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Harm Buruma
Piet Hein van de Ven

KIND -VOLGEND ONDERWIJS

buitengewoon
onderwijs

Over buitengewoon onderwijs is tot nu toe in Moer weinig te lezen geweest. Toch stelt
aandacht voor dat onderwijs ons voor vragen waar we ook in het 'gewone' onderwijs
niet omheen kunnen. Is alfabetisering het enige heilige doel of kan taalonderwijs ook
gericht zijn op het verkennen van de wereld, de verheldering van het eigen bestaan?
Belangrijke vragen, waar grondig op ingegaan wordt in het boek Op weg naar kind-
volgend onderwijs van G.A. de Boer.
Harm Buruma en Piet Hein van de Ven bespreken dat boek en laten in dit artikel zien,
dat de nieuwe of geintegreerde basisschool niet kan bestaan zonder de beste verworven-
heden van het buitengewoon onderwijs. Dat betekent onder meer:
- bestaansverhe/derend thematisch onderwijs,
- zorg en aandacht voor individuele mogelijkheden ,
- durven wachten met lezen, schrijven, rekenen tot kinderen er aan toe zijn .
Een artikel dus, dat begint als een boekbespreking en vandaar uit een pleidooi biedt
voor verantwoord moedertaalonderwijs in de nieuwe basisschool .

Vooraf

In dit artikel laten we onze ge dachten gaan over
enkele aspecten van de integratie van het buiten-
gewoon onderwijs (buo), het lager onderwijs en
kleuteronderwijs : de nieuwe basisschool (bao),
en de consequenties voor moedertaalonderwijs in
zo'n geïntegreerde school .
De aanleiding hiertoe is het boek van Gert A . de
Boer over Kind-volgend onderwijs dat we kregen
om te bespreken' . We merken vooraf nadrukke-
lijk op dat we geen andere pretentie hebben dan

de Moer-lezers te informeren over het zojuist ge-
noemde boek van De Boer, dat we een belangrij-
ke bijdrage vinden aan de discussie over de hier-
boven genoemde integratie . Daarnaast wijzen we
nog op een paar andere publikaties op dit terrein .
Over onszelf nog het volgende : we hebben jaren-
lang als Neerlandici samengewerkt aan een van de
Nijmeegse pedagogische akademies en in die
functie maakten we kennis met verschillende vor-
men van het buo tijdens de stageperioden van de
PA-studenten in hun derde studiejaar. Vaak voel-
den we ons niet of nauwelijks in staat de studen-
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ten te helpen ; we kenden het buitengewoon on-
derwijs niet vanuit de praktijk . Bovendien had-
den we het gevoel dat onze taal-didactische ken-
nis voor dit soort onderwijs zeer onvoldoende
was.
Als leden van de Nijmeegse Werkgroep Taaldidac-
tiek hadden we ook al met dat probleem te kam-
pen gehad . Het bleef in Taaldidactiek aan de
Basis dan ook bij een summiere aanduiding : Ge-
stoorde Taalontwikkeling .' We gingen van het
waarschijnlijk verkeerde idee uit, dat de opvattin-
gen over moedertaalonderwijs zoals we die in
Taaldidactiek aan de Basis ontvouwden, of zoals
die in Moer naar voren komen, niet toepasbaar
waren in het buo .
Zou het voorgaande misschien te verklaren zijn
uit het feit, dat we taalonderwijs toch weer teveel
opvatten als het onderwijs in lezen en schrijven?
Je zou het bijna gaan denken . Van Weelden zegt
in een artikel over de mlk-school (school voor
moeilijk lerende kinderen) : 'De mlk-school
brengt kinderen bijeen, die weliswaar in hun
schoolse functioneren gehandicapt zijn, maar dit
is slechts een uiterlijk aspect van iets dat dieper
ligt, het is vooral het primaire ordenende verken-
nen van de omgeving dat niet functioneert . De
mlk-school is in het algemeen te ongeduldig . Men
richt zich op de alfabetisering die daarmee doel
op zich wordt, in plaats van op de menswording
van het kind. Het schoolse leertalen wordt van
symptoom tot wezen . '
Even verder staat : 'Aannemelijk kan ( . . .) worden
gemaakt dat de nadruk op alfabetisering bij falen-
de kinderen hen bevestigt in hun falen, hun we-
reld verkleint in plaats van hun exploratieve
gerichtheid te wekken .`
Peter Dekkers heeft al eerder gewezen op de twee
functies van taalgebruik, namelijk zinverwervend
en zinoverdrdgend° . De indruk die we uit som-
mige publikaties krijgen, en die door Van Weel-
den wordt bevestigd, is dat in het buo juist teveel
de nadruk ligt op dat zinoverdragende, of liever
op het aanleren van het instrumentarium daar-
voor, en te weinig op dat zinverwervende . Maar
mogen we dat alleen het buo verwijten ?

I ntegrati e

We gaan er nog steeds van uit dat de nieuwe
basisschool in 1983 een feit zal zijn . Dat zal een
school zijn met een 'vergrote zorgbreedte' zoals
dat genoemd wordt in de terminologie van de

Innovatiecommissie Basisschool (IC B ) .5 De naam
buitengewoon onderwijs zal na 1983 ook niet
meer gebruikt worden . De kinderen die namelijk
in die nieuwe basisschool nog onvoldoende kun-
nen worden opgevangen zullen worden verwezen
naar het speciaal onderwijs' .
Nu zijn namen gauw genoeg veranderd, maar zul-
len we in en na 19 83 ook in staat zijn om die an-
dere namen een nieuwe inhoud te geven? Zijn de
onderwijsgevenden van de verschillende school-
typen, die bij de integratie zijn betrokken, vol-
doende geschoold respectievelijk bijgeschoold om
het karwei te klaren? Weten ze dan voldoende
van elkaars werkwijze en zijn ze bereid om van el-
kaar te leren om samen de nieuwe basisschool
handen en voeten te geven? En als we aan het
moedertaalonderwijs in die basisschool denken,
zal de VON dan meedenken en meehelpen, om
vooral ook het huidige buitengewoon onderwijs
aan het woord te laten komen? Op de VON-con-
gressen van 1974 en 1975 is er al grote aandacht
besteed aan de integratie ko-lo g . De stem van het
buitengewoon onderwijs is tot nog toe in Moer
niet te vinden .
Misschien is het artikel van Fievan D ijk over dys-
lexie wel een knuppel in het hoenderhok, getuige
ook de reactiere . We vinden echter wel dat de
toon van het artikel van Van D ijk weinig uitno-
digend is voor mensen van het buo om hun stem
ook eens te laten horen in Moer . Ons inziens
wordt iets te ongenuanceerd gesteld dat dyslexie
is veroorzaakt door het 'reguliere onderwijs' en
dat je bezighouden met leerproblemen van kinde-
ren alleen maar wat sleutelen is in de marge van
een verkeerde maatschappij9 . Dat vinden we een
miskenning van de enorme hoeveelheid werk die
er in het buo wordt verzet, maar ook van de in-
spanning van veel onderwijsgevenden uit het jo,
die zich vaak geheel belangeloos inzetten voor
kinderen die 'niet mee kunnen komen' .
Zou het niet beter zijn om samen eens te gaan
kijken, wat we verkeerd doen en ook welke ge-
wijzigde inzichten kunnen leiden tot een nieuwe
aanpak? We willen in dit verband nog wijzen op
een artikel van J . R is pens over de toekomst van
het buo 10 . Daarin toont de auteur aan dat er fou-
ten zijn gemaakt, niet alleen door het reguliere
onderwijs, maar ook door het buo . Hij consta-

teert een veranderende kijk op het gehandicapt-
zijn (in welke vorm dan ook) . Was er eerst sprake
van een medische oriëntatie (een handicap is een
objectief te constateren tekort), nu komt er een
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meer sociale benadering van het gehandicapt zijn :
'Er is sprake van probleemgedrag als bepaalde ge-
dragingen negatief worden gewaardeerd, en als

zodanig worden gekwalificeerd' (a .w . blz . 28) . Bij
Rispens is er dus ook kritiek op een maatschappij
die de gehandicapte stigmatiseert .
Maar zelfs als die maatschappij verandert, dan
zullen er kinderen blijven die speciale zorg behoe-
ven . Het nieuwe bao zal er echter wel voor moe-
ten zorgen dat er 'minder kinderen uit de boot
vallen dan tot nu toe bij het lager onderwijs . Dat
vereist misschien een andere didactische aanpak,
maar veel meer nog een andere pedagogische be-
nadering . We menen dat het in het begin van dit
artikel genoemde boek van De Boer - medewer-
ker voor het buo bij het CPS - daartoe heel goe-
de suggesties geeft .

Kind-volgend onderwijs

We gaan bij onze bespreking het boek niet op de
voet volgen, maar bekijken het vanuit verschillen-
de hoeken . We vragen ons dan in de eerste plaats
af hoe de auteur tegen het kind aankijkt (kan-
sèwè), daarna geven we aan welke gevolgen een
dergelijke visie heeft voor de onderwijsgevende
en tenslotte bespreken we dan de consequenties
voor een zich vernieuwende school op weg naar
onderwijs voor 4-12-jarigen, waarin ook de
leerling die extra zorg of hulp behoeft tot zijn
recht kan komen . Na de bespreking geven we aan

wat deze gedachten voor gevolgen hebben voor
(moedertaal)onderwijs in zo'n school .
Eerst laten we echter de auteur zelf aan het
woord in een klein citaat uit het Woord vooraf :
'In dit boek wordt vanuit het buitengewoon on-
derwijs een pleidooi gevoerd ons onderwijssys-
teem op fundamentele wijze te veranderen . On-
derwijs kan slechts goed gegeven worden door
aan te sluiten op het motieven- en oriëntatiepa-
troon van de kinderen. Het onderwijs moet kind-
volgend worden georganiseerd . Leerlingen leren
als gezinskinderen!" Ze zijn pas in allerlaatste in-
stantie als schoolkinderen te beschouwen . Dat
moet zowel in het toekomstige basisonderwijs als
in het daarbij horende (curs . van ons) buitenge-
woon onderwijs tot gelding gebracht . Daartoe is
mentaliteitsverandering nodig van vete onderwijs-
gevenden, waarbij men er toe komt werkelijk als
team te opereren' (blz . 11 ) .

Kansèwè
'Aansluiten bij de beginsituatie van het kind', is
een uitspraak die onderwijsgevenden vaak gebrui-
ken . Maar in hoeverre nemen we zo'n kreet
serieus? Gaan we als onderwijsmensen niet te
gauw uit van een /eersituatie en te weinig van de
leefsituatie van het kind? De Boer is van mening
dat we veel te weinig moeite doen om duidelijk
voor ogen te krijgen wat het kind al aan prak-
tische vaardigheden en kennis heeft opgedaan in
zijn voorschoolse periode en - als het al op
school is - wat het buiten de school nog te we-
ten komt. Zintuigelijk gehandicapten en moeilijk
lerenden zitten wat dat betreft in een nog moei-
lijker positie, want ook zij worden lastig gevallen
'met een al of niet verdund lager onderwijs-leer-
pakket' . Een schrijnend voorbeeld daarvan noemt
hij op blz . 17-18, waar hij het voorbeeld geeft
van aanvankelijk leesonderwijs op scholen voor
moeilijk lerende kinderen . Bij de leesmethode
waren 8 boekjes met voorbereidende leesoefenin-
gen gemaakt en in totaal tachtig leesdozen . Er
werd voortdurend herhaald . Dat brengt De Boer
tot de wrange uitspraak : 'Werd in het lager on-
derwijs per jaarklas gedoubleerd, in het buitenge-
woon onderwijs geschiedde dat per bladzijde'
(blz . 18) .
In hoofdstuk 3 gaat de schrijver uitvoerig in op
die beginsituatie . Hij geeft daarin ook een kleine
anecdote van een driejarige kleuter die voortdu-
rend riep : kansèwè (ik kan het zelf wel) als hij
meende dat de volwassenen hem wat te gauw iets
uit handen wilden nemen . Niet ieder kind geeft
zo duidelijk aan hoe zijn beginsituatie is, daarom
zullen wij een open oog moeten krijgen voor wat
het kind al kan en daar zullen we op moeten
voortbouwen . Heel verhelderend is wat dat be-
treft het slot van het genoemde hoofdstuk, waar
wordt gesproken over de ontwikkeling van baby
tot (school)kind . Het kind is eerst een beweger,
dan ook speler, en dan ook luisteraar, spreker en
verkenner en op die manier 'leert' het kind de
wereld om zich heen verkennen en krijgt er greep
op (interessant is in dit verband de verhandeling
over het woord 'begrijpen' op blz . 68-69) . Hij
wijst hierbij ook op de grote problemen bij licha-
melijk gehandicapte kinderen die juist in de hier-
boven genoemde 'vitale sfeer' sterke beperkingen
ondervinden . Soms zijn die beperkingen zo groot,
dat de onderwijsgevende de mogelijkheden niet
meer onderkent : 'De wereld is voor zo'n kind
nauwelijks lokkend' (blz . 55) . Dan wordt het erg
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moeilijk om aan te sluiten bij een beginsituatie en
toch zal dat moeten gebeuren .
In de volgende hoofdstukken gaat hij hier dieper

op in . In hoofdstuk 4 gaat het daarbij over het
bewegingsonderwijs . Hij legt daarin uit dat er ook
voor lichamelijk gehandicapten (aangepaste) mo-
gelijkheden zijn en ook, dat er juist bij bewe-
gingsonderwijs veel 'geleerd' wordt (ruimteoriën-
tatiel) . Over het spelen gaat het vijfde hoofd-
stuk 1 2 . Zeer boeiend daarin is de uiteenzetting
over de tijd-ruimtelijke oriëntatie bij dove kinde-
ren, die een gebrekkig tijdsbegrip hebben . Horen-

de kinderen vernemen dagelijks tijdsaanduidin-
gen : vanmorgen, morgen, gisteren etc . Horende
kinderen hebben toekomstverwachting . De Boer
beschrijft hoe men met een lichtklok dove kin-
deren tijdsbesef bijbrengt (blz . 76-80) . We hoe-
ven hier niet uit te leggen dat zoiets ook alles met
taalverwerving te maken heeft en dus met taal-
'onderwijs' . Over het spelen van gehandicapte

kinderen staan zeer waardevolle opmerkingen in
dit hoofdstuk. Het is duidelijk dat de auteur
jarenlange ervaring heeft in het buitengewoon
onderwijs, daarvan getuigen de zeer illustratieve
voorbeelden die op een boeiende manier worden
verteld .
Als het kind (ook het gehandicapte) ruimschoots
de gelegenheid krijgt om te bewegen en te spelen,
dan leidt dat tot het verhelderen van het bestaan
(hoofdstuk 6) en voor het gehandicapte kind
mogelijk ook tot een aanvaarding van zijn handi-
cap, omdat we dit kind echt hebben 'geleerd om
ermee te leren leven'. Hoe kunnen we nu in het
onderwijs gestalte geven aan die verheldering van
het bestaan? Door kinderen uit te lokken 'tot het
leren van voor hen belangrijke zaken . Het gaat

om weten ter verheldering van het eigen bestaan .

