drs. P. van
Dam, drs. V. Bussato, drs. A.J. Hermans, drs. J. Corstjens en
mevr. dr. L. van Tilborg. Zij hebben allen de werkzaamheden
ondersteund met vele waardevolle adviezen.
Speciale dank gaat voorts uit naar de LOM- en MLK-leerkrachten die meegewerkt hebben aan de interviews, proefafnames en de afname van de taakboekjes op scholen. De LOM-leerkrachten hebben zich bovendien extra moeten inspannen voor de
invulling van de (zeker niet korte) aanbodvragenlijst. Tenslotte willen we de scholen bedanken, die de proef leiders op
gastvrije wijze hebben ontvangen. Zonder de medewerking van
deze scholen en leerkrachten had het onderzoek niet kunnen
plaatsvinden.
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1.

CONSTRUCTIE VRAGENLIJST, STEEKPROEF EN DATAVERZAMELING

1.1 Nadere definiëring van het begrip aanbod
Bij de constructie van de vragenlijst voor het onderwijsaanbod is grotendeels aangesloten bij de uitgangspunten die in
de Voorstudie PPON-basisonderwijs gehanteerd zijn.
Voorafgaand aan de constructie van de aanbodvragenlijst
moest het begrip 'aanbod' gedefinieerd worden. In de literatuur worden nogal wat kenmerken van onderwijs onder 'aanbod'
verstaan. De keuzes die gemaakt moesten worden, waren de
volgende.
Gaat het om onderwijsinhouden en -kenmerken, of ook om
achtergrondvariabelen? Strikt genomen kan men onder onderwijsaanbod verstaan 'al die situaties die de school (of de
leerkracht) arrangeert om bij de leerlingen bepaalde leerresultaten te bereiken'. Bij een peiling van het niveau van
het taalonderwijs kan men echter haast niet voorbijgaan aan
het feit, dat veel van de taalvaardigheidsontwikkeling buiten
de school plaatsvindt. Het zou echter te ver voeren om alle
relevante 'buitenschoolse' variabelen die invloed uitoefenen
op de taalvaardigheid van de leerlingen, in het onderhavig
onderzoek op te nemen. Daarom is besloten om in de vragenlijst in beperkte mate aandacht te schenken aan achtergrondvariabelen die van belang worden geacht voor de taalontwikkeling van de leerlingen.
Gaat het om de inhoud van het 'instructie-vak' taal, of
gaat het ook om taal als instructie-middel; het leerdoelgericht bezig zijn met taal bij andere vakken? Taal is namelijk
instructie-middel bij alle andere vakken en dat daar een vor-

mende invloed van kan uitgaan is duidelijk. Toch hebben wij
ons in tegenstelling tot de Voorstudie PPON-basisonderwijs
beperkt tot de inhoud van het instructie-vak taal. Niet
zozeer omdat taal bij andere vakken geen deel uitmaakt van
het taalcurriculum maar omdat de zinsnede 'leerdoelgericht
bezig zijn met taal bij andere vakken' een te groot domein
van onderzoek zou betekenen. Leerkrachten zijn namelijk een
belangrijk deel van de dag bezig met het geven van (monde-

2
linge) instructies bij bijvoorbeeld reken-, biologie-, aardrijkskunde- of handvaardigheidslessen.
Gaat het om een beschrijving van het moedertaalonderwijs
zoals zich dat manifesteert bij een steekproef van LOM-scholen of gaat het om een beschrijving van enkele ideaal-typische modellen die vooral in de literatuur voorkomen? Net
zoals in de Voorstudie PPON-basisonderwijs hebben wij gekozen
voor de eerste variant omdat peilingsonderzoek een representatief beeld moet geven van het taalaanbod op Nederlandse
LOM-scholen.
1.2 De vragenlijst
De constructie van de vragenlijst vond plaats in drie fasen.
In elke fase is een nieuwe versie van de vragenlijst samengesteld; de derde versie is tenslotte afgenomen aan een steekproef van scholen (zie 1.4). Hieronder worden enkele belangrijke punten uit de verschillende constructiefasen in het
kort weergegeven.
In fase I zijn veel bronnen geraadpleegd. Een belangrijke
bron was natuurlijk de onderwijsaanbodvragenlijst die in de
Voorstudie PPON-basisonderwijs is gebruikt. Ook zijn gesprekken gevoerd met leerkrachten uit de eindgroep van de kernafdeling van het LOM-onderwijs. Op grond van deze gesprekken en
op grond van literatuur hebben we besloten dat de vragenlijst
voor het basisonderwijs afgestemd moest worden op het specifieke karakter van het LOM-onderwijs. Op LOM-scholen wordt
bijvoorbeeld minder vaak klassikaal gewerkt en vaker individueel. Ook hebben de leerkrachten over het algemeen meer
materiaal voor leerlingen met lees- en spellingproblemen (van
Rijswijk, 1986). Daarom is een groot aantal nieuwe vragen in
de vragenlijst opgenomen. Ook is de strekking van een aantal
vragen uit de vragenlijst van de Voorstudie PPON-basisonderwijs gewijzigd.
Na het voeren van de gesprekken en de bestudering van de
bronnen is het schema ontworpen met twee hoofddimensies: een
onderwijskundige en een vakinhoudelijke. Op de onderwijskundige dimensie werden de volgende categorieën onderscheiden
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Achtergrond & Context:
1. de school en de leerlingpopulatie
2. de leerkracht
3. de klas
Aspecten van het onderwijsaanbod:
4. methodengebruik
5. werkvormen
6. het bijhouden van de leervorderingen
7. tijdbesteding
8. onderwijs- en leeractiviteiten
9. differentiatie en individualisatie
l0.hulp specialisten
Op de vakinhoudelijke dimensie komen de volgende categorieëen
voor:
1. mondeling taalgebruik
-dramatische expressie
-(groeps)discussies/gesprekken van minimaal 10 minuten
-spreekvaardigheid
-luistervaardigheid
2. lezen
-technisch lezen
-begrijpend lezen
-het leren hanteren van bijvoorbeeld een woordenboek,
encyclopedie of spoorboekje
-studerend lezen, het leren hanteren van verschillende
teksten
-vrij lezen, het lezen van jeugdliteratuur
3. spellen
4. stellen
5. taalbeschouwing
-de betekenis van woorden, bijvoorbeeld synoniemen, tegen
stellingen, spreekwoorden of het verschil tussen letterlijke en figuurlijke betekenis
-de functie van taaluitingen in verschillende contexten,
bijvoorbeeld het verschil tussen formele en informele
gesprekken of het gebruik van aanspreekvormen
-de structuur van de taal, bijvoorbeeld het benoemen van
woordsoorten
De onderwijskundige categorieën 4-10 werden steeds in relatie gebracht met de vakinhoudelijke categorieën 1-5. De
vragen die hieruit voortvloeiden zijn in de vragenlijst
zoveel mogelijk naar onderwijskundige dimensie geordend.
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In de tweede fase is het eerste concept van de vragenlijst
voorgelegd aan een groep van 26 deskundigen. Een aantal
deskundigen noemen we hier: inspecteurs van het Speciaal Onderwijs, medewerkers van de Stichting Leerplan Ontwikkeling,
het CITO, schoolbegeleidingsdiensten, medewerkers van de
Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek en een aantal
leerkrachten van de eindgroep van de kernafdeling van LOMscholen. De belangrijkste vraag die wij hen hebben voorgelegd
was, of het begrip aanbod op acceptabele wijze werd gedekt
met de vragen. Alle deskundigen gaven commentaar. Samenvattend kwam het commentaar op het volgende neer:
- men vond de lijst te lang, weinigen gaven echter aan hoe de
vragenlijst een flink stuk ingekort kon worden.
- in het algemeen werd de presentatie en de gehanteerde
termi-nologie begrijpelijk gevonden voor leerkrachten in de
eindgroep van de kernafdeling van LOM-scholen.
- op een aantal vragen had men 'detail' kritiek.
Uit de kritieken hebben wij de conclusie getrokken dat de
opzet van de vragenlijst in stand kon blijven, maar dat de
formulering van een aantal vragen nog veel aandacht behoefde.
Dit leidde tot de tweede versie van de vragenlijst.
In de derde fase werd de tweede versie voorgelegd aan de 26
deskundigen die hierboven al genoemd werden en aan ongeveer
20 leerkrachten uit de eindgroep van de kernafdeling. Van
alle deskundigen kregen we reacties en van 12 van de 20
leerkrachten uit de eindgroep van het LOM-onderwijs. Inhoudelijke, terminologische of andere problemen leken zich nauwelijks voor te doen. Toch is op grond van de reacties nog een
aantal vragen geherformuleerd. De derde fase werd afgesloten
met de uiteindelijke versie van de vragenlijst, die als
Bijlage I aan dit rapport is toegevoegd.
1.3 Codering van de aanbodvragenliist
Bij afname van een vragenlijst in de vorm van een 'postenquête' onder ongeveer 110 leerkrachten zijn geprecodeerde vragen
niet beslist noodzakelijk. Het ontwikkelen van goede codeervoorschriften is echter in het algemeen tijdrovend en kost-
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baar. Daarom is getracht het aantal open vragen tot een
minimum te beperken. In een aantal gevallen hadden wij de
indruk dat het aantal mogelijke antwoorden te groot zou zijn
om geprecodeerde vragen te kunnen gebruiken. Bovendien was de
vragenlijst bedoeld als een inventariserend-beschrijvend
instrument zodat een beperking tot geprecodeerde vragen
strijdig geweest zou zijn met het onderzoeksdoel. Er is dus
een klein aantal open vragen in de vragenlijst opgenomen.
om tot de ontwikkeling van codeervoorschriften voor open
vragen te komen werden eerst een tiental vragenlijsten door
de onderzoeker doorgenomen om inzicht te krijgen in de antwoorden op niet-geprecodeerde vragen. Alle mogelijke antwoorden werden per vraag genoteerd. Op grond hiervan werd een
overzicht gemaakt waarbij elk 'antwoord' op een bepaalde
vraag één specifieke code kreeg. Aan de hand van dit overzicht werden alle binnengekomen vragenlijsten door de onderzoeker gecodeerd; de coderingen werden in de marge van de
vragenlijst aangebracht. Voor antwoorden die nog niet in het
overzicht waren opgenomen werden zonodig nieuwe codes ingevoerd. Vervolgens werden de codes voor geprecodeerde èn de
open vragen, overgebracht op ponsconcept-formulieren, waarna
de gegevens zijn ingevoerd door het ponsbureau. Op de datafile zijn later codeer- en invoercontroles uitgevoerd. Alle
extreme antwoorden zijn aan de hand van de originele vragenlijsten gecontroleerd. We lichten hieronder de codering van
een aantal open vragen meer concreet toe.
In eerste instantie bespreken we de vragen die informeren
naar de (taal)methoden die leerkrachten gebruiken, de vragen
13, 17b en 18 (zie Bijlage I). Aan de hand van de leermiddelengids van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) werd een
lijst opgesteld van alle (taal)methoden die momenteel in het
onderwijs in omloop zijn. Elke methode kreeg één specifieke
code toegekend. Met behulp van dit overzicht werden de coderingen in de marge van de vragenlijst aangebracht. Echter,
een aantal namen die de leerkrachten noemden, konden wij niet
met behulp van de leermiddelengids van de SLO identificeren.
Ook navraag bij verschillende uitgeverijen bracht geen uitkomst. We hebben deze namen gecodeerd als 'onbekend'.
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Bij vraag 19 ging het om de wijze waarop, en de frequentie
waarmee de leerkrachten de leervorderingen van hun leerlingen
bijhouden met betrekking tot technisch en begrijpend lezen,
spelling, stellen en taalbeschouwing (zie Bijlage I). Het
eerste deel van de vraag was in feite geprecodeerd. Voor
codering van het tweede gedeelte van de vraag zijn wij uitgegaan van 40 schoolweken en/of 10 schoolmaanden. Als een leerkracht antwoordde 'wekelijks' dan werd aan dit antwoord de
code 40 toegekend, aan maandelijks de code 10, aan 1 x per
twee weken de code 20 en aan dagelijks de code 200 (40 x 5).
Twee vragen hebben wij achteraf niet gecodeerd, de vragen
16 en 31b. Vraag 16 luidde: Indien u in uw taalonderwijs geen
taalmethode(n) gebruikt, waar de leerlingen minimaal lx per
week uit werken, kunt u hieronder in het kort beschrijven,
hoe u het taalonderwijs in uw eindgroep inricht? Deze vraag
is niet gecodeerd omdat slechts een handvol leerkrachten deze
vraag beantwoord heeft. Bij vraag 31b, de vraag die informeerde naar het bijhouden van de leervorderingen met betrekking tot de spreek- en luistervaardigheid, is codering achterwege gelaten omdat de verscheidenheid in antwoorden zo
groot was dat een relevante en nauwgezette categorisering van
de antwoorden niet mogelijk was. Al met al deden zich bij het
coderen van de vragenlijsten weinig problemen voor.
1.4 Steekproefopzet en dataverzamelinq
De peiling van het taalaanbod in de eindgroep van de kernafdeling waarover hier gerapporteerd wordt, heeft plaatsgevonden in de maanden februari en maart van het schooljaar 1986/
1987. De achtergronden van de steekproefopzet, een gedetailleerde beschrijving van de benadering van de scholen en de
resultaten van een inventarisatie van de redenen waarom
scholen besloten hebben geen medewerking te verlenen aan de
Voorstudie, zijn beschreven in het deelrapport over de haalbaarheid van het peilingsonderzoek (deel II, hoofdstuk 2).
Hier worden alleen de voornaamste aspecten die betrekking
hebben op de peiling van het taalaanbod weergegeven.
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Voor de peiling van het taalaanbod en het prestatieniveau
is een steekproef getrokken op basis van het scholenbestand
van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De steekproef bestond uit een hoofdsteekproef en twee reserve-steekproeven om eventueel non-response op de hoofdsteekproef op te
vangen.
Van de benaderde scholen was ongeveer de helft niet bereid
tot medewerking, of reageerde niet op het verzoek (LOM-scholen voor aanbod- en prestatiepeiling: 48.3%; LOM-scholen voor
aanbodpeiling 50.0%). In totaal hebben 106 LOM-scholen deelgenomen aan de onderwijsaanbodpeiling.
Na afloop van de verschillende benaderingsronden kon de
dataverzameling beginnen. Allereerst zijn alle scholen aangeschreven die zich bereid verklaard hadden tot medewerking aan
de proefpeiling. In dit schrijven werd de gang van zaken bij
de dataverzameling geschetst. Op een bijgevoegd antwoordformulier kon de leerkracht de tijden invullen waarop hij/zij
telefonisch bereikbaar was. Dit laatste was noodzakelijk
omdat alle leerkrachten na verzending van het (toets)materiaal en/of de aanbodvragenlijst telefonisch benaderd zijn om
na te gaan of het toetsmateriaal en/of de aanbodvragenlijst
aangekomen was en of er problemen waren bij de instructies
van het materiaal.
Eind januari is de aanbodvragenlijst verzonden en zijn de
leerkrachten telefonisch benaderd. De leerkrachten bleken de
vragenlijst betrekkelijk snel te retourneren: eind maart was
vrijwel al het materiaal geretourneerd.
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2.

KENMERKEN VAN SCHOLEN, LEERKRACHTEN EN EINDGROEPEN IN
DE VOORSTUDIE PPON-SO

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gegevens van de aanbodpeiling die betrekking hebben op kenmerken van de scholen
(2.2), de leerkrachten (2.3) en de leerlingen (2.4). De
leerlinggegevens betreffen niet altijd alle leerlingen van de
leerkrachten die aan de aanbodpeiling van de Voorstudie
hebben meegedaan, maar hebben betrekking op de ongeveer tien
leerlingen per eindgroep waarvan ook de resultaten van de
taalvaardigheidstoetsen geanalyseerd zijn. In totaal zijn dit
ongeveer 900 leerlingen. Voor zover dit mogelijk is, worden
deze gegevens van de aanbodpeiling vergeleken met gegevens
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die betrekking hebben op het schooljaar 1984/'85. Recentere gegevens
zijn helaas nog niet gepubliceerd. De mate van overeenstemming tussen de CBS-gegevens en die van de steekproef kan
enige indicatie geven over de representativiteit van de
steekproef.
2.2

Schoolkenmerken.

2.2.1

Signatuur

In de vragenlijst is een vraag opgenomen die betrekking heeft
op de signatuur van de school. De resultaten worden in Tabel
2.1 weergegeven. Uit de tabel komt naar voren dat de signatuur van de scholen in ruim 80% Openbaar, Rooms-Katholiek of
Protestants Christelijk is. Algemeen Bijzondere scholen komen
weinig voor. Opvallend is het percentage scholen dat zich
oecumenisch of samenwerkingsschool noemt, namelijk ruim 13%.
Als deze verdeling vergeleken wordt met de gegevens van het
CBS (zie Tabel 2.2) dan komt naar voren dat Openbare scholen
in de steekproef van de Voorstudie PPON-SO iets ondervertegenwoordigd zijn. De verschillen zijn echter niet zo groot.
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Tabel 2.1: De signatuur van de scholen in de Voorstudie

PPON-SO (percentages; n=106)

Signatuur

Percentage

Openbaar
Rooms-Katholiek
Protestants Christelijk
Algemeen Bijzonder
Samenwerkingsschool
niet ingevuld

20.8
34.9
24.5
5.7
13.2
.9

Tabel 2.2: De signatuur van LOM-scholen in Nederland in het
schooljaar 1984/ 1 85 en in de steekproef PPON-SO
(percentages)

Openbaar
Rooms-Katholiek
Protestants Christelijk
Scholen met een
andere signatuur

2.2.2

Nederland
(n=310)

Steekproef PPON-SO
(n=105)

28.7
33.5
22.9

20.8
34.9
24.5

14.8

18.9

Schoolgrootte, aantal leerlingen en groepen

Het aantal leerlingen van de scholen in de steekproef van de

Voorstudie PPON-SO bedraagt gemiddeld 122 (sd= 36), het
aantal groepen gemiddeld 8 (sd= 2.4). In Tabel 2.3 wordt de
schoolgrootte vermeld. Ruim 68% van de scholen heeft tussen
de 91 en 150 leerlingen. Deze scholen hebben gemiddeld 7.8
groepen (klassen). Slechts een klein percentage scholen heeft
minder dan 60 of meer dan 181 leerlingen. De kleinste school
heeft 51 leerlingen, de grootste 260 leerlingen.
Tevens hebben we de leerkrachten gevraagd aan te geven hoeveel leerlingen de kleinste groep van de school telt en
hoeveel leerlingen de grootste. Van de scholen in de Voorstu-
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die PPON-SO is het aantal leerlingen in de kleinste groep
gemiddeld 11.7 (sd= 2.3), het aantal leerlingen in de grootste groep is gemiddeld 17.5 (sd= 1.4). De overige resultaten
worden in Tabel 2.4 weergegeven. Bij ruim 28% van de scholen
bestaat de kleinste groep uit 5 tot 10 leerlingen, bij 7.5%
van de scholen uit 15 of 16 leerlingen. Het aantal leerlingen
van de grootste groep ligt bij 18.9% van de scholen tussen de
19 - 21 leerlingen.
Tabel 2.3: Aantal scholen naar leerlingenaantal en aantal
groepen (percentages; n=106)

Aantal leerlingen

51
61
91
121
151
181

-

aantal
scholen
(%)

60
90
120
150
180
260

3.8
10.5
38.1
30.5
11.4
5.7

aantal groepen
minimaal - maximaal

4
4
6
7
10
10

5
7
8
13
13
16

Tabel 2.4: Aantal leerlingen van de kleinste en grootste
groep (percentages;n=106)
aantal leerlingen
van de kleinste
groep

5 11 13 15 niet

10
12
14
16
ingevuld

aantal
scholen
(%)

28.3
34.9
28.3
7.5
.9

aantal leerlingen
van de grootste
groep

14 - 16
17
18
19 - 21
niet ingevuld

aantal
scholen
(%)
20.7
25.5
34.0
18.9
.9
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2.2.3

Aanwezigheid van een afdeling voor voortgezet LOMonderwijs.

Aan 19.8% van de scholen in de Voorstudie PPON-SO is een VSOafdeling verbonden. Aan de groep scholen waaraan géén VSOafdeling verbonden is (80.2 %), hebben we gevraagd aan te
geven op hoeveel kilometer afstand de dichtst bijzijnde VS0school(afdeling) gelegen is. De resultaten staan in Tabel
2.5. Bij ongeveer 25% van de scholen is de afstand naar de
dichtst bijzijnde VSO-school meer dan 8 km. Bij de helft van
de scholen is de afstand maximaal 4 km.

Tabel 2.5: Aantal kilometers naar de dichtst bijzijnde VS0school (percentages; n=85)
afstand
in kilometers
0 5 9 13 meer
niet

2.2.4

4
8
12
16
dan 16 km
ingevuld

aantal scholen

50.5
22.3
9.4
9.4
5.9
2.4

Aanwezigheid van specialisten op de scholen.

Op vrijwel alle LOM-scholen is een logopedist (96.2%) en een
remedial teacher (86.8%) aanwezig (zie Tabel 2.6). Op 85.8%
van de scholen is zowel een logopedist als een remedial
teacher aanwezig. Op slechts weinig scholen zijn leerkrachten
voor niet-Nederlandstalige leerlingen (NNT) of leerkrachten
voor onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC) aanwezig,
respectievelijk 6.6% en 2.8%.
We hebben ook gevraagd naar het aantal formatieplaatsen van
de remedial teacher en de logopedist. De resultaten staan in
Tabel 2.7. Opvallend is het hoge percentage leerkrachten dat
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de vraag naar het aantal formatieplaatsen van de logopedist
en de remedial teacher niet heeft beantwoord, respectievelijk
35.8% en 25.4%. Leerkrachten zijn blijkbaar niet op de hoogte
van dit soort gegevens.
Tabel 2.6: Aanwezigheid specialisten (percentages; n=106)
wel aanwezig

remedial teacher
logopedist
leerkracht eigen
taal en cultuur
leerkracht voor
niet-Nederlandstalige leerlingen

Tabel 2.7:

niet aanwezig

vraag niet
ingevuld

86.8
96.2

11.3

1.9
3.8

2.8

84.9

12.3

6.6

83.0

10.4

Aantal formatieplaatsen van remedial teacher en
logopedist op de scholen in de Voorstudie PPON-SO
(percentages; n=106)

aantal formatieplaatsen

0.1 - 0.5
0.6 - 1.0
1.1 - 1.5
1.6 - 2.0
meer dan 2
niet ingevuld

remedial
teacher

6.4
37.2
13.9
9.6
7.4
25.4

logopedist

18.9
41.5
1.0
2.8
-

35.8

13
2.3

Leerkrachtkenmerken

2.3.1

Leeftijd en sexe van de leerkracht

De gemiddelde leeftijd van de docent in de eindgroep van de
kernafdeling in de Voorstudie PPON-SO is 35.5 jaar (sd: 5.7).
In Tabel 2.8 worden deze gegevens afgezet tegen die van het
CBS. Uit de tabel komt naar voren dat de leerkrachten in de
eindgroep van de kernafdeling relatief wat ouder zijn dan
verwacht had kunnen worden op grond van de gegevens van het
CBS. Het lijkt erop dat de meer ervaren c.q. wat oudere
leerkrachten in de eindgroepen lesgeven. Verder komt naar
voren dat er relatief weinig leerkrachten van 50 jaar en
ouder in de eindgroep van de kernafdeling lesgeven. Niet
alleen oudere leerkrachten zijn een zeldzame verschijning in
de eindgroep van de kernafdeling, ook vrouwen. In de Voorstudie PPON-SO is 88.7% van de leerkrachten een man en slechts
11.3% een vrouw. Dit, terwijl 38% van het onderwijzend personeel dat voltijd aan LOM-scholen werkt een vrouw is.

Tabel 2.8: Leeftijd van de leerkrachten in de eindgroep van
de kernafdeling in de Voorstudie PPON-SO en de
leeftijd van de leerkrachten die voltijd aan LOMscholen in Nederland verbonden zijn, volgens
gegevens van het CBS (percentages)
leeftijd in jaren

20
30
40
50

-

29
39
49
59

Landelijke gegegevens (n=310)
30
42
21
7

Steekproef PPON-SO
(n=106)
15
59
25
10
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Onderwijservaring van de leerkrachten.

2.3.2

Gemiddeld hebben leerkrachten in de Voorstudie PPON-SO ruim
13 jaar ervaring in het onderwijs waarvan 9 jaar in het LOMonderwijs. In Tabel 2.9 wordt een overzicht van de onderwijservaring gegeven. Ruim driekwart (76.5%) van de leerkrachten in de eindgroep van de kernafdeling heeft meer dan 5
jaar ervaring in het lesgeven op een LOM-school, 41.4% zelfs
meer dan 10 jaar. De leerkrachten in de eindgroep van de
kernafdeling zijn over het algemeen dus zeer ervaren.

Tabel 2.9:

Totaal aantal jaren onderwijservaring van de
leerkrachten en het aantal jaren ervaring in het
LOM-onderwijs (percentages; n=106)

aantal jaren

onderwijservaring
(%)

minder dan 1
1 - 5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
meer dan 25

5.7
31.1
29.2
22.6
10.4
.9

in

het LOM-onderwijs
(%)
.9
22.6
34.9
33.0
7.5
.9
-

2.4

Leerlinqkenmerken

2.4.1

Leeftijd, sexe en het aantal leerlingen in de eindgroep van de kernafdeling

Het aantal eindgroepers bedraagt gemiddeld 16.4 (sd= 2.6).
Het aantal jongens/meisjes is echter niet aan elkaar gelijk.
Het aantal meisjes is namelijk gemiddeld 3.7 (sd= 2.1), het
aantal jongens 12.7 (sd= 2.8). De gemiddelde leeftijd van de
leerlingen in de eindgroep van de kernafdeling is 12.0 jaar
(sd= .7). Meer dan 19% is ouder dan 12 jaar; 18.7% is 13 jaar
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en slechts 1.1% is 14 jaar (zie Tabel 2.10). Ruim de helft
(55.6%) van de eindgroepen telt meer dan 17 leerlingen.
Slechts een minderheid (4.7%) van de klassen heeft minder dan
10 leerlingen. In Tabel 2.10 wordt het aantal leerlingen in
de eindgroep van de kernafdeling in de steekproef gedetailleerder weergegeven.