Dát is waardevol weten voor een kind . ( . . .) Kun-
nen we van tevoren enig idee krijgen, welke on-
derwerpen voor de wereldverkenning van de kin-
deren relevant zijn? En hoe spelen die onderwer-
pen reeds een rol in het leven van de kinderen?
Het is voor de kinderen immers van levensbelang
dat zij op hun eigen niveau van kunnen en ken-
nen mogen bewegen, spelen, luisteren en praten,
verkennen, leren en werken en dus doende de
weg naar hun eigen toekomst inslaan?' (a .w. blz .

104) . De Boer wijst dan op het project Geleide
Wèreldverkenning van de samenwerkende Lande-
lijke Pedagogische Centra . We menen dat we, als

er over projecten en thematisch werken wordt ge-
sproken, een aanknopingspunt kunnen vinden bij

de nieuwe ideeën over taalondervvijs, zoals we die
onder meer ook vinden bij de VON .
We besluiten met een citaat uit dit hoofdstuk :

We beogen kind-volgend onderwijs . We erken -
nen dat een (gehandicapt) kind zelf op weg is
naar zijn volwassenheid, dat het zelf bezig is de
wereld te verkennen en zijn wereld te ontwerpen .

Het is als het op school komt reeds -een persoon-

lijkheid in wording " (Ph . Kohnstamm in 1956) . '
De Boer is van mening dat deze verheldering van
het bestaan de eerste en een volwaardige taak is
van de school . De verzorging van de culturele in -
strumentatie (zoals lezen en schrijven) kan pas
verzorgd worden als het kind daar aan toe is en
als het zelf daa rtoe de behoefte voelt . We komen
daarop terug als we het in de volgende paragraaf
hebben over de rol van de onderwijsgevenden .

Onderwijsgevenden
Als we erkennen dat we ons straks in een nieuwe
basisschool in de eerste plaats moeten bezighou -

den met de bestaansverheldering van het kind

met pas daarna - en steeds in samenhang met het
eigen bestaan - de culturele instrumentatie, dan
houdt dat in dat we veel oude zekerheden zullen
moeten loslaten . Niet alleen in de lagere school,
maar ook in het buo heeft die instrumentatie een
te overheersende rol gespeeld (of speelt die in
veel gevallen nog) . 'Iedereen moest alles leren en
dat geldt in feite ook nog onverko rt in de meeste
gevallen voor het buo' (blz . 65) . Als we voorrang
geven aan de eerstgenoemde doelstelling van het
onderwijs : het kind helpen zijn bestaan zelfstan -
dig vorm te geven dan 'betekent dat voor alle on-
derwijsgevenden een koerswijziging van 180 gra -
den' . Dat houdt in dat we bij het vaststellen van
de beginsituaties vooral letten op hetgeen de kin-
deren willen leren, omdat zij dat in hun leven van
alledag nodig hebben . Daarbij houden we reke-

ning met het kunnen van die kinderen' (blz . 65) .
Herkennen we hierin de 'normale functionaliteit'

van de VON? We zouden kunnen zeggen : Geluk-

kig de kleuterschool, waar kinderen nog niet on-

der die druk leven . Het is jammer dat De ' Boer
nergens in zijn boek een toespeling maakt op de
verworvenheden van het kleuteronderwijs in dit
opzicht .
Wat betekent dit voor de nieuwe bao-docent . Hij
zal dan in de eerste plaats op zoek moeten gaan
naar wat De Boer noemt : het motieven- en oriën-
tatiepatroon van de leerling . Op blz . 66 e .v .
werkt h~ deze begrippen verder uit . Onder motie-
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veepatroon verstaat hij - in navolging van B ijl -
'het geheel van belangstellingsrichtingen waar-
door kinderen zich inzetten om hun kunnen en
kennen te verrijken teneinde te leren hun leven
zelf 1 3 te bepalen' .

We moeten ons dus niet in de eerste plaats afvra-
gen wat leer- of denkpsychologen zeggen over het
leren van het kind, maar we zullen moeten kijken
naar dit kind en hoe hij zich bepaalde vaardighe-
den heeft eigen gemaakt . De Boer geeft het voor-
beeld van P iet die een grote vaardigheid heeft
ontwikkeld in hardlopen . . . om de politie te ont-
lopen .
Een prachtige illustratie van een leraar die op
zoek gaat naar het motievenpatroon van een kind
vinden we in een artikel in Pedomorfose 14 . Daar-
in wordt verteld over het jongetje Anton dat voor
het eerst op een nieuwe school met zijn meester
de school en de omgeving verkent . Anton heeft
het op veel scholen niet uit kunnen houden . Moe-
der heeft nu ten einde raad op deze school haar
heil gezocht . Anton verklaart, dat hij niet wil le-
ren . Het blijkt echter dat hij wel in de plantenkas
wil werken . 'Daar is het heerlijk stil', is zijn com-
mentaar. Aan het eind van de vierde dag vraagt
de onderwijzer hem op te schrijven wat hij alle-
maal gedaan heeft . 'Ik kan eigenlijk niet zo goed
schrijven .' 'Dat geeft niet' is het antwoord, 'dan
doen we het samen' . Zo komt de onderwijzer
achter het motievenpatroon van Anton, zijn
schrijven wordt functioneel en zijn falen in dit

opzicht wordt hem niet aangerekend .
In verband met dat falen in het schrijfonderwijs
vraagt De Boer zich af of het wel zo nodig is dat
alle kinderen volleerde schrijvers worden . Zou
het onderwijs niet zo ingericht moeten worden,
dat een aantal kinderen zijn weg in de maatschap-
pij kan vinden als een goede an- of half-alfabeet
(blz . 67) . Aanvaarden we dat als onderwijsgeven-
de? Zullen we dat aan ouders duidelijk kunnen
maken? De vragen zijn gemakkelijk gesteld, dat
geven we toe, maar we vinden ze wel fundamen-
teel .
We hebben wat lang bij dat motievenpatroon stil-
gestaan om duidelijk te maken dat je als bao-
leraar soms een koerswijziging van 1 80 graden
zou moeten kunnen maken . We stip p en nog even
korter aan het oriëntatiepatroon : het geheel van
praktische en sociale vaardigheden dat het kind
zich verwerft buiten de school om . De Boer voert
een sterk pleidooi voor huisbezoek. In gesprek-
ken met ouders en verzorgers kan men op het

spoor komen van dat oriëntatiepatroon, dat dan
verder in de school wordt uitgediept en verbreed .
De bao-leraar zal moeten leren observeren in zijn
klas, maar ook daarbuiten . Soms zal hij diagnoses
moeten stellen en moeten remediëren 1 5 .Ook zal
hij in staat moeten zijn om zeer heterogene, uit-
nodigende leersituaties te creëren, iets wat (moe-
dertaal)leraren in buo en ko al meer in praktijk
moeten brengen dan hun collega's in het huidige
lo . We herkennen in De Boer uitgangspunten van
wat we zelf elders al eens hebben geschreven : de
(taal)leraar als gesprekspartner, als gelegenheid-
gever, ruimteschepper en ook, maar pas in de
laatste plaats :instructeur 1 e .

De schoo l
De eisen die De Boer stelt aan de nieuwe basis -
school komen overeen met wat we vinden in de
ICB -nota nr 10 over School en Scholing' . Daar -
in staat een korte karakteristiek van de dr i e
schooltypen die in het artikel aan de orde ko-
men . Over het kleuteronderwijs staat daar : ' In de
kleuterschool wordt grote waarde toegekend aan
de sociale en de emotionele ontwikkeling . Spel
en beweging en de ontwikkeling van zintuiglijke
en motorische vaardigheden staan centraal in de
onderwijsleerprocessen , die gericht zijn op de op -
voeding van het kind in zijn totaliteit . Creativiteit
en fantasie, vrije exploratie en zelfontdekking,
spontaneïteit en gemeenschapszin zijn belangrij -
ke begrippen . ( . . . ) Als kritiek voegt men het kleu -
teronderwijs wel toe , dat de indruk bestaat dat er
onvoldoende systematisch wordt gewerkt .' De la -
gere school is de echte /eerschool . 'De begrippen
"groot -worden" en "groot -zijn" worden in de be -
leving van ouders en kinderen vooral verbonden
aan de lagere school, de "grote school" . Met
groot- worden hangen onder meer samen het leren
lezen, het leren schrijven en rekenen . ' De metho -
des voor de verschillende vakken bepalen sterk
het werk in die school met zijn /eerstofjaarklas -
sensysteem . 'Alle leerlingen worden langs dezelf -
de lijn en met gelijke stappen naar hetzelfde eind -
doel gebracht . ' Dit systeem leidt vaak tot een af-
valrace, waarbij voo rtgezette vormen van onder -
wijs een sterke druk uitoefenen op het lager on -
derwijs.
Het buitengewoon onderwijs tenslotte wordt in
de genoemde nota gekarakteriseerd als een school
waar 'grote waarde wordt toegekend aan de wijze
waarop kinderen onderling en met volwassenen
omgaan . Het buitengewoon onderwijs kenmerk t
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zich door een brede programma -variatie ook bin -

nen hetzelfde groepsverband . In het algemeen
wordt de programmering afgestemd op mogelijk-
heden van de leerling, rekening houdend met de
speciale zorg die deze nodig heeft . Daarnaast
wordt in het buo veel aandacht besteed aan de
communicatie tussen gezin en school . '
Als we nu deze korte - en daardoor wel wat erg
ongenuanceerde - karakteristieken tegenover el -

kaar zetten, zouden we kunnen zeggen dat de
beste verworvenheden van ko en buo het gezicht
zullen moeten bepalen van het bao straks . Dat zal

onder meer betekenen dat we - zeker in de lage -

re leerjaren -de vakkensplitsing zullen moeten
loslaten . Er zal dus thematisch gewerkt moeten

worden . Het leerstofjaarklassensysteem ver -
dwijnt, we krijgen een school zonder zittenblij -
vers en dat is niet iets wat nu voor het eerst
wordt bepleit . Het basisonderwijs legt een funda -

ment voor ieder kind op zijn niveau en het voo rt-

gezette onderwijs (in al zijn vormen) zal daar
rekening mee moeten houden en dat eist veel
overleg. Op dat fundament past vanzelfsprekend

een middenschool . We begrijpen echter ook dat
dit nog 'een brede maatschappelijke discussie' tot
gevolg zal hebben, want we hebben er al op ge -
wezen, dat veel ouders, maar ook bepaalde maat -
schappelijke groeperingen er nog niet zo van

ove rtuigd zijn dat die nieuwe basisschool in de
eerste plaats een leefschool zal zijn en pas daarna
- en niet voor ieder kind op dezelfde tijd - een
/eerschool voor leren lezen, schrijven en rekenen .
We komen hier nog op terug in de volgende para -

graaf . Dat nieuwe basisonderwijs zal ook andere
gebouwen vragen met 'een rijke omgeving in en

om de school'1 8 . De groepsgroo tte in zo'n school
zal veel kleiner moeten zijn dan in het huidige ko
en lo, het buo zou hier voorbeeld kunnen zijn .
Bovendien vinden we dat bij berekening van de

teamgrootte aan zo'n school ook rekening moet
worden gehouden met specifieke omstandighe -
den van de school en dat er niet alleen maar dom -

weg een klassedeler dient gehanteerd te worden .

Moedertaalonderwijs in de nieuwe basisschoo l

We hebben in het begin van dit artikel opgemerkt
dat we als docenten aan een PA wat verlegen wa-
ren ten aanzien van het moedertaalonderwijs bij
het buo . We suggereerden als oorzaak : de 'instru-
mentatiedwang' in het lager onderwijs . 'De "ge-
wone onderwijzer" op school is voorgehouden,

dat leer- en opvoedingsproblemen aan deskundi-
gen moeten worden overgelaten . De gesuggereer-

de deskundigheidskloof tussen gewoon en buiten-
gewoon onderwijs heeft als zodanig een belem-
merende invloed op het ontstaan van een open
onderlinge communicatie" . Nu we ons hebben
beziggehouden met het boek van De Boer en ons
wat verdiept hebben in andere literatuur, conclu-
deren we dat die kloof wellicht niet zo heel erg

groot is . De Boer pleit in zijn boek immers voor
een basisschool, waarvan kenmerken zijn :
- thematisch onderwijs, gericht op bestaansver-

heldering en zo wereldverkennend (en 'eman-
cipatorisch'?) ;

- sterke aandacht voor de individuele mogelijk-
heden van de kinderen ;

- een stimulerende interactie tussen leraar en

leerlingen 21 ;

- het aanleren van lezen, schrijven en rekenen
als de kinderen er aan toe zijn .

Deze gedachten over het basisonderwijs zijn bin-
nen de VON niet onbekend en niet onbemind .

Het lijkt, in het belang van de kinderen op de
nieuwe basisschool, nodig dat de communicatie
VON-buo tot stand gaat komen . Ook De Boer
wijst op de noodzaak van gesprek, tussen lager
onderwijs en buo. Zo'n gesprek is nodig 'willen
we ooit de vicieuze cirkel doorbreken, waardoor
we in een situatie zijn geraakt dat ondanks al ons
belijden, begeleiden en concreet handelen met
betrekking tot de opvang van kinderen naar scho-
len voor speciaal onderwijs worden verwezen . De

komst van de schoolbegeleidingsdienst, het ver-
schijnen van veelvormig screeningsmateriaal en de
opkomst van de remedial teaching hebben voor-
alsnog niet geleid tot een reële vergroting van de
zorgbreedte van het basisonderwijs . Het tegen-
deel lijkt eerder het geval te zijn, met name als
we deelnemingspercentages aan het buitenge-
woon onderwijs van de laatste jaren bekijken .'Z'
Als we met elkaar in gesprek raken, lijkt het ons
- na onze korte verkenning van ideeën in het
buo - dat de leraren in het lager onderwijs (en
vele anderen) van 'het' buo kunnen leren :
- gericht observeren (individuele mogelijkhe-

den) ;
- geduld (uitstellen van leerstofaanbieding) ;
- doorbreken van het leerstofjaarklassensys-

teem ;
- het belang van een goed pedagogisch kli-

maat .2 2

De Beer vult deze laatste 'zweverige' term nader
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in : We kunnen dit (klimaat) ook nauwelijks in
termen van "doen" omschrijven, maar wat we wél
kunnen is ons dagelijks handelen refereren aan
dit uitgangspunt . Dit om te ontdekken dat er be-
paalde discrepanties bestaan tussen uitgangspun -
ten en datgene wat we in werkelijkheid doen .
Vaak zijn dat ingeslepen gewoonten, zoals het
veelvuldig gebruik maken van primaire schoolse
vaardigheden bij andere vakken, waardoor kinde-
ren die daarbij falen, telkens opnieuw worden ge -
confronteerd met die handicap , óók op gebieden
waarbinnen het betreffende kind misschien best
zou kunnen functioneren . Of het "hulp krijgen"
op tijden of in situaties, die de uitzonderingsposi -
tie nog eens extra benadrukken voor de gehele
groep . Ook de beoordeling van het werk speelt
bij een pedagogisch relevant klimaat een belang -
rijke rol, waarvan we ons nog steeds niet voldoen-

de bewust zijn . Ook dat we vaak werk aan kinde-
ren opgeven, waarvan we tevoren al kunnen voor-
spellen, dat het te hoog of misschien te laag ge-
grepen is . Over het algemeen zal de sterke nadruk
die op intellectuele prestaties wordt gelegd, nega-
tief uitwerken op hen die moeizaam kunnen pres-
teren . 23

Dat overleg met het buo nodig is, lijkt ons vol-
doende aangetoond . Ons advies : lees het boek
van De Boer - een erg sympatiek boek, nogal
associatief geschreven, maar daardoor steeds uit-
nodigend tot verder lezen .
Wat leraren in het buo van en in de VON kunnen
leren? Het antwoord op die vraag kan het beste
door henzelf worden geformuleerd . Wij citeren
ter afsluiting Vlietstra : 'Het buitengewoon onder-
wijs is de keuken van de didactiek .`
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Hans Straver

'HET WA S
EEN WARME ZOMERNACHT ,
TOEN IK WOU GAAN FIETSEN '

Vrije Teksten
van Molukse havo -leerlingen

de vrije tekst

In november 1980 organiseerde VON-noord een dag over Freinet-onderwijs . Hans
Straver deed bij die gelegenheid verslag van ervaringen met Vrije Teksten op de havo-
afdeling van PA De Eekhorst te Assen .
De Vrije Tekst is een van de Freinet-technieken; in Assen vormt het werken ermee een
onderdeel van het experiment biculturee/ onderwijs, speciaal gericht op de Molukse
bevolkingsgroep .
De redactie nodigde Hans Straver uit over zijn ervaringen een artikel te schrijven . Hij
laat met een uitgewerkt voorbeeld zien, hoe juist voor zijn Molukse leerlingen deze
vorm van stelonderwijs bijzondere mogelijkheden biedt . Ook gaat hij in op de vraag in
hoeverre de Vrije Tekst verschilt van Creatief Schrijven en Gericht Schrijven . Tenslotte
maakt hij duidelijk dat vanuit de VON-ideeën het Freinet-onderwijs alle aandacht ver-
dien t.

Inleidin g

In de eerste maanden van dit schooljaar stelden
Molukse leerlingen op de havo-afdeling van PA
De Eekhorst een boekje samen met verhalen,
waarin ze persoonlijke, meer of minder alledaagse
ervaringen onder woorden brachten. Ze waren
trots op het resultaat, maar beleefden het tegelijk
als iets heel ongewoons. 'Ik schrijf nooit een op-
stel, wat ik zelf bewust meegemaakt heb,' consta-
teerde één van de leerlingen in een terugblik op
het project .
Het project was geïnspireerd door de theorie en
de praktijk van de Freinet-pedagogie . In de jaren
vijftig kreeg deze vorm van vernieuwingsonder-

wijs in Nederland bekendheid als 'de school met
de drukpers', en de laatste jaren groeit vooral in
het lager onderwijs de belangstelling voor Freinet
en Freinet-onderwijs opnieuw.' Misschien kan dit
verslag een bijdrage leveren aan een herwaarde-
ring ook in het voortgezet onderwijs.
In het Freinet-onderwijs staat onze werkwijze be-
kend als het werken met de Vrije Tekst . Het is
een vorm van stelonderwijs, die in nagenoeg elke
schoolsituatie kan worden ingepast, maar toch
meer betekent dan een nieuwe techniek in de di-
dactische trucendoos. Het werken met de Vrije
Tekst geeft concreet vorm aan een aantal Freinet-

beginselen, die algemeen onderwijskundig en fun-
damenteel vernieuwend van karakter zijn . Ik wi l
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hier aan het eind van het verslag een korte nabe-
schouwing aan wijden, en daarbij ook proberen
het verschil aan te geven tussen werken met de
Vrije Tekst en andere vormen van stelonderwijs,
zoals Gericht Schrijven en Creatief Schrijven .
Aan het verslag van het Vrije Tekst-project gaat
nu eerst een globale schets vooraf van het kader,
waarbinnen de lessen plaatsvonden . Zoals ik hier-
voor al heb aangeduid, zijn bij het project uit-
sluitend Molukse leerlingen betrokken geweest .
Dit staat in verband met een experiment bicultu-
reel onderwijs op de havo-afdeling van De Eek-
horst . '

Taalonderwijs aan Molukse leerlingen

De Molukse leerlingen zijn de groep van alloch-
tone leerlingen, waarmee we in het Nederlandse
onderwijs het langst ervaring hebben . Binnenkort
volgt al weer de derde generatie Molukse leerlin-
gen het voortgezet onderwijs . Dertig jaar lang zijn
we ervan uitgegaan, dat hun kansen in school en
maatschappij het meest gediend zouden zijn met
een zo snel mogelijke integratie in de Nederland-
se school . Een goede en correcte beheersing van
het Nederlands stond daarbij voorop : de Molukse
leerlingen werden zoveel mogelijk over de klassen
gespreid en we rekenden erop, dat de volledige
onderdompeling in het Nederlandse schoolmilieu
haar werk wel zou doen . Incidenteel werden er,
noodgedwongen, bijspijkerlessen met een sterk
grammaticaal karakter gegeven, maar erg levens-
krachtig waren deze initiatieven niet : het bleek
vaak vechten tegen de bierkaai en bovendien er-
voeren de leerlingen ze terecht als stigmatiserend .
De resultaten van deze aanpak zijn niet bemoedi-
gend . De schoolkansen van Molukse leerlingen
zijn nog steeds relatief gering, ze doen langer over
hun opleiding en laten haar eerder onvoltooid 3
Wie verwacht mocht hebben, dat het Nederlands
bij hen langzamerhand wel de plaats van het
Maleis inneemt, komt bedrogen uit : het overgro-
te deel van de Molukse leerlingen uit Assen en
Smilde spreekt thuis en met vrienden nog over-
wegend en het liefste Maleis, hun moedertaal .'
De spreiding over de klassen heeft vaak als ave-
rechts effect, dat de Molukse leerling in een over-
wegend Nederlandse groep dichtslaat en op den
duur afhaakt .
Deze ervaringen, en de vele gesprekken erover
met Molukse jongeren, ouderen, onderwijsmen-
sen en vertegenwoordigende instanties, hebben

ons op de Eekhorst e rtoe gebracht een heel ande -
re reeks van uitgangspunten voor onderwijs aan
Molukse leerlingen te formuleren . We gaan e rvan
uit, dat hun persoonlijke ontwikkeling er in alle
opzichten bij gebaat is, dat de eigen taal en cul -
tuur in hun scholing wordt betrokken . Voor het
taalonderwijs heeft dit vergaande consequenties :
de school dient niet alleen te erkennen, dat het
Nederlands voor Molukse leerlingen een tweede
taal is , maar zal zich ook uitdrukkelijk ten doel
moeten stellen de ontwikkeling tot tweetaligheid
bij de Molukse leerlingen te begeleiden en te sti -
muleren . We beschouwen groepsvorming binnen
de school dan ook niet als een gevaar voor inte -
gratie, maar accepteren ze als een gegeven, dat
kansen biedt om de eigen identiteit binnen het
Nederlandse onderwijs te ontwikkelen .
Concretisering van deze uitgangspunten houdt op
de havo -afdeling van De Eekhorst onder meer in,
dat de Molukse leerlingen gedurende zes lesuren
per week apa rt worden gegroepeerd voor een
tweetalig programma Maleis en Nederlands : twee
blokuren Nederlands, die samenvallen met die
voor de Nederlandse leerlingen, en één blokuur
Maleis , dat de status heeft van een keuzevak op
het gebied van creatieve vorming . Bij een aantal
onderdelen van dit programma werken de docen -
ten Maleis en Nederlands samen . Het project
Vrije Tekst vond alleen tijdens de uren Neder-
lands plaats . '

D e gang v an zak e n

Schrijfopdracht
We begonnen de lessen met een vrij ruim gestelde
opdracht . De leerlingen schreven individueel een
tekst onder de titel Een herinnering . Er moesten
een geluid, een geur en een kleur in voorkomen .
De bedoeling van de opdracht zal duidelijk zijn :
ze nodigde uit niet tot een zakelijk betoog of een
fantasieverhaal, maar tot een persoonlijk en toch
enigszins geobjectiveerd verslag van eigen ervarin-
gen .

De wijze van bespreken
Vervolgens lieten we de geschreven teksten in de
groep circuleren en we kozen er twee uit voor
klassikale bespreking . Voor dat doel werden ze
eerst vermenigvuldigd .'
De bespreking vond plaats aan de hand van de
volgende vragen :
- hebben we suggesties voor een verdeling in
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alinea's?
- hebben we suggesties voor verbetering van

taalfouten ?
- hebben we suggesties voor betere formulering

van bepaalde passages ?
- hebben we suggesties voor een betere titel?
Het model bewees bij de eerste besprekingen goe-
de diensten, maar het bleek al gauw te schema-
tisch : de schrijvers gingen zelf voor een goede
alinea=indeling en een treffende titel zorgen, en
suggesties voor verbeteringen van allerlei aard
kwamen ook zonder lijst van aandachtspunten
naar voren .

Van tevoren maakten we een belangrijke af-
spraak : de schrijver van een tekst draagt er de
eindverantwoordelijkheid voor . Als de bespreking
op een bepaald punt vastloopt en er komen geen
nieuwe argumenten meer naar voren, dan hakt de
schrijver van de tekst de knoop door . Hij be-
houdt zich ook het recht voor om suggesties die
afbreuk doen aan zijn bedoelingen, af te wijzen .
Tijdens de eerste besprekingen moest van dat
recht meermalen gebruik worden gemaakt en de
leerlingen leerden daardoor spelenderwijs de
grens tussen bemoeizucht en constructieve kri-
tiek te respecteren .