Tabel 2.10: Leeftijd in hele jaren en het aantal leerlingen
in de eindgroep van de kernafdeling in de Voorstudie PPON-SO (percentages)
leeftijd in hele
jaren
(883 leerlingen)

10
11
12
13
14
vraag niet
ingevuld

%

.9
21.0
56.1
18.7
1.1
2.3

aantal leerlingen
in de eindgroep
(106 eindgroepen)

minder dan 10
11- 13
14-16
17-19
meer dan 19

%

4.7
.9
38.7
52.8
2.8

2.4.2 Schoolloopbaan van de leerlingen

Het totaal aantal jaren genoten LOM-onderwijs is, voor bijna
een kwart van de leerlingen (24.6%) 4 jaar, voor 20.6% van de
leerlingen is dit 3 jaar en voor 21.9% van de leerlingen 5
jaar (zie Tabel 2.11). Een minderheid van de leerlingen
(13.6%) heeft minder dan twee jaar LOM-onderwijs genoten óf
meer dan 5 jaar (15.6%). Het overgrote deel van de leerlingen
(84.7%) van de eindgroep van de kernafdeling is schoolverlater, 11.1% is dat niet. Van een klein deel van de leerlingen
(1.6%) was dat nog niet bekend. Voor 2.6% van de leerlingen
had de leerkracht deze vraag niet ingevuld.
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Tabel 2.11: Totaal aantal jaren genoten LOM-onderwijs (percentages; 883 leerlingen)
aantal jaren LOM

percentage

0 - 2
3
4
5
6
7 - 8
niet ingevuld

13.6
20.6
24.6
21.9
12.7
2.9
3.7

Tenslotte hebben we aan de leerkrachten gevraagd naar welke
vorm van vervolgonderwijs hun leerlingen gaan. Uit de resultaten blijkt dat een groot gedeelte van de schoolverlaters
(46.2%) naar het lager beroepsonderwijs gaat, bijvoorbeeld
LEAO, LHNO, of LTO. Bijna eenvijfde van de schoolverlaters
(17.5%) gaat naar een vorm van individueel voortgezet
(beroeps) onderwijs zoals het ITO, het IHNO en het ILAS. Ruim
eenderde van de schoolverlaters 32.3%) gaat naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Slechts een heel klein percentage van de leerlingen (3.3%) gaat naar het middelbaar of
hoger algemeen vormend onderwijs (het MAVO of HAVO). Het
percentage leerlingen dat naar individuele vormen van voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld het IAVO of IVKO, óf (terug)
naar het basisonderwijs gaat, is verwaarloosbaar klein,
respectievelijk .4% en .3%. Van 8.4% van de schoolverlaters
is onbekend welke vorm van vervolgonderwijs zij gaan volgen.
2.4.3 Moedertaal van de eindgroepers
Welke taal wordt er thuis door de eindgroepers gesproken als
'moedertaal'? In Tabel 2.12 worden de gegevens van de aanbodvragenlijst in de Voorstudie PPON-SO geplaatst naast die van
de vragenlijst naar het onderwijsaanbod in de zesde klas van
het basisonderwijs (Bos & Oostdam, 1985). De resultaten
hebben betrekking op alle leerlingen van de eindgroepen van
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de Voorstudie PPON-SO en op alle leerlingen van de 157 zesde
klassen van de Voorstudie PPON-BO.
Tabel 2.12: Taal die LOM-eindgroepers én de leerlingen in de
zesde klas thuis spreken als moedertaal. (percentages)
Thuistaal

Nederlands
Fries
Dialect
andere taal
niet ingevuld

aantal
eindgroepen

aantal
zesde klassen

106

157

67.1
.6
20.6
1.5
10.4

70.7
2.7
22.5
4.0
-

Uit de tabel blijkt dat de resultaten van beide enquêtes met
betrekking tot het percentage leerlingen dat thuis Nederlands
of een dialect spreekt grote overeenkomsten vertoont. Verder
komt naar voren dat het percentage leerlingen in de eindgroep
van LOM-scholen dat thuis een andere taal dan het Nederlands
spreekt, kleiner is dan het percentage leerlingen in de zesde
klas dat een andere taal spreekt dan het Nederlands. Het is
wellicht mogelijk dat in de eindgroepen van de leerkrachten
die de vraag niet hebben ingevuld veel leerlingen zitten die
thuis een andere taal dan het Nederlands spreken. Echter, de
antwoorden op de vraag naar de aanwezigheid van leerkrachten
voor niet-Nederlandstalige leerlingen of leerkrachten voor
onderwijs in de eigen taal en cultuur zijn in tegenstelling
met bovenstaande veronderstelling. Slechts op zeer weinig
LOM-scholen zijn deze leerkrachten namelijk aanwezig. Dit
wijst erop dat het onwaarschijnlijk is, dat in de eindgroepen
van de leerkrachten die de vraag niet hebben ingevuld, zich
zoveel buitenlandse leerlingen bevinden dat het percentage
ongeveer gelijk wordt aan 4%. We concluderen dan ook dat in
de eindqroepen van LOM-scholen zich relatief weinig leerlingen bevinden die thuis niet Nederlands spreken.
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3.

TAALMETHODEN IN DE EINDGROEP VAN DE KERNAFDELING VAN
LOM-SCHOLEN

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de aanbodpeiling aan
de orde die betrekking hebben op de algemene taalmethoden die
in de eindgroepen van LOM-scholen gebruikt worden. Het hoofdstuk valt uiteen in vijf paragrafen waarin op de volgende
vragen antwoorden worden gegeven: welke taalmethoden gebruiken leerkrachten minimaal éénmaal per week (3.2), werken alle
leerlingen uit een eindgroep uit één en dezelfde taalmethode
(3.3), gebruikt een leerkracht ook taalmethoden waar de
leerlingen minder dan eenmaal per week uit werken en welke
taalmethoden zijn dat dan (3.4)?
3.2 De taalmethoden
In de eerste plaats is aan de leerkrachten gevraagd of zij in
het taalonderwijs één of meer taalmethoden gebruiken. Deze
vraag wordt door 92.5% van de leerkrachten positief beantwoord. Aan de achtennegentig leerkrachten die deze vraag met
"ja" hebben beantwoord is tevens gevraagd om de naam te
noteren van de taalmethode(n) die zij minimaal éénmaal per
week gebruiken bij het taalonderwijs in hun eindgroep. Uit de
resultaten komt naar voren dat 60.2% van de leerkrachten één
methode noemt, 26.5% twee, 11.2% drie en 2% van de leerkrachten heeft vier methoden genoteerd. Echter, een aantal methoden die de leerkrachten hadden ingevuld, konden wij niet
identificeren als zijnde 'algemene' taalmethoden. Hiervoor is
een aantal redenen aan te wijzen. Drie voor de hand liggende
worden hieronder beschreven. In de eerste plaats hebben wij
gebruik gemaakt van de leermiddelengids van de Stichting
Leerplan Ontwikkeling (1984/'85) om na te gaan of de door de
leerkrachten genoteerde namen ook daadwerkelijk vallen onder
de noemer 'algemene' taalmethoden. Deze uitgave uit 1984/°85
is mogelijk niet geheel bijgewerkt anno 1987. Daarom is het
mogelijk dat wij één of meer nieuw op de markt gebrachte
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taalmethoden niet hebben kunnen identificeren. In de tweede
plaats gebruikten leerkrachten afkortingen die wij niet thuis
konden brengen of de genoemde titels waren zo vaag dat wij er
niet uit konden opmaken of de leerkracht nu taalmethode A of
B bedoelde. In de derde plaats heeft een deel van de leerkrachten, soms naast de naam van een algemene taalmethode,
ook namen genoteerd van methoden die betrekking hebben op
specifieke taalonderdelen, zoals spellen en grammatica.
Hieruit moeten wij de conclusie trekken dat de vraag: 'gebruikt u in het taalonderwijs één of meer taalmethoden
niet altijd eenduidig door de leerkrachten geïnterpreteerd
is. Het is daarom aannemelijk dat een aantal namen die niet
geïdentificeerd konden worden als 'algemene' taalmethoden dit
in werkelijkheid ook niet zijn. Als alle niet te identificeren 'methoden' buiten beschouwing worden gelaten, dan gebruikt het merendeel van de leerkrachten (74.5%) slechts één
taalmethode in hun eindgroep (zie Tabel 3.1). Ruim 13% van de
leerkrachten gebruikt twee taalmethoden, 5.1% zelfs meer dan
twee taalmethoden. Uit de tabel komt verder naar voren dat in
totaal 7.1% van de leerkrachten uitsluitend namen heeft
opgeschreven die niet geïdentificeerd konden worden als
algemene taalmethoden. Van deze groep noteerde 60% één niet
te identificeren naam, 40% noteerde er twee.
Tabel 3.1: Aantal gebruikte taalmethoden in de eindgroep van
de kernafdeling in het taalonderwijs (percentages; n= 98)
aantal methoden

percentage

1 methode
2 methoden
3 methoden
4 methoden
onvolledig ingevuld

74.5
13.2
3.1
2.0
7.1

In Tabel 3.2 worden de namen gepresenteerd van de algemene
taalmethoden die door leerkrachten in de steekproef PPON-SO
gebruikt worden in het taalonderwijs. Vijf taalmethoden
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bepalen in de eindgroep van de kernafdeling van LOM-scholen
het gezicht van het taalonderwijs: Taal is niet zo moeilijk
(29.7%), De Taaltuin (20.9%), Taal Actief (17.6), Jouw taal,
Mijn taal (15.4%) en Taal voor het Leven (13.2%). Leerkrachten gebruiken deze taalmethoden minimaal eenmaal per week bij
het taalonderwijs in hun eindgroep.
Tabel 3.2: Percentage docenten dat de algemene taalmethode
minimaal éénmaal per week gebruikt (n=91)
methode

percentage

Taal is niet zo moeilijk
De Taaltuin
Taal Actief
Jouw taal, Mijn taal
Taal voor het Leven
Taal Totaal
Taalkabaal
De Nieuwe Taaltuin
Taal voor de Basisschool
Taalbasis
Mijn Taalboek

29.7
20.9
17.6
15.4
13.2
9.9
8.8
6.6
2.2
2.2
1.1

3.3 Gebruiksfrequentie van de taalmethoden
Niet alleen is aan de leerkrachten gevraagd aan te geven
welke algemene taalmethoden zij in hun eindgroep gebruiken,
ook is gevraagd naar het aantal leerlingen dat eruit werkt.
Het is namelijk aannemelijk dat leerkrachten bepaalde taalmethoden gebruiken voor leerlingen met een taalachterstand,
terwijl leerlingen zonder specifieke taalproblemen werken uit
andere methoden. De resultaten staan in Tabel 3.3. Uit de
tabel komt naar voren dat zeven leerkrachten de taalmethode
Taal is niet zo moeilijk gebruiken. Achtien leerkrachten
gebruiken Taal is niet zo moeilijk voor het taalonderwijs aan
een deel van hun leerlingen. Deze achttien leerkrachten laten
gemiddeld 48% van hun leerlingen uit deze methode werken.
Twee leerkrachten hebben niet ingevuld hoeveel leerlingen uit
hun groep werken uit Taal is niet zo moeilijk. Uit de tabel
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komt verder naar voren dat er taalmethoden zijn die door alle
leerlingen gebruikt worden; zoals Taal Actief, Taal Totaal en
Taalkabaal, én methoden die voor een deel van de leerlingen
uit de groep gebruikt worden: Taal is niet zo moeilijk en
Taal voor het Leven.

Tabel 3.3: Gebruiksfrequentie van de taalmethoden (n= 91)
methode

aantal leerkrachten dat
alle leerlingen
uit de methode
laat werken

Taal is niet
zo moeilijk
Taaltuin
Taal Actief
Jouw taal,
Mijn taal
Taal voor
het Leven
Taal Totaal
Taalkabaal
De Nieuwe
Taaltuin
Taal voor de
Basisschool
Taalbasis
Mijn Taalboek

aantal leerkrachten dat
een deel van
de leerlingen
uit de methode
laat werken

gemiddeld
percentage
leerlingen
dat uit de
methode
werkt

gebruiksfrequentie
onbekend

7

18

48

2

12
14

6
2

47
59

1

10

4

57

6

6

53
1

8

8

3

3

37

1

1

13

1

41

2

Opgemerkt dient te worden dat indien leerkrachten één taalmethode
gebruiken in het taalonderwijs dit niet betekent dat de taalonderwijsaanpak van die leerkrachten getypeerd kan worden als
'klassikaal'. In de eindgroep van een LOM-school zijn de individuele verschillen tussen de leerlingen daar veelal te groot voor.
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3.4

Taalmethoden die minder dan eenmaal per week gebruikt
worden

Naast de taalmethoden die leerkrachten regelmatig gebruiken,
minimaal eenmaal per week, maakt 41% van de leerkrachten ook nog
gebruik van andere taalmethoden. Deze methode(n) laat de leerkracht echter minder frequent gebruiken. In Tabel 3.4 wordt
een overzicht gegeven van deze taalmethoden. Uit de tabel komt
naar voren dat een flink percentage leerkrachten namen heeft
genoemd die niet geïdentificeerd konden worden als algemene
taalmethoden (19.6%) of gewoon geen taalmethoden waren (28.3%).
Als deze laatste twee categorieën buiten beschouwing worden
gelaten dan gebruikt ruim 20% van de leerkrachten in de Voorstudie PPON-SO, naast de taalmethode(n) die zij minimaal eenmaal per
week hanteren, ook nog een andere algemene taalmethode. In veel
gevallen is dit de taalmethode Taal is niet zo moeilijk.
Tabel 3.4: Taalmethoden die minder dan eenmaal per week gebruikt worden door LOM-leerkrachten (percentages;
n= 43)
methode

percentage

Taal is niet zo moeilijk
De Taaltuin
Taal voor het Leven
Jouw taal, Mijn Taal
Taalbasis
onvolledig ingevuld
'foutief ingevuld'
niet ingevuld

30.4
8.7
4.3
2.1
2.1
19.6
28.3
4.3
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4.

DE VERDELING VAN DE ONDERWIJST=

4.1

Inleiding

Hoeveel tijd besteden leerkrachten in de eindgroep van de
kernafdeling aan het vak taal? Hoeveel tijd besteden zij aan
de verschillende onderdelen en hoezeer lopen de tijdbestedingsopgaven van de leerkrachten uiteen? Dit zijn de hoofdvragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen.
4.2 Verdeling van de onderwijstijd aan de hoofdonderdelen
van het moedertaalonderwijs
Allereerst is aan de leerkrachten gevraagd een schatting te
geven van de totale tijd die zij, in een doorsnee schoolweek
besteden aan het vak taal. Vervolgens werd hun gevraagd deze
totale taaltijd te verdelen over veertien taalonderdelen.
Deze veertien onderdelen zijn in vijf hoofdcategorieën in te
delen, te weten mondeling taalgebruik, lezen, spellen, stellen en taalbeschouwing. De tijdbesteding aan zowel de taalonderdelen als de hoofdcategorieën wordt in Tabel 4.1 weergegeven. Het aantal leerkrachten(n) waarover het gemiddelde
berekend is, wordt steeds vermeld. Gemiddeld besteden leerkrachten in de steekproef PPON-SO ongeveer 71 uur aan taalonderwijs (zie Tabel 4.1). Van deze taaltijd wordt ongeveer 11
uur besteed aan mondeling taalgebruik, 3t uur aan lezen,
ongeveer 1 uur en 20 minuten aan spellen, een half uur aan
stellen en ruim 45 minuten aan taalbeschouwing. We willen
benadrukken dat het in de tabel om gemiddelden gaat; er zijn
grote verschillen tussen de scholen geconstateerd. In de
Figuren 4.1 t/m 4.6 worden daarom frequentieverdelingen
weergegeven van de tijdbesteding (in minuten per week) over
alle leerkrachten met betrekking tot mondeling taalgebruik,
lezen, spellen, stellen en taalbeschouwing. Deze verdelingen
geven een goed beeld van de verschillen tussen de leerkrachten.
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Tabel 4.1: Gemiddelde tijd die leerkrachten in een doorsnee

schoolweek besteden aan onderdelen van het vak
taal (in minuten; gemiddelde= gem; standaardafwijking=sd)
gem

sd

n

93

60

18

93
101

35
19
22

29
19
20

97
94
94

205

68

47
28

93
96
96

16
24
33

15
17
25

97
96
100

SPELLEN

80

44

100

STELLEN

25

16

98

48
TAALBESCHOUWING
21
-de betekenis van woorden
-de functie van taaluitingen in
5
verschillende consexten
-de structuur van taal, bijv.
het benoemen van woordsoorten of
23
zinsdelen.

42

25

95
97

11

95

23

98

MONDELING TAALGEBRUIK
-dramatische expressie
-(groeps)discussie/gesprekken
-spreekvaardigheid
-luistervaardigheid
LEZEN
-technisch lezen
-begrijpend lezen
-het leren hanteren van een
woordenboek, encyclopedie of
spoorboekje
-studerend lezen
-vrij lezen

17

78
52
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In Figuur 4.1 worden de verschillen tussen de leerkrachten
met betrekking tot de 'totale taaltijd' grafisch weergegeven.
Figuur 4.1: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) over alle (14) taalonderdelen en alle leerkrachten (n=87).
gemiddelde tijdbesteding: 457 minuten
138 minuten
standaardafwijking:
21

Uit figuur 4.1 komt naar voren dat ongeveer 27% van de leerkrachten minder dan 6 uur per week moedertaalonderwijs geeft,
35% geeft meer dan 8 uur les in taal, ongeveer 12% besteedt
aan het moedertaalonderwijs zelfs meer dan 10 uur per week.
De grote spreiding zou een gevolg kunnen zijn van bijvoorbeeld prestatie- of niveauverschillen tussen de leerlingen.
Leerkrachten met veel leerlingen die relatief 'goed' zijn in
het vak taal, besteden aan het moedertaalonderwijs misschien
minder tijd dan leerkrachten die relatief gezien veel leerlingen in de groep hebben met taalproblemen.
In Figuur 4.2 wordt een overzicht gegeven van de frequentieverdeling van de tijdbesteding aan mondeling taalgebruik. Uit
de figuur komt naar voren dat de verschillen in tijdbesteding
aan mondeling taalgebruik zeer groot zijn. Ruim eenderde van
de leerkrachten (37%) besteedt maximaal 1 uur tijd aan alle
onderdelen van mondeling taalgebruik samen, 20% van de leerkrachten besteedt aan deze onderdelen meer dan 2 uur, 10%
zelfs meer dan 3 uur. Slechts een klein percentage van de
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leerkrachten (7%) besteedt in doorsnee schoolweken geen tijd
aan mondeling taalgebruik. De leerkrachten die meer dan twee
uur aan mondeling taalgebruik besteden, blijken in het algemeen meer tijd uit te trekken voor onderwijs in het vak taal.
De tijd die zij besteden aan mondeling taalgebruik gaat dus
niet ten koste van de andere taalonderdelen.
Figuur 4.2: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan mondeling taalgebruik
over alle leerkrachten (n=89)
gemiddelde tijdbesteding: 93 minuten
standaardafwijking:
60 minuten
26
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Figuur 4.3: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan alle onderdelen van
lezen samen over alle leerkrachten (n= 93)
gemiddelde tijdbesteding: 205 minuten
68 minuten
standaard afwijking:
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In Figuur 4.3 is de frequentieverdeling weergegeven met
betrekking tot lezen. Uit de Figuur komt naar voren dat 18%
van de leerkrachten tussen de 21 en 3 uur les in lezen geeft,
27% besteedt aan lezen méér dan 4 uur, daarentegen 30% minder
dan 1 uur. Voor lezen wordt door het merendeel van de docenten veel tijd uitgetrokken. Ruim 90% van de leerkrachten
besteedt aan lezen meer dan twee uur onderwijstijd. De totale
leestijd van de leerlingen is waarschijnlijk veel groter
omdat de tijd dat zij lezen bij andere schoolvakken niet is
meegerekend. In Figuur 4.4 is de frequentieverdeling getekend
van de tijdsbesteding aan spellen.
Figuur 4.4: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan spellen over alle
leerkrachten (n= 100)
gemiddelde tijdbesteding: 80 minuten
standaardafwijking: 44 minuten
28

Bijna de helft van de leerkrachten (46%) besteedt maximaal 1
uur aan spellen, 10% van de leerkrachten besteedt aan dit
onderdeel méér dan 2 uur. De overige leerkrachten (44%)
'zitten' tussen deze uitersten in. Zij besteden tussen de 1
en 2 uur aan spellen. Dat bijna de helft van de docenten
maximaal een uur tijd besteedt aan het onderdeel spellen zou
erop kunnen wijzen dat de (elementaire) spellingregels door
de leerlingen van deze docenten beheerst worden. Het kan
echter ook zijn dat deze docenten hun onderwijstijd besteden
aan die taalonderdelen waaraan naar hun mening in het ver-
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volgonderwijs meer waarde wordt gehecht of waarop een groter
beroep wordt gedaan.
In Figuur 4.5 is de frequentieverdeling van de tijdbesteding
aan stellen getekend. Ongeveer eenvijfde van de leerkrachten
(18%) geeft aan in een doorsnee schoolweek géén tijd te
besteden aan het stelonderwijs, bijna eenvierde deel (24%)
besteedt aan stellen maximaal een minuut of 20 (zie Figuur
4.5). Slechts 19% besteedt hieraan tussen de 40 en 60 minuten. Aan stellen wordt dus betrekkelijk weinig aandacht
besteed. Het lijkt ons niet aannemelijk te veronderstellen
dat de leerlingen van de docenten die aan het stelonderwijs
géén tijd besteden, dit taalonderdeel zo goed beheersen dat
onderwijs overbodig is. Waarschijnlijker is dat de leerkrachten hun tijd besteden-aan (meer) elementaire taalvaardigheden
waardoor men niet meer aan stellen toekomt.
Figuur 4.5: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan stellen over alle
leerkrachten (n= 98)
gemiddelde tijdbesteding: 25 minuten
standaardafwijking: 16 minuten
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In Figuur 4.6 wordt de frequentieverdeling van de tijdbesteding aan taalbeschouwing grafisch weergegeven. Ook in deze
figuur wordt duidelijk dat een gemiddelde niet altijd een
volledig beeld geeft. Hoewel het gemiddelde ruim drie kwartier is, komt uit de figuur naar voren dat 17% van de leer-
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krachten in doorsnee schoolweken géén tijd besteedt aan
taalbeschouwing, dus niet aan semantiek, pragmatiek of grammatica. Daarentegen besteedt bijna 10% van de leerkrachten
hier méér dan 11 uur aan.
Figuur 4.6: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan taalbeschouwing over
alle leerkrachten (95)
gemiddelde tijdbesteding: 48 minuten
standaardafwijking: 42 minuten
35
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Uit de frequentieverdelingen blijkt dat de leerkrachten
verschillen met betrekking tot de onderwijstijd die zij
besteden aan de diverse taalonderdelen. Deze verschillen
kunnen een gevolg zijn van bijvoorbeeld prestatie- of niveauverschillen tussen de leerlingen; leerkrachten met relatief
veel slechte (goede) 'spellers' zouden bijvoorbeeld aan
spellen relatief veel (weinig) tijd kunnen besteden. Ook is
. het mogelijk dat de tijdbesteding voor een deel wordt bepaald
door de waarde die de docenten zelf hechten aan de verschillende onderdelen van het vak taal. Met andere woorden, ongeacht het niveau van de leerlingen besteden leerkrachten veel
tijd aan taalonderdelen waaraan zij veel belang hechten
terwijl minder of geen onderwijstijd wordt ingeruimd voor
onderdelen die de leerkracht van minder belang acht.
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Naast de geconstateerde verschillen tussen de docenten hebben
we ook gekeken of de tijdbesteding aan de verschillende
taalonderdelen met elkaar samenhangen. Met andere woorden
indien een leerkracht relatief veel (weinig) tijd besteedt
aan spellen, besteedt hij/zij dan relatief gezien ook véél
(weinig) tijd aan bijvoorbeeld mondeling taalgebruik of
stellen. De samenhangen tussen de verschillende onderdelen
zijn berekend met behulp van Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten. De resultaten staan in Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Samenhang tussen de tijdbesteding aan de onderdelen mondeling taalgebruik (MT), lezen (LZ), spellen (SP), stellen (ST), taalbeschouwing (TB) en
de totaaltijd (TT) Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten
MT

LZ

SP

ST

TB

MT

1.00

LZ

.25

1.00

SP

-.08

.24

1.00

ST

.26

.21

.14

1.00

TB

.11

.18

.05

.29

1.00

TT

.50

.76

.46

.49

.45

TT

1.00

De samenhang tussen de taalonderdelen onderling is in het
algemeen (zeer) zwak, de rangcorrelatiecoëfficiënten tussen
de taalonderdelen variëren tussen de -.08 (spellen en mondeling taalgebruik) en .29 (stellen en taalbeschouwing). Dit
betekent dat de hoeveelheid tijd die een leerkracht besteedt
aan een bepaald onderdeel niet of nauwelijks samenhangt met
de tijdbesteding aan andere taalonderdelen.
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5.