Schrijfrooster
De klassikale besprekingen waren nogal tijdro-
vend : om elke leerling met een tekst aan bod te
kunnen laten komen, moesten we de voortgang
bespoedigen door in kleinere groepen te werken .
Dat kwam tevens tegemoet aan een duidelijke be-
hoefte aan zelfwerkzaamheid en autonomie . Na
enig experimenteren bleek de volgende werkwijze
het beste te voldoen :
Volgens een schrijfrooster leveren elke week een
paar leerlingen een tekst in . Die teksten worden
vermenigvuldigd en elke tekst wordt in een
groepje van zes, zeven leerlingen met de schrijver
ervan besproken . Aan het eind van de bespreking
wordt de bijgestelde tekst aan de rest van de
groep voorgelezen .
Over het algemeen waren de besprekingen in de
groepen heel uitvoerig, geanimeerd en intensief .
Hoewel de vaardigheid in het bespreken van een
tekst duidelijk toenam, bleven de groepsgesprek-
ken toch altijd nog drie kwartier, een uur in be-
slag nemen . Het was een fase in het project, waar-
in het zichzelf organiseerde . De leerkracht ver-

dween rigoureus naar de achtergrond : alleen bij
bepaalde twistpunten betreffende grammaticale

regels of woordkeuze werd hij wel eens te hulp
geroepen om onzekerheden op te lossen . De en-
kele keren, dat hij zelf aan een bespreking deel-
nam, werkte dat eerder remmend dan stimule-
rend .

Een boekje
In het begin van het project hadden we al het
plan opgevat om de besproken en herschreven
teksten te bundelen in een boekje . Dit vooruit-
zicht verklaart voor een deel zeker de inzet van
de leerlingen tijdens de besprekingen en daarna
ook bij het verzorgen van de lay out van hun
eigen tekst . Persklare teksten kwamen aan de
wand in het lokaal te hangen, zodat de groep de
verzameling kon zien groeien .
Het initiatief om de teksten ook te illustreren
ontstond min of meer toevallig . Een krabbel van
een van de leerlingen sloot goed aan bij de tekst
die in bespreking was, en kreeg een plaatsje in de
lay out . Het voorbeeld werkte aanstekelijk : de te -
kenaar bood aan om ook de andere teksten te il -
lustreren .
Het eerste exemplaar werd plechtig aan de jarige
docente Maleis aangeboden . Een kleine oplage
verspreidden de leerlingen onder belangstellenden
in en buiten de school .

Punten van bespreking

In de Freinet-literatuur treft men vaak complete
protocollen van tekstbesprekingen aan . Zulke
protocollen geven een indruk van de omvattend-
heid van het leerproces, dat zich afspeelt . Kleine

vormtechnische problemen kunnen tot heel per-
soonlijke of informatieve gedachtenwisselingen
aanleiding geven, en omgekeerd . Het werken met
de Vrije Tekst is in de Freinet-school niet alleen,
en niet in de eerste plaats, een vorm van taal-
onderwijs : het is ook een essentieel bestanddeel
van wereldoriëntatie en het heeft grote betekenis
als onderwijskundige concretisering van algemeen
pedagogische beginselen, zoals persoonlijke ont-
plooiing en cooperatie . Ik kom hierop nog terug .
Voor het moment moeten deze algemene opmer-
kingen dienen als tegenwicht tegen de eenzijdige
opsomming van gesprekspunten, die hieronder
volgt . We halen uit de groepsgesprekken alleen
die punten naar voren, die vanuit het oogpunt
van stelonderwijs van belang zijn .
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Lay out
De opdracht om de definitieve teksten persklaar
te maken, noodzaakte ons om afspraken te ma-
ken over de lay out. Welk formaat -papier gebrui-
ken we? Welke regelafstand? Hoe markeer je ali-
nea's? Hoe ziet de bladspiegel eruit , in verband
met titel en illustraties? Als je typt, geen grijs lint
gebruiken !

Grammaticale regels
De meest voorkomende grammaticale fouten
hadden te maken met de verwarring over de- en
het-woorden : de Molukse leerlingen kennen dat
onderscheid in hun moedertaal niet en kiezen
daardoor vaak in het Nederlands de verkeerde lid-
woorden, aanwijzende en betrekkelijke voor-
naamwoorden . Over het algemeen corrigeerden
de leerlingen elkaar goed .

Woordkeuze
De woordkeuze gaf aanleiding tot langdurige de-
batten . Een leerling had in een verhaal over Een
dagje bowlen bijvoorbeeld geschreven :

'De meneer legde ons allen eerst uit, hoe het
te werk ging en wenste ons dan veel plezier
toe . ( . . .) Na ongeveer tien beurten ruilden we
van banen . '

Uiteindelijk werd te werk ging veranderd in in
zijn werk ging, dan maakte plaats voor toen en
van banen werd van baan . De formulering ons a/-
/en klinkt in het Nederlands nogal nadrukkelijk,
maar de groep had er geen problemen mee . Het is
een letterlijke vertaling van kalong samua, de wij-
vorm die gebruikt wordt om een gezelschap als
geheel aan te duiden .
De kritiek betrof niet alleen gevallen van incor-
recte woordkeuze, maar ook stilistische missers .
Een leerling had bijvoorbeeld met veel flair ge-
schreven :

'Mijn linker oog viel meteen op een meisje, dat
er wel aantrekkelijk uitzag . '

Grote hilariteit, maar wel kritiek . Het linker oog
werd een blik .

Zinsbouw
Het Maleis kent geen persoonsvormen en voor
het aangeven van verleden, tegenwoordige en toe
komende tijd gebruikt het andere grammaticale
middelen dan hulpwerkwoorden en werkwoords-
vormen . Het ligt dan ook voor de hand, dat dit
verschil in taalsysteem in het Nederlands van de
Molukse leerlingen tot fouten leidt . De meest

voorkomende zijn, dat onderwerp en persoons-
vorm niet corresponderen en dat de werkwoords-
tijden niet met elkaar corresponderen . Het is ech-
ter een type fouten, dat in de besprekingen ge-
makkelijk werd herkend. De leerlingen hadden
het gevoel, dat ze op dit punt snel vorderingen
maakten en attenter werden .
Met andere aspecten van zinsbouw, zoals lengte,
correctheid, onderlinge verbinding, hebben be-
paald niet alleen Molukse leerlingen problemen .
Twee voorbeelden om het nut van de besprekin-
gen op dit punt te laten zien :

'Het was een vrij warme zondagmiddag, wij
met z'n allen in huis waarvan sommigen niet
weten wat ze doen . '

Het werd :
'Het was een vrij warme zondagmiddag . We
waren met z'n allen in huis . Sommigen wisten
niet, wat ze moesten doen . '

Meestal bleken vereenvoudigingen het meest
effectief :

'Door de zonnestralen kregen de meeuwen een
glans, dat net als de sterren bij nacht glinster-
den . '

werd omgezet in :
'Door de zonnestralen glinsterden de meeu-
wen als de sterren bij nacht . '

A linea-indeling
In de eerste teksten ontbrak elke alinea-indeling
en we hebben er veel tijd aan besteed om tot een
goede indeling te komen . Die moeite werd ruim-
schoots beloond door de aandacht, die de schrij-
vers van volgende teksten aan de indeling ervan
besteedden .

Dosering en opbou w
In het begin van het project was de aandacht van
de leerlingen vooral gericht op vormtechnische
kleinigheden, maar na enkele tekstbesprekingen
namen ze al meer vrijheid om ook in te gaan op
de inhoud en de opbouw van de teksten .
De eerste voorzet in deze richting kwam van de
leerkracht . Eén van de verhalen begon clichéma-
tig met het relaas van de wekker, het opstaan, het
tanden poetsen en het ontbijt, en kwam daarna
pas echt op gang : de suggestie om de verhaalope-
ning drastisch in te korten nam de groep grif
over . Daarna werden vaker ingrijpende voorstel-
len gedaan . Een leerling had bijvoorbeeld zijn
tekst als volgt beëindigd :

'Dit verhaal is echt gebeurd . De personen heb-
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ben andere namen gekregen . Om misverstan-
den te voorkomen heb ik dat gedaan . '

Deze toevoeging zorgde voor een anticlimax en

daarom kwamen er twee suggesties : de passage
aan het verhaal laten voorafgaan of gewoon weg-
laten . Het werd het laatste .
Ook de dosering van informatie in de teksten
werd kritisch bekeken . Het kwam meermalen
voor, dat complete tekstgedeelten wegens ondui-
delijkheden moesten worden herschreven . De
definitieve versie van het volgende fragment bij-
voorbeeld kwam tot stand na een omstandige ge-
zamenlijke reconstructie van de gebeurtenissen :

'Ze begonnen elkaar met lange messen te ver-
wonden . Opeens viel één van de jongens op de
grond en bleef bewusteloos liggen . Er ont-
stond verwarring en de anderen die ook bij het
gevecht betrokken waren, wilden de benen ne-
men. Maar de politie kwam op tijd . Een paar
jongens werden gearresteerd . Een ambulance
werd opgeroepen en de gewonde werd naar
het ziekenhuis vervoerd . '

Titel
De titels waren over het algemeen met zorg geko
zen . Zo kreeg een droomachtig verhaal over een
dag naar het strand de dubbelzinnige titel
Eventjes weg . . .
Er waren slechts een enkele maal suggesties voor
andere titels .

Naar aanl eiding van de tek ste n

Het werken met de Vrije Tekst heeft op de Frei-
net-school niet alleen een waarde op zichzelf,
maar het is ook van grote betekenis voor de pro-
grammering van andere onderwijsactiviteiten . In
het lager onderwijs kan een tekstbespreking tot
stukjes cursorisch taalonderwijs leiden, maar, als
ze voldoende belangstelling wekt, ook tot allerlei
activiteiten op het gebied van natuuroriëntatie,
van mens- en maatschappijonderwijs, van creatie-
ve vorming . Een dergelijke functie zal de Vrije
Tekst in het voortgezet onderwijs met zijn vrij ge-
sloten leerplannen, vakkensplitsing en lesuren-
rooster niet gemakkelijk krijgen .
Fragmenten als het bovenstaande verslag van een
café-ruzie bieden op zich voldoende aanknopings-
punten voor activiteiten met wereldoriënterend
karakter, binnen het vak Nederlands, of in sa-
menwerking met bijvoorbeeld maatschappijleer .
We hebben echter in ons project van deze moge-

lijkheden geen gebruik gemaakt .
We hebben wel gepoogd om binnen een beperk-
ter kader iets van het beginsel in praktijk te bren-
gen . Tijdens het project gaven de teksten al aan-
leiding tot enige grammaticale instructie en oefe-
ning : we besteedden een aantal 'minilessen' aan
het gebruik van leestekens en aan de correspon-
dentie tussen lidwoord, aanwijzend voornaam-
woord en betrekkelijk voornaamwoord . En we
begonnen na afloop van het project een nieuwe
reeks lessen rond poëzie met gedichten, die qua
thematiek overeenkomst vertoonden met de
teksten van de leerlingen . In de loop van dit pro-
ject werden ook enkele teksten tot gedichten her-
schreven .

De Vrije Tekst als vorm van tw eede taa l -
onderwij s

Wanneer men het verloop van het project Vrije
Tekst overziet , valt het op, hoe gemotiveerd de
leerlingen aan een toch vrij lange en slopende
reeks tekstbesprekingen bleven deelnemen . Een
dergelijke inzet is in ons onderwijs helaas niet
vanzelfsprekend en ik wil daarom in deze para -
graaf proberen mogelijke beweegredenen te ach -
terhalen .

Acceptatie
Men kan zich voorstellen, dat we onze twijfels
hadden over de wenselijkheid om Molukse leer-
lingen afzonderlijk te groeperen . In het verleden
hebben de afzonderlijke extra taallessen veel
weerstand gewekt . En is de trend niet om in het
onderwijs aan anderstalige leerlingen het accent
te leggen op het aspect van intercultureel onder-
wijs, het uitwisselen van cultuurkennis en -bele-
ving in de klassesituatie ?
In het project bleek het bij elkaar groeperen van
de Molukse leerlingen een buitengewoon positie-
ve factor . De leerlingen ontleenden er een sterk
gevoel van veiligheid en acceptatie aan . 'In de
Molukse groep kan je je beter uiten,' schreef een
leerling in een terugblik op het project, en ande-
ren vielen hem daarin bij :

'Als we de teksten bespreken met Zuidmoluk-
se leerlingen, dan durf ik tenminste iets te zeg-
gen, maar onder Nederlandse leerlingen is dat
bij mij niet zo . '
'Iedereen krijgt een kans om wat te zeggen, en
omdat wij met Molukkers onder mekaar zijn,
praten we gemakkelijker . '
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Het was een warme zomernacht, toen ik wou gaan fietsen .

Het was rond middernacht . Er waren meerdere mensen d ie niet konden

slapen en buiten liepen . Ik b esloot het dorp uit te fietsen en het

bos in te gaan .

In het bos was het aangenaam koel . Ik hoorde de krekel s t jer p en .