DE ROL VAN DESKUNDIGEN BIJ HET MOEDERTAALONDERWIJS IN
DE EINDGROEP VAN DE KERNAFDELING

5.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat aan 96.2% van de
LOM-scholen in de steekproef PPON-SO een logopedist verbonden
is, aan 86.8% van de scholen een remedial teacher. Een interessante vraag is of deze (interne) deskundigen ook in de
eindgroep van de kernafdeling worden betrokken bij het moedertaalonderwijs en zo ja, welke hulp bieden deze deskundigen
dan? Op dit soort vragen zal in dit hoofdstuk worden ingegaan.
5.2

Inzet van deskundigen

Van de in totaal 106 leerkrachten in de Voorstudie PPON-SO
hebben 94 (89%) een of meer deskundigen geraadpleegd met
betrekking tot het moedertaalonderwijs. Van deze groep heeft
52% de hulp ingeroepen van zowel een logopedist als een
remedial teacher, 20% heeft uitsluitend de hulp ingeroepen
van een remedial teacher en 22% uitsluitend de hulp van een
logopedist (zie Tabel 5.1). Uit de tabel komt verder naar
voren dat slechts een klein percentage van de leerkrachten de
hulp heeft ingeroepen van leerkrachten voor onderwijs in de
eigen taal en cultuur (OETC) of leerkrachten voor niet-Nederlandstalige leerlingen (NNT). Deze resultaten zijn geheel in
overeenstemming met de gegevens uit hoofdstuk 2. In dat
hoofdstuk is namelijk naar voren gekomen dat deze leerkrachten slechts aan een gering percentage van de scholen verbonden zijn. Tevens is aan de leerkrachten gevraagd aan te geven
of de ingeroepen hulp bestond uit:
(a)- een serie aanwijzingen met betrekking tot instructielessen (en/of oefenstof) die de leerkracht zelf aan de
leerlingen moest aanbieden of
(b)- een serie instructielessen die één of meer specialisten
aan de leerling(en) hebben aangeboden.
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Tabel 5.1: Percentage leerkrachten (n=94) dat de hulp heeft
ingeroepen van een logopedist, een remedial
teacher, een leerkracht voor onderwijs aan nietNederlandstalige leerlingen (NNT) en/of een
leerkracht voor onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC)

-

remedial teacher
logopedist
remedial teacher én logopedist
remedial teacher, logopedist én
leerkracht OETC
remedial teacher, logopedist én
leerkracht NNT
remedial teacher,
leerkracht NNT én leerkracht OETC
logopedist, én leerkracht NNT

20%
22%
52%
2%
1%

Uit de antwoorden op deze vraag (zie Tabel 5.2) komt naar
voren dat het merendeel van de specialisten de gevraagde hulp
aan de leerlingen aanbiedt. Slechts een klein percentage van
de hulp (7%) bestond uit een serie instructielessen (en/of
oefenstof) die was samengesteld door specialisten maar die
door de leerkracht aan de leerling(en) werd aangeboden. Deze
laatste vorm van hulp heeft het voordeel dat de leerkracht
door de betreffende deskundige (intensief) begeleid wordt bij
het geven van de remediërende hulp waardoor de leerkracht
zelf over meer kennis en vaardigheden gaat beschikken. Hiervan zullen op den duur ook andere leerlingen in de groep
profijt trekken. Zo blijft de hulp aan het individuele kind
niet een marginale activiteit maar kan een aanzet geven tot
verbetering van het (bestaande) onderwijs (zie o.a. Den Dulk
& Van Goor, 1974). Verder komt uit deze tabel naar voren dat
van de 94 leerkrachten die aangeven hulp te ontvangen van één
of meer specialisten, 15% niet aangeeft waar deze hulp uit
bestond.
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Tabel 5.2: Vorm van hulp die leerkrachten van specialisten
krijgen (percentages; n= 94)
A. een serie aanwijzingen
met betrekking tot instructielessen (en/of oefenstof) die
de leerkracht aan de leerling(en)
heeft aangeboden

7%

B. een serie instructielessen die
een of meer specialisten aan
de leerlingen hebben aangeboden

67%

C. een combinatie van A en B

11%

D. niet ingevuld

15%

De leerlingen, voor wie de leerkrachten speciale hulp inschakelen, kampen met problemen aangaande het spreken en luisteren, het technisch en begrijpend lezen en spellen. Voor elk
van deze taalonderdelen roept de leerkracht voor gemiddeld
drie leerlingen hulp in (zie Tabel 5.3).

Tabel 5.3: Aantal leerkrachten dat hulp krijgt van een
deskundige en het gemiddeld aantal leerlingen
voor wie hulp wordt ingeroepen (n=80 1) )
aantal leerkrachten gemiddeld aantal
leerlingen
spreken en luisteren
technisch lezen
begrijpend lezen
spellen

55
58
27
55

3
3
3
4

1) 94 leerkrachten krijgen hulp van één of meer deskundigen,

slechts 80 leerkrachten geven tevens aan voor welke taalonderdelen zij deskundigen hebben ingeschakeld en hoeveel
leerlingen deze hulp ontvangen hebben
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Meer dan de helft (55%) van de (106) leerkrachten in de
Voorstudie PPON-SO schakelt in hun eindgroep deskundige hulp
in voor leerlingen met technisch leesproblemen. Het gemiddeld
aantal van drie leerlingen waarvoor deze hulp wordt ingeroepen lijkt op het oog niet zo veel. Als bedacht wordt dat het
aantal leerlingen in de eindgroep gemiddeld 16.4 leerlingen
bedraagt, betekent dit, dat bijna 20% van de leerlingen
speciale hulp krijgt met betrekking tot het technisch lezen.
Aangaande het spreek-, luister- en spellingonderwijs geeft de
tabel eenzelfde beeld. Meer dan de helft van alle leerkrachten in de Voorstudie PPON-SO (52%) roept de hulp in van
deskundigen voor leerlingen met spreek-, luister- en spellingproblemen. Ook nu komt naar voren dat een flink percentage van de leerlingen uit een eindgroep deze extra hulp
ontvangt, respectievelijk ongeveer 18 en 24%.
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6. ONDERWIJSAANBOD OP TAALONDERDELEN: MONDELING TAALGEBRUIK

6.1. Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een beeld van het onderwijsaanbod met
betrekking tot het spreek- en luisteronderwijs. Achtereenvolgens komen in de verschillende paragrafen de volgende aspecten aan de orde: de tijdbesteding aan spreken en luisteren
(6.2), de rol van de algemene taalmethoden in het spreek- en
luisteronderwijs (6.3), het gebruik van speciale methoden
(6.4), de werkvormen die gehanteerd worden (6.5), de wijze
waarop de leerkrachten de leervorderingen bijhouden (6.6), de
rol van functionele spreektaken én de aandacht die leerkrachten schenken aan inhoudelijke aspecten van het spreek- en
luisteronderwijs (6.7).
6.2 De tijdbesteding aan mondeling taalgebruik
Uit hoofdstuk 4 is een algemeen beeld naar voren gekomen met
betrekking tot de tijdbesteding aan de onderdelen van het
spreek-en luisteronderwijs. Leerkrachten in de eindgroep van
de kernafdeling besteden gemiddeld in doorsnee schoolweken
ruim een kwartier onderwijstijd aan dramatische expressie,
iets meer dan een half uur aan (groeps)discussies en ongeveer
20 minuten aan zowel spreek- als luisteroefeningen. Echter,
een gemiddelde, biedt soms weinig inzicht in de tijdbesteding
van individuele docenten. Wat is namelijk de betekenis van
gemiddeld een kwartier onderwijstijd als een gródt gedeelte
van de leerkrachten er geen tijd aan besteedt? Daarom worden
hieronder de frequentieverdelingen gepresenteerd van de tijdbesteding aan dramatische expressie, groepsdiscussies en
spreek- en luisteroefeningen. In Figuur 6.1 wordt als eerste
de frequentieverdeling weergegeven van de tijdbesteding aan
dramatische expressie.
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Figuur 6.1: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan dramatische expressie
over alle leerkrachten(n=101)
gerniddelde tijdbesteding = 17 minuten
standaardafwijking = 18 minuten
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Het blijkt dat bijna de helft van de leerkrachten (44%) in
doorsnee schoolweken geen tijd besteedt aan dramatische
expressie. Dit betekent natuurlijk niet dat de leerlingen van
deze groep leerkrachten nooit onderwijs krijgen in dit taalonderdeel. Het betekent dat het onderricht niet wekelijks
plaatsvindt. Slechts een klein gedeelte van de leerkrachten
(13%) besteedt aan dramatische expressie in een doorsnee
schoolweek meer dan 40 minuten.
In Figuur 6.2 is de frequentieverdeling getekend van de tijd
die leerkrachten besteden aan het houden van (groeps)discussies en/of groepsgesprekken. Van de leerkrachten in de Voorstudie PPON-SO blijkt 14% geen tijd te besteden aan groepsdiscussies (zie Figuur 6.2). Ook hier moet opgemerkt worden
dat deze leerkrachten slechts aangeven dat zij voor het
houden van groepsgesprekken in doorsnee schoolweken geen tijd
inruimen. Het is heel goed mogelijk dat op speciale momenten
in het schooljaar er aan dit onderdeel relatief veel tijd
wordt besteed. Ruim eenderde van alle leerkrachten (38%)
besteedt aan dit onderdeel meer dan een half uur per week.
Slechts 11% besteedt er meer dan een uur per week aan.
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Figuur 6.2: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan (groeps)gesprekken/
discussies over alle leerkrachten (n=97)
gemiddelde tijdbesteding = 35 minuten
standaardafwijking = 29 minuten
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Uit de verdeling komt naar voren dat het groepsgesprek
slechts in een aantal eindgroepen een dagelijkse gebeurtenis
kan zijn. Helaas hebben we geen inzicht in de doelen die
leerkrachten nastreven in deze gesprekken. We weten niet of
zij gericht zijn op de sociale en emotionele ontwikkeling van
de leerlingen of dat het zogenaamde 'leergesprekken' zijn.
In Figuur 6.3 zien we de frequentieverdeling van de tijdbesteding aan spreekvaardigheid. Naar voren komt dat eenvierde van de leerkrachten aan dit onderdeel geen tijd besteedt.
Deze leerkrachten laten hun leerlingen zelfs niet de traditionele spreekbeurt houden. Uit de verdeling komt verder naar
voren dat 56% van de leerkrachten voor de spreekvaardigheid
maximaal een minuut of 20 de tijd neemt. Bijna de helft van
de leerkrachten (44%) besteedt aan dit onderdeel meer dan 20
minuten.
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Figuur 6.3: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
aan speciale spreekvaardigheidsoefeningen (in
minuten per week) over alle leerkrachten (n= 94)
gemiddelde tijdbesteding = 22 minuten
standaardafwijking = 20 minuten
30

In Figuur 6.4 is de frequentieverdeling van de tijdbesteding
aan luistervaardigheid getekend. Ruim eenderde van de leerkrachten besteedt in doorsnee schoolweken geen tijd aan de
luistervaardigheid van de leerlingen, bijna de helft (48%)
besteedt er tussen de 10 en 30 minuten aan. Deze laatste
resultaten zijn opvallend te noemen omdat in het algemeen de
taalmethoden niet "overlopen" van speciale luistervaardigheidsoefeningen.
Figuur 6.4: De frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding aan luistervaardigheid (in minuten per week)
over alle leerkrachten (n= 94)
gemiddelde tijdbesteding = 19 minuten
standaardafwijking = 19 minuten

0
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6.3 De rol die algemene taalmethoden spelen in het spreeken luisteronderwijs.
Aan de leerkrachten in de eindgroep van de kernafdeling is
gevraagd welke rol de algemene taalmethoden spelen in het
onderwijs dat zij geven in luisteren en spreken (zie Tabel
6.1). De rol van de taalmethoden bij dramatische expressie
blijkt zeer gering te zijn, slechts 11% van de leerkrachten
geeft aan dat de taalmethode bij dit onderdeel een belangrijke of een redelijk belangrijke rol speelt. Ook bij de
overige onderdelen van mondeling taalgebruik is de rol van de
taalmethoden niet zo heel groot. Zowel bij het houden van
groepsdiscussies, als bij het onderwijs in spreken en luisteren blijkt dat niet meer dan 38% van de leerkrachten aangeeft dat de rol van de taalmethode belangrijk of redelijk
belangrijk is.
Uit de resultaten met betrekking tot de tijdbesteding is naar
voren gekomen dat een flink percentage van de leerkrachten
aan sommige onderdelen van het mondeling taalgebruik helemaal
geen tijd besteedt in doorsnee schoolweken. Wij hadden verwacht dat deze leerkrachten het getal 5 zouden omcirkelen,
wat staat voor: deze vraag is niet van toepassing. Dat zij
dat niet hebben gedaan kan erop duiden dat zij zo nu en dan
deze taalonderdelen onderwijzen en dan gebruik maken van de
oefeningen c.q. aanwijzingen in de algemene taalmethoden.
Tabel 6.1: De rol van de algemene taalmethoden met betrekking tot onderwijs in mondeling taalgebruik
(percentage; n=106; 1=belangrijke rol, 2= redelijk belangrijke rol, 3=geringe rol, 4= vrijwel
geen rol, 5=niet van toepassing, 6=niet of foutief ingevuld)
taalonderdeel
dramatische expressie
groepsdiscussies
spreekvaardigheid
luistervaardigheid

1

2

3

4

5

6

2
8
12
10

9
26
24
28

32
27
34
33

49
30
21
19

6
6
6
6

3
3
3
3
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6.4 speciale methoden met betrekkin tot het onderwi's in
mondeling taalgebruik
Naast de algemene taalmethoden kunnen leerkrachten bij het
onderwijs in spreken en luisteren ook gebruik maken van
methoden die speciaal ontwikkeld zijn voor het onderwijs in
deze vaardigheden. Aan de leerkrachten hebben we dan ook gevraagd of ze gebruik maken van dit soort speciale methoden,
tevens is gevraagd of zij de naam van de methode(n) wilden
noteren. Uit de antwoorden is naar voren gekomen dat bijna
eenvijfde van de leerkrachten (19.8%) gebruik maakt van dit
soort methoden, ruim de helft (53.8%) geeft aan geen speciale
methoden te gebruiken bij het onderwijs in spreken en luisteren. Een flink percentage van de leerkrachten in de eindgroep (21.6%) geeft wél aan een methode te gebruiken maar de
namen die zij vervolgens noemen konden wij niet identificeren
als speciale methoden voor het spreken en luisteren; of de
titel was onvindbaar in de leermiddelengids van de Stichting
Leerplan Ontwikkeling (SLO) of het geheel was gewoon niet te
ontcijferen. Slechts een klein percentage van de docenten
(4.7%) heeft deze vraag niet beantwoord.
Van de leerkrachten die aangeven een speciale methode te
gebruiken in het onderwijs in spreken en luisteren (19.8%),
noemt 77% één methode, 23% daarentegen zegt gebruik te maken
van twee methoden. De methoden die genoemd zijn, worden
hieronder weergegeven. Achter de naam van de uitgever staat
tussen haakjes het aantal malen dat de methode door de leerkrachten genoemd is:
-

Het Taalactiveringsprogramma, Malmberg (16)
Het Kringgesprek, Lemniscaat (5)
Luisteren in Meervoud, Malmberg (3)
Spelen met Taal, Malmberg (1)
Taalexpressie, Malmberg (1)

Uit het overzicht komt naar voren dat het 'Taalactiveringsprogramma' relatief veel gebruikt wordt in de eindgroep van
LOM-scholen. Van de 21 leerkrachten die een speciale methode
gebruiken in het spreek- en luisteronderwijs, gebruiken er 16
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het Taalactiveringsprogramma. Dit programma is relatief oud.
De eerste uitgave stamt uit 1971 en het programma wordt sinds
1985 niet meer op de markt gebracht. De stof die in deze
methode aan de orde komt, heeft niet uitsluitend betrekking
op onderdelen van het spreek- en luisteronderwijs maar is
gericht op alle communicatieve aspecten van de taal.
6.5 De werkvormen die gehanteerd worden met betrekking tot

het spreek- en luisteronderwijs
Welke werkvormen hanteren leerkrachten in het algemeen bij
het spreek- en luisteronderwijs? Zij konden dit aangeven door
bij elk van de onderscheiden onderdelen van het mondeling
taalgebruik een van onderstaande werkvormen aan te kruisen:
-

individueel
differentiatie binnen groepsverband
differentiatie buiten groepsverband
klassikaal

In de eerste plaats komt uit Tabel 6.2 naar voren dat een
aantal leerkrachten bij een of meer onderdelen niet één van
bovenstaande categorieën heeft omcirkeld maar verscheidene;
deze leerkrachten zijn in de categorie 'mengvormen'
geplaatst. Dit blijkt vooral op te treden bij het onderdeel
spreken. Zestien procent van de docenten heeft bij het onderdeel spreken meer dan een werkvorm omcirkeld, een aantal
leerkrachten heeft ze zelfs alle vier omcirkeld. In de tweede
plaats valt op dat een groot gedeelte van de leerkrachten
klassikaal les geeft in dramatische expressie, luisteren en
discussiëren, respectievelijk 56, 59 en 77%. Het lijkt erop
dat dit type activiteiten bij uitstek geschikt is om in
groepsverband onderwezen te worden. Opmerkelijk zijn de antwoorden van de docenten die aangeven dit type activiteiten
individueel aan te bieden. Het kan zijn dat de docenten de
vraag niet goed gelezen hebben; aannemelijker is echter dat
zij zo af en toe met een leerling in een discussie verwikkeld
raken en daarom de werkvorm 'individueel' omcirkeld hebben.
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Een groot gedeelte van de leerkrachten (33%) zegt bij het
spreekonderwijs een individuele werkvorm te hanteren. Waarschijnlijk laten deze leerkrachten hun leerlingen een spreekbeurt houden. Tenslotte valt op dat 17% van de leerkrachten
deze vraag niet van toepassing acht bij dramatische expressie.
Tabel 6.2:

De werkvormen die leerkrachten hanteren met betrekking tot het onderwijs in dramatische expressie (1), luisteren (2), spreken (3), en discussiëren (4) (percentage; n=106)

gehanteerde
werkvormen

taalonderdelen:
(1)

(2)

(3)

(4)

-

2
14

6
20

33
16

2
9

-

individueel
differentiatie binnen
groepsverband
differentiatie buiten
groepsverband
klassikaal
mengvormen
niet van toepassing
niet ingevuld

4
56
5
17
3

59
14
3
-

28
18
4
1

77
6
7
-

6.6 Het bijhouden van de leervorderingen met betrekking tot
het spreek- en luisteronderwijs
Op welke wijze houden de leerkrachten de vorderingen bij die
de leerlingen maken? Deze vraag wordt hieronder aan de orde
gesteld. Aan de leerkrachten is namelijk deze vraag gesteld:
Houdt u dit leerjaar de vorderingen bij
met betrekking tot de spreek- en
luistervaardigheid van een groot deel
van uw leerlingen?

1. ja
2. nee

Zo ja, kunt u hieronder in het kort omschrijven
hoe en hoe vaak u dit doet?
De meeste leerkrachten houden de leervorderingen bij met
betrekking tot het spreek- en luisteronderwijs (56.8%).
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Echter, 38.7% van de docenten zegt dit niet te doen en 5.5%
vult deze vraag niet in. Dat een zo grote groep leerkrachten
aangeeft dat zij de leervorderingen niet bijhoudt is opvallend te noemen. Een mogelijke verklaring is dat in veel
taalmethoden het spreek- en luisteronderwijs op een weinig
methodische wijze aan de orde komt. Van een duidelijke opbouw
is veelal geen sprake. Ook ontbreken in de meeste 'handleidingen' suggesties met betrekking tot de wijze waarop de
leerkracht de vorderingen zou kunnen bijhouden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld spelling en grammatica waar
controle en herhalingsoefeningen schering en inslag zijn. Dat
het bijhouden van de leervorderingen geen eenvoudige zaak is,
komt naar voren uit de antwoorden op het tweede gedeelte van
de vraag: hoe en hoe vaak houdt u de vorderingen bij. Er is
getracht de antwoorden van de leerkrachten te rubriceren in
een beperkt aantal categorieën. Dit was echter niet mogelijk. De antwoorden waren daarvoor te divers. Hieronder
worden er een aantal weergegeven:
- in de vorm van een cijfer iedere drie maanden
- waardeoordeel omtrent:
a schriftelijke opbouw
b uitvoering: opbouw verhaal (inleiding, inhoud, slot) en
taalgebruik
- met cijfers en korte opmerkingen noteren zodat ik bij de
volgende keer extra aandacht voor die punten kan vragen
- het becijferen van spreekbeurten + het maken van korte
aantekeningen
- heb zelf een klapper waarbij ik kort wat noteer en ten
slotte het geheel beoordeel met een cijfer, ik doe dit
altijd zol
- 3x per jaar bij rapport eigen indruk over functioneren in
alle lessen waarbij op deze vaardigheden een beroep wordt
gedaan
Het cijfers geven voor spreekbeurten komt regelmatig terug in

de antwoorden. Echter, wat nu precies becijferd wordt, is uit
de antwoorden niet op te maken.
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6.7. De rol van functionele spreektaken en de aandacht die
leerkrachten schenken aan inhoudelijke aspecten van het
spreek- en luisteronderwijs
Heel regelmatig vertellen leerlingen in de eindgroep over hun
eigen ervaringen, ook praten ze vaak in groepsverband over
een thema of onderwerp (zie Tabel 6.3). In paragraaf 5.2 is
naar voren gekomen dat een groot deel van de leerkrachten in
doorsnee schoolweken aan groepsdiscussies/gesprekken enige
tijd besteedt. Dat de hierboven genoemde taken regelmatig
geoefend worden, wekt dan ook geen verwondering. Het zijn
echter de meer traditionele spreeksituaties waar de leerlingen voor geplaatst worden.
Tabel 6.3: Functionele taken die in eindgroep van LOM-scholen geoefend worden (mediane waarden; n=106;
1=nooit, 2=bijna nooit, 3=af en toe, 4=vaak,
5=bijna altijd, 6=altijd)

a. Een concrete zaak mondeling
beSchrijven: b.v. een huis
b. Een gebeurtenis mondeling rapporteren: b.v. het snel en nauwkeurig
melden van een ongeval
c. Het mondeling opvragen van infortie: b.v.het opvragen van informabij de N.S.
d. Een concrete zaak uitleggen: b.v.
hoe een spin zijn web weeft of hoe
je een nieuw spel moet spelen
e. Een spreekbeurt houden
f. Het navertellen van een verhaal
g. De essentie weergeven van een mededeling
h. Het vertellen van eigen ervaringen in
groeps-/klasseverband
i. Het praten over een thema of onderwerp
in groeps-/klasseverband

2.8
3.0
2.3
3.2
3.6
3.8
3.7
4.7
4.3

Veel minder frequent voorkomende spreektaken zijn:
- het mondeling opvragen van informatie, bijvoorbeeld bij de
Nederlandse Spoorwegen
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- het mondeling beschrijven van een concrete zaak, bijvoorbeeld een huis
- het rapporteren van een gebeurtenis zoals bijvoorbeeld het
melden van een ongeval
Deze practische, functionele taken worden slechts af en toe
geoefend. In de algemene taalmethoden komen deze oefeningen
(bijna) niet voor. In de methoden die speciaal gericht zijn
op het spreek- en luisteronderwijs zijn relatief gezien meer
functionele spreektaken opgenomen. Deze specifieke methoden
worden echter door slechts een gering aantal leerkrachten in
de eindgroep gebruikt.
Leerkrachten in de Voorstudie PPON-SO leren hun leerlingen af
en toe zich te oriënteren op een spreektaak (mediane waarde
3.4; schaal loopt van 1= nooit tot en met 6=altijd). De
oriëntatiefase bestaat eruit dat leerkrachten voorafgaand aan
een spreektaak leerlingen aandacht leren schenken aan:
a. wat wil ik vertellen
b. aan wie wil ik iets vertellen
c. hoe moet ik, gelet op a en b, de mededeling vertellen
Dit betekent dat de leerlingen slechts af en toe speciale instructie krijgen in het taalonderdeel spreken en dat de tijd
die eraan besteed wordt vooral opgaat aan het laten oefenen
op zich. Nog minder aandacht schenken leerkrachten in de
eindgroep van het LOM-onderwijs aan het evalueren van uitgevoerde spreektaken, met andere woorden of de inhoud van wat
de spreker wilde vertellen wel bij de luisteraar(s) is overgekomen (mediane waarde 2.8; schaal loopt van 1=nooit tot en
met 6=altijd). Dat de leerkrachten aan het oriënteren op, en
het evalueren van spreektaken weinig aandacht schenken is
enigszins te betreuren, doch op zich niet verwonderlijk. Het
zijn namelijk didactische principes die onder invloed van de
russische leerpsychologen hun intrede hebben gedaan in het
rekenonderwijs en blijkbaar nog niet of nauwelijks worden
toegepast in het onderwijs in spreken.
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Naast de vragen met betrekking tot het leren oriënteren op en
evalueren van spreektaken is aan de leerkrachten gevraagd hoe
vaak zij aandacht hebben geschonken aan een aantal inhoudelijke aspecten van spreektaken. Tevens is gevraagd hoe vaak
zij deze inhoudelijke aspecten beoordelen. De resultaten
worden in Tabel 6.4 weergegeven. Naar voren komt dat de leerkrachten vooral letten op de verstaanbaarheid, het spreektempo en de mimiek van de leerlingen en relatief minder
aandacht schenken aan de publieksgerichtheid van de spreker
en de spreekhouding. Deze aspecten worden relatief gezien ook
minder frequent beoordeeld.
Tabel 6.4: De aandacht aan (1) en de beoordeling van (2)
inhoudelijke aspecten van spreektaken (mediane
waarden; n=106; 1=nooit, 2=bijna nooit, 3=af en
toe, 4=vaak, 5=bijna altijd, 6=altijd)
Aspecten van spreken

inhoud, samenhang, indeling
publieksgerichtheid, spreekhouding
stijl en woordgebruik
verstaanbaarheid, spreektempo, mimiek

aandacht
(1)
3.6
3.1
3.2
3.9

beoordeling
(2)
3.6
3.1
3.0
3.9
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7.