Zo fietste ik een tijdj e door en kwam lange een grote vijver. Het

wao vo lle maan . Dit was zo 'n pracht ig g e z icht dat ik stopte en van

mijn fiets afstapte . De maan weerspiegelde in het vi jver. Het leek

alsof het dag wao inplaats van nacht . Het groen van het gras zag

er zo andere uit alles was zo geheimzinnigvol . Opeens begon een

kikker te knaken en het was alsof het een sein was voor de andere

kikkers om ook te knaken . Weldra wao de lucht vol met het gekwaak

van de k ikkers . Het duurde een kwartier toen het opeens ophield

alles wee veer stil.
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Ik b e sloot ve er op m i jn fiets te stappen en verder te ri j den .

Onderweg kwam ik een vrouw tegen die m e groe tte en vroeg of ik

wou stoppen . Ze was all e en en voe lde zich eenzaam . Ze wou met

iemand praten . Zo stonden re een uur lang m e t elkaar te praten,

waardoor ik hee l wat over haar te weten kwam . Plots e l ing hi eld ze

op draaide z i ch toen om en het volgend ogenbl ik was ze ve rdwenen .

Het leek alsof ze nooit had b estaan en dat ik het mi j verbeeld had .

Ik zuchtte een paar k eer en fietste verder .

Ik fietste langs een paar boerderijen en waar het stonk naar mest .

Algauw rook ik ni eta meer van die stank. Op een gegev en moment

fieste ik het bos u it en stond voor e en grote hek. Ydor mij lag er

een grote veld met wel honderd verschillende bloemen . De kleuren

van de bloemen waren zo prachtig dat ik wenste dat ik mijn fotd-

toestel had m eegenomen . En het rook eó zó , ik kan het gewoon niet

beschrijven . Hoe-lang ik daar stond wist ik niet want het was b ijna

morg en toen ik t erugkeerde .

Zo "n nacht zou ik maar één keer in mi jn leven beleven en alles

wat er van overbleef was een herinner ing.

-W~~_—t -

-a t '~ #. .! ~ ~ ',~ ;` ' I ' Jl~~ .•~. •. : A l i .̀,~ ! .. .' t . . f Y77~. ..~~
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EEN HERINNERING ,
bewerkt tot g edich t

Als klein meisje hou ik ervan
om weg te gaan .
Ver weg van huis ,
van mijn vrienden, ouders vandaan.

Ik passeer een vijver,
niet lang daarna een vrouw
die met mij praten wou .
Ik praat met haar en zij met mij .

Zij loop t verder en verder.
Ik draai mij om en zag
haar vervagen in de verte.

Dat de communicatie onder elkaar gemakkelijker
verloopt dan in een groep met Nederlandse leer-
lingen ligt voor de hand . Om te beginnen was in
de groepsgesprekken ook het Maleis als voertaal
toegestaan en de leerlingen maakten daarvan op
momenten, dat het ingewikkeld of emotioneel
werd, ook dankbaar gebruik . Maar nog belangrij-
ker was het feit, dat je met elkaars achtergrond
en denkwereld vertrouwd bent : de leerlingen
hebben het gevoel, dat je tegenover Nederlanders
je bedoelingen steeds opnieuw volledig moet ex-
pliciteren om te zorgen, dat je begrepen wordt .
Dat is tegenover elkaar niet nodig en daardoor
voelen sommigen een enorme last van zich afval-
len .
De verstandhouding werd natuurlijk ook verge-
makkelijkt door de aard van de besproken teks-

ten . Hoewel de leerlingen volledig vrij waren in
de keuze van onderwerp en genre, sloten ze zich
allemaal aan bij het type teksten, waarmee we
het project begonnen : de verwoording van per-
soonlijke, meer of minder alledaagse ervaringen .

De titels spreken haast voor zichzelf : een nacht-
merrie, zomaar een dag, een vol%ybalroernooi,

een avondje uit . . . Een leerlinge die al een wat af-
standelijk verhaal over dierenmishandeling had
ingeleverd, kwam bij nader inzien zelf met een
nieuwe tekst over een avondje bij ons. Schrijven
over zelf beleefde, direct herkenbare situaties
bleek voor schrijver én lezers een belevenis .
Een heel belangrijk element in de verstandhou-

ding onderling was tenslotte de wetenschap, dat
je als groep in dezelfde uitgangspositie verkeert
voor het Nederlands . Bij de meesten is het altijd
een vak van zessen, vijven en lager geweest en ze
hebben daar we i nig verwachtingen van zichzelf
aan overgehouden . Enkelen verwachtten, dat Ne -
derlandse leerlingen de tekstbesprekingen weinig
interessant zouden vinden, omdat er zoveel tijd
werd besteed aan grammaticale kleinigheden en
woordkeuzeproblemen . Daarvoor hoef je je te -
genover elkaar niet te generen .

Coóperatie
De gedachte dat je elkaar helpt om het Neder-
lands beter te leren beheersen, bepaalde de werk-
sfeer tijdens de besprekingen heel sterk . De be-
reidheid om kritische suggesties te doen en, voor-
al, te accepteren, was groot . Volgens een van de
leerlingen hangt dat direct samen met het feit,
dat je als groep zelf verantwoordelijk bent voor
het resultaat :

'Je herkent elkaars handicap en je probeert als
groep tot een oplossing te komen . Het geeft
een fijn gevoel, dat de groep je tekst nakijkt
en beoordeelt, en niet dat de leraar nakijkt en
in zijn eentje een beoordeling geeft . '

Het sprak dan ook vanzelf, dat er geen cijfers
hoefden te worden gegeven .' En het was geen
loze terminologie, dat er geen 'huiswerk' werd
opgegeven, maar dat we 'werkafspraken' maak-
ten . De leerlingen namen zelf verantwoordelijk-
heid voor de voortgang van het project .
Niet alleen het beginsel van samenwerking onder
eigen verantwoordelijkheid werd als zinvol en
motiverend ervaren, maar ook de inhoud van de
werkzaamheden . De leerlingen merkten, dat het
de moeite loont om een tekst, eventueel meerde-
re keren, te herschrijven en dat een geslaagde
tekst een stuk maakwerk is . En bovendien, de
tekstbesprekingen waren geen doel op zichzelf :
het vooruitzicht dat de teksten zouden worden
gebundeld tot een boekje, vormde een sterke sti-
mulans om hoge eisen aan zichzelf en aan elkaar
te stellen .

Natuurlijke ontwikkeling
Men zal zich misschien verbazen over de grote
waarde, die de leerlingen hechtten aan de correct-
heid en verzorging van hun Nederlands . De vluch-
tigheid van veel onderwijsactiviteiten zet een
stempel op het werk dat leerlingen afleveren, en
de klachten vanuit scholen over het gebrek aa n
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verzorging hebben vaak een machteloze onder-
toon .
De aandacht en tijd die de leerlingen aan de for-
mulering en vormgeving van hun teksten besteed-
den, werd ongetwijfeld mede bepaald door het
feit, dat het Molukse leerlingen waren. De school,
en voor een deel ook hun ouders, hebben hen
steeds ingeprent, dat beheersing van het stan-
daard-Nederlands de sleutel vormt tot succes,
zowel in het onderwijs als in de maatschappij . En
ze zijn in hun schoolloopbaan met ontmoedigen-
de regelmaat geconfronteerd met tekortkomin-
gen juist op dit punt . Tegen deze achtergrond is
het begrijpelijk, dat de leerlingen in een terugblik
op het project de resultaten op dit gebied sterk
benadrukken :

'De zinsopbouw wordt, tenminste bij mij,
beter . '
'Ik leer er zelf van dat je de tegenwoordige en
de voltooide tijd niet door elkaar schrijft . '
'Je leert ontzettend veel van de fouten, die je
zelf en anderen maken . Je gaat je tekst beter,
kritischer bekijken . Dat heb ik er teminste van
geleerd . '

Wanneer men het werken met de vrije tekst be-
schouwt vanuit het oogpunt van tweede taalver-
werving, kan men in elk geval constateren, dat de
leerlingen de werkwijze veel zinvoller vinden dan
de traditionele grammaticale taallessen .' Of ze
ook effectiever is, zal de tijd moeten uitwijzen .
Ik verwacht van wel . Het leerproces dat in de
tekstbesprekingen op gang komt, sluit immers di-
rect aan bij de taalvaardigheid van de leerlingen,
en dat geldt ook voor de eventuele aanvullende
grammaticaal-cursorische taallessen . Maar vooral,
in de teksten wordt heel direct de eigen ervarings-
wereld verwoord en geobjectiveerd . Sommige
leerlingen herinneren zich levendig het onvermo-
gen, waardoor ze werden bevangen bij opstel-
titels over reclame of kernenergie : zolang ze de
eigen leefwereld nog niet hebben overzien en ver-
woorden, is het ook hèel begrijpelijk, dat ze geen
greep krijgen op dergelijke thema's. De teksten
van de leerlingen vormen een onderdeel van hun
persoonlijke ontwikkeling en groei, en de taalver-
werving heeft daardoor een spontaan en natuur-
lijk karakter.
Een laatste opmerking over het aspect tweede
taal-verwerving . Hoewel de leerlingen zelf streef-
den naar correct standaard-Nederlands, bleef de
invloed van het Maleis op het Nederlandse taalge-
bruik in bepaalde details en formuleringen toch

merkbaar . Ik heb dat zo gelaten, vanuit een twee-
tal overwegingen . Gemeten aan de oorspronkelij-
ke versies betekenden de definitieve teksten over
het algemeen een grote sprong vooruit, en de
leerlingen hebben er recht op, dat ze de tijd krij-
gen om zich verder te ontwikkelen . Bovendien is
het discutabel, of alle invloeden van het Maleis
als 'fout' moeten worden opgevat : de school zal
naar mijn overtuiging naast het standaard-Neder-
lands de ontwikkeling van sociolecten zoals het
'Maleis Nederlands' moeten accepteren en stimu-
leren . De leerlinge die de zinsnede 'het geurde
naar allerlei bloemen' verving door 'het rook
zózó, ik kan het gewoon niet beschrijven', gaf
daardoor haar mededeling een minder correcte,
maar veel expressievere wending .

De Vrije Tekst als vorm van stelonderwij s

In de inleiding van mijn verslag heb ik gesteld,
dat het werken met de Vrije Tekst méér is dan
een interessante werkvorm, en dat het een kwali-
tatief andere benadering van het stelonderwijs
vertegenwoordigt . Bij wijze van nabeschouwing
wil ik nu deze stelling toelichten en kort probe-
ren aan te geven, welke bijdrage de Freinet-peda-
gogie aan de discussies binnen de VON zou kun-
nen leveren .

Freinei-beginselen in het project
Het verslag van het project dat we op de havo-
afdeling van De Eekhorst hebben uitgevoerd,
moet beslist niet worden gelezen als een model
voor het werken met de Vrije Tekst in het voort-
gezet onderwijs . Andere omstandigheden zullen
ook andere eisen stellen aan de introductie van
de werkwijze, aan de organisatie, aan de begelei-
ding, aan de wijze van afronding . Bovendien
ontbraken er elementen, die in de Freinet-peda-
gogie als essentieel _worden beschouwd : in een
Freinetschool bijvoorbeeld beschikken de leerlin-
gen over de middelen om ook het drukken van

hun teksten zelf te verzorgen . '
Hoewel dus het project en het Freinet-onderwijs
niet met elkaar mogen worden vereenzelvigd,
kwam een aantal Freinet-beginselen toch duide-
lijk in onze werkzaamheden tot uitdrukking . Ik
heb ze in de loop van mijn verslag reeds aange-
stipt :
- het werken met de Vrije Tekst gaat uit van de

leerling, van zijn behoeften, ervaringen, be-
langstelling ;
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- het werken met de Vrije Tekst speelt in op de
behoefte aan autonomie van de leerling ;

- het werken met de Vrije Tekst is gebaseerd op
coóperatie, samenwerken onder eigen verant-
woordelijkheid ;

- het werken met de Vrije Tekst draagt het ka-
rakter van experimenterend leren : de leerlin-
gen definiëren zelf wat ze als probleem erva-
ren, en ze worden gestimuleerd om zelf oplos-
singen te ontdekken ;

- het werken met de Vrije Tekst streeft naar
vorming voor en door het werk : het schept
een kader, waarbinnen de leerlingen arbeid in
de school als zinvol kunnen ervaren, en antici-
peert daardoor o p een maatschappij, waarin
het recht op zinvolle maatschappelijke arbeid
voor een ieder wordt erkend en gerealiseerd ;

- het werken met de Vrije Tekst is een vorm van
taalonderwijs volgens de natuurlijke methode :
het proces van taalverwerving is geen doel op
zichzelf, maar staat in functie van de doelen,
die de leerlingen zichzelf gesteld hebben : het
overdragen van informatie, het ontwikkelen
van expressievormen, het communiceren met
anderen .

Gericht Schrijven /Creatief Schrijven
Waarin verschilt nu de Vrije Tekst van andere
vormen van stelonderwijs ?
In de didactiek van het stelonderwijs is het ge -
bruikelijk om scherp onderscheid te maken tus -
sen Gericht Schrijven en Creatief Schrijven . Voor
beide soorten stelonderwijs is een apa rte didac -
tiek en een afzonderlijke reeks beoordelingscrite -
ria ontwikkeld . Gericht Schrijven is doelgericht
en publieksgericht, het moet beantwoorden aan
normen van explicietheid en logische ordening .
Creatief Schrijven daarentegen dient de persoon -
lijke expressie, het beantwoordt aan eigen regels,
het gaat om durf en originaliteit . Zo normatief
als de benadering bij het Gericht Schrijven is, zo -
veel acceptatie is er ten opzichte van Creatieve
Teksten . ' °
Het zal duidelijk zijn, dat het werken met de
Vrije Tekst buiten dit denkraam valt . Natuurlijk
maakt ook Freinet wel onderscheid tussen ver -
schillende genres teksten, en tussen informatieve,
persuatieve, expressieve of therapeutische func -
ties van teksten , maar hij verbindt er geen essen -
tieel verschil in benadering aan . Geen enkele
Vrije Tekst is heilig . Elke tekst verdient het kri -
tisch aan zijn bedoelingen te worden getoetst .

Wel essentieel is de eis, dat het stelonderwijs geen
doel in zichzelf mag zijn . Welke relatie is er tus-
sen de ervaringswereld van een leerling en het
'leuke verhaaltje', dat hij naar aanleiding van een
woordketting moet bedenken? En wat heeft het
voor zin voor leerlingen om verslagen, brieven of
betogen te schrijven voor een denkbeeldig pu-
bliek, dat in de praktijk toch door de leerkracht
zelf wordt vertegenwoordigd? De didactiek van
het Gericht Schrijven en het Creatief Schrijven
heeft zich ontwikkeld tot een indrukwekkend ge-
heel van doelstellingen, ideeën en werkvormen,
maar dit arsenaal verliest zijn waarde voor het
Freinet-onderwijs, als het niet de reële communi-
catie van leerlingen met elkaar en met andere on-
dersteunt. Dat geldt ook voor de andere terreinen
van het taalonderwijs .
In een Freinet-school schrijven de leerlingen in
eerste instantie teksten voor elkaar, om reacties
uit te lokken en te stimuleren tot nieuwe activi-
teiten . Alle typische Freinet-technieken, zoals de
Vrije Tekst, de klassekrant, het klasse-album, de
schoolcorrespondentie, zijn gericht op concretise-
ring van dit beginsel . Hierdoor is het werken met
de Vrije Tekst meer dan een didactische noviteit .

Freinet ende VON
Evenals Freinet streeft de VON naar onderwijs,
waarin de leerlingen weerbaar worden, in per-
soonlijke en maatschappelijke zin . Dat zou op
zich al voldoende reden zijn voor een serieuze
kennismaking tussen VON en Freinet-onderwijs .
Om haar doelstelling te realiseren heeft de VON
een aantal voorwaarden en middelen samengevat
in sleutelbegrippen als normaal functioneel taal-

onderwijs, thematisch taalonderwijs, creativiteits-
onderwijs en interactie op basis van gelijkwaar-

digheid ." In de discussies binnen de vereniging
worden deze begrippen kritisch getoetst aan haar
doelstellingen en aan de praktijk van het onder-

wijs .
De vraag, hoe taalonderwijs kan bijdragen aan de
weerbaarheid van leerlingen, wordt in het Frei-
net-onderwijs buitengewoon praktisch benaderd .
Het gebruik van het woord Freinet-technieken is
niet toevallig : de beweging heeft zich ontwikkeld
door organisatie- en werkvormen in de praktijk
van het onderwijs uit te proberen en uit te wisse-
len . De beginselen van experimenterend leren en
coóperatie zijn op het werk van de leerkracht
evenzeer van toepassing als op dat van de leerlin-
gen . Het werken met de Vrije Tekst is een voor-
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beeld van de ervaringsideeën die op deze wijze
worden verzameld, getoetst en verder uitge-

bouwd .
Juist vanwege deze directe verbinding van theorie
en praktijk kan het voor de VON de moeite
waard zijn om nader kennis te maken met het
Freinet-onderwijs en om de waarde van Freinet-
technieken ook in het voortgezet onderwijs en
in het tweede taal-onderwijs te onderzoeken .

Met dank aan : Emmy, Minggus, Jeanie, Jeanne,
Marco, Paul, Jackie, Alex, Willie, Anneke, Roos,
Guus, Joop en Jos .

Noten

1 Er z ijn twee actieve verenigingen , de Nederlandse Be-
weging van Freinet-werkers (postbus 1897 , Amster -
dam) en de Freinetbeweging Nederland (postbus
166 , Delft), die publiceren en regelmatig kennisma -
kingsdagen organiseren .
Onder de titel ' Freinetschool : schoolboeken de deur
uit! ' verscheen een kennismakingsartikel van Frans
Weeber i n Moer 1977 : 3 . Ook recente publikat ies
van A . van der Wissel ( 'Célestin Freinet' in : Onder-
wijskundigen van de twintigste eeuw Groningen
1977 2 ) en W . A . Jansen-Schoonhoven (De aktualiteit
van Freinet Nijmegen 1979 , besproken in Moer
1980 : 1) zorgen voor bredere bekendheid . Voor dit
artikel is dankbaar gebruik gemaakt van Eekhorst
Bulletin 17. Freinet en de opleiding (ed . P .A . De
Eekhorst, Assen , tel . 05920 - 14033) .

2 Het experimen t is gericht op het ontwikkelen van bi -
cultureel onderwijs voor Molukse leerlingen . Het
heeft vertakk ingen naar het kleuter - en lager onder -
wij s , het voo rtgezet onderwijs en de onderwijzersop -
leiding . Meer informatie vindt men in Eekhorst Bul-
letin 18. Bikultureel onderwijs 6 . (Eén jaar project /
Programma in de opleiding) .

3 Molukkers en onderwijs . Een adv i es van het In -
spraakorgaan Welzijn Molukkers , augustus 1980,41-
46,56-58 .

4 Blijkens een onderzoekje op acht scholen van voort -
gezet onderwij s in Assen en Smilde spreken van 102
Molukse leerlingen naar eigen zeggen 88 thuis of on -
der vrienden meer Maleis dan Nederlands , of min -
stens evenveel Maleis als Nederlands . Op de vraag
welke taal ze het liefste spreken , antwoordden 67
leerlingen met Maleis , 15 hadden geen duidelijke
voorkeur , en van de 20 leerlingen die voor het Neder-
lands kozen , gaven meerderen aan , dat hun voorkeur
werd gemotiveerd door het feit , dat Nederlands nu
eenmaal de schooltaal is .

5 Op de PA-afdeling van De Eekhorst hebben we al
langer e rvaring met de toepassing van Freinet - tech -
nieken in het onderwijs . Op de havo-afdeling was dit

de eerste keer : tijdens de lessen Maleis en de lessen
Nederlands voor de Nederlandse leerlingen is (nog)
niet met de Vrije Tekst gewerkt .

6 In het lager onderwijs komen de teksten die voor be-
spreking worden uitgekozen, op het bord te staan .
Bij langere teksten, zoals in ons havo -p roject, is dat
geen praktische oplossing : in zo'n situatie is gemak-
kelijk toegankelijke reproduktieapparatuur een uit -
komst .

7 Later , naar aanleiding van de noodzaak om een
rapportcijfer vast te stellen , kwam de behoefte aan
' objectieve toetsing van het niveau ' er wel . De leerlin -
gen vroegen zich af, of aan hen wel dezelfde eisen
werden gesteld als aan de Nederlandse leerlingen .

8 We denken hier met name aan de inhoud van bijspij -
kerlessen . Om een indruk te geven van zulke pro-
gramma's volgt hier de inhoudsopgave van een cursus
voor derde klas havo/vwo -leerlingen : 'Zinsontleding ,
tekstanalyse, woordenschat toetsen en vergroten,
spreekbeurten , werkwoorden en voorzetsels, zelf -
standige naamwoorden en bijbehorende bijvoegelijke
naamwoorden (bijvoorbeeld fraude -frauduleus ) .'
Dit type cursussen werd tot voor enkele jaren ook op
de havo-afdeling van De Eekhorst gegeven .

9 Er is dan in de klas een drukhoek ingericht , waar met
een verscheidenheid aan druktechn i eken wordt ge -
werkt : met binnen de Freinetbeweging ontworpen
lettercorpsen, zethaken en drukpersjes, met linogra -
fen (eenvoudige zeefdrukpersjes), met allerlei illu -
stratietechnieken .
Het komt ook voor , dat scholen een afzonderlijke
taalwerkplaats inrichten . Het inrichten van een taal -
werkplaats vormt zeker een uitdaging voor scholen
van bo en avo die met Freinet -technieken willen gaan
experimenteren .

10 Zie bijvoorbeeld Peter Dekkers 'Creatief stellen is
een voorbeeld van moedertaalonderwijs in de breed -
te ' in : Moer 1979 : 2 , 3642 .

11 Beleidsnota voor 1980 en 1981 , Moer 1980 : 2 , 3-8 .
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Sectie Nederlands P . A . Hoogveld ,
Hengelo

WERKEN) AAN DE BASIS
Het programma Nederlands voor
eerstejaarsstudenten van een
Pedagogische Academie

pedagogische
academie

Er is de laatste jaren nogal wat veranderd in het programma Nederlands van Pedago -
gische Academies. Soms wordt duidelijk gekozen voor een praktijkgerichte taal-
didactische aanpak.
De docenten Nederlands van de PA Hoogveld te Hengelo laten in dit artikel zien wat
zo 'n verandering voor het eerstejaars -programma betekent. Hun doelstelling is dat de
student in dat eerste jaar 'greep ' gaat krijgen op het taalonderwijs. Ze publiceren hun
ideeën niet om daarmee een kant en klaar navolgbaar model voor alle opleidingen te
propageren, maar willen vooral anderen uitnodigen tot meedenken en eventueel
reageren.
De sectie Nederlands van deze PA bestaat uit Hennie Huiskeu , Marijke Meijer Drees,
Harry Paus, Jan Wopereis en Marijke Zandbeld . Het adres is : Ped. Academie Hoogveld,
M . A . de Ruijterstraat 3, 7556 CW Hengelo (0) .

Inleidin g

Wie de tijd nog kan vinden de vaktijdschriften bij
te houden, zal het opvallen dat er weinig taaldo-
centen uit de wereld van de PA over de specifieke
problemen van hun vak binnen hun instituut
schrijven . Natuurlijk, er verschijnen - gelukkig -
veel taaldidactische artikelen die betrekking heb-
ben op het onderwijs op de basisschool, maar er
is weinig te vinden over (de doelstellingen van)
het taalonderwijs op de PA en we hebben vrijwel
niets concreets gevonden over de werkplannen
Nederlands . Een onderzoekje in de tien jaargan-
gen van het blad De Pedagogische Academie le-

vert de schrale oogst op van een vijftal artikelen' .
JSW en Moer vertonen een weinig opwekkender
beeldt, Levende Talen bracht enkele jaren gele-
den een artikel dat over het taalonderwijs op de
PA handelde', maar daar is naar ons weten nooit
op gereageerd . De zogenaamde hbo-dagen, geór-
ganiseerd in samenwerking met de DCN°, onder-
vonden - naar onze bevindingen - weinig be-
langstelling van PA-docenten Nederlands . Is het
omdat deze door hen niet als een geschikt po-
dium voor hun onderwijs werden gezien ?
Is in het algemeen deze publikatie-armoede te
wijten aan tijdgebrek, bescheidenheid? Er veran-
dert veel op de PA, het eerder aangeduide artike l
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van Anker-De Groot geeft dat ook aan . Ook de
komende integratie werkt innoverend . Wij vinden
het jammer dat er op het niveau van het concrete
werken zo weinig discussie in de tijdschriften
wordt gevoerd . Zelf wielen uitvinden kan een
eurekagevoel oproepen, het is echter bevredigen-
der met behulp van know how van elders een
fietsje te construeren dat echt rijdt, zij het mis-
schien zonder derailleur . We schrijven deze bij-
drage dan ook om reacties op te roepen .
Na een overzicht van de ontwikkeling van het
taalonderwijs op onze PA geven we een beeld van

de inhoud van ons eerstejaars-programma . Tot
slot proberen we enkele conclusies te trekken en

zeggen we iets over het - programma van het twee-

de en derde jaar .