ONDERWIJSAANBOD OP TAALONDERDELEN: LEZEN

7.1

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een beeld van het onderwijsaanbod met
betrekking tot het taalonderdeel lezen. Achtereenvolgens
komen in de verschillende paragrafen de volgende aspecten aan
de orde: de tijdbesteding aan de verschillende vormen van
lezen (7.2), de rol van algemene taalmethoden in het leesonderwijs (7.3), het gebruik van speciale methoden (7.4), de
werkvormen die gehanteerd worden (7.5), de wijze waarop de
leerkrachten de leesvorderingen bijhouden (7.6), de frequentie waarmee functionele leesteken geoefend worden en de
aandacht die leerkrachten schenken aan inhoudelijke aspecten
van het leesonderwijs (7.7).
7.2

De tijdbestedinq aan lezen

Uit hoofdstuk 4 is een algemeen beeld naar voren gekomen met
betrekking tot de tijdbesteding aan het onderdeel lezen.
Leerkrachten in de eindgroep van de kernafdeling besteden
gemiddeld -in doorsnee schoolweken- ruim een uur en een
kwartier aan technisch, bijna een uur aan begrijpend, een
krap half uur aan studerend lezen en een dik half uur aan
vrij lezen. Aan het leren hanteren van een woordenboek,
encyclopedie of bijvoorbeeld een spoorboekje wordt ongeveer
een kwartier onderwijstijd besteed. Echter, uit hoofdstuk 4
is naar voren gekomen dat de spreiding tussen de leerkrachten
groot is. Een gemiddelde, berekend over alle leerkrachten,
verschaft daarom geen helder inzicht in de tijdbesteding van
individuele leerkrachten. Daarom presenteren we de frequentieverdelingen van de tijdbesteding aan de verschillende
onderdelen van het vak lezen. In Figuur 7.1 wordt als eerste
de frequentieverdeling weergegeven van de tijdbesteding aan
technisch lezen.
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Figuur 7.1:

Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan technisch lezen over
alle leerkrachten (n=96)

gemiddelde tijdbesteding = 78 minuten
standaardafwijking = 47 minuten
33
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Slechts een klein percentage van de leerkrachten besteedt in
doorsnee schoolweken geen onderwijstijd aan technisch lezen.
Ruim de helft van de leerkrachten (53%) geeft tussen de 20 en
60 minuten les in technisch lezen. Een grote groep leerkrachten (56%) besteedt dus minder tijd aan technisch lezen dan
het 'gemiddelde' van 78 minuten. Ruim eenvierde van alle
leerkrachten (27%) geeft wekelijks 1 á 2 uur les, 16% zelfs
meer dan twee uur.
In Figuur 7.2 is de frequentieverdeling getekend van de
tijdbesteding aan het onderdeel begrijpend lezen. Een groot
gedeelte van de leerkrachten (58%) besteedt aan begrijpend
lezen tussen de 40 en 60 minuten. Het gemiddelde van 52
minuten weerspiegelt heel goed de tijdbesteding van de groep
als totaal. Een klein deel van de leerkrachten (7%) geeft
geen les in dit onderdeel. We hebben onderzocht of deze
leerkrachten misschien relatief veel tijd besteden aan een
vergelijkbare vorm van lezen: studerend lezen. Dit is niet
het geval. Zes van de zeven leerkrachten die geen les geven
in begrijpend lezen, besteden ook geen tijd aan studerend
lezen.
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In Figuur 7.3 is de frequentieverdeling getekend van de

tijdbesteding aan studerend lezen. Ongeveer de helft van de
leerkrachten in de eindgroep van de kernafdeling (49%) geeft
géén les in studerend lezen of zij besteden hier heel weinig
tijd aan, maximaal een minuut of 20. Ook blijkt dat slechts
een kleine groep leerkrachten (4%) wekelijks meer dan één uur
onderwijstijd besteedt aan dit onderdeel.
Figuur 7.2:

Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan begrijpend lezen over
alle leerkrachten (n=96)

gemiddelde tijdbesteding = 52 minuten
standaardafwijking = 28 minuten
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Figuur 7.3: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan studerend lezen over
alle leerkrachten (n=96)
gemiddelde tijdbesteding = 24 minuten
standaardafwijking = 27 minuten
40
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De frequentieverdeling van de tijd die besteed wordt aan het
leren hanteren van een spoorboekje, encyclopedie of woor-
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denboek is te zien in Figuur 7.4. Eenderde van de leerkrachten zegt hieraan - in doorsnee schoolweken - geen tijd te besteden. Een klein deel van de leerkrachten (7%) besteedt er
wekelijks meer dan 40 minuten aan. Waarom zoveel leerkrachten
wekelijks géén tijd aan het leren hanteren van een woordenboek, encyclopedie of spoorboekje besteden, weten we niet.
Het kan zijn dat deze vaardigheden in eerdere leerjaren
stelselmatig onderwezen zijn of dat de leerkrachten bij
andere 'vakken' hier aandacht aan schenken, bijvoorbeeld bij
wereldoriëntatie.
Figuur 7.4: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan het leren lezen van een
spoorboekje, encyclopedie of woordenboek over
alle leerkrachten (n=97)
gemiddelde tijdbesteding = 16 minuten
standaardafwijking = 15 minuten
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We hebben onderzocht of de tijdbesteding aan technisch lezen
samenhang vertoont met de tijdbesteding aan andere vormen van
lezen; met andere woorden indien een leerkracht relatief véél
tijd besteedt aan technisch lezen, besteedt de leerkracht dan
ook veel tijd aan bijvoorbeeld begrijpend lezen. De samenhangen zijn berekend met behulp van Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten. De resultaten staan in Tabel 7.1. Naar voren
komt dat de samenhang tussen de leesonderdelen in het algemeen (zeer) zwak is, zowel positief als negatief; de rangcorrelaties variëren tussen de -.07 (technisch en begrijpend
lezen) en .30 (begrijpend en studerend lezen). Echter, sterke
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negatieve correlatiecoëfficiënten komen ook niet voor. Dit
duidt erop dat als leerkrachten veel tijd besteden aan één
bepaald onderdeel van het vak lezen zij deze tijd niet van
andere onderdelen 'afhalen'.
Tabel 7.1.: Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten tussen de

tijdbesteding aan technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL), studerend lezen (STUD), het
leren lezen van een spoorboekje, encyclopedie of
woordenboek (SPOOR) (n=93)
TL

TL
BL
STUD
SPOOR

7.3

1.00
-.07
-.08
.12

BL

STUD

SPOOR

1.00
.30
.05

1.00
.21

1.00

De rol die algemene taalmethoden spelen in het
leesonderwijs

Aan de leerkrachten hebben we gevraagd of de algemene taalmethoden een rol spelen in het onderwijs dat zij geven in de
verschillende onderdelen van het vak lezen (zie Tabel 7.2).
Naar voren komt dat de taalmethoden in het leesonderwijs een
redelijk belangrijke plaats innemen. Zo zegt 62% van de
leerkrachten dat de rol van de taalmethode bij begrijpend
lezen belangrijk of redelijk belangrijk is, ruim de helft
(56%) zegt dit met betrekking tot het leren hanteren van een
woordenboek of encyclopedie. Bij studerend en technisch lezen
liggen deze percentages iets lager, respectievelijk 45 en
43%. Dat de taalmethoden in het begrijpend leesonderwijs een
belangrijke plaats innemen is begrijpelijk. In bijna elke
methode komen namelijk leesteksten voor met daarbij een
aantal vragen en opdrachten. Ook het feit dat een flink
aantal docenten aangeeft dat de taalmethode een (redelijk)
belangrijke rol speelt in de lessen die zij geven in het
leren hanteren van een woordenboek of encyclopedie wekt geen
verwondering. Leerkrachten zullen met name het woordenboek
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gebruiken bij oefeningen die betrekking hebben op de betekenis van taal, bijvoorbeeld het zoeken van synoniemen, tegenstellingen en/of spreekwoorden. De leerkrachten die géén
taalmethoden gebruiken hebben bij deze vragen het getal 5
omcirkeld, hetgeen staat voor 'niet van toepassing'.
Tabel 7.2: De rol van de algemene taalmethoden in het leesonderwijs (percentages; n=106; 1=belangrijke rol,
2=redelijk belangrijke rol, 3= geringe rol, 4=
vrijwel geen rol, 5= niet van toepassing, 6= niet
ingevuld)
onderdeel:
technisch lezen
begrijpend lezen
studerend lezen
het leren hanteren
van een woordenboek/
encyclopedie

1

2

3

4

5

6

12
36
18

31
26
27

30
22
28

16
9
17

6
6
6

5
3
3

17

39

23

10

6

6

7.4 Speciale methoden met betrekking tot het onderwijs in
lezen
Aan de leerkrachten is gevraagd of zij in het leesonderwijs
gebruik maken van speciale leesmethoden en of zij de naam van
de methode(n) wilden noteren. Uit de reacties van de leerkrachten komt naar voren dat 66% van de leerkrachten tenminste één technisch leesmethode gebruikt, 5.6% geeft wel aan
een methode te gebruiken maar de namen die zij noemden,
konden wij aan de hand van de leermiddelengids van de SLO
niet identificeren als een technisch leesmethode, 17.9% van
de leerkrachten zegt géén methode te gebruiken en 9.4% van de
leerkrachten vulde de vraag niet in.
Van de leerkrachten (66%) die aangeven een methode te gebruiken in het technisch leesonderwijs, noemt 82% één naam, 15%
noemt twee namen en 3% van de leerkrachten noemt er drie. De
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methoden die genoemd zijn, worden hieronder weergegeven.
Achter de naam van de uitgever staat tussen haakjes het
aantal malen dat de methode door de leerkrachten is genoemd.
- Leesboekjes die zijn ingedeeld volgens de AVI- of BRUScriteria (59)
Correct Leren Lezen, Zwijsen (5)
Zoeklicht, Zwijsen (5)
Veilig Leren Lezen, Zwijsen (4)
Non Stop Serie 1 t/m 4, M. Stenvert en Zoon B.V. (2)
Stenverts Leespakket 3, M. Stenvert en Zoon B.V. (2)
- Stenverts Leespakket 4, M. Stenvert en Zoon B.V. (2)
- Aktief Lezen, Dijkstra (2)
- De Leeskraam, Dijkstra (1)
Letterstad, Wolters-Noordhoff (1)
Naar voren komt dat de meeste leerkrachten in het technisch
leesonderwijs leesboekjes gebruiken die zijn ingedeeld volgens AVI- of BRUS-criteria. Deze leerkrachten hebben echter
niet aangegeven welke leesserie(s) of leesboeken zij hanteren, andere leerkrachten daarentegen wel: Non Stop Serie 1
t/m 4, Stenverts Leespakket 3 en 4 of De Leeskraam. Opmerkelijk is dat vier leerkrachten aangeven Veilig Leren Lezen te
gebruiken. Dit is namelijk een methode voor het aanvankelijk
leesonderwijs. De vier leerkrachten noemen naast deze methode
geen andere namen. Letterstad is ook een methode voor het
aanvankelijk leesonderwijs. De leerkracht die deze methode
noemt, gebruikt echter ook leesboekjes die zijn ingedeeld
volgens AVI- of BRUS-criteria. Zoeklicht, uitgegeven door
Zwijsen, is een serie leesboekjes voor kinderen met leesmoeilijkheden.
Naast een methode voor het technisch lezen gebruikt 35% van
de leerkrachten een speciale methode voor het onderwijs in
begrijpend lezen, 18% gebruikt twee methoden en 5.4% gebruikt
er drie. Bijna eenvijfde deel van de leerkrachten (17%) zegt
geen gebruik te maken van een methode en 4.7% van de leerkrachten beantwoordt de vraag niet. De overige leerkrachten
(19.9%) geven wel aan een speciale methode te gebruiken maar
de namen die zij noemen konden wij niet identificeren als een
begrijpend leesmethode; 7% noemt namelijk een serie leesboekjes die in het algemeen gebruikt worden voor onderwijs in
technisch lezen, 5.7% noemt de naam van een algemene taalme-
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thode en 7.5% noemt een naam die zo onvolledig was dat wij
deze niet 'terugvonden' in de leermiddelengids van de SLO.
Hieronder geven we een overzicht van de methoden die door de
leerkrachten genoemd zijn. Achter de naam van de uitgever
staat tussen haakjes de frequentie waarmee de methode door de
leerkrachten genoemd is.
-

Met Inzicht Leren Lezen, Zwijsen (18)
Leeswerk-Begrijpend Lezen, Malmberg (11)
Gebruiksboeken voor het Basisonderwijs, Dijkstra (10)
Moderne Leesvormen, Malmberg (10)
Begrijpend Lezen op Individuele Grondslag, Malmberg (6)
Stillezen met Meerkeuzevragen, Malmberg (5)
De Leesmarkt, Dijkstra (4)
Aktief Lezen, Dijkstra (4)
Studerend Lezen, Malmberg (3)
Lezen om te Weten, de Ruiter (3)
Drukwerk, Ten Brink (3)
Begrijpend Lezen, Dijkstra (3)
Een Eerste Stap op het Studiepad, Kok Educatief (2)
Denkwerk 1 en 2, Dijkstra (1)
Eerst Denken.... Dan Kiezen, Kok Educatief (1)
Nieuwe Leesvormen, Wolters-Noordhoff (1)

De methode Met Inzicht Leren Lezen wordt het meest gebruikt
in de eindgroep van de kernafdeling van LOM-scholen. Deze methode is relatief oud (eerste druk 1973) en bestaat uit een
A-serie en een B-serie. In de A-serie ligt het accent op
begrijpend lezen: het herkennen van de hoofdgedachte of het
achterhalen van de volgorde van de gebeurtenissen. In de Bserie krijgt het studerend lezen speciale aandacht: het
zoeken van informatie in een atlas of tabel en bijvoorbeeld
het hanteren van een woordenboek of encyclopedie. Geen van de
leerkrachten heeft echter aangegeven welke serie zij in hun
eindgroep gebruiken. De methode Leeswerk-Begrijpend Lezen is
sinds kort op de markt (1985) en wordt, relatief gezien, veel
gebruikt. De methoden Aktief Lezen en de Leesmarkt zijn niet
uitsluitend geschreven voor het onderwijs in begrijpend
lezen, zij kunnen ook gebruikt worden bij andere vormen van
leesonderwijs zoals technisch, voordrachts-, groeps- of
bijvoorbeeld forumlezen.
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7.5 De werkvormen die gehanteerd worden met betrekking tot
het leesonderwijs
Welke werkvormen hanteren leerkrachten in het algemeen bij
het leesonderwijs? Zij konden dit aangeven door bij elk van
de onderscheiden leesvormen één van onderstaande werkvormen
te omcirkelen:
-

individueel
differentiatie binnen groepsverband
differentiatie buiten groepsverband
klassikaal

De resultaten staan in Tabel 7.3. In de eerste plaats valt
uit de tabel op te maken dat een flink percentage van de
leerkrachten meer dan één werkvorm hanteert bij de diverse
vormen van lezen; 19% van de leerkrachten heeft namelijk meer
dan één werkvorm bij technisch lezen omcirkeld en 18% heeft
dit gedaan bij begrijpend lezen. We hebben gekeken of de
leerkrachten die meer dan één werkvorm omcirkelen bij technisch lezen dit ook doen bij de andere leesvormen. Dit is in
het algemeen het geval. Van de 20 leerkrachten geeft 75% aan
dit ook te doen bij begrijpend lezen, 45% bij studerend lezen
en 40% bij het leren hanteren van een spoorboekje, encyclopedie of woordenboek. Verder valt op dat 12% van de leerkrachten met betrekking tot studerend lezen het getal 5 heeft
omcirkeld wat betekent dat deze vraag niet op hen van toepassing is. Het merendeel van deze leerkrachten (77%) besteedt
aan dit onderdeel in doorsnee schoolweken ook geen tijd.
Echter, een grote groep leerkrachten (33%) geeft ook niet
wekelijks les in het leren hanteren van een spoorboekje,
encyclopedie of woordenboek en deze leerkrachten hebben met
betrekking tot dat onderdeel wél aangegeven welke werkvorm
zij hanteren. Dit wijst erop dat deze leerkrachten waarschijnlijk wel, zij het niet wekelijks, tijd inruimen voor
het leren hanteren van een woordenboek of encyclopedie en dat
de groep leerkrachten die aangeeft geen tijd te besteden aan
studerend lezen, deze lessen ook daadwerkelijk niet aanbieden
aan hun leerlingen.
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De meeste leeslessen die de leerkrachten geven, worden uitsluitend aan de 'eigen' leerlingen (van hun eindgroep) aangeboden; de werkvorm differentiatie buiten groepsverband werd
namelijk door slechts een beperkt percentage van de leerkrachten aangekruist. Deze werkvorm wordt door 16% van de
leerkrachten gehanteerd bij het onderwijs in technisch lezen
en door 11% bij het onderdeel begrijpend lezen. Daarbij komt
dat het merendeel van de leerkrachten die bij het begrijpend
lezen de werkvorm differentiatie buiten groepsverband hanteren, dit ook doet bij het technisch lezen (83%).
Tabel 7.3:

De werkvormen die leerkrachten
hanteren met
betrekking tot het onderwijs in technisch lezen
(1), begrijpend lezen (2), studerend lezen (3),
en het leren hanteren van een spoorboekje, encyclopedie of woordenboek (4) (percentages; n=106)

gehanteerde
werkvormen

taalonderdelen

individueel
differentiatie
binnen groepsverband
differentiatie
buiten groepsverband
klassikaal
mengvormen
niet van toepassing
niet ingevuld

(2)

(3)

(4)

23

30

24

23

29

28

28

18

16

11

3

2

12
19
1
1

11
18
1

18
13
12
2

40
16
1
1

(1)

Het merendeel van de leerkrachten die bij begrijpend lezen de
werkvorm differentiatie buiten groepsverband hanteren doet
dit ook bij technisch lezen. We vroegen ons af of de werkvormen die de leerkrachten hanteren bij de verschillende vormen
van lezen over het algemeen met elkaar overeenstemmen (zie
Tabel 7.4). Uit de resultaten komt naar voren dat de werkvormen die de leerkrachten hanteren met betrekking tot begrijpend en technisch lezen een zekere mate van samenhang verto-
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nen. Dit betekent dat als een leerkracht bij technisch lezen
een individuele of klassikale werkvorm gebruikt, deze werkvorm veelal ook gehanteerd wordt bij het onderdeel begrijpend
lezen. Bij de overige onderdelen van het vak lezen is deze
overeenstemming niet zo duidelijk aanwezig.
Tabel 7.4: Samenhang tussen de werkvormen die leerkrachten
hanteren met betrekking tot het technisch lezen
(TL), begrijpend lezen (BL), studerend lezen
(STUD) en het leren hanteren van een spoorboekje,
encyclopedie of woordenboek (SPOOR) (Cramers'V)
TL
TL
BL
STUD
SPOOR

1.00
.59
.38
.27

BL

1.00
.33
.26

STUD

1.00
.36

SPOOR

1.00

7.6 Het bijhouden van de leervorderingen
Op welke wijze(n) houden de leerkrachten de leervorderingen

bij met betrekking tot het technisch en begrijpend lezen én
hoe vaak doen ze dat? In de vragenlijst werden vier manieren
onderscheiden die leerkrachten vaak gebruiken om de leervorderingen bij te houden, namelijk door middel van:
A. waarnemingen die de leerkracht doet tijdens het onderwijsleerproces en het nakijken;
B. een noteringssysteem waarin de leerkracht b.v. wekelijks
bijhoudt hoeveel opdrachten de leerlingen hebben gemaakt
en wat hun leervorderingen zijn;
C. toetsen die behoren bij een specifiek omschreven subdoel
van het taalonderwijs b.v. als afsluiting van een reeks
lessen met betrekking tot een specifiek spellingprobleem.
Deze toetsen kunnen deel uitmaken van een methode (leergang) maar kunnen ook door de leerkracht of de collega's
zijn samengesteld;
D. algemene toetsen die niet behoren bij een specifiek omschreven subdoel van het taalonderwijs (b.v. de CITO-toets
voor technisch lezen).
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Leerkrachten kunnen natuurlijk meer dan één van bovengenoemde
vormen naast elkaar gebruiken. Daarom werd aan de leerkrachten gevraagd de letter(s) in te vullen die zij van toepassing
achten en achter de letter(s) te schrijven hoe vaak zij deze
'methode(n)' gebruiken voor het bijhouden van de leesvorderingen, bijvoorbeeld:
technisch lezen methode A 1 maal per week
methode D 1 maal per jaar
Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal wijzen
waarop de leerkrachten de leervorderingen bijhouden met
betrekking tot het begrijpend en technisch lezen (zie Tabel
7.5). Naar voren komt dat 47% van de leerkrachten twee en 11%
zelfs drie manieren hanteert om de leervorderingen van de
leerlingen bij te houden. Slechts een klein percentage van de
leerkrachten (4%) houdt de vorderingen met betrekking tot
technisch lezen niet bij. Dit zijn echter niet de leerkrachten die aangeven wekelijks géén onderwijstijd te besteden aan
technisch lezen (zie 7.2).
Het aantal wijzen waarop de leerkrachten de leervorderingen
bijhouden, lijkt met betrekking tot technisch en begrijpend
lezen met elkaar samen te hangen (Cramers'V = .45). Van de
leerkrachten die op één manier de vorderingen op het gebied
van het technisch lezen bijhouden, blijkt 69% dit ook op één
manier te doen voor begrijpend lezen. Van de leerkrachten die
de technisch leesvorderingen op twee manieren in de gaten
houden, doet 62% dit ook op twee manieren voor begrijpend
lezen. Met betrekking tot drie manieren is dit percentage
58%. Net zoals bij de werkvormen die leerkrachten hanteren
bij de verschillende leesonderdelen wijst dit erop dat leerkrachten een zekere mate van systematiek hanteren in het
onderwijs dat zij geven.
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Tabel 7.5: Het aantal wijzen waarop de leerkrachten de
leervorderingen bijhouden met betrekking tot
technisch en begrijpend lezen (in percentages;
n=106)
technisch lezen
géén
een
twee
drie
niet ingevuld

begrijpend lezen

4
37
47
11
1

44
43
12
1

In Tabel 7.6 wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop
leerkrachten de leesvorderingen bijhouden tijdens het schooljaar, met andere woorden hoe de leerkrachten dit doen. Een
groot deel van de leerkrachten geeft aan dat zij de leervorderingen van zowel het technisch als het begrijpend lezen
bijhouden aan de hand van algemene toetsen. Deze toetsen
worden een keer per jaar afgenomen (modus). Ook komt naar
voren dat (bijna) de helft van de leerkrachten tijdens de
lessen in begrijpend en technisch lezen in de gaten houdt,
hoe het staat met de leervorderingen van de leerlingen. De
modale waarde is voor technisch lezen driemaal per week, voor
begrijpend lezen eenmaal per week. Ruim eenkwart van de leerkrachten houdt de leervorderingen bij aan de hand van een
noteringssysteem of aan de hand van subdoeltoetsen. De modale
waarde is, voor zowel technisch als begrijpend lezen, voor de
subdoeltoetsen eenmaal per drie maanden, voor het noteringssysteem eenmaal per week.
Tabel 7.6: Het bijhouden van de leervorderingen (percentages; n=106)
technisch lezen begrijpend lezen
de leeslessen zelf
een noteringssysteem
subdoeltoetsen
algemene toetsen

49
25
26
63

54
31
27
54
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7.7. De aandacht die leerkrachten schenken aan inhoudelijke
aspecten van het leesonderwijs
Heel regelmatig lezen de leerlingen uit leerboeken of kranten
over aardrijkskunde, geschiedenis of biologie (zie Tabel
7.7). Leerlingen leren echter veel minder vaak met een formulier werken. Dit soort opdrachten staan ook niet zo vaak in
de algemene taalmethoden.
Tabel 7.7: Functionele leestaken die in de eindgroep geoefend wonden (mediane waarden; n=106; 1=nooit,
2=bijna nooit, 3=af en toe, 4=vaak, 5=bijna
altijd, 6=altijd)
a. raadplegen; het raadplegen van
naslagwerken, b.v. een telefoon-,
radio- of t.v.-gids

3.1

b. snel informatie zoeken; b.v. het
gebruiken van de inhoudsopgave
van boeken

3.4

c. studerend lezen; b.v. teksten uit
leerboeken of kranten kunnen
lezen

3.9

d. het lezen van formulieren; b.v.
eenvoudige formulieren lezen en
invullen

2.4

Aan de leerkrachten hebben we ook gevraagd of zij hun leerlingen leren zich te oriënteren op begrijpend leestaken. Deze
oriëntatie gaat vooraf aan het beantwoorden van de vragen van
de tekst en kan bestaan uit:
-

het bepalen van het onderwerp van de tekst
het door de leerling laten verwoorden van de strekking van
de tekst.