Voorgeschiedeni s

In de vroege jaren zeventig was ons programma
Nederlands sterk gerelateerd aan de wettelijke
eisen, zoals die in de Kweekschoolwet5 van 1954
verwoord staan, die later enkele malen herzien
zijn in verband met gewijzigde omstandigheden .
Er lag een sterke nadruk op de persoonlijke ont-
plooiing van de student(e), met name wat de taal-

beheersing en de literatuur betreft . Wel kwam er
in die tijd belangstelling op voor taaldidactiek en

jeugdliteratuur ; ook op het examen werden deze

onderdelen aan de orde gesteld . Aanvankelijk
bleef de taalkunde nog geïsoleerd van de taaldi-

dactiek . De kwekelingen/studenten bestudeerden
taalkundige verschijnselen los van hun didac-

tische consequenties . De taaldidactiek was erg
theoretisch : er werd bijvoorbeeld informatie over
de foutenanalyse gegeven en er werd nauwelijks
naar omgezien of deze kennis op de lagere school
werd toegepast . Trouwens, Neerlandici kwamen
bijna niet op die school, die bleef voorlopig het
domein van de pedagoog .
Geleidelijk aan werd de didactiek meer praktijk-

gericht . Er werd aandacht besteed aan leesvor-
men, taalbeschouwingsonderwijs ; de studenten
kregen steeds meer opdrachten mee voor de prak-
tijkschool (observaties, het geven van lessen,
waarvan verslag werd gedaan in protocollen en

documentatiemappen) . De jeugdliteratuur werd
voorzichtig in het programma opgenomen . In dit
kader werden er gastdocenten, kinderboeken-
schrijvers en bibliothecaresses uitgenodigd .
In die tijd werd op ons instituut de kiem gelegd
voor een steeds verdergaande integratie van de

theorie en de praktijk, van pedagogiek/didactiek
en de andere vakken door de instelling van een
instituutspracticum, waarbinnen een grotere in-
breng kon komen vanuit andere disciplines dan
die van de pedagoog . In dit practicum werken
studenten aan de voorbereiding op en evaluatie
van de activiteiten op de basisschool . Ze worden
door een team van docenten begeleid . Dit team
wordt door de praktijkleider (de 'vaste' onder-
wijskundige van de klas) gecoordineerd . Zo werd
de praktijkbegeleiding van de studenten meer en
meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
een aantal docenten . Een gevolg van deze inten-
sievere manier van begeleiden was dat ook de
theorie-uren Nederlands gebundeld werden ; we
doorbraken een systeem van specialisering in ver-
schillende vakonderdelen .
Terzijde merken we op dat er ook allerlei externe
factoren waren die een impuls gaven tot ontwik-
keling van ons programma . We noemen de korte
cursussen in de initiële opleiding zelf (minicursus-
sen vragenstellen6, de verbale-interactieanalyse)
of in het bijscholingswerk (BOA, AC, IVB' ) .
In het volgende gedeelte zullen we aangeven hoe
het programma nu, 1980/81, bij ons verloopt .

Het ee rs tejaars-programma

Algemeen
De havo-leerling(e) die het instituut binnenkomt,
heeft in de meeste gevallen nauwelijks nagedacht
(en na kunnen denken?) over de zin van de lessen
Nederlands die hij/zij op de havo heeft gevolgd .
Ook voor een docent(e) is het heel moeilijk een
goed beeld te krijgen van die lessen (tee hebben
veel aan opstellen gedaan' ; We moesten een boe-
kenlijst aanleggen' ; We kregen wel eens een ge-
dicht') .
We willen proberen de studenten een visie te la-
ten ontwikkelen op taal, op taalonderwijs . Het
kost grote moeite hen ervan te doordringen, dat

taal niet ophoudt bij het roostervak . Taalonder-
wijs is voor hen iets wat je uit taalboekjes kunt

halen . Het is ieder jaar weer een verrassende ont-
dekking voor eerstejaars, dat er bijvoorbeeld veel

leuke taalspelletjes zijn . De docent(e) die na ach-
teloze introductie van een aantal ideeën een

basisschool bezoekt, ziet die ideeën dan ook ge-
concretiseerd door toegewijde studenten, die ech-
ter geen antwoord kunnen geven op de waarom-
vraag . . .
De student(e) moet proberen in het eerste jaar
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'greep' te krijgen op het (taal)onderwijs . Hij/zij
begint al gauw met een onderzoekje naar taal op
de basisschool . (Hoeveel uren taal/lezen staan op
het rooster ; hoe is de beschikbare tijd verdeeld
over de verschillende onderdelen ; welk gebruik
wordt er van methoden gemaakt?) Meestal blijkt
dan dat de methode zeer centraal staat, iets waar-
over een beginnende student(e) zich geenszins
verwondert .
We proberen de studenten in het eerste jaar een
indruk te geven van alle aspecten van het 'vak'
Nederlands . Het eerste jaar, ook wat de prak-
tische opleiding betreft, gaat steeds meer het ka-
rakter aannemen van een propedeuse : tijdens het
eerste jaar moet een student(e) zelf, in overleg
met het begeleidende team de studiecoórdinato-
ren/trices, kunnen bepalen of het beroep onder-
wijzer(es) bij hem/haar past .
Het programma Nederlands is grotendeels pro-
jectmatig opgezet . In zes projecten komen die
elementen aan de orde die binnen het tijdsbestek
van ongeveer vier weken min of meer afgerond
kunnen worden . Tussen de projecten door loopt
het zogenaamde intervalprogramma : daarbinnen
komt vooral de jeugdliteratuur aan bod . Dat dit
onderdeel na elk project terugkeert, houdt ver-
band met het feit dat de opdrachten (het lezen
van boeken, het interviewen van een bibliotheca-
resse, het onderzoeken van verschillende docu-
mentatiecentra) niet binnen de beperking van één
project vervuld kunnen worden .
We geven dus geen aparte cursussen taalkunde,
taaldidactiek en (jeugd literatuur . Binnen het ene
project zal het accent liggen bij de literatuur, bin-
nen het andere bij de taaldidactiek . De taalbe-
heersing, vroeger bij ons een apart vakonderdeel,
is nu bijna geheel geïntegreerd binnen de rest van
het programma. Uit de verschillende projecten
komen opdrachten voort die een beroep doen op
bepaalde taalvaardigheden (schrijf een recensie
over een jeugdboek ; bespreek in je groep de ver-
schillen tussen het taalonderwijs op de havo en
de PA, etc .) . Op dit principe hebben we één uit-
zondering gemaakt : driemaal per jaar geven we

een cursus spelling en een cursus zinsontleding .
Deze duren acht weken (één uur per week) en
worden afgerond met een tentamen ; een soort re-
medial programma dus, ook omdat het vaardighe-
den betreft die eigenlijk beheerst zouden moeten
zijn .

Uitwerking
We zullen nu kort ingaan op de verschillende pro-
grammaonderdelen van het eerste jaar . Terwille

van de duidelijkheid brengen we de verschillende
componenten waaruit het programma bestaat in
schema .

We beginnen met vertellen en voorlezen omdat

dit vaardigheden zijn die al snel op de basisschool
toegepast kunnen worden . De nadruk ligt op het

zelf ervaren, het zelf doen . In het school- en insti-
tuutspracticum beginnen de studenten te oefe-
nen . Het hele jaar blijven zij er in de praktijkscho-
len mee bezig . Tijdens het eerste instituutspracti-
cum onderzoekt de logopediste of aan het
stemgebruik van de studenten speciale aandacht

besteed moet worden . Over het algemeen vinden
studenten het moeilijk zich in te leven in een
door hen gekozen verhaal, daarom geven we hen
opdracht in groepen een script te schrijven van
een hoorspel, dit vervolgens op te nemen en er op
de basisschool mee te werken . Verder worden er
videobanden bekeken, waarbij vooral gelet wordt
op de houding van de verteller/vertelster .
Het tweede project van het eerste jaar gaat over
de verhouding tussen literatuur en lectuur. Dat
we ingaan op het verschil tussen literatuur en lec-
tuur houdt niet in, dat we lectuur willen afwij-
zen . Uiteraard willen we ook niet beweren dat je
een beoordelingsmodel kunt ontwerpen dat de
verzameling boeken zou opdelen in deelverzame-
lingen literatuur en lectuur . We vinden wel dat
een student(e) in staat moet zijn een gefundeerd
oordeel uit te spreken over (jeugd-)boeken . Hij/
zij moet kwaliteitsverschillen kunnen ontdekken
in boeken aan de hand van een aantal criteria .
Steeds meer raken we ervan overtuigd, dat het
mogelijk moet zijn de programma's jeugdlitera-

tuur en literatuur op eigen niveau geïntegreerd
aan te bieden . We zien een positieve houding ten
opzichte van literatuur als voorwaarde voor het
werken met boeken op de basisschool . Werken
met boeken zonder dat de lesgever een zekere af-
finiteit met boeken op zijn haar eigen niveau
heeft, degradeert het geven van dat onderwijs tot
het hanteren van een didactische trucendoos .
Die 'positieve houding' proberen we gedurende
de drie jaar van de opleiding verder te ontwikke-
len c .q . aan te kweken . Het is voor ons een moei-
lijke vraag hoe we leesbeleving kunnen bevorde-
ren . Door literatuurtentamens worden studenten
gedwongen boeken te lezen die ze soms nog moo i
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gaan vinden ook, maar we experimenteren nu in
het tweede jaar met een soort leeskring, waarin
studenten in groepen boeken bespreken, naar
eigen keuze en zonder dwang . Opvallend is dat
waar naar ons idee de grens naar vrijblijvend ge-

praat soms al overschreden is, studenten toch in
volgende boekenuren' er blijk van geven tot le-
zen aangezet te zijn, juist door informatie van an-
deren . Terug naar het project : we proberen - in
het eerste jaar dus - een beoordelingsmodel te
ontwikkelen dat studenten kunnen hanteren voor
boeken op eigen niveau en voor jeugdboeken .
Wat concreter gezegd : we bieden een geheid lec-
tuurverhaal aan en een ondubbelzinnig literair
verhaal . In een kringgesprek worden de argumen-
ten geïnventariseerd op grond waarvan het ene
verhaal lectuur, het andere literatuur zou zijn .
Het blijkt dat studenten in hun argumentering
ver kunnen komen . De gegevens worden gestruc-
tureerd . De studenten krijgen vervolgens een
stencil8 waarop eventueel ook andere argumen-
ten die niet uit de discussie naar voren komen, in
een schema zijn gezet . Dit stencil wordt met be-
hulp van enkele andere verhalen op zijn merites
beoordeeld . Daarna brengen we een tweetal re-
censies van jeugdboeken in, waarvan de een van-
uit een maatschappijkritisch standpunt is geschre-
ven, terwijl de ander een meer literair uitgangs-
punt heeft . In een discussie besteden we aan-
dacht aan louter informatieve recensies en beoor-
delingen vanuit een pedagogisch standpunt9 . Ten-
slotte krijgt de klas opdracht een vergelijkende
recensie te schrijven vanuit een door hen zelf te
kiezen standpunt over de twee Dukaatboeken
'Strijd in sneeuw en ijs' en 'Die rotschool met die
fijne klas' 10 .
Het derde project is getiteld gespreksvormen . De
studenten hebben zich op de basisschool al ge-
waagd aan korte lesjes waarin klassegesprekken
zijn opgenomen. Ze hebben gemerkt hoe moeilijk
het is antwoorden van leerlingen te hanteren, ver-
dieping in een gesprek aan te brengen, de leerlin-
gen ook naar elkaar te laten luisteren e .d . We be-
ginnen met de aanbieding van een kleutergesprek-
je uit 'Taal op de kleuterschool` dat geanaly-
seerd wordt zoals daar staat beschreven . Vervol-
gens laten we een bandopname horen van een
door ons geprotocolleerd gesprek op een kleuter-
school . De studenten analyseren dit vanuit vier
aandachtspunten, te weten :
a de sociale relaties ;
b de lijn van het gesprek ;

c de taalbeheersing van de afzonderlijke kinde-
ren ;

d de rol van de gespreksleider .
Op de basisschool voeren ze een gesprek met een
groepje van vijf tot acht leerlingen . Dit wordt op
een cassetteband opgenomen en in groepen ge-
protocolleerd (na een klassegesprek over de voor-
beelden uit Taaldidactiek aan de basis` ) . Ver-
volgens wordt het geanalyseerd en besproken . I n
het instituutspracticum oefenen de studenten,
ook in microlesjes, in het leiden van gesprekken .
De onderscheidingen die Taaldidactiek aan de
basis' geeft (klassegesprek, onderwijsleergesprek
etc .) hebben ze intussen bestudeerd en bespro-
ken .