Uit de resultaten komt naar voren dat de leerkrachten frequent aandacht schenken aan een oriëntatiefase met betrekking
tot begrijpend leestaken (mediane waarde 3.9; schaal loopt
van 1=nooit tot en met 6=altijd). Daarbij komt dat de ge-
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maakte opdrachten achteraf regelmatig met de leerkracht
besproken worden (mediane waarde van 4.2; schaal loopt van
1=nooit tot en met 6=altijd). In de nabespreking kan de
leerkracht bijvoorbeeld vragen of de leerlingen de letterlijke betekenis en de bedoeling van de schrijver begrepen
hebben.
Tot slot hebben we aan de leerkrachten gevraagd of zij aandacht besteden aan een aantal inhoudelijke aspecten van
begrijpend en technisch lezen (zie Tabel 7.8). Naar voren
komt dat leerkrachten vaak aandacht schenken aan het begrijpen van de letterlijke tekst en aan het begrijpen van betekenissen die niet letterlijk zijn terug te vinden. Minder
frequent besteden de leerkrachten tijd aan het beoordelen van
de tekstinhoud. Het foutloos lezen van een tekst en het
letten op de leestekens zijn centrale aandachtspunten van de
leerkrachten bij het technisch lezen.
Tabel 7.8: De aandacht die leerkrachten schenken aan inhoudelijke aspecten met betrekking tot het technisch
en begrijpend leesonderwijs (mediane waarden;
n=106; 1=nooit, 2=bijna nooit, 3=af en toe,
4=vaak, 5=bijna altijd, 6=altijd).

begrijpend lezen
- het begrijpen van de letterlijke tekst
- het begrijpen van de betekenis die
niet letterlijk is terug te vinden
- het beoordelen van de tekstinhoud

4.4
4.0

technisch lezen
- het foutloos lezen van de tekst
- het gebruik van leestekens
- het opvoeren van het leestempo
- de oriëntatie op de bladzijde, b.v.
bijwijzen en het overslaan van regels
tekst

4.5
4.4
3.9
3.8

3.4
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8. ONDERWIJSAANBOD OP TAALONDERDELEN: SPELLEN EN STELLEN
8.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van het onderwijsaanbod met betrekking tot spellen en stellen. Ook nu weer
komen in de verschillende paragrafen de volgende aspecten aan
de orde: de tijdbesteding aan de onderdelen spellen en stellen (8.2), de rol van algemene taalmethoden in het onderwijs
in spellen en stellen (8.3), het gebruik van speciale methoden (8.4), de werkvormen die gehanteerd worden (8.5), de
wijze waarop de leerkrachten de leervorderingen bijhouden
(8.6), de aandacht voor functionele steltaken en de inhoudelijke aspecten van stellen en spellen (8.7).
8.2

De tijdbesteding aan spellen en stellen

De tijdbesteding aan spellen en stellen is uitgebreid aan de
orde geweest in hoofdstuk 4. Dat is de reden waarom we hier
volstaan met het noemen van de belangrijkste bevindingen. In
een doorsnee schoolweek bedraagt de gemiddelde tijdbesteding
aan het onderdeel spellen 80 minuten, de standaardafwijking
is 44 minuten. De verschillen tussen de leerkrachten zijn
groot, 10% van de leerkrachten besteedt aan dit onderdeel
maximaal een minuut of 40 en 10% besteedt er méér dan twee
uur aan. Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij
deze grote verschillen. Ze kunnen bijvoorbeeld een gevolg
zijn van prestatie- of niveauverschillen tussen de leerlingen
van deze docenten. Het is ook mogelijk dat de tijdbesteding
voor een groot deel bepaald wordt door de waarde die de
docenten zelf hechten aan het 'zuiver schrijven', met andere
woorden ongeacht het niveau van de leerlingen besteden de
leerkrachten relatief veel of weinig tijd aan dit onderdeel.
De gemiddelde tijdbesteding aan het onderdeel stellen is 25
minuten, de standaardafwijking is 16 minuten. Naar voren komt
dat bijna eenvijfde van de leerkrachten (18%) in de eindgroep
van het LOM-onderwijs -in een doorsnee schoolweek- géén tijd
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besteedt aan het stelonderwijs en 24% maximaal een minuut of
20 per week.
8.3 De rol van de algemene taalmethoden in het spelling- en

stelonderwijs
welke rol speelt de algemene taalmethode in het onderwijs in
spellen en stellen (zie Tabel 8.1). Uit de tabel komt naar
voren dat de algemene taalmethoden een belangrijke rol spelen
bij het spellingonderwijs, 81% van de docenten omcirkelt
namelijk de getallen 1 of 2 die respectievelijk staan voor:
een belangrijke en een redelijk belangrijke rol. Slechts 10%
van de docenten geeft aan dat de algemene taalmethode een
geringe (of vrijwel geen) rol speelt. Uit hoofdstuk 3 is naar
voren gekomen dat een beperkt aantal leerkrachten (6%) aangeeft geen gebruik te maken van een algemene taalmethode.
Deze leerkrachten hebben met betrekking tot de vragen welke
rol de taalmethode speelt bij spellen en stellen het getal 5
omcirkeld, hetgeen staat voor: niet van toepassing.
Tabel 8.1: De rol van de algemene taalmethoden in het spelling- en stelonderwijs (percentages; n=106; 1=
belangrijke rol, 2= redelijk belangrijke rol, 3=
geringe rol, 4= vrijwel geen rol, 5= niet van
toepassing, 6= niet ingevuld)
onderdeel

1

2

3

4

5

6

spelling
stellen

60
23

21
34

6
24

4
11

6
6

4
3

De rol die de taalmethoden spelen in het stelonderwijs is in

het algemeen kleiner dan bij spellen het geval is; 57% van de
leerkrachten geeft aan dat deze rol belangrijk of redelijk
belangrijk is, 24% zegt dat de methode een geringe rol speelt
en 11% geeft te kennen dat de taalmethode vrijwel geen rol
speelt in het onderwijs dat zij geven in stellen. We hebben
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onderzocht of de leerkrachten die aangeven dat de methode een
geringe (of vrijwel geen) rol speelt in het stelonderwijs
degenen zijn die in doorsnee schoolweken aan dit onderdeel
géén onderwijstijd besteden. Dit is in het algemeen niet het
geval; slechts 17% van deze groep leerkrachten geeft aan géén
onderwijstijd te besteden aan stellen, de andere leerkrachten
(83%) besteden aan het stellen wél tijd, minimaal 10 minuten
per week en maximaal een uur (mediaan 23 minuten). We hebben
gekeken of de leerkrachten, die aangeven dat de rol van de
taalmethoden in het stelonderwijs belangrijk of redelijk
belangrijk is, andere taalmethoden gebruiken dan degenen die
aan de taalmethode bij het stelonderwijs geen belangrijke rol
toeschrijven. De methoden die beide groepen leerkrachten
noemen, worden in Tabel 8.2 weergegeven. De rol die de taalmethode speelt in het stelonderwijs lijkt min of meer onafhankelijk van de methode die de leerkracht hanteert. Alleen
met betrekking tot de taalmethoden 'Taal Actief' en 'Taal
Totaal lijkt de methode zelf invloed uit te oefenen op het
stelonderwijs in de klassen. Bijna alle leerkrachten die
aangeven deze methode te gebruiken zeggen namelijk dat de
methode een belangrijke of redelijk belangrijke rol speelt in
hun stelonderwijs.
Tabel 8.2.: De taalmethoden die een
spelen in het stelonderwijs
naam

-

Taal is niet zo moeilijk
Taal Actief
Taaltuin
Taal Totaal
Jouw taal, Mijn taal
Taal voor het Leven
De Nieuwe Taaltuin
Taalkabaal
Taalbasis
Taal voor de Basisschool
Mijn Taalboek

(on)belangrijke rol

belangrijke of
redelijk belangrijke rol (n= 54)
13
13
12
9
8
5
5
5
2
1
1

geringe of
geen rol
( n = 31)
14
2
7
6
6
1
3

1
-
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8.4

Speciale methoden met betrekking tot het onderwijs in
spellen en stellen

8.4.1 Spellen
Gebruiken leerkrachten voor het onderwijs in spellen speciale
methoden en zo ja, welke methoden zijn dat dan? Uit de reacties van de leerkrachten is naar voren gekomen dat 30% van de
docenten tenminste één speciale methode voor het spellingonderwijs gebruikt, 30% geeft aan wél een methode te gebruiken,
maar de namen die zij noemen waren aan de hand van de leermiddelengids van de SLO niet te identificeren als een speciale spellingmethode, 14% noemt een taalmethode en 23% zegt
géén speciale spellingmethode te gebruiken. Slechts een klein
percentage van de leerkrachten (3%) vult deze vraag niet in.
Van de leerkrachten (30%) die aangeven een methode te gebruiken in het spellingonderwijs, noemt 81% de naam van één
methode, 13% vermeldt twee namen en 6% van deze leerkrachten
noemt er drie. Hieronder worden de namen van de methoden
weergegeven. Achter de naam van de uitgever staat tussen
haakjes het aantal malen dat de methode door de leerkrachten
is genoemd.
-

Spellingland, Wolters-Noordhoff (9)
Woordspel, Malmberg (8)
Niveaucursus Spelling, Malmberg (8)
Spelling met Spellingzwakke Kinderen, Malmberg (3)
Spelling en Dictee, Thieme (2)
Spelgoed, Malmberg (2)
Werken met het Werkwoord, Thieme (2)
Varia (set spelling), M. Stevert en Zoon BV (1)
Dees en Tees, Ten Brink (1)

Zowel Spellingland als Woordspel zijn cursorische spellingmethoden, dit in tegenstelling tot de Niveaucursus Spelling of
bijvoorbeeld Spelgoed. Deze laatste zijn meer exemplarisch
van opzet. Ongeveer 30% van de leerkrachten noemt namen die
wij niet konden identificeren in de SLO-leermiddelengids.
Onder deze groep was er een aantal die 'eigen gemaakt' materiaal hadden opgeschreven. Het is te betreuren dat we aan de
leerkrachten niet hebben gevraagd welke (zelfgemaakte) onder-
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wijs- en leermiddelen zij gebruiken in het spellingonderwijs.
Voorbeelden van veel in het LOM-onderwijs gebruikte leermiddelen zijn: de bandrecorder of de 'Language master'. Voor
bepaalde leerlingen in het Speciaal Onderwijs is het namelijk
noodzakelijk om op hen afgestemde materialen te gebruiken
omdat de bestaande middelen te algemeen genoemd moeten worden
of te weinig variatie bieden in de (soms lange) periode van
oefening.
8.4.2 Stellen
Het merendeel van de leerkrachten (59%) geeft aan dat zij
géén speciale methode gebruiken in het stelonderwijs, 22%
gebruikt wel zo'n methode, 9% noemt de naam van een taalmethode en 8% zegt bij het stelonderwijs eigen materiaal te
gebruiken of noemt namen die wij niet konden vinden in de
leermiddelengids van de SLO. Van de leerkrachten die een
speciale methode gebruiken, noemt 90% één naam van een stelmethode, 9% geeft er twee en 1% vermeldt drie namen. Hieronder worden de namen van de methoden gegeven. Achter de naam
van de uitgever staat tussen haakjes het aantal malen dat de
methode genoemd is:
-

Spelenderwijs Stellen, Malmberg (20)
Het Taalactiveringsprogramma, Malmberg (4)
Spelen met Taal, Malmberg (1)

Twee van de hier bovengenoemde titels - Het Taalactiveringsprogramma en Spelen met Taal - zijn niet uitsluitend bedoeld
voor het stelonderwijs, ook andere facetten van het moedertaalonderwijs komen daarin aan de orde zoals creatief taalgebruik, taalprojecten en taalspelletjes. Spelenderwijs Stellen
is wel speciaal gericht op het stelonderwijs. De methode
bestaat uit een aantal losse kaarten met daarop de stelopdrachten. De methode beoogt:

-

mogelijkheden te scheppen voor een meer gedifferentieerde
onderwijsleersituatie
een grotere variatie te brengen in het stelonderwijs
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Spelenderwijs Stellen is qéén cursorische stelmethode maar is
bedoeld om de leerlingen in de gelegenheid te stellen veelvuldig en in zeer gevarieerde vormen te oefenen in het stellen.
8.5 De werkvormen die gehanteerd worden met betrekking tot
het spelling- en stelonderwijs
Ook met betrekking tot het spelling- en stelonderwijs hebben
we aan de leerkrachten gevraagd welke werkvorm zij hanteren.
Ook nu weer konden zij dit aangeven door een van de onderstaande werkvormen aan te kruisen:
-

individueel
differentiatie binnen groepsverband
differentiatie buiten groepsverband
klassikaal

De resultaten staan in Tabel 8.3 weergegeven. Bijna eenvijfde
van de leerkrachten (19%) geeft uitsluitend klassikaal les in
spellen 21% uitsluitend individueel. Net zoals bij lezen
weten we niet of de werkvormen die leerkrachten bij spellen
hanteren, afhankelijk zijn van algemene didactische en/of
pedagogische uitgangspunten of dat ze samenhangen met het
niveau van de leerlingen.
Ook komt naar voren dat bijna eenvierde van de leerkrachten
(23%) méér dan een werkvorm hanteert bij het spellingonderwijs. Dit zijn 24 van de in totaal 106 leerkrachten die aan
de Voorstudie PPON-SO hebben meegewerkt. We hebben gekeken
welke werkvormen deze leerkrachten hanteren bij spelling.
Hieronder worden de 'mengvormen' weergegeven met daarachter
het aantal malen dat deze zijn genoemd door de leerkrachten:
- klassikaal, individueel en differentiatie binnen groepsverband (7)
- klassikaal en individueel (7)
- klassikaal en differentiatie binnen groepsverband (4)
- individueel en differentiatie binnen én buiten groepsverband (2)
- individueel en differentiatie binnen groepsverband (2)
- klassikaal en differentiatie buiten groepsverband (1)
- individueel en differentiatie buiten groepsverband (1)
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Naar voren komt dat bijna in alle 'mengvormen' de werkvorm
klassikaal en/of individueel wordt teruggevonden. Ook de
werkvorm differentiatie binnen groepsverband blijkt door deze
groep leerkrachten veelvuldig te worden toegepast. We hebben
er geen inzicht in of de leerkrachten die meer dan één werkvorm hanteren voor het behandelen van bepaalde spellingproblemen, kiezen voor werkvorm A en voor andere voorkeur geven
aan werkvorm B of dat de werkvormen elkaar min of meer aanvullen. Een leerkracht kan bijvoorbeeld een spellingprobleem
eerst klassikaal behandelen en later bepaalde leerlingen
individuele hulp bieden.
Tabel 8.3:

die leerkrachten hanteren met
De werkvormen
betrekking tot het onderwijs in spellen en stellen (in percentages; n=106)

gehanteerde werkvormen

individueel
differentiatie
binnen groepsverband
differentiatie
buiten groepsverband
klassikaal
mengvormen

spellen

stellen

21
27

21
17

11

2

19
23

47
13

Ongeveer de helft van de leerkrachten (47%) geeft klassikaal
les in stellen, eenvijfde deel hanteert een individuele
werkvorm, 17% differentieert binnen groepsverband en 13%
hanteert meer dan één werkvorm; meer dan de helft van deze
groep leerkrachten (53%) hanteert zowel een klassikale als
individuele werkvorm (zie Tabel 8.3).
Uit paragraaf 8.2 is naar voren gekomen dat bijna eenvijfde
van de leerkrachten niet wekelijks tijd besteedt aan het
stelonderwijs. Deze leerkrachten hebben echter de vraag met
betrekking tot welke werkvorm zij in het algemeen hanteren

69
bij dit onderdeel wel ingevuld. Van deze groep leerkrachten
zegt 22% een individuele werkvorm te hanteren, 40% een klassikale, 17% zegt de werkvorm differentiatie binnen groepsverband te hanteren en 24% hanteert 'mengvormen'. Een mogelijke
verklaring, voor deze ogenschijnlijk tegenstrijdige antwoorden is dat deze groep leerkrachten niet wekelijks maar misschien wel maandelijks enige aandacht schenkt aan het onderdeel stellen en de werkvormen heeft ingevuld die zij dan in
het algemeen hanteren.
8.6 Het bijhouden van de leervorderingen
Op welke wijze(n) houden de leerkrachten de leervorderingen
bij met betrekking tot het onderwijs in stellen en spellen en

hoe vaak doen ze dat? In de vragenlijst werden vier manieren
onderscheiden die leerkrachten vaak gebruiken om de leervorderingen bij te houden, namelijk door middel van:
A. waarnemingen die de leerkracht doet tijdens het onderwijsleerproces en het nakijken;
B. een noteringssysteem waarin de leerkracht b.v. wekelijks
bijhoudt hoeveel opdrachten de leerlingen hebben gemaakt
en wat hun leervorderingen zijn;
C. toetsen die behoren bij een specifiek omschreven subdoel
van het taalonderwijs b.v. als afsluiting van een reeks
lessen met betrekking tot een specifiek spellingprobleem.
Deze toetsen kunnen deel uitmaken van een methode (leergang) maar kunnen ook door de leerkracht of de collega's
zijn samengesteld;
D. algemene toetsen die niet behoren bij een specifiek omschreven subdoel van het taalonderwijs.
Leerkrachten kunnen natuurlijk meer dan één van bovengenoemde
vormen naast elkaar gebruiken. Daarom werd aan de leerkrachten gevraagd de vormen in te vullen die van toepassing zijn
en daarachter te schrijven hoe vaak zij deze 'methode(n)'
gebruiken voor het bijhouden van de leervorderingen, bijvoorbeeld:
spelling

methode A
methode B

1 maal per week
1 maal per jaar

70
Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal wijzen
waarop de leerkrachten de leervorderingen bijhouden (zie
Tabel 8.4). Uit de resultaten komt naar voren dat 20% van de
leerkrachten de leerresultaten met betrekking tot het stellen
niet bijhoudt. We hebben gekeken of deze leerkrachten misschien de leerkrachten zijn die aangeven niet wekelijks tijd
te besteden aan stellen. Dit blijkt niet altijd het geval.
Meer dan de helft van deze groep (57%) geeft aan in doorsnee
schoolweken tijd te besteden aan het stelonderwijs (gemiddeld
24 minuten).
Ongeveer tweederde van de leerkrachten blijkt de leervorderingen met betrekking tot het spellen van de leerlingen op
minimaal twee manieren bij te houden (zie Tabel 8.4). Slechts
een klein percentage van de leerkrachten (4%) houdt de vorderingen van dit onderdeel niet bij.
Tabel 8.4: Het aantal wijzen waarop de leerkrachten de
leervorderingen bijhouden met betrekking tot
spellen en stellen (in percentages; n=106)
spellen

géén
een
twee
drie
niet ingevuld

4
26
51
18
2

stellen

20
61
17
2

In Tabel 8.5 wordt een overzicht gegeven van de wijze(n)
waarop zij de leervorderingen bijhouden met betrekking tot
spellen en stellen. De leervorderingen van het stelonderwijs
wordt door 64% van de leerkrachten tijdens de lessen zelf
bijgehouden, 75% van deze groep geeft aan dat dit de enige
wijze is waarop ze dit doen. We hebben ook aan de leerkrachten gevraagd hoe vaak ze de leervorderingen van het stelonderwijs bijhouden. Uit hun antwoorden is naar voren gekomen
dat de leerkrachten die de stelvorderingen bijhouden aan de
hand van de lessen zelf of met behulp van een noteringssy-
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steem dit eenmaal per week doen (modus), eenmaal per drie
maanden (modus) als zij subdoeltoetsen hanteren en eenmaal
per jaar (modus) als zij gebruik maken van algemene toetsen.
Bijna de helft van de leerkrachten (47%) houdt minimaal
driemaal per week (modus) tijdens de spellinglessen de leervorderingen bij. Een groot percentage van de leerkrachten
doet dit aan de hand van subdoeltoetsen (56%), deze leerkrachten 'toetsen' hun leerlingen minimaal eenmaal per drie
maanden (modus). Ruim eenderde van de leerkrachten (34%)
gebruikt een noteringssysteem om de vorderingen op het gebied
van spellen bij te houden, 43% hanteert hier algemene toetsen
voor. Het noteringssysteem wordt minimaal eenmaal per week
gebruikt (modus), de algemene toetsen eenmaal per jaar (modus).
Tabel 8.5: Wijze waarop de leerkrachten de leervorderingen
bijhouden (percentages)
spellen
(n=100)

de leeslessen zelf
een noteringssysteem
subdoeltoetsen
algemene toetsen

47
34
56
43

stellen
(n=83)

64
19
8
5

8.7 De rol van functionele schrijftaken en de aandacht die
leerkrachten besteden aan inhoudelijke aspecten van het
stellen en spellen
Leerlingen schrijven regelmatig een opstel of een verslag
over een zelfgekozen onderwerp. Andere stelopdrachten blijken
heel weinig geoefend te worden, bijvoorbeeld het schrijven
van een kort briefje aan een familielid of instantie (zie
Tabel 8.6). Het zijn dus de meer traditionele schrijftaken
waar de leerlingen voor geplaatst worden. We hebben gekeken
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of de leerkrachten die een speciale stelmethode hanteren
(bijvoorbeeld Spelenderwijs Stellen) meer (functionele)
stelopdrachten laten maken dan de leerkrachten die geen
methode hanteren (zie Tabel 8.6). Uit de tabel komt naar
voren dat de mediane waarden niet veel van elkaar verschillen. Het hanteren van een stelmethode lijkt dus niet samen te
hangen met het laten oefenen of maken van (diverse typen)
stelopdrachten.
Tabel 8.6: Functionele taken die in de eindgroep van LOMscholen geoefend worden (mediane waarden; Vl:
over alle leerkrachten (n=106); V2: over de
leerkrachten die een stelmethode hanteren (n=21);
V3: over de leerkrachten die geen methode hanteren (n=85); 1= nooit, 2= bijna altijd, 3= af en
toe, 4= vaak, 5= bijna altijd, 6= vaak)

V2

V3

steltaken

V1

a. uitleggen: het schrijven van een
instructie, b.v. het geven van een
routebeschrijving

2.1

2.0

2.1

b. Beschrijven: het beschrijven van
iets concreets, b.v. een dier of
gebouw

2.4

2.6

2.3

c. Informeren: b.v. het schrijven van
een notitie, b.v. een kort briefje
aan huisgenoten om te melden waar
je bent

2.4

2.5

2.4

d. Rapporteren: b.v. het schrijven van
een verslag over een zelfgekozen
onderwerp of project

3.5

3.8

3.4

e. Corresponderen: b.v. het schrijven
van een kort briefje aan een familielid of instantie

2.7

2.5

2.8

f. Stellen: b.v. het schrijven van een
opstel, verzonnen of documentair

4.0

4.1

4.0

Leerkrachten in de eindgroep van de kernafdeling leren hun
leerlingen af en toe zich te oriënteren op een schrijftaak
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(mediane waarde 3.5; schaal loopt van 1= nooit tot en met 6=
altijd). Deze oriëntatiefase bestaat eruit dat leerkrachten
voorafgaand aan een schrijftaak de leerlingen aandacht leren
schenken aan:
a. wat wil ik schrijven
b. aan wie wil ik iets schrijven
c. hoe moet ik, gelet op a en b, de mededeling schrijven
In feite betekent dit dat de leerlingen slechts af en toe
(speciale) instructie krijgen in het leren schrijven en dat
de tijd die ermee gemoeid is vooral gebruikt wordt voor het
schrijven (oefenen) op zich. Aan het evalueren van de uitgevoerde schrijftaken wordt nog minder aandacht besteed (mediane waarde 3.0; schaal loopt van 1= nooit tot en met 6=
altijd). Met het evalueren van schrijftaken bedoelen we opdrachten die leerlingen aanzetten zich te verplaatsen in de
persoon of positie van de geadresseerde, bijvoorbeeld:
stel dat jij de geadresseerde bent, begrijp jij dan de brief
(het schrijfproduct)?
Naast de vragen met betrekking tot het leren oriënteren en
evalueren van stelopdrachten is aan de leerkrachten gevraagd
hoe vaak zij aandacht schenken aan een aantal inhoudelijke
aspecten van schrijftaken. Tevens is gevraagd hoe vaak zij
deze inhoudelijke aspecten beoordelen. De resultaten worden
in Tabel 8.7 weergegeven. Het blijkt dat de leerkrachten bij
het (leren) stellen vooral aandacht schenken aan zinsbouw,
inhoud, samenhang, indeling en de spelling. Ook bij de beoordeling van de schrijfproducten richt hun aandacht zich op die
aspecten.
Tot slot hebben we gevraagd aan welke spellingaspecten zij in
hun eindgroep aandacht schenken (zie Tabel 8.8). Aan het
inprenten van moeilijke woorden en aan het afbreken van
woorden aan het einde van de regel wordt relatief gezien de
minste tijd besteed. Aan het leren en leren toepassen van
spellingregels zonder uitzonderingen en meervoudsvormen wordt
de meeste tijd besteed.

74
Tabel 8.7: De aandacht aan (a) en de beoordeling van (b)
inhoudelijke aspecten van schrijfopdrachten
(mediane waarden; n=106; 1= nooit, 2= bijna
altijd, 3= af en toe, 4= vaak, 5= bijna altijd,
6= altijd)
inhoudelijk aspect
-

zinsbouw
inhoud, samenhang, indeling
stijl- en woordgebruik
conventies (aanhef, afsluiting,
inspringen)
interpunctie
publieksgerichtheid, oriëntering
spelling

(a)

(b)

3.9
4.0
3.5
2.6

4.0
3.9
3.7
2.7

3.8
2.8
4.2

3.9
2.9
4.2

Tabel 8.8: De aandacht die leerkrachten schenken aan een
aantal aspecten van de spellen (mediane waarden;
n=106; 1= nooit, 2= bijna altijd, 3= af en toe,
4= vaak, 5= bijna altijd, 6= altijd)
spellingaspect
a. het inprenten van moeilijke woorden
zoals dreumesen, kieviten of hyacint
b. woorden die voorkomen op woordfreguentielijsten (b.v. woordfrequentielijsten
uit de Praxis reeks)
c. het benadrukken van analogieën tussen
woorden, b.v. bakken-zakken
d. het leren en leren toepassen van spellingregels met uitzonderingen, b.v.
de verbindings-s: spellingfout en
stationschef
e. het leren en leren toepassen van spellingregels zonder uitzonderingen: b.v.
brief-brieven
f. het vervoegen van werkwoorden
g. speciale spellingproblemen, b.v. au/ou,
ei/ij, ie/i
h. meervoudsvormen
i. afbreken van woorden aan het einde
van de regel

mediane waarde
3.2
3.8
4.1
3.9

4.6

4.4
4.5
4.7
3.7
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9.

ONDERWIJSAANBOD OP TAALONDERDELEN: TAALBESCHOUWING EN
GRAMMATICA

9.1

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een beeld van het onderwijsaanbod met

betrekking tot taalbeschouwing en grammatica. Achtereenvolgens komen in de verschillende paragrafen de volgende aspecten aan de orde: de tijdbesteding aan taalbeschouwing en
grammatica (9.2), de rol van algemene taalmethoden (9.3), het
gebruik van speciale methoden (9.4), de werkvormen die leerkrachten hanteren (9.5) én de wijze waarop de leerkrachten de
leervorderingen bijhouden (9.6).
9.2 De tijdbesteding aan semantiek, pragmatiek en grammatica
Uit hoofdstuk 4 is een algemeen beeld naar voren gekomen met
betrekking tot de tijdbesteding aan semantiek, pragmatiek en
grammatica. Leerkrachten in de eindgroep van de kernafdeling
besteden gemiddeld - in doorsnee schoolweken - ruim 20 minuten aan semantiek, 5 minuten aan pragmatiek en 23 minuten aan
grammatica. Hierbij moet ook nu opgemerkt worden dat de
verschillen tussen de leerkrachten groot zijn; hoewel de
gemiddelde onderwijstijd aan semantiek en grammatica meer dan
20 minuten per week bedraagt, besteedt 31% van de leerkrachten aan beide onderdelen géén tijd. Daarom presenteren we
hieronder de frequentieverdelingen van de tijdbesteding aan
semantiek, pragmatiek en grammatica.
In Figuur 9.1 wordt als eerste de frequentieverdeling gegeven
van de tijdbesteding aan het onderdeel semantiek. Bijna

eenderde van de leerkrachten (31%) besteedt in doorsnee
schoolweken geen tijd aan het onderdeel semantiek, 33% besteedt hier maximaal een minuut of 20 aan, eenvierde van de
leerkrachten geeft hier minimaal 20 minuten en maximaal 40
minuten les in en 11% méér dan 40 minuten. Dat bijna eenderde
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van de leerkrachten géén tijd zegt te besteden aan semantiek
kunnen we niet goed begrijpen.
Figuur 9.1: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan semantiek over alle
leerkrachten (n= 97)
gemiddelde tijdbesteding = 21 minuten
standaard afwijking
= 25 minuten
31

33
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In de meeste taalmethoden zijn namelijk veel oefeningen
opgenomen die betrekking hebben op de betekenis van de taal:
synoniemen, tegenstellingen, spreekwoorden en oefeningen
aangaande het verschil tussen de letterlijke en figuurlijke
betekenis van taal.
In Figuur 9.2 wordt de frequentieverdeling gegeven van de
tijdbesteding aan het onderdeel pragmatiek. Het merendeel van
de leerkrachten (76%) besteedt géén aandacht aan pragmatiek,
17% besteedt hier maximaal 20 minuten aan in doorsnee schoolweken en 7% méér dan 20 minuten. Dat driekwart van de leerkrachten dit onderdeel niet onderwijst is niet verwonderlijk,
in de meeste taalmethoden komt dit onderdeel niet aan de orde
en in het vervolgonderwijs wordt er geen beroep op gedaan.
In Figuur 9.3 wordt de frequentieverdeling gegeven van de
tijdbesteding aan het onderdeel grammatica.
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Figuur 9.2: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan pragmatiek over alle
leerkrachten (n= 95)
gemiddelde tijdbesteding= 5 minuten
11 minuten
standaardafwijking
76

0

20

40

60

Figuur 9.3: Frequentieverdeling (in %) van de tijdbesteding
(in minuten per week) aan grammatica over alle
leerkrachten (n= 98)
gemiddelde tijdbesteding= 23 minuten
23 minuten
standaard afwijking=
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Ruim 30% van de leerkrachten besteedt aan het grammatica-onderwijs geen tijd en 21% besteedt hier wekelijks maximaal een
minuut of 20 aan. Dit betekent dat ruim de helft van de
leerlingen in de Voorstudie PPON-SO géén of heel weinig
grammatica-onderwijs krijgt; 20 minuten (in totaal) aan instructie en hulp is immers niet veel. We weten niet waarom
deze leerkrachten dit onderdeel min of meer links laten
liggen, of ze dit bijvoorbeeld doen omdat zij geen belang
hechten aan grammatica of omdat andere onderdelen van het
moedertaalonderwijs hun aandacht opeisen, zoals bijvoorbeeld
lezen en spellen.
Naast de vragen met betrekking tot de tijdbesteding aan de
onderdelen semantiek, pragmatiek en grammatica hebben we ook
gevraagd hoe vaak leerkrachten deze oefeningen laten uitvoeren (zie Tabel 9.1). Het blijkt dat de leerkrachten relatief
gezien de meeste aandacht schenken aan semantiek en aan
grammatica-oefeningen.
Tabel 9.1: De aandacht die leerkrachten schenken aan semantiek, pragmatiek en grammatica (mediane waarden;
n=106; 1= nooit, 2= bijna nooit, 3= af en toe, 4=
vaak, 5= bijna altijd, 6= altijd)
-

betekenis van woorden, b.v. synoniemen, tegenstellingen, spreekwoorden of het verschil tussen
letterlijke en figuurlijke betekenis

3.8

-

de functie van taaluitingen in verschillende
contexten, b.v. het verschil leren tussen formele en informele gesprekken, het gebruik van
aanspreekvormen

2.5

-

de formele structuur van taal, b.v. het benoemen
van zinsdelen of het benoemen van woordsoorten

3.3

9.3

De rol van de algemene taalmethoden in het onderwijs

in

taalbeschouwing en grammatica

Aan de leerkrachten hebben we gevraagd welke rol de algemene
taalmethode rol speelt in het onderwijs dat zij geven in
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semantiek, pragmatiek en grammatica (zie Tabel 9.2). Naar
voren komt dat deze groot is. Zo zegt 69% van de leerkrachten
dat de taalmethode een belangrijke of redelijk belangrijke
rol speelt in het onderwijs in semantiek, 64% zegt dit met
betrekking tot het onderwijs in grammatica.
Tabel 9.2: De rol die de taalmethode speelt bij het onderwijs in semantiek, pragmatiek en grammatica
(percentages; n=106; 1= belangrijke rol, 2=
redelijk belangrijke rol, 3= geringe rol, 4=
vrijwel geen rol, 5= niet van toepassing, 6= niet
ingevuld)
onderdeel
semantiek
grammatica
pragmatiek

1

2

3

4

5

6

33
31
7

36
33
15

15
17
35

5
10
34

6
6
6

6
3
3

9.4 Speciale methoden met betrekking tot het onderwijs in
Grammatica/taalbeschouwing
Aan de leerkrachten is gevraagd of zij in het onderwijs in
taalbeschouwing/grammatica gebruik maken van speciale methoden en zo ja of zij de namen van deze methode(n) wilden
noteren. Uit de reacties van de leerkrachten blijkt dat
slechts 8% van de leerkrachten een speciale methode gebruikt
voor het onderwijs in grammatica/taalbeschouwing, 12% noemt
wel een titel maar deze was zo vaag en/of onvolledig dat we
er niet uit konden opmaken welke methode de leerkracht nu
bedoelde. Bijna eenvijfde van de leerkrachten (18%) noemt een
naam van een algemene taalmethode, 59% zegt géén speciale
methode te gebruiken en 3% van de leerkrachten vult deze
vraag niet in. Hieronder worden de namen van de methoden
gegeven. Achter de naam van de uitgever staat tussen haakjes
het aantal malen dat de methode door de leerkrachten is
genoemd.
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-

Eenvoudig Ontleden, Bekadidact (1)
Niveaucursus Zinsontleding, Kok educatief (3)
Eenvoudig Zinsontleden, Thieme (2)
Niveaucursus Taalstructuur, Malmberg (8)

Uit het overzicht komt naar voren dat de Niveaucursus Taalstructuur nog het meest gebruikt wordt. Deze methode is
relatief oud en was ten tijde van dit onderzoek (1987) niet
meer verkrijgbaar. In de Niveaucursus Taalstructuur staan de
oefeningen met betrekking tot zinsontleding en woordbenoemen
door elkaar. De methode is cursorisch van opbouw en kan zowel
individueel als in niveaugroepen gebruikt worden.
9.5

De werkvormen die •ehanteerd worden met betrekking tot_
het onderwijs in taalbeschouwing en grammatica

Ook met betrekking tot het onderwijs in taalbeschouwing en
grammatica hebben we aan de leerkrachten gevraagd welke
werkvormen zij in het algemeen hanteren. Zij konden dit
aangeven door een van de hieronderstaande werkvormen aan te
kruisen:
-

individueel
differentiatie binnen groepsverband
differentiatie buiten groepsverband
klassikaal

De resultaten staan vermeld in Tabel 9.4. In de eerste plaats
komt uit deze tabel naar voren dat 41% van de leerkrachten
niet aangeeft welke werkvorm zij hanteren met betrekking tot
pragmatiek. Tevens komt naar voren dat de lessen in semantiek
en grammatica door respectievelijk 36 en 30% van de leerkrachten klassikaal worden aangeboden. Verder valt op dat 23%
van de leerkrachten met betrekking tot semantiek differentieert binnen groepsverband, daarentegen hanteert 27% van de
leerkrachten de werkvorm differentiatie buiten groepsverband
bij het onderdeel grammatica.
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Tabel 9.4: De werkvormen die leerkrachten hanteren bij het
onderwijs in semantiek, pragmatiek en grammatica
(percentages; n=106)
werkvorm
individueel
differentiatie binnen
groepsverband
differentiatie buiten
groepsverband
klassikaal
mengvormen
niet ingevuld

semantiek grammatica

pragmatiek

19
23

19
3

7
5

3

27

2

36
17
3

30
14
8

38
18
41

9.6 Het bijhouden van de leervorderingen
Op welke wijze(n) houden leerkrachten de leervorderingen bij
met betrekking tot het onderdeel taalbeschouwing en hoe vaak
doen ze dat? In de vragenlijst worden vier manieren onderscheiden om de leervorderingen bij te houden, namelijk door
middel van:
A. waarnemingen die de leerkracht doet tijdens het onderwijsleerproces en het nakijken;
B. een noteringssysteem waarin de leerkracht b.v. wekelijks
bijhoudt hoeveel opdrachten de leerlingen hebben gemaakt
en wat hun leervorderingen zijn;
C. toetsen die behoren bij een specifiek omschreven subdoel
van het taalonderwijs b.v. als afsluiting van een reeks
lessen met betrekking tot een specifiek spellingprobleem.
Deze toetsen kunnen deel uitmaken van een methode (leergang) maar kunnen ook door de leerkracht of de collega's
zijn samengesteld;
D. algemene toetsen die niet behoren bij een specifiek omschreven subdoel van het taalonderwijs.
Ook nu was het mogelijk meerdere 'methoden' voor het bijhouden van de vorderingen van de leerlingen aan te geven. Uit
de resultaten blijkt dat 28% van de leerkrachten de leervorderingen met betrekking tot taalbeschouwing niet bijhoudt,
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37% houdt de vorderingen op één manier bij, 23% op twee
manieren, 8% op drie en 5% heeft deze vraag niet ingevuld.
Een flink deel van de leerkrachten (44%) geeft aan dat zij de
leervorderingen eenmaal per week (modus) tijdens de les
bijhouden, 25% doet dit een keer per week (modus) aan de hand
van een noteringssysteem, 25% houdt maandelijks (modus) de
leervorderingen bij aan de hand van subdoeltoetsen en 11%
doet dit eenmaal per jaar (modus) aan de hand van algemene
toetsen.
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methoden die genoemd zijn, worden hieronder weergegeven.
Achter de naam van de uitgever staat tussen haakjes het
aantal malen dat de methode door de leerkrachten is genoemd.
- Leesboekjes die zijn ingedeeld volgens de AVI- of BRUScriteria (59)
Correct Leren Lezen, Zwijsen (5)
- Zoeklicht, Zwijsen (5)
- Veilig Leren Lezen, Zwijsen (4)
- Non Stop Serie 1 t/m 4, M. Stenvert en Zoon B.V. (2)
Stenverts Leespakket 3, M. Stenvert en Zoon B.V. (2)
- Stenverts Leespakket 4, M. Stenvert en Zoon B.V. (2)
- Aktief Lezen, Dijkstra (2)
- De Leeskraam, Dijkstra (1)
- Letterstad, Wolters-Noordhoff (1)
Naar voren komt dat de meeste leerkrachten in het technisch
leesonderwijs leesboekjes gebruiken die zijn ingedeeld volgens AVI- of BRUS-criteria. Deze leerkrachten hebben echter
niet aangegeven welke leesserie(s) of leesboeken zij hanteren, andere leerkrachten daarentegen wel: Non Stop Serie 1
t/m 4, Stenverts Leespakket 3 en 4 of De Leeskraam. Opmerkelijk is dat vier leerkrachten aangeven Veilig Leren Lezen te
gebruiken. Dit is namelijk een methode voor het aanvankelijk
leesonderwijs. De vier leerkrachten noemen naast deze methode
géén andere namen. Letterstad is ook een methode voor het
aanvankelijk leesonderwijs. De leerkracht die deze methode
noemt, gebruikt echter ook leesboekjes die zijn ingedeeld
volgens AVI- of BRUS-criteria. Zoeklicht, uitgegeven door
Zwijsen, is een serie leesboekjes voor kinderen met leesmoeilijkheden.
Naast een methode voor het technisch lezen gebruikt 35% van
de leerkrachten een speciale methode voor het onderwijs in
begrijpend lezen, 18% gebruikt twee methoden en 5.4% gebruikt
er drie. Bijna eenvijfde deel van de leerkrachten (17%) zegt
géén gebruik te maken van een methode en 4.7% van de leerkrachten beantwoordt de vraag niet. De overige leerkrachten
(19.9%) geven wel aan een speciale methode te gebruiken maar
de namen die zij noemen konden wij niet identificeren als een
begrijpend leesmethode; 7% noemt namelijk een serie leesboekjes die in het algemeen gebruikt worden voor onderwijs in
technisch lezen, 5.7% noemt de naam van een algemene taalme-
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thode en 7.5% noemt een naam die zo onvolledig was dat wij
deze niet 'terugvonden' in de leermiddelengids van de SLO.
Hieronder geven we een overzicht van de methoden die door de
leerkrachten genoemd zijn. Achter de naam van de uitgever
staat tussen haakjes de frequentie waarmee de methode door de
leerkrachten genoemd is.
-

Met Inzicht Leren Lezen, Zwijsen (18)
Leeswerk-Begrijpend Lezen, Malmberg (11)
Gebruiksboeken voor het Basisonderwijs, Dijkstra (10)
Moderne Leesvormen, Malmberg (10)
Begrijpend Lezen op Individuele Grondslag, Malmberg (6)
Stillezen met Meerkeuzevragen, Malmberg (5)
De Leesmarkt, Dijkstra (4)
Aktief Lezen, Dijkstra (4)
Studerend Lezen, Malmberg (3)
Lezen om te Weten, de Ruiter (3)
Drukwerk, Ten Brink (3)
Begrijpend Lezen, Dijkstra (3)
Een Eerste Stap op het Studiepad, Kok Educatief (2)
Denkwerk 1 en 2, Dijkstra (1)
Eerst Denken.... Dan Kiezen, Kok Educatief (1)
Nieuwe Leesvormen, Wolters-Noordhoff (1)

De methode Met Inzicht Leren Lezen wordt het meest gebruikt
in de eindgroep van de kernafdeling van LOM-scholen. Deze methode is relatief oud (eerste druk 1973) en bestaat uit een
A-serie en een B-serie. In de A-serie ligt het accent op
begrijpend lezen: het herkennen van de hoofdgedachte of het
achterhalen van de volgorde van de gebeurtenissen. In de Bserie krijgt het studerend lezen speciale aandacht: het
zoeken van informatie in een atlas of tabel en bijvoorbeeld
het hanteren van een woordenboek of encyclopedie. Geen van de
leerkrachten heeft echter aangegeven welke serie zij in hun
eindgroep gebruiken. De methode Leeswerk-Begrijpend Lezen is
sinds kort op de markt (1985) en wordt, relatief gezien, veel
gebruikt. De methoden Aktief Lezen en de Leesmarkt zijn niet
uitsluitend geschreven voor het onderwijs in begrijpend
lezen, zij kunnen ook gebruikt worden bij andere vormen van
leesonderwijs zoals technisch, voordrachts-, groeps- of
bijvoorbeeld forumlezen.
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10.

ALGEMENE KENMERKEN VAN HET TAALAANBOD OP LOM- EN
BASISSCHOLEN

10.1 Inleiding

dit hoofdstuk trachten we een algemeen beeld te schetsen
van het taalaanbod in een eindgroep van een LOM-school
(10.2). Vervolgens vergelijken we het taalaanbod in de
eindgroep van de kernafdeling van een LOM-school met het
taalaanbod in de achtste groep van het basisonderwijs (10.3).
De lezer die het onderhavig rapport aandachtig gelezen
heeft weet dat een globale typering van het taalaanbod van
LOM-scholen geen recht doet aan de werkelijkheid. Er bleek
immers nogal wat spreiding tussen de scholen te zijn. Toch
proberen we het. Een interessante vraag is namelijk of er
naast de genoemde verschillen tussen de LOM-scholen ook gemeenschappelijke kenmerken te ontdekken zijn. En als dat zo
is, wat zijn die dan? De volgende vraag die opkomt is: wat is
het verschil tussen het taalaanbod in een eindgroep van een
LOM-school en het taalaanbod in de achtste groep van een
basisschool? Ook op deze vraag proberen we een antwoord te
geven.
Een vergelijking van het onderwijsaanbod op LOM- en basisscholen is echter problematisch. In de eerste plaats komt dit
doordat de vragenlijst voor het basisonderwijs afgestemd
moest worden op het specifieke karakter van het LOM-onderwijs. Hierdoor zijn een groot aantal vragen uit de aanbodvragenlijsten (PPON-basisonderwijs en PPON-Speciaal Onderwijs)
niet overeenkomstig meer, of is de strekking van de vragen
gewijzigd. Een vergelijking van de resultaten van de aanbodpeilingen op LOM- en basisscholen is dus slechts mogelijk op
onderdelen van de vragenlijst die voor beide groepen respondenten min of meer gelijk zijn. Daarnaast is een vergelijking
problematisch omdat het onderwijsaanbod op scholen uit meer
aspecten bestaat dan die welke bevraagd worden met de vragenlijst. De aanbodpeilingen op LOM- en basisscholen waren erop
gericht de belangrijkste aanbodvariabelen in kaart te brenIn
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gen. Het zal echter duidelijk zijn dat een vragenlijst geen
zicht geeft op belangrijke onderwijsvariabelen als de houding
van leerkracht en schoolleider of bijvoorbeeld het schoolklimaat. Juist omdat we daar niets over weten, moet dus een
vergelijking tussen het aanbod op LOM- en basisscholen met de
nodige voorzichtigheid worden omkleed. Aan deze vergelijking
moet geen absolute waarde worden toegekend. Het heeft meer de
status van een eerste verkenning. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om meer gefundeerde uitspraken te doen.
10.2 De voornaamste kenmerken van het taalaanbod in de eindgroep van de kernafdeling
Vijf algemene taalmethoden bepalen in de eindgroep van de
kernafdeling het gezicht van het taalonderwijs: Taal is niet
zo moeilijk, de Taaltuin, Taal Actief, Jouw taal, mijn taal
en Taal voor het Leven. De leerkrachten hanteren over het
algemeen één van bovengenoemde methoden. Het blijkt dat de
leerkrachten niet alle leerlingen uit de algemene taalmethode
laten werken. Ook speelt de methode niet altijd een even
belangrijke rol in het onderwijs in de verschillende deelvaardigheden van het vak taal. In het algemeen speelt de
taalmethode in het spelling- en leesonderwijs een belangrijke
rol, in het onderwijs in spreken en luisteren is deze rol
echter gering. We kunnen geen duidelijke uitspraak doen over
de werkvorm die leerkrachten in het algemeen hanteren als zij
de taalmethode gebruiken voor het onderwijs in het vak taal.
We hebben de vraag niet op deze wijze gesteld. Op indirecte
wijze kunnen we er wel iets over zeggen. Als we namelijk
kijken naar de werkvormen die leerkrachten hanteren bij de
taalonderdelen waarin de algemene taalmethode een belangrijke
rol speelt, zoals spellen en lezen, dan komt naar voren dat
de leerlingen veelal individueel of in niveaugroepen onderwijs krijgen. Slechts een minderheid van de leerkrachten
geeft aan een klassikale werkvorm te hanteren met betrekking
tot deze onderdelen. De algemene taalmethoden lijken over het
algemeen niet klassikaal gebruikt worden door de leerkrachten. De werkvormen individueel en in niveaugroepen zijn bij
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het werken met de taalmethode waarschijnlijk eerder regel
zijn dan uitzondering.
Een ander belangrijk kenmerk is dat er flink veel tijd
wordt besteed aan het moedertaalonderwijs. De leerkrachten
besteden gemiddeld 71 uur aan het vak taal, dat is bijna 30%
van de totale onderwijstijd die beschikbaar is. De taaltijd
wordt echter niet evenredig over de taalonderdelen verdeeld.
Aan lezen besteden de leerkrachten bijna 50% van de totale
taaltijd, aan spellen ongeveer 20% en aan stellen nog geen
7%.
Het taalaanbod in de eindgroep van de kernafdeling van een
LOM-school wordt ook gekarakteriseerd door het inschakelen
van specialisten. Het merendeel van de leerkrachten roept
namelijk de hulp in van zowel een remedial teacher als een
logopedist. De specialisten worden voornamelijk ingeschakeld
voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen.
Een ander opvallend kenmerk van het taalonderwijs op LOMscholen is dat de leervorderingen van de leerlingen scherp in
de gaten worden gehouden. Voor het bijhouden van de leesvorderingen worden veelal algemene toetsen gebruikt, voor de
spellingvorderingen subdoeltoetsen.
10.3 Het taalaanbod in de eindgroep van een kernafdeling van
een LOM-school vergeleken met het taalaanbod in de
achtste groep van het basisonderwijs
Verschilt het taalaanbod in de eindgroep van een LOM-school
met het taalaanbod in de achtste groep van het basisonderwijs? Deze vraag proberen we te beantwoorden door de resultaten van de aanbodpeiling in het LOM te vergelijken met de
resultaten van de aanbodpeiling in de Voorstudie PPON-basisonderwijs (Bos & Oostdam, 1985). Zoals we al in het begin van
het hoofdstuk hebben opgemerkt kan een vergelijking van het
taalaanbod op de beide onderwijstypen niet bij alle gegevens
zonder meer gemaakt worden.
In de eindgroepen van LOM-scholen en in de achtste groep van
het basisonderwijs worden over het algemeen dezelfde taalmethoden gebruikt. De taalmethoden Taal voor het Leven, Jouw
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taal, mijn taal en Taal Actief worden op beide schooltypen
veelvuldig gebruikt. De taalmethode Taal is niet zo moeilijk
is echter een typische LOM-methode. Deze methode wordt in het
basisonderwijs weinig gebruikt maar is de meest gebruikte
methode in het LOM-onderwijs. De leerkrachten in het LOM- en
basisonderwijs hanteren dus in het algemeen dezelfde taalmethoden. Zij verschillen echter in de wijze waarop zij de
methoden hanteren. De meeste leerkrachten in het basisonderwijs geven aan dat zij de algemene taalmethode voornamelijk klassikaal gebruiken. De leerkrachten in het LOM-onderwijs laten de leerlingen individueel of in niveaugroepen
werken.
Wat kunnen we zeggen over het belang van de algemene taalmethode in het taalonderwijs in de verschillende onderwijsvormen? We weten dat de leerkrachten in het LOM-onderwijs
veel belang hechten aan de algemene taalmethode in het onderwijs in spellen en begrijpend lezen, maar bij andere onderdelen zoals mondeling taalgebruik en stellen speelt de methode een geringe rol. Voor het taalonderwijs in de eindgroepen
van LOM-scholen geldt dus dat het belang van algemene taalmethoden per onderdeel verschilt. Of dit ook geldt voor het
basisonderwijs is niet zo eenvoudig te bepalen. Een zeer
groot gedeelte van de leerkrachten in het basisonderwijs
geeft aan dat zij de methode in belangrijke of redelijk belangrijke mate volgen. Echter de taalmethode speelt in het
basisonderwijs geen belangrijke rol in de keuze van de onderwerpen voor groepsdiscussies en is ook niet de voornaamste
bron voor schrijfopdrachten. Deze resultaten wekken de indruk
dat ook in het basisonderwijs de rol van de taalmethode niet
bij alle taalonderdelen altijd even belangrijk is.
Over de tijdbesteding aan het vak taal op beide schooltypen
valt het volgende op te merken. Leerkrachten in het LOMonderwijs besteden gemiddeld per week ongeveer 7 uur aan
specifieke taal- en leeslessen. De leerkrachten in het basisonderwijs besteden aan deze lessen gemiddeld ongeveer 51 uur
per week (Bos & Oostdam, 1985, p. 49). Leerkrachten in het
LOM-onderwijs besteden dus ruim 35% meer tijd aan het instructievak taal dan de leerkrachten in het basisonderwijs.

87
Opvallend is verder dat in het LOM-onderwijs relatief meer
tijd wordt besteed aan het onderdeel lezen. Van de totale
taaltijd wordt namelijk ongeveer 50% besteed aan het onderdeel lezen, in het basisonderwijs is dit ongeveer 20%.

Tenslotte kijken we naar de rol van deskundigen in het taalonderwijs op beide schooltypen. Ruim 90% van de LOM-leerkrachten roept de hulp in van deskundigen voor leerlingen met
taal en/of leesproblemen. Het gaat daarbij om interne deskundigen zoals remedial teacher en logopedist, die vaak zelf
hulp geven in de vorm van een serie instructielessen voor de
leerling(en). Ook op de Basisschool is er bij leerkrachten
behoefte aan hulp voor leerlingen die een zodanige taalachterstand hebben dat heel speciale zorg gegeven moet worden.
Het merendeel van de leerkrachten op de basisschool zegt
behoefte te hebben aan hulp van externe deskundigen (schooladviesdienst of begeleidingsdienst). Echter, de rol van dit
soort externe deskundigen bij het werken met leerlingen met
een grote taalachterstand is over het algemeen klein. Op de
basisschool lijkt er dus een discrepantie te bestaan tussen
gevraagde en verkregen hulp: men heeft wel behoefte aan de
hulp van externe deskundigen, maar de rol die deze deskundigen spelen in het taalonderwijs aan leerlingen met een achterstand is gering. Dit ondanks het feit dat veel scholen
(61%) wel hulp krijgen van dit soort deskundigen. Wellicht
kan men met de verkregen hulp niet goed uit de voeten of
heeft men behoefte aan meer gerichte hulp. Op LOM-scholen
speelt deze problematiek niet. Daar zijn deskundigen aan de
school verbonden en krijgen leerkrachten in de meeste gevallen directe hulp van een specialist.
Samenvattend merken we op dat de leerkrachten in het LOM- en
basisonderwijs over het algemeen dezelfde taalmethoden gebruiken. De leerkrachten in het LOM-onderwijs werken over het
algemeen individueel of in niveaugroepen uit deze methoden.
Leerkrachten in het basisonderwijs hanteren veelal een klassikale werkwijze. De rol van de taalmethoden is in beide
onderwijsvormen niet voor alle taalonderdelen even belang-
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rijk. Het blijkt dat de leerkrachten in het LOM-onderwijs
meer tijd besteden aan de specifieke taal- en leeslessen dan
de leerkrachten in het basisonderwijs. Verder is naar voren
gekomen dat op LOM-scholen deskundigen een grotere rol spelen
in het taalonderwijs.
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11.

DISCUSSIE EN SAMENVATTING

In dit hoofdstuk wordt in de eerste plaats ingegaan op de
waarde van de enquêtegegevens. Wat zeggen ze over het taalaanbod op LOM-scholen en welke betekenis moeten we aan de
resultaten hechten. Vervolgens worden de belangrijkste resultaten van de aanbodpeiling samengevat.
Het taalaanbod in de eindgroep van de kernafdeling op LOMscholen is onderzocht aan de hand van een gestructureerde
vragenlijst. Binnen de financiële ruimte was het met deze
methode mogelijk het taalonderwijs te onderzoeken bij een
representatieve steekproef van Nederlandse LOM-scholen. Vanzelfsprekend zijn er beperkingen verbonden aan de keuze het
taalaanbod te meten met een vragenlijst.
In de eerste plaats komt dit door de keuzen die gemaakt
zijn bij de omschrijving van het begrip aanbod. Wij hebben
gekozen om het denkraam, dat is ontwikkeld voor de aanbodvragenlijst voor het basisonderwijs, aan te passen voor de vragenlijst in het LOM-onderwijs. We moeten ons echter afvragen
of het gehanteerde denkraam een goede afspiegeling genoemd
kan worden van het domein, met andere woorden of het qua
dekking van het bedoelde, overeenstemt met het begrip moedertaaltaalaanbod (in de eindgroep van LOM-scholen). Daarbij
komt dat wij getracht hebben de omvang van de aanbodvragenlijst acceptabel te houden. Deze uitgangspunten hebben ertoe
geleid dat belangrijke onderwijsvariabelen die (in)direct
invloed uitoefenen op het taalaanbod, buiten beschouwing zijn
gebleven. Voorbeelden zijn de houding van de leerkracht, de
wijze waarop de leerkracht met de leerlingen omgaat, het
schoolklimaat en dergelijke. Ook over specifieke karakteristieken van het LOM-onderwijs zijn geen vragen opgenomen
zoals bijvoorbeeld het werken met handelingsplannen (Van der
Ley, Kool en Wielinga, 1984; ARBO, 1984).
Betekent dit dat de resultaten niets zeggen over het taalaanbod op LOM-scholen? Nee. Het betekent wel dat we niets
weten over een aantal belangrijke onderwijskundige aspecten
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die (in)direct invloed uitoefenen op de kwaliteit van het
taalaanbod in de eindgroep van LOM-scholen.
Het taalaanbod met een vragenlijst onderzoeken betekent ook
dat het beeld algemeen blijft. We kunnen op grond van de resultaten weinig zeggen over hoe het taalonderwijs in een
concrete klas eruit ziet. We weten bijvoorbeeld dat veel
leerkrachten in de eindgroep van de kernafdeling een individuele werkwijze hanteren, we weten echter niet hoe ze deze
werkwijze nu precies hanteren: hoe hun instructielessen eruit
zien, hoe zij de instructietijd over de leerlingen verdelen,
welke feedback zij geven aan hun leerlingen enzovoorts.
Een ander belangrijk nadeel van een vragenlijstmethode is dat
de antwoorden die mensen geven niet perfect nauwkeurig zijn.
Respondenten, in ons geval leerkrachten, kunnen bewust of
onbewust een verdraaid antwoord geven of ze kunnen zich
gewoon vergissen, net zoals ieder mens. Ook als mensen over
hun eigen gedrag vragen beantwoorden, moet men verdacht zijn
op vertekende antwoorden (Hansford en Hattie 1982).
Echter, we moeten in ogenschouw nemen dat de vragenlijst
geconstrueerd is ten behoeve van peilingsonderzoek. De bovengenoemde nadelen hebben een grote invloed op de precisie (van
het gemiddelde) als de steekproef klein is. Bij een steekproef van ruim 100 scholen is de invloed van de genoemde
factoren waarschijnlijk te verwaarlozen. Deze hypothese wordt
ondersteund door de onderzoeksresultaten van Otter (1987).
Zij heeft onderzocht of tijdbestedingsvragen in de aanbodvragenlijst (van het LOM-onderwijs) gebruikt kunnen worden voor
het meten van de gemiddelde onderwijstijd. Uit het onderzoek
komt naar voren dat de gemiddelde tijdbesteding van leerkrachten betrouwbaar gemeten wordt.
Zij stelt wél dat enige reserve bij de interpretatie van de
tijdbestedingsgegevens op z'n plaats is. Uit het onderzoek
blijkt dat de validiteit van de tijdbestedingsvragen niet
vast staat. De onderzoeksresultaten wijzen er namelijk op dat
niet duidelijk is of de tijdbestedingsvragen meten wat ze
behoren te meten: de tijdbesteding aan het moedertaalonderwijs.
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Of de validiteit van meer vragen uit de aanbodvragenlijst
in het geding is weten we niet. We vermoeden het echter wel.
Met name de vragen die de leerkrachten moeten 'schatten'. In
de aanbodvragenlijst komt een aantal van dit soort vragen
voor. Bij deze vragen moet de leerkracht een getal omcirkelen
dat aangeeft hoe vaak deze een bepaalde taak door het merendeel van de leerlingen heeft laten uitvoeren. Bij taken die
de leerkrachten over het algemeen van groot belang achten,
kan bijvoorbeeld het probleem van systematische overschatting
zich voor hebben gedaan en bij taken die leerkrachten niet
belangrijk vinden kan er sprake zijn geweest van systematische onderschatting.
Ook weten we niet of 1,1e leerkrachten dezelfde betekenis
geven aan een bepaalde antwoordcategorie, met andere woorden
betekent de antwoordcategorie 'vaak' voor alle leerkrachten
twee keer per maand? Het is daarom raadzaam om in toekomstig
peilingsonderzoek, naast een vragenlijstonderzoek, op een
aantal scholen observaties te verrichten die een interpretatiekader kunnen vormen voor de resultaten van de enquêtegegevens. Na deze kanttekeningen worden hieronder de belangrijkste resultaten van de aanbodpeiling samengevat.
.

Dit rapport bevat de resultaten van een vragenlijstonderzoek
voor het onderwijsaanbod. Het beschreven onderzoek maakt deel
uit van de 'Voorstudie Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau in het Speciaal Onderwijs'. Deze Voorstudie, uitgevoerd in de jaren 1986-1987 is te beschouwen als een haalbaarheidsstudie voor in de toekomst te verrichten periodiek
peilingsonderzoek van het onderwijsniveau in de eindgroep van
de kernafdeling van LOM- en MLK-scholen. Op LOM-scholen is
zowel het onderwijsaanbod als het onderwijsresultaat onderzocht, op MLK-scholen uitsluitend het onderwijsresultaat.
Het rapport is als volgt samengesteld. In hoofdstuk 1 wordt
op de constructie van de vragenlijst, de codering en de
steekproefopzet ingegaan. Uitgangspunt voor de constructiewerkzaamheden was een heuristisch schema met twee hoofddimensies: een onderwijskundige en een vakinhoudelijke. Op de
eerste dimensie werd naast achtergrondkenmerken als school,
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leerkracht en klas een aantal aspecten van het onderwijsaanbod onderscheiden zoals methodengebruik, werkvormen, bijhouden van de leervorderingen, tijdbesteding, onderwijs- en
leeractiviteiten, individualisatie en hulp door specialisten.
Op de tweede dimensie werden de volgende vakinhoudelijke
aspecten onderscheiden: mondeling taalgebruik, lezen, spellen, stellen en taalbeschouwing. Opeenvolgende versies van de
vragenlijst zijn bekritiseerd door een groot aantal deskundigen. Aan de hand van de commentaren is de uiteindelijke
versie van de vragenlijst geconstrueerd.
In hoofdstuk 2 worden enkele kenmerken van scholen, leerkrachten en eindgroepen in de Voorstudie PPON-SO beschreven.
Naar voren komt dat het aantal leerlingen van de scholen
gemiddeld 122 is, het aantal groepen 8. Bijna tweederde van
de scholen heeft tussen de 91 en 150 leerlingen. Het gemiddeld aantal leerlingen van de kleinste groep bedraagt 12, het
gemiddeld aantal leerlingen van de grootste groep ruim 17.
Aan bijna 20% van de scholen is een VSO-afdeling verbonden.
De afstand naar de dichtst bijzijnde VSO-afdeling of school
is voor ruim de helft van de scholen waaraan géén VSO-afdeling verbonden is, maximaal 4 kilometer.
Op vrijwel alle LOM-scholen is een logopedist (96%) en een
remedial teacher aanwezig (87%). Op slechts weinig scholen
komen leerkrachten voor niet-Nederlandstalige leerlingen (7%)
of leerkrachten voor onderwijs in de eigen taal en cultuur
(3%) voor.
De leerkracht van de eindgroep is over het algemeen een man
(89%) en is gemiddeld ongeveer 35 jaar. Slechts 15% van de
leerkrachten is jonger dan 30 jaar en 10% is ouder dan 50.
De leerkrachten zijn over het algemeen zeer ervaren: ruim
driekwart van de leerkrachten heeft meer dan 5 jaar ervaring
in het LOM-onderwijs, 41% zelfs meer dan 10 jaar.
Het aantal eindgroepers bedraagt gemiddeld ruim 16 leerlingen. Het aantal jongens en meisjes is echter niet gelijk
aan elkaar. Het aantal meisjes is gemiddeld 4, het aantal
jongens gemiddeld 12.
Het totaal aantal jaren genoten LOM-onderwijs is, voor
bijna 25% van de leerlingen 4 jaar, voor 21% van de leer-

93
lingen is dit 3 jaar en voor 22% van de leerlingen 5 jaar.
Een minderheid van de leerlingen (14%) heeft minder dan twee
jaar LOM-onderwijs genoten óf meer dan 5 jaar (16%).
Het overgrote deel van de leerlingen van de eindgroep van
de kernafdeling is schoolverlater (85%). Een groot gedeelte
van de schoolverlaters gaat naar schatting van de leerkrachten het lager beroepsonderwijs volgen (46%), bijna eenvijfde
deel gaat naar een vorm van individueel voortgezet onderwijs
zoals ITO of IHNO. Ruim eenderde deel van de schoolverlaters
gaat naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
De meeste leerlingen (67%) spreken thuis als 'moedertaal'
Nederlands, eenvijfde deel van de leerlingen spreekt thuis
een dialect. In de eindgroepen van LOM-scholen bevinden zich
slechts weinig leerlingen die thuis geen Nederlands spreken
(2%).
In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke algemene taalmethoden
in de eindgroep van de kernafdeling gebruikt worden. Naar
voren komt dat het merendeel van de leerkrachten (75%) één
algemene taalmethode gebruikt, 13% gebruikt er twee en 5%
gebruikt er meer dan twee. De overige leerkrachten hebben de
vraag onvolledig ingevuld. Vijf algemene taalmethoden bepalen
in de eindgroep het gezicht van het taalonderwijs: Taal is
niet zo moeilijk, de Taaltuin, Taal Actief, Jouw Taal, Mijn
Taal en Taal voor het Leven. Ruim 20% van de leerkrachten
maakt, naast de taalmethoden die ze regelmatig gebruikten ook
nog gebruik van andere taalmethoden. In veel gevallen is dit
de taalmethode Taal is niet zo moeilijk.
In hoofdstuk 4 wordt de verdeling van de onderwijstijd aan
het vak taal beschreven. Het blijkt dat leerkrachten per week
gemiddeld ruim 71 uur besteden aan het moedertaalonderwijs.
Van deze taaltijd wordt ongeveer 11 uur besteed aan mondeling taalgebruik, 31 uur aan lezen, ongeveer 1 uur en 20
minuten aan spellen, een 1 uur aan stellen en ruim 45 minuten
aan taalbeschouwing. In de eindgroepen van LOM-scholen wordt
dus flink veel tijd aan het moedertaalonderwijs besteed ,
bijna eenderde van alle beschikbare onderwijstijd. Bijna 50%
van de taaltijd wordt gebruikt voor het leesonderwijs: ruim
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11 uur wordt besteed aan technisch lezen en bijna 1 uur aan
begrijpend lezen.
In hoofdstuk 5 gaan we in op de rol van deskundigen bij het
moedertaalonderwijs in de eindgroep. We kunnen concluderen
dat de meeste leerkrachten (89%) deskundigen raadplegen met
betrekking tot het moedertaalonderwijs. Van deze groep roept
52% zowel de hulp in van een logopedist als een remedial
teacher, 20% uitsluitend de hulp van een remedial teacher en
22% uitsluitend de hulp van een logopedist. Verder blijkt dat
de hulp over het algemeen door de specialisten zelf gegeven
wordt. Slechts een zeer klein percentage van de hulp (7%)
bestond uit een serie instructielessen en/of oefenstof die
was samengesteld door specialisten maar die door de leerkracht aan de leerling(en) werd aangeboden. Opvallend is
verder dat 55% van alle leerkrachten in de Voorstudie SPON-S0
deskundige hulp inroept voor leerlingen met technisch leesproblemen, 52% doet dit voor leerlingen met spellingproblemen en 52% van de leerkrachten roept deskundige hulp in voor
leerlingen met spreek- en luisterproblemen.
Hoofdstuk 6 geeft een beeld van het onderwijsaanbod met
betrekking tot het spreek- en luisteronderwijs. Het blijkt
dat leerkrachten wekelijks gemiddeld een kwartier onderwijstijd besteden aan dramatische expressie, ongeveer 20 minuten
aan zowel spreek- als luisteroefeningen en iets meer dan een
half uur aan (groeps) discussies. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de verschillen tussen de docenten soms zeer
groot zijn.
Verder komt naar voren dat de rol van de algemene taalmethoden bij het onderdeel mondeling taalgebruik beperkt is.
Ook gebruikt slechts 15% van de leerkrachten een speciale
methode bij het onderwijs in spreken en luisteren. De methode
die door de leerkrachten het meest genoemd wordt, is 'Het
Taalactiveringsprogramma'.
Een groot gedeelte van de leerkrachten geeft klassikaal les
in dramatische expressie, luisteren en discussiëren, respectievelijk 56, 59 en 77%. Het lijkt erop dat leerkrachten deze
taalonderdelen bij uitstek geschikt achten om klassikaal te
onderwijzen. Eenderde van de leerkrachten geeft aan bij het

95
spreekonderwijs een individuele werkvorm te hanteren. We
vermoeden dat deze leerkrachten hun leerlingen een spreekbeurt laten houden.
De meeste leerkrachten (57%) houden de leervorderingen bij
met betrekking tot het spreek- en luisteronderwijs. Ruim eenderde van de leerkrachten geeft aan dit niet te doen. De
antwoorden van de leerkrachten op de vraag op welke wijze zij
de leervorderingen bijhouden waren niet te rubriceren in een
beperkt aantal categorieën.
De spreektaken waar de leerlingen in de eindgroep voor geplaatst worden, zijn over het algemeen traditioneel van aard.
De leerlingen uit de eindgroep vertellen namelijk heel regelmatig over hun eigen ervaringen of over een thema of onderwerp. Practische of functionele taken, zoals bijvoorbeeld het
melden van een ongeval worden slechts af en toe geoefend.
Hoofdstuk 7 geeft een beeld van het onderwijsaanbod met betrekking tot het onderdeel lezen. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de tijdbesteding aan de verschillende
onderdelen van het vak lezen. Leerkrachten besteden wekelijks
ruim een uur en een kwartier aan technisch, bijna een uur aan
begrijpend, een krap half uur aan studerend lezen en een dik
half uur aan vrij lezen. Aan het leren hanteren van bijvoorbeeld een woordenboek of encyclopedie wordt wekelijks een
kwartier onderwijstijd besteed. Verder blijkt dat de algemene taalmethoden in het leesonderwijs een redelijk belangrijke plaats innemen. Zo zegt 62% van de leerkrachten dat de
rol van de taalmethode bij begrijpend lezen belangrijk of
redelijk belangrijk is, ruim de helft (56%) zegt dit met
betrekking tot het leren hanteren van een woordenboek of
encyclopedie. Bij studerend en technisch lezen liggen deze
percentages iets lager, respectievelijk 45 en 43%. Een groot
deel van de leerkrachten (66%) maakt gebruik van een speciale
methode voor het onderwijs in technisch lezen. De meeste
leerkrachten gebruiken hiervoor leesboekjes die zijn ingedeeld volgens AVI- of BRUS-criteria. Ruim eenderde van de
leerkrachten gebruikt een speciale methode voor het onderwijs
in begrijpend lezen. Methoden die veel genoemd worden zijn:
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Met Inzicht Leren Lezen, Leeswerk-Begrijpend Lezen, Gebruiksboeken voor het Basisonderwijs en Moderne Leesvormen.
De Leerkrachten in de eindgroep van het LOM-onderwijs zijn
niet uniform in de werkvorm die zij hanteren bij het technisch lezen. Zo hanteert 23% van de leerkrachten bij technisch lezen een individuele werkvorm, 29% differentieert
binnen groepsverband, 16% differentieert buiten groepsverband, 12% geeft klassikaal les en 19% gebruikt een aantal van
bovengenoemde werkvormen door elkaar. Bij begrijpend en
studerend lezen doet zich eenzelfde beeld voor. Bij het leren
hanteren van een woordenboek of encyclopedie werkt een groot
deel van de leerkrachten (40%) klassikaal.
Meer dan 55% van de leerkrachten houdt op minimaal twee
manieren de leesvorderingen bij. Meer dan de helft van de
leerkrachten doet dit aan de hand van algemene toetsen of aan
de hand van de technisch en begrijpend leeslessen zelf. Ruim
eenkwart van alle leerkrachten gebruikt voor het bijhouden
van de leesvorderingen een noteringssysteem of subdoeltoetsen.
Het blijkt dat leerkrachten hun leerlingen regelmatig
teksten laten lezen uit leerboeken of kranten. Practische
leestaken zoals het lezen van formulieren of het raadplegen
van naslagwerken worden minder vaak geoefend.
In hoofdstuk 8 wordt een beeld geschetst van het onderwijsaanbod met betrekking tot de taalonderdelen spellen en stellen. Allereerst wordt weer ingegaan op de tijdbesteding aan
deze onderdelen. Voor het spellingonderwijs wordt door de
leerkrachten wekelijks gemiddeld 80 minuten uitgetrokken, de
gemiddelde tijdbesteding aan stellen is 25 minuten per week.
We merken op dat de verschillen tussen de leerkrachten groot
zijn: 18% van de leerkrachten besteedt wekelijks helemaal
geen tijd aan stellen en 19% besteedt er wekelijks meer dan
40 minuten aan.
We komen tot de conclusie dat de algemene taalmethoden in
het spellingonderwijs een belangrijke plaats innemen. Het
merendeel van de leerkrachten (81%) geeft namelijk te kennen
dat de rol van de algemene taalmethode in hun spellingonderwijs belangrijk of redelijk belangrijk is.
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Bij het stelonderwijs ligt dat percentage iets lager,

namelijk 57%. Veel genoemde spellingmethoden zijn: Spelling,
Woordspel en Niveaucursus Spelling. Ruim eenvijfde deel van
de leerkrachten gebruikt een speciale stelmethode. De meeste
leerkrachten noemen de spellingmethode Spelenderwijs Stellen.
Ruim eenkwart van de leerkrachten hanteert bij het spellingonderwijs de werkvorm differentiatie binnen groepsverband, eenvijfde van de leerkrachten hanteert een individuele
werkvorm, 19% geeft uitsluitend klassikaal les in spellen,
11% hanteert de werkvorm differentiatie buiten groepsverband
en 19% gebruikt meerdere wervormen door elkaar.
Bij het stelonderwijs is het beeld iets eenduidiger. Bijna
50% van de leerkrachten geeft klassikaal les in stellen, 21%
individueel en 17% geeft aan te differentiëren binnen groepsverband.
Veel Leerkrachten (47%) houden de leervorderingen van het
spellingonderwijs tijdens de spellinglessen zelf in de gaten,
34% doet dit aan de hand van een noteringssysteem, 56% houdt
de vorderingen bij aan de hand van subdoeltoetsen en 43% aan
de hand van algemene toetsen. Uit bovenstaande komt naar
voren dat veel leerkrachten op meer dan één manier de vorderingen op het gebied van spellen bijhouden.
De leervorderingen van het stelonderwijs wordt door het
merendeel van de leerkrachten (61%) op slechts één wijze in
de gaten gehouden.
Verder komt naar voren dat de leerlingen in de eindgroep
regelmatig een opstel of een verslag schrijven over een zelf
gekozen onderwerp. Het zijn de meer traditionele schrijftaken
waar de leerlingen voor geplaatst worden.
Hoofdstuk 9 geeft een beeld van het onderwijsaanbod met
betrekking tot taalbeschouwing en grammatica. Ook nu wordt
ingegaan op de tijdbesteding van de leerkrachten aan deze
onderdelen. Naar voren komt dat leerkrachten wekelijks ongeveer 20 minuten besteden aan semantiek, 23 minuten aan grammatica en slechts 5 minuten aan pragmatiek.
De taalmethode speelt een redelijk belangrijke rol in het
onderwijs in deze taalonderdelen. Zo zegt 69% van de leerkrachten dat de taalmethode een belangrijke of redelijk
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belangrijke rol speelt in het onderwijs in semantiek, 64%
zegt dit met betrekking tot het onderwijs in grammatica.
Slechts een gering percentage (8%) van de leerkrachten gebruikt een speciale methode voor het taalbeschouwingsonderwijs.
De belangrijkste bevindingen met betrekking tot de werkvormen die de leerkrachten hanteren, worden hieronder weergegeven. Ruim eenderde van de leerkrachten (36%) biedt de
lessen in semantiek klassikaal aan, 23% differentieert binnen
groepsverband, (19%) geeft individueel les en 17% hanteert
meerdere werkvormen. Met betrekking tot grammatica zien we
het volgende beeld: 30% geeft klassikaal les, 27% differentieert buiten groepsverband, 19% geeft individueel les en 14%
hanteert meerdere werkvormen.
Uit de resultaten komt verder naar voren dat 28% van de
leerkrachten de leervorderingen met betrekking tot taalbeschouwing niet bijhoudt. De leerkrachten die de vorderingen
wel in de gaten houden doen dit in het algemeen tijdens de
lessen zelf, of aan de hand van een noteringssysteem.
In hoofdstuk 10 trachten we een algemeen beeld te schetsen
van het taalaanbod op LOM-scholen. Naar voren komt dat vijf
algemene taalmethoden het gezicht van het taalonderwijs
bepalen: Taal is niet zo moeilijk, de Taaltuin, Taal actief,
Jouw taal, mijn taal en Taal voor het leven. De algemene
taalmethode lijkt over het algemeen klassikaal gebruikt te
worden door de leerkrachten. De werkvormen 'individueel en
"niveaugroepen' zijn bij het werken met de taalmethode eerder
regel dan uitzondering. Ook is naar voren gekomen dat de
algemene taalmethode niet bij alle taalonderdelen een even
belangrijke rol speelt. Bij spellen en lezen speelt de methode een belangrijke rol, in het onderwijs in spreken en luisteren is deze echter gering.
Een ander belangrijk kenmerk is dat er flink veel tijd
wordt besteed aan het moedertaalonderwijs. De leerkrachten in
de eindgroepen van het LOM-onderwijs besteden gemiddeld 71
uur aan het instructievak taal. Daarbij komt dat bijna 50%
van de totale taaltijd gebruikt wordt voor het leesonderwijs.
Ook is naar voren gekomen dat het taalaanbod in de eindgroep
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gekaraktiriseerd wordt door het inschakelen van specialisten
ten behoeve van leerlingen met taal- en leesproblemen.
Tenslotte proberen we in hoofdstuk 10 een antwoord te
geven op de vraag of het taalaanbod in de eindgroep van de
kernafdeling van een LOM-school verschilt van het taalaanbod
in de achtste groep van het basisonderwijs. Naar voren komt
dat in het LOM- en basisonderwijs over het algemeen dezelfde
taalmethoden worden gebruikt. De werkwijze van de leerkrachten in het LOM-onderwijs werken over het algemeen individueel
of in niveaugroepen. Leerkrachten in het basisonderwijs
hanteren veelal een klassikale werkwijze. Daarbij komt dat de
leerkrachten in het LOM-onderwijs meer tijd aan het instructievak taal besteden dan de leerkrachten in het basisonderwijs. Gemiddeld besteden LOM-leerkrachten 7i uur per week aan
de specifieke taal- en leeslessen tegenover 51 uur in het
basisonderwijs. Ook hebben we gekeken naar de rol van specialisten in het taalonderwijs in beide onderwijsvormen. Hierover merken we op dat op LOM-scholen deskundigen een grotere
rol spelen in het taalonderwijs.
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Bijlage 1: Vragenlijst onderwijsaanbod (LOM)
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Voorstudie Periodieke Peiling van het Niveau van het Speciaal Onderwijs

Vragenlijst voor de docent
van de kernafdeling
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Voorstudie Periodieke
Peiling van het
Speciaal Onderwijs
Vragenlijst voor de docent van de kernafdeling

Toelichting
In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan de orde met betrekking tot het moedertaalonderwijs. Deze onderwerpen worden in de enquête
steeds aangegeven. Eerst worden enkele vragen gesteld over uzelf, de
school, en uw eindgroep. Daarna volgen vragen over het moedertaalonderwijs
in uw eindgroep.
Bij de vragen over uw eindgroep gaat het steeds om alle leerlingen in uw
eindgroep: dus zowel de schoolverlaters als de niet-schoolverlaters.
Beantwoording
Uw antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt en gerapporteerd. De gegevens van de enquête worden niet op een herkenbare wijze aan derden ter beschikking gesteld.
Soms wordt een invul-antwoord verwacht (bij stippeltjes).
Meestal gaat het om een omcirkeling van een antwoordcode.
Bij voorbeeld, als u een vrouw bent:
Wat is uw geslacht?

Vrouw

(;? man

Wilt u aankruisen vermijden; dat kan verwarring scheppen.
Retournering
In bijgesloten antwoordenvelop, of in een ongefrankeerde envelop toezenden,
liefst voor de voorjaarsvakantie, aan:
R.J. Oostdam
Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek
Antwoordnummer 10682
1000 RA Amsterdam
Problemen, onduidelijkheden, e.d.
Mochten zich problemen voordoen bij het invullen van de vragenlijst, belt
u ons dan: 020-264547. U kunt vragen naar: Ron Oostdam (toestel 351),
Margaretha Vergeer (toestel
351),
Martha Otter (toestel 353).

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
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Vragen over uzelf

1.

Wat is uw leeftijd?

2.

Wat is uw geslacht?

3.

Hoeveel jaar werkt u in het onderwijs?
Hiermee wordt de totale onderwijservaring bedoeld die u in het onderwijs
heeft. Rond uw antwoord naar beneden
af op hele jaren. Tel part-time jaren
mee: bij voorbeeld, twee jaar een halftime baan telt als één jaar.

jaar

Hoeveel jaar werkt u in het LOM-onderwijs? Rond uw antwoord naar beneden
af op hele jaren. Tel part-time jaren
mee: bij voorbeeld, twee jaar een halftime baan telt als één jaar.

jaar

4.

5.

Wat is de signatuur van uw school?

jaar
1. vrouw
2. man

1. Openbaar

2.
3.
4.
5.

Rooms-Katholiek
Protestant Christelijk
Algemeen Bijzonder
Anders, nl.
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Vragen over de school

6.

7.

Is er aan uw school een afdeling voor
Voortgezet Speciaal Onderwijs verbonden?

1. ja
2. nee

Zo nee, wat is de afstand in km. naar
de dichtstbijzijnde VSO-school?

ongeveer

km.

Zijn er dit leerjaar aan uw school
verbonden één of meer:
a. remedial teachers of taakleerkrachten?

1. ja, ... formatieplaatsen
2. nee

b. leerkrachten Niet-Nederlands-Taligen?

1. ja, ... formatieplaatsen
2. nee

c. leerkrachten Onderwijs-in-EigenTaal-en-Cultuur?

1. ja,
2. nee

formatieplaatsen

d. logopedisten?

1. ja,
2. nee

formatieplaatsen

8.

Hoeveel groepen/klassen telt uw school
in
totaal?
groepen

9.

Hoeveel leerlingen telt uw gehele LOMschool op dit moment?

10. Hoeveel leerlingen telt de kleinste
groep van uw school en hoeveel de
grootste?

leerlingen
kleinste groep
grootste groep

11n.

lln.
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Twee vragen over uw eigen eindgroep

11.

Hoeveel leerlingen telt uw eindgroep?

12.

Hoeveel van uw eindgroepers spreken
thuis voornamelijk:

meisjes
jongens

a. Algemeen Beschaafd Nederlands

leerlingen

b. Fries

leerlingen

c. een stads- of streektaal (b.v.

plat-Amsterdams of Twents),
namelijk

leerlingen

d. een andere taal, namelijk

leerlingen
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Nu volgen een aantal vragen over het gebruik van methoden/leergangen ten
behoeve van lezen en taal

13. Gebruikt u in het taalonderwijs één of
meer taalmethoden, waar één of meer
leerlingen minimaal lx per week uit
werken? Een methode waar een leerling
minder dan één keer per week uit werkt,
laat u hier buiten beschouwing.

1. ja (gaat u door naar
vraag 14)
2. nee (gaat u door naar
vraag 16)

14. Zo ja, wilt u hieronder de naam (namen)
van de door u gebruikte methode(n) noteren én het aantal leerlingen dat uit de
methode(n) minimaal lx per week werkt?
1. =

aantal lln. ......

2. =

aantal lln.

3. -

aantal lln.

4. -

aantal lln.

15. Omcirkelt u a.u.b. het getal dat het beste aangeeft, welke rol de bij
vraag 14 ingevulde taalmethode(n) speelt (spelen) met betrekking tot het
onderwijs dat u geeft in:
(1 = (vrijwel) geen rol, 2 = een geringe rol, 3 = een redelijk belangrijke rol, 4 = een belangrijke rol)
- dramatische expressie

1

2

3

4

- (groeps)discussies/gesprekken van
minimaal 10 minuten

1

2

3

4

- spreekvaardigheid

1

2

3

4

- luistervaardigheid

1

2

3

4

- technisch lezen

1

2

3

4

- begrijpend lezen

1

2

3

4

- het leren hanteren van b.v. een
woordenboek, encyclopedie of
spoorboekje

1

2

3

4
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(vervolg vraag 15)
(1 = (vrijwel) geen rol, 2
4 = een belangrijke rol)

een geringe rol, 3 = een redelijk belangrijke rol,

- studerend lezen, het leren hanteren
van verschillende teksten

1

2

3

4

- spelling

1

2

3

4

- stellen, het leren schrijven van
een brief, verslag of opstel

1

2

3

4

- de betekenis van taal, b.v. synoniemen,
tegenstellingen, spreekwoorden of het
verschil leren tussen letterlijke en
figuurlijke betekenis

1

2

3

4

- de functie van taaluitingen in verschillende contexten, b.v. het verschil
leren tussen formele en informele
gesprekken of gebruik van aanspreekvormen

1

2

3

4

- de structuur van taal, b.v. het benoemen
van zinsdelen of het benoemen van woordsoorten

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

- andere taalaspecten, namelijk:

Als u vraag 15 heeft ingevuld, gaat u dan door naar vraag 17.
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16.

Indien u in uw taalonderwijs géén
taalmethode(n) gebruikt, waar de
leerlingen minimaal lx per week
uit werken, kunt u dan hieronder
in het kort beschrijven, hoe u
het taalonderwijs in uw eindgroep
inricht?

17.

a. Gebruikt u in het taalonderwijs
taalmethoden waar de leerlingen
minder dan lx per week uit werken?
b. Zo ja, wilt u hieronder de namen
van de door u gebruikte methoden
noemen én in het kort omschrijven
waarvoor u deze methode(n) gebruikt?
(b.v. extra-oefenstof voor zwakke
of goede leerlingen)

1. ja
2. nee

18. Gebruikt u een speciale methode voor
de volgende onderdelen:
a. het mondeling taalgebruik (dramatische expressie, gesprekken/discussies, luisteroefeningen)?
Zo ja, wat is de naam en de naam
van de uitgever van deze methode?

1. ja
1. nee
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(vervolg vraag 18)
b. het technisch leesonderwijs?
(N.B. leesboekjes die zijn ingedeeld volgens de AVI-criteria, kunt
u een methode noemen)
Zo ja, wat is de naam en de naam van
de uitgever van deze methode?

1. ja
2. nee

c. het begrijpend leesonderwijs?
Zo ja, wat is de naam en de naam
van de uitgever van deze methode?

1. ja
2. nee

d. het stelonderwijs?
Zo ja, wat is de naam en de naam
van de uitgever van deze methode?

1. ja
2. nee

e. het spellingonderwijs?
Zo ja, wat is de naam en de naam
van de uitgever van deze methode?

1. ja
2. nee

f. het onderwijs in grammatica/taalbeschouwing?
Zo ja, wat is de naam en de naam
van de uitgever van deze methode?

1. ja
2. nee

g. ander(e) taalaspect(en), namelijk:

1. ja
2. nee

Zo ja, wat is de naam en de naam
van de uitgever van deze methode?
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De volgende vragen hebben betrekking op de wijze waarop u de leervorderingen
van uw leerlingen bijhoudt
De leervorderingen van de leerlingen in uw eindgroep kunt u bijhouden
door middel van:
A. waarnemingen die u doet tijdens het onderwijsleerproces en het na-

kijken;
B. een noteringssysteem waarin u b.v. wekelijks bijhoudt hoeveel opdrachten uw leerlingen hebben gemaakt en wat hun leervorderingen
zijn;
C. toetsen die behoren bij een specifiek omschreven subdoel van uw taalonderwijs b.v. als afsluiting van een reeks lessen met betrekking tot
een specifiek spellingprobleem. Deze toetsen kunnen deel uitmaken van
een methode (leergang) maar kunnen ook door u of uw collega's zijn
samengesteld;
D. algemene toetsen die niet behoren bij een specifiek omschreven subdoel

van uw taalonderwijs (b.v. de CITO-toets voor technisch lezen).

19. Wilt u bij elk van de hieronder genoemde taalaspecten aangeven op welke
manier u de leervorderingen van uw eindgroepers bijhoudt (methode A, B, C,
en/of D) en hoe vaak? U kunt meerdere methoden invullen.
Indien u geen van de beschreven manieren toepast dan zet u gewoon een
streep neer op de stippeltjes.

a. Technisch lezen

b. Begrijpend lezen

c. Spelling

gehanteerde methode

... maal per

gehanteerde methode

... maal per

gehanteerde methode

maal per

gehanteerde methode

.. maal per

gehanteerde methode

... maal per .....

gehanteerde methode

... maal per .
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(vervolg vraag 19)
d. Stellen

e. Grammatica/taalbeschouwing

gehanteerde methode

... maal per

gehanteerde methode

... maal per

gehanteerde methode

... maal per

gehanteerde methode

... maal per

gehanteerde methode

... maal per

gehanteerde methode

... maal per

f. Overige taalaspecten, namelijk:
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De volgende vragen gaan over vormen van differentiatie die u hanteert bij het
taalonderwijs in uw eindgroep en over eventuele hulp die u inroept voor leerlingen met taal- en/of leesproblemen
20. Omcirkelt u a.u.b. één van de differentiatievormen die u dit leerjaar
voornamelijk hanteert in uw taalonderwijs met betrekking tot de verschillende taalaspecten die hieronder genoemd worden.
Indien u in bepaalde onderdelen geen les of instructie geeft, omcirkelt
u dan het getal 5, dit staat voor "niet van toepassing".
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- (groeps)discussies/gesprekken van
minimaal 10 minuten

1

2

3

4

5

- spreekvaardigheid

1

2

3

4

5

- luistervaardigheid

1

2

3

4

5

- technisch lezen

1

2

3

4

5

- begrijpend lezen

1

2

3

4

5

- het leren hanteren van b.v. een
woordenboek, encyclopedie of spoorboekje

1

2

3

4

5

- het leren hanteren van verschillende
teksten

1

2

3

4

5

- spelling

1

2

3

4

5

- stellen, het leren schrijven van een
brief, opstel of verslag

1

2

3

4

5

- de betekenis van taal, b.v. synoniemen,
tegenstellingen, spreekwoorden of het
verschil tussen letterlijke en figuurlijke betekenis

1

2

3

4

5

- de functie van taaluitingen in verschillende contexten, b.v. het verschil
leren tussen formele en informele gesprekken of het gebruik van aanspreekvormen

1

2

3

4

5

- de structuur van taal, b.v. het benoemen
van zinsdelen of het benoemen van woordsoorten

1

2

3

4

5
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(vervolg vraag 20)
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- overige taalaspecten, namelijk:

21.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Heeft u dit jaar voor één of meer leerlingen met taalproblemen de hulp gekregen
van:
a. een remedial teacher of taakleerkracht?

1. ja

2. nee

b. leerkracht Niet-Nederlands-Taligen?

1. ja
2. nee

c. leerkracht Onderwijs-in-Eigen-Taal-

1. ja
2. nee

en-Cultuur?
d. logopedist?

1. ja
2. nee

e. overige, namelijk:

1. ja
2. nee

Indien u dit leerjaar géén van de hierboven genoemde specialisten hebt
ingeschakeld voor één of meer leerlingen met taal- en/of leesproblemen,
dan kunt u vraag 22 overslaan en doorgaan met vraag 23.
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22. Indien u dit leerjaar met betrekking tot taalproblemen van uw leerlingen
hulp heeft gekregen van één of meer specialisten, bestond deze hulp dan
uit:
A. een serie aanwijzingen met betrekking tot instructielessen (en/of
oefenstof) die u aan de leerling(en)
moest aanbieden?

1. ja
2. nee (ga dan door naar B)

Zo ja, voor hoeveel eindgroepers
heeft u genoemde hulp gekregen met
betrekking tot:
-

spreek- en luisteronderwijs
lln.
technisch lezen
11n.
begrijpend lezen
11n.
spelling
lln.
andere taalaspecten, namelijk:
lln.

B. een serie instructielessen die één
of meer specialisten aan uw leerling(en) hebben aangeboden?

1. ja
2. nee (ga dan door naar C)

Zo ja, voor hoeveel eindgroepers
heeft u bovengenoemde hulp gekregen
met betrekking tot:
-

spreek- en luisteronderwijs
11n.
technisch lezen
lln.
begrijpend lezen
lln.
spelling
lln.
andere taalaspecten, namelijk:
11n.

Waar vond deze hulp plaats?

C. Indien u andere hulp heeft gekregen
dan A of B, wilt u dan hieronder
beschrijven waaruit die hulp bestond?

1. in het eigen lokaal
2. in een aparte ruimte
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Nu volgen enkele vragen die betrekking hebben op de tijd die u aan het taalonderwijs in uw eindgroep besteedt
Elke doorsnee-schoolweek heeft 26 lesuren. Het moedertaalonderwijs is één van
de vakken waarin u lesgeeft, naast vakken als rekenen, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, handvaardigheid, Engels of lichamelijke opvoeding.
23.

24.

Hoeveel uur van de in totaal beschikbare
26 uur, besteedt u als leerkracht in een
doorsnee-schoolweek aan moedertaalonderwijs, waarmee u nadrukkelijk doelen voor
taalontwikkeling en taalgebruik nastreeft?

uur .

minuten

expressie

uur

minuten

- (Groeps)discussies/gesprekken van
minimaal 10 minuten

uur

minuten

- Spreekvaardigheid

uur

minuten

Hoe is in een doorsnee-schoolweek de tijd,
die u heeft ingevuld bij vraag 23, verdeeld
over de taalaspecten die hieronder genoemd
worden?
N.B. Indien u in een doorsnee-schoolweek
geen tijd besteedt aan bepaalde taalaspecten, dan zet u daar gewoon een
streep.
- Dramatische

- Luistervaardigheid

uur

minuten

lezen

uur

minuten

lezen

uur

minuten

- Het leren hanteren van b.v. een
woordenboek, encyclopedie of spoorboekje

uur

minuten

- Studerend lezen, het leren hanteren
van verschillende teksten

uur

minuten

- Vrij lezen, het lezen van jeugdliteratuur (geen strips)

uur

minuten

- Spelling

uur

minuten

- Technisch
- Begrijpend
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(vervolg vraag 24)
- Stellen, het leren schrijven van een
brief, opstel of verslag

lijke

- De betekenis van woorden, b.v. synoniemen, tegenstellingen, spreekwoorden
of het verschil leren tussen letteren figuurlijke betekenis
- De functie van taaluitingen in verschillende contexten, b.v. het verschil
leren tussen formele en informele gesprekken of het gebruik van aanspreekvormen
uur ......

- De structuur van taal, b.v. het benoemen
van zinsdelen of het benoemen van woordsoorten
uur
......

uur

minuten

uur

minuten

minuten

minuten

- Overige taalaspecten, namelijk:

25. Hoeveel van de 40 schoolweken die een
cursusjaar heeft zijn volgens u doorsneeschoolweken?

uur

minuten

uur

minuten

weken
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Op de volgende bladzijden worden vragen gesteld over onderwijs in spreken,
luisteren, stellen, lezen, spelling en taalbeschouwing.
we stellen steeds overeenkomstige vragen over deze taalonderdelen.
Drie hoofdvragen keren telkens terug:
1,

leert u de eindgroepers zich voor te bereiden op een uit te voeren taak?

2. aan welke inhoudelijke taalaspecten besteedt u aandacht?
3. leert u de eindgroepers hoe zij zelf een taak achteraf kunnen evalueren?
Wij kunnen ons goed voorstellen, dat u aan bepaalde onderdelen helemaal
geen tijd heeft besteed of heeft kunnen besteden.
Wij vragen u dit gewoon aan te geven in uw antwoord door het getal 1
te omcirkelen.
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Vragen over het spreek- en luisteronderw 3s in uw eindgroep

26.

Hieronder wordt een aantal spreektaken omschreven. Wilt u bij elke spreektaak het getal omcirkelen, dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar
de taak door een groot deel van uw eindgroepers hebt laten uitvoeren.
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a. Een concrete zaak mondeling beschrijven: b.v. een huis beschrijven

1

2

3

4

5

6

b. Een gebeurtenis mondeling rapporteren:
b.v. het snel en nauwkeurig melden van
een brand of ongeval

1

2

3

4

5

6

c. Het mondeling opvragen van informatie:
b.v. het opvragen van informatie bij de
N.S.

1

2

3

4

5

6

d. Een concrete zaak uitleggen: b.v. hoe
een spin zijn web weeft of hoe je een
nieuw spel moet spelen

1

2

3

4

5

6

e. Een spreekbeurt houden

1

2

3

4

5

6

f. Het navertellen van een verhaal

1

2

3

4

5

6

g. De essentie weergeven van een mededeling

1

2

3

4

5

6

h. Het vertellen van eigen ervaringen in
groeps-/klasseverband

1

2

3

4

5

6

i. Het praten over een thema of onderwerp
in groeps-/klasseverband

1

2

3

4

5

6
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27. Leerkrachten leren soms een groot deel van hun leerlingen zich te oriënteren op een spreektaak. De oriëntatiefase kan eruit bestaan dat leerkrachten voorafgaand aan een spreektaak de leerlingen leert aandacht te schenken aan:
a. wat wil ik vertellen
b. aan wie wil ik iets vertellen
c. hoe moet ik, gelet op a en b, de mededeling vertellen.
Omcirkel het getal, dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot aantal van uw leerlingen aandacht heeft geschonken aan zo'n
oriëntatiefase.
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28. Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen aandacht heeft besteed aan de volgende
inhoudelijke aspecten met betrekking tot spreektaken:
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- inhoud, samenhang, indeling

1

2

3

4

5

6

- publiekgerichtheid, spreekhouding

1

2

3

4

5

6

- stijl en woordgebruik

1

2

3

4

5

6

- verstaanbaarheid, spreektempo, mimiek

1

2

3

4

5

6
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29.

Leerkrachten leren soms de leerlingen*de uitgevoerde spreektaken zelf
te evalueren, b.v. of de inhoud van wat de spreker wilde vertellen bij
de luisteraars is overgekomen.
Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen aandacht heeft geschonken aan het evalueren van spreektaken.
,..,b
^)
'y
0
,:j
e,
--,,
0
0
,..
e

..,

C

8

-0

1

30.

k,
Y

2

..

3

17
C

*
Y

Q.5.'

'''',
.c9,-,

4

'---.

--f

-..,
y

0

5

6

Omcirkel het getal dat het beste weergeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen aandacht heeft geschonken aan de volgende
onderdelen bij het beoordelen van spreektaken:
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- inhoud, samenhang, indeling

1

2

3

4

5

6

- publiekgerichtheid, spreekhouding

1

2

3

4

5

6

- stijl en woordgebruik

1

2

3

4

5

6

- verstaanbaarheid, spreektempo, mimiek

1

2

3

4

5

6

31. a. Houdt u dit leerjaar de vorderingen
bij met betrekking tot de spreeken luistervaardigheid van een groot
deel van uw leerlingen?
b. Zo ja, kunt u hieronder in het kort
omschrijven hoe en hoe vaak u dit doet?

1. ja
2. nee
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vragen over het stelonderwijs in uw eindgroep
32. Hieronder wordt een aantal schrijftaken omschreven. Wilt u bij elke
schrijftaak het getal omcirkelen, dat het beste aangeeft, hoe vaak u
dit leerjaar deze schrijftaken door een groot deel van uw eindgroepers
hebt laten uitvoeren?
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a. Uitleggen: het schrijven van een
instructie, b.v. het geven van een
routebeschrijving

1

2

3

4

5

6

b. Beschrijven: het beschrijven van
iets concreets, b.v. een dier of
gebouw

1

2

3

4

5

6

c. Informeren: het schrijven van een
notitie, b.v. een kort briefje aan
huisgenoten om te melden waar je bent

1

2

3

4

5

6

d. Rapporteren: b.v. het schrijven van
een verslag over een zelfgekozen
onderwerp of project

1

2

3

4

5

6

e. Corresponderen: b.v. het schrijven
van een kort briefje aan een familielid of instantie

1

2

3

4

5

6

Stellen: b.v. het schrijven van een
opstel, verzonnen of documentair

1

2

3

4

5

6

f.

4
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33. Leerkrachten leren soms een groot deel van hun leerlingen zich te oriénteren op een schrijftaak. Voorafgaand aan een schrijfopdracht kan een
leerkracht b.v. de leerlingen leren aandacht te schenken aan:
a. wat wil ik schrijven
b. aan wie wil ik iets schrijven
c. hoe moet ik, gelet op a en b, de mededeling schrijven.
Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot aantal van uw leerlingen aandacht heeft geschonken aan zo'n
oriëntatie fase.
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34.

Omcirkel het getal dat het beste weergeeft, hoe vaak u dit leerjaar in
uw eindgroep aandacht heeft besteed aan de volgende inhoudelijke aspecten
met betrekking tot schrijftaken:
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35.
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- zinsbouw

1

2

3

4

5

6

- inhoud, samenhang, indeling

1

2

3

4

5

6

- stijl en woordgebruik

1

2

3

4

5

6

- conventies (aanhef, afsluiting,
inspringen)

1

2

3

4

5

6

- interpunctie

1

2

3

4

5

6

- publiekgerichtheid, oriëntering op
lezer(s)

1

2

3

4

5

6

- spelling

1

2

3

4

5

6

e

-0

Leerkrachten leren soms de leerlingen de zelfgeschreven schrijfproducten
te evalueren.
De leerkracht kan de leerling(en) de opdracht geven zich te verplaatsen in
de persoon of positie van de geadresseerde, b.v.
Stel dat jij de geadresseerde bent,
begrijp jij dan de brief (het
schrijfproduct)?
Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen aandacht heeft besteed aan het evalueren
van schrijfproducten.
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36.

Omcirkel het getal dat het beste weergeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen aandacht heeft besteed aan de volgende
onderdelen bij het nakijken van schrijfproducten:
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- stijl en woordgebruik

1

2

3

4

5

6

- conventies (aanhef, afsluiting,
inspringen)

1

2

3

4

5

6

- interpunctie

1

2

3

4

5

6

- publiekgerichtheid, oriëntering op
lezer(s)

1

2

3

4

5

6

- spelling

1

2

3

4

5

6

c

- zinsbouw
inhoud, samenhang, indeling
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Vragen over het leesonderwijs in uw eindgroep

37.

Hieronder wordt een aantal leestaken beschreven. Omcirkel bij elke leestaak het getal, dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar de taak
door een groot deel van uw eindgroepers hebt laten uitvoeren:
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b

a. raadplegen: het raadplegen van naslagwerken, b.v. een telefoon-, radio- of
t.v.-gids

1

2

3

4

5

6

b. snel informatie zoeken: b.v. het
gebruiken van de inhoudsopgaven van
boeken

1

2

3

4

5

6

c. studerend lezen: b.v. teksten uit
leerboeken of kranten kunnen lezen
over aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie

1

2

3

4

5

6

d. het lezen van formulieren: b.v. eenvoudige formulieren lezen en invullen

1

2

3

4

5

6

38. Leerkrachten leren hun leerlingen soms zich te oriënteren op een taak voor
begrijpend lezen.
Deze oriëntatie gaat vooraf aan het beantwoorden van de vragen van de
tekst en kan bestaan uit:
- het lezen van een tekst
- het bepalen van het onderwerp van de tekst
- het door de leerling laten verwoorden van de strekking van de tekst
Omcirkel het getal dat het beste weergeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
het begrijpend lezen aandacht heeft besteed aan zo'n oriëntatiefase.
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39. Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen aandacht heeft besteed aan de volgende
inhoudelijke aspecten met betrekking tot begrijpend lezen:
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40.

cc?
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- het begrijpen van de letterlijke tekst

1

2

- het begrijpen van de betekenis die niet
letterlijk in de tekst is terug te vinden (het zogenaamd tussen de regels door
kunnen lezen)

1

- het beoordelen van de tekstinhoud
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4
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2

3

4

5

6

Leerkrachten kunnen met de leerlingen de gemaakte opdrachten uit de begrijpend leeslessen bespreken, b.v. hebben de leerlingen de letterlijke

betekenis van de tekst en de bedoeling van de schrijver begrepen?

Omcirkel het getal, dat het beste aangeeft, hoe vaak u bij een groot deel
van uw leerlingen dit leerjaar aandacht heeft geschonken aan het nabespreken van de begrijpend leeslessen:
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41. Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot aantal van uw leerlingen bij het technisch lezen aandacht heeft
geschonken aan:
4..

,-■
0

o

C
gr

‹.,
•-■

0
9

b
,-,
-i

o

4.,

--,

eo0

ro

c
,
*-f

a?

,r,

-k

,

b

ro
c

,-,

',

-0

-0

.4.,

--e

tr

het foutloos lezen van de tekst

1

2

3

4

5

6

het gebruik van leestekens

1

2

3

4

5

6

het opvoeren van het leestempo

1

2

3

4

5

6

de oriëntatie op de bladzijde, b.v. bijwijzen en het overslaan van regels tekst

1

2

3

4

5

6
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Vraag over het spellingonderwijs in uw eindgroep
42. Omcirkel het getal dat het beste aangeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij een
groot aantal van uw leerlingen in het spellingonderwijs aandacht heeft besteed aan:
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- het inprenten van moeilijke woorden
zoals dreumesen, kieviten of hyacint

1

2

3

4

5

6

- woorden die voorkomen op woordfrequentielijsten (b.v. woordfrequentielijsten
uit de Praxis reeks)

1

2

3

4

5

6

- het benadrukken van analogieèn tussen
woorden, b.v. bakken-zakken

1

2

3

4

5

6

- het leren en leren toepassen van spellingregels met uitzonderingen, b.v.
de verbindings-s: spellingfout en
stationschef

1

2

3

4

5

6

- het leren en leren toepassen van spellingregels zonder uitzonderingen: b.v.
brief-brieven

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

- speciale spellingproblemen, b.v. au/ou,
ei/ij, ie/i

1

2

3

4

5

6

- meervoudsvormen

1

2

3

4

5

6

- afbreken van woorden aan het einde
van de regel

1

2

3

4

5

6

- het

vervoegen van werkwoorden
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Vragen over het grammatica/taalbeschouwingsonderwijs in uw eindgroep

43. Omcirkel het getal dat het beste weergeeft, hoe vaak u dit leerjaar bij
een groot deel van uw leerlingen in het grammatica/taalbeschouwingsonderwijs aandacht heeft besteed aan:
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- de betekenis van woorden, b.v. synoniemen, tegenstellingen, spreekwoorden
of het verschil tussen letterlijke en
figuurlijke betekenis

1

2

3

4

5

6

- de functie van taaluitingen in verschillende contexten, b.v. het verschil
leren tussen formele en informele gesprekken, het gebruik van aanspreekvormen

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5
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- de formele structuur van taal, b.v.

het benoemen van zinsdelen of het
benoemen van woordsoorten

Vragen over het onderwijskundig leiderschap van de schoolleiding

44. Hieronder treft u enkele uitspraken aan die in meer of mindere mate van
toepassing kunnen zijn op het onderwijskundig leiderschap van uw schoolleider.
U kunt uw mening kenbaar maken door het antwoordalternatief te omcirkelen
dat van toepassing is op uw schoolleider(s).
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a. De schoolleider geeft leerkrachten het
gevoel, dat hun werk belangrijk is
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2

3

4

5
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1

2

3

4

5

6

c. De schoolleider geeft leerkrachten het
gevoel, dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren
van de leerresultaten van de leerlingen

1

2

3

4

5

6

d. De schoolleider doet aktief mee aan de
keuze van nieuwe onderwijsmethoden

1

2

3

4

5

6

e. De schoolleider zorgt ervoor dat teamvergaderingen waardevolle onderwijskundige bijeenkomsten zijn

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

g. De schoolleider zorgt voor een op
leren gericht schoolklimaat

1

2

3

4

5

6

h. De schoolleider begeleidt en ondersteunt leerkrachten bij het verbeteren
van de leerprestaties

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3
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5
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b. De schoolleider spoort leerkrachten
aan tot aandacht voor het verhogen

van de leerprestaties

f. De schoolleider toont waardering voor

leerkrachten die hun werk goed doen

i. De schoolleider brengt ons in contact

met nieuwe ideeën en benaderingen
die de leerlingprestaties kunnen
verbeteren

j. De schoolleider geeft hoge prioriteit
aan onderwijsmethoden die tot een
verbetering van de leerresultaten van
alle leerlingen kunnen leiden
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(vervolg vraag 44)
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k. De schoolleider benadrukt het regel-
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matig peilen van leerlingprestaties

1

2

3

4

5

6

1. De schoolleider legt een sterke nadruk
op de leerlingprestaties bij taal en
rekenen

1

2

3

4

5

6

m. De schoolleider informeert ons over
nieuwe onderwijsmethoden en instructiematerialen

1

2

3

4

5

6

n. De schoolleider toont belangstelling
voor wat er in mijn klas gebeurt

1

2

3

4

5

6

o. De schoolleider bespreekt tijdig de
problemen die kunnen optreden bij de
uitvoering van het werk op school

1

2

3

4

5

6

p. De schoolleider gaat in de klassen
kijken

1

2

3

4

5

6

q. Leerkrachten kunnen bij de schoolleider terecht als ze problemen van
leerlingen willen bespreken

1

2

3

4

5

6

r. De schoolleider geeft leerkrachten
advies over de manier waarop de prestaties van zwakke leerlingen kunnen
worden verbeterd

1

2

3

4

5

6
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Op dit blad kunt u vragen noteren, die u in de vragenlijst hebt gemist.
Ook kunt u hier uw commentaar ten aanzien van de vragenlijst vermelden.

Wij willen u hartelijk danken voor de door u genomen moeite.
Wilt u de vragenlijst retourneren in de bijgevoegde antwoordenvelop?