Het vierde project begint direct na de kerstvakan-
tie . De studenten hebben door observatie al wat
zicht gekregen op (het verloop van) het taal-
onderwijs op de basisschool . In groepen wordt
gesproken over het taalonderwijs op de havo . Het
is vaak een openbaring voor de studenten om te
zien dat een bepaald soort onderwijs dat zij als
heel gewoon ervaren, op andere middelbare scho-
len niet gebruikelijk is . We proberen de doelstel-
lingen van de lessen Nederlands op de havo te
achterhalen . Vervolgens worden de taalactivitei-
ten op de basisschool geïnventariseerd aan de
hand van een onderzoekje van enkele taalmetho-
des, door middel van interviews met mentoren en
door observatie van lessen . De begrippen talig on-
derwijs en taalondersteunend onderwijs worden
ingebracht . Met gebruikmaking van het 'Raam-
plan voor het taalonderwijs van morgen' 1 3 en en-
kele artikelen uit Moer en Levende Ta/en 14 on-
derscheiden we drie 'stromingen' in het taalon-
derwijs (waarmee we niet bedoelen dat dit een
exclusieve opsomming zou zijn 1 5) :
a hét taalonderwijs vanuit de methode ;
b het normaal-functioneel taalonderwijs ;
c het emancipatorische taalonderwijs .
Tenslotte proberen de studenten een persoonlij-
ke, voorlopige visie op taalonderwijs op te stellen
van waaruit ze ook op de basisschool willen wer-
ken . Bij bespreking van door hen gegeven lessen
gaat deze visie een steeds grotere rol spelen . Het
blok wordt afgerond met een voorlopige evalua-
tie van het taalonderwijs op de PA .
Het vijfde project hebben we taal als communica-
tiemidde/ genoemd, maar is vooral gericht op het
manipulerende karakter dat taal kan aannemen.
Na een college over communicatie laten we stu-
denten advertenties verzamelen, die met behul p
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van artikelen over beïnvloeding door reclame'6
worden geanalyseerd . Na bespreking van deze
analyses gaan studenten zelf advertenties maken,
mede onder begeleiding van de docent tekenen .
Na (eventueel tijdens) dit blok geven de studen-
ten zo mogelijk enige lessen met reclame als
thema .
Het laatste project in het eerste jaar heeft taal-

ontwikkeling als onderwerp . De studenten begin-
nen met het inventariseren - zonder voorbeelden
of ander materiaal - van kenmerken van kinder-

taal . In een bespreking daarvan groeperen de stu-
denten de gevonden kenmerken in categorieën
(fonologische, syntactische e .d .) . H ierna geven
we een college vanuit het hoofdstuk Taalontwik-
keling uit 'Taaldidactiek aan de basis' en 'De taal-
ontwikkeling van het kind'" . Vervolgens maken
we met de klas een voorbeeld-analyse van kinder-
taal . De studenten krijgen hierna de opdracht een
gesprekje met een kleuter te voeren, dat op te ne-
men en te analyseren . Tevens oriënteren ze zich
op de taalontwikkeling op de kleuterschool, on-
der meer door een interview met een kleuterleid-
ster. Het tweede deel van dit blok gaan we in op
het taalonderwijs aan kinderen van gastarbeiders
(zo mogelijk in samenwerking met de docent cul-
tuur en maatschappij en de pedagoog) . Hiervoor
gebruiken we vooral materiaal van de BOA . 1 8
Tussen elk project zit steeds één week waarin we
ingaan op het werken met boeken op de basis-
school (het zogenaamde intervalprogramma) .
Aan het begin van het eerste jaar krijgen de stu-
denten opdracht een documentatiemap jeugdlite-
ratuur aan te leggen, die in het tweede jaar een
voorlopige afronding moet krijgen . De inhoud

van deze map is nogal gevarieerd . Naast een aan-
tal verplichte opdrachten (het lezen van een aan-
tal moderne en klassieke jeugdboeken, het verge-
lijken van enkele bewerkingen van klassieke
jeugdboeken, een verslag van jeugdbibliotheekac-
tiviteiten, een overzicht van het praktische wer-
ken met boeken, verhalen en gedichten op de ba-
sisschool) krijgen de studenten gelegenheid om
enkele onderwerpen wat uitvoeriger uit te wer-
ken .
Tenslotte vermelden we volledigheidshalve de
korte cursussen zinsontleding 1 9 en spelling .

Slot

Proberen we nu de ontwikkeling in ons eigen les-
geven te overzien, dan valt ons op dat onze rol

van docent in hoge mate is veranderd . Van alles-

weter, van overdrager van leerstof zijn we meer
begeleider geworden, begeleider van studenten
die geleidelijk hun verantwoordelijkheid voor het
onderwijs en voor elkaar gaan inzien . Een paar

jaar geleden konden we nog boeken behandelen',
doorwerken, tentamineren . Nu halen we ons ma-
teriaal her en der vandaan, maken we leeswijzers
en samenvattingen (of laten ze door studenten

maken) . Het programma is veel meer open ; de sa-

menwerking binnen de sectie wordt steeds hech-
ter, omdat elk project vooraf volledig doorge-
sproken wordt . Tevens groeit het samenwerkings-

verband met andere docenten .
Door deze ontwikkeling is onze taak er niet lich-

ter op geworden . In het eerder aangehaalde artikel
van Anker-De Groot wordt opgemerkt dat PA-
docenten Nederlands niet voor hun werk zijn op-

geleid . Dat geldt stellig ook voor ons . Onze sectie
bestaat uit drie MO-B'ers, van wie er twee in het
lager onderwijs werkzaam zijn geweest, een doc-
toranda en een tijdelijk docente met MO-A (met

lo-ervaring) . Door tijdgebrek zijn we nauwelijks
nog in staat zelf lessen op een basisschool te ge-
ven, op de doctoranda na, die er tijd voor máákt .

Gelukkig kunnen we veel stage- en hospiteerbe-
zoeken afleggen en hebben we ook door de bij-
scholingscursussen meer contact met leerkrach-
ten aan ko en lo gekregen . We zouden graag zelf
(bij)geschoold worden, vooral in agogische vaar-
digheden . Wanneer kan zoiets op acceptabele wij-
ze in de weektaak opgenomen worden? Overigens
prijzen we ons gelukkig in een relatief grote sec-
tie te werken, zodat het bijhouden van vaklitera-
tuur, het voorbereiden van projecten en het bij-
stellen van de programma's teamwork kan zijn .
In hoeverre ons taalonderwijs emancipatorisch

en/of normaal-functioneel is, is een vraag die we
nu nog niet graag willen beantwoorden . Wel kun-
nen we zeggen, dat het cooperatieve, het vakinte-
grerende, praktijk- en studentgerichte belangrij-
ker worden . Op het moment dat we de laatste
hand aan dit artikel leggen, zijn we bezig met het
vierde blok ; in enkele klassen is de voorlopige
evaluatie van het taalonderwijs op de PA afge-
rond . We doen een greep uit de schriftelijke reac-
ties van studenten : 'Het normaal-functionele
moedertaalonderwijs op de PA functioneert in

zoverre dat we het aangeboden onderwijs op kor-
te termijn praktisch kunnen gebruiken ; doordat
de opdrachten niet in voorafgaand overleg zijn
gekozen, wordt de stof niet altijd boeiend ge-
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vonden .' Uit een ander verslag : 'Je mag je eigen
keus maken, maar het alternatief is meestal zo
dat het oorspronkelijke voorstel (van de docent)
wordt gehandhaafd . '
Hoewel uit de mondelinge evaluaties gebleken is
dat de studenten zich nog onzeker voelen veel
mee te praten over de ontwikkeling van het pro-
gramma, gaan we proberen de inbreng van stu-
denten geleidelijk te vergroten .
Het is verheugend, en verwonderlijk gezien de on-
getwijfeld geringe mogelijkheden om emplooi in
het onderwijs te vinden, dat de motivatie van stu-
denten over het algemeen zo goed is . Dat ze dui-
delijke toepassingsopdrachten en praktijkwerk
verkiezen boven het beschouwen van onderwijs is
echter ook duidelijk . Toch zien we langzaam bij
de meesten (bij sommigen?) een kritische hou-
ding ten opzichte van het taalonderwijs ontstaan .
Het is overigens jammer, dat er geen taaldidac-
tiekboek bestaat dat uitgaat van een goede visie
op taal én deze op het niveau van (eerstejaars-)
studenten ook naar de praktijk vertaalt . We zijn
gelukkig met de uitgangspunten van het 'Raam-
plan voor het taalonderwijs van morgen', we kun-
nen ons goed vinden in die van 'Taaldidactiek aan

de basis', maar steeds als we gedeeltes van het
laatste boek in colleges aan de orde stellen, moe-
ten we vechten tegen een - groeiende - afkeer
bij studenten . ('Ik lees het driemaal over en dan
weet ik nog niet wat er staat' en : Mat doe je daar
nou in de praktijk mee?') . We denken dat zulke
reacties niet altéén manifestaties zijn van een ge-
ringe studievaardigheid van studenten of van on-
ze didactische kwaliteiten . Aan teksten op het
niveau van onze studenten, waarin een brug ge-
slagen wordt tussen een visie op taal en de praxis,
ervaren we een grote behoefte .

We hopen een beeld gegeven te hebben van ons
eerstejaars-programma . Het programma in het
tweede jaar is op vergelijkbare wijze opgezet . De

belangrijkste onderdelen zijn het aanvankelijk en
voortgezet lezen, taalbeschouwingsonderwijs op
de basisschool en (jeugd)literatuur .
In het derde jaar experimenteren we met een
'SWP-project' . Bij de onderwijskundige hebben
de studenten groepen gevormd, die in een simula-
tiespel als basisschoolteams gaan opereren . In het
begin van het cursusjaar kiest elk team enkele on-
derwerpen uit de taaldidactiek en de jeugdlitera-
tuur, waarvan ze een 'deel-SWP' gaan schrijven .
De studenten formuleren een visie op taalonder-
wijs (die aansluit bij hun algemene visie op onder-
wijs) en werken de gekozen onderwerpen vanuit
die standpuntbepaling uit . Met behulp van litera-

tuurstudie en een onderzoek naar de situatie op
de hospiteerschool stellen ze een aantal lessen op
over de door hen gekozen onderwerpen . Deze
werkzaamheden worden door de onderwijskundi-
ge en de Neerlandicus/a van de klas begeleid .
Daarnaast volgen de studenten een cursus over
het verschil tussen literatuur en lectuur door de
eeuwen heen . Na die cursus vormen ze werkgroe-
pen, die een thema kiezen en een lijst daarbij aan-
leggen van werken die vanuit een literair-sociolo-
gische hoek worden bestudeerd . Op het einde van

het eerste semester wordt deze studie afgerond .
In het tweede semester vormen de studenten op-
nieuw werkgroepen, die een contemporaine stro-
ming, schrijver of modern genre gaan bestuderen .
Dit jaar voor het eerst hebben we de voorberei-
ding op het schriftelijk en mondeling examen
taalbeheersing teruggebracht tot twee uur per
week in het tweede semester .

Je hoort wel eens wat van elkaar, op conferen-
ties, SON<iagen 20 e .d . Soms krijgen we signalen
van een ander PA-eilandje en dan blijkt dat men
daar bezig is met ongeveer hetzelfde . Wij willen
het preciezer weten, vandaar dit artikeltje : zo
werken wij, ongeveer . Zonder veel pretenties, wel
enthousiast . Hoe doen jullie het ?
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Ronald Bos

HET KRANTENTHEATER
OP SCHOOL

krant en drama

In dit artikel beschrijft Ronald Bos een voorbeeld uit zijn lespraktijk : het kranten-
theater. Het krantentheater is bedacht door Augusto Boal, een theatermaker/pedagoog
die de laatste tijd nogal in de belangstelling staat. Ronald Bos is leraar taalbeheersing
aan De Je/burg, Akademie voor Edukatieve Arbeid in Baarn . De Je/burg is een hogere
beroepsopleiding voor sociaal-cultureel werk en inrichtingswerk .
Krantentheater is vooral geschikt om met leerlingen van zo'n zestien jaar de krant
kritisch te lezen .

Inleiding

De laatste jaren is er in het moedertaalonderwijs
toenemende aandacht voor het gebruik van dra-
matische werkvormen (bijvoorbeeld in publika-
ties als Van Dam 1977 en De Vroomen 1980) .
Het krantentheater zoals ik dat beschrijf, is een
combinatie van het gebruik van dramatische
werkvormen en van de krant in de klas (over het
laatste gaat Mooijman 1980) . Augusto Boal heeft
met zijn theatergroep het krantentheater ontwik-
keld in Brazilië aan het eind van de zestiger jaren .
Het ging hem er bij het krantentheater om dat de
toeschouwers tegen de dràad en tussen de regels
door de krant leren lezen . Ik wil op school de
leerlingen/studenten kritisch de krant leren lezen
op een speelse manier .
Het artikel zit als volgt in elkaar : de eerste twee
paragrafen geven achtergrondinformatie over
Augusto Boal en het krantentheater ; daarna vol-
gen een paragraaf over de toepassing van het

krantentheater in het moedertaalonderwijs en
één over de technieken van het krantentheater ;
vervolgens geef ik een overzicht van een lessen-
reeks met het krantentheater en een voorbeeld
van het resultaat van zo'n lessenreeks ; tenslotte
volgen nog een aantal aantekeningen bij het ge-
bruik van het krantentheater op school .

Augu sto Boel
en het theater van de onderdrukten '

Augusto Boal is een Braziliaan van ongeveer vijf-
tig jaar . Hij woont als politiek vluchteling in Pa-
rijs, waar hij in 1978 met een aantal anderen het
Centre d'étude et de diffusion des techniques
actives déxpression (CEDITADE) heeft opge-
richt . Het CEDITADE zorgt voor de verspreiding
van de technieken van Boa] door middel van
voorstellingen, cursussen en publikaties . Al meer
dan dertig jaar houdt Boal zich bezig met theater,
of, zoals hij het sinds het eind van de zestiger ja-
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ren noemt, het theater van de onderdrukten .

Vanaf de oprichting in 1956 werkte Boal met
zijn Teatro de Arena samen met de zogenaamde
volkscultuurcentra aan de alfabetiséring van de
plattelandsbevolking en van de mensen in de
sloppen van de grote steden in Brazilië . Die volks-
cultuurcentra werkten volgens de methode van
Paulo Freire's Pedagogie van de onderdrukten .

Een overeenkomst tussen Augusto Boal en Paulo
Freire is dat zij beiden vinden dat hun werk,
theater en alfabetisering ook politisering is . Het
werk van het Teatro de Arena bestond uit straat-

voorstellingen ; samen met de alfabetiseringsgroe-
pen speelden ze korte agitatie-stukken naar aan-
leiding van concrete situaties.
Het theater van de onderdrukten is ontstaan na
de militaire staatsgreep van 1968 in Brazilië .
Naast het krantentheater bestaat het theater van
de onderdrukten uit onder meer het standbeeld-
theater, het forumtheater en het onzichtbaar
theater .' Het theater van de onderdrukten gaat
uit van de positie van de onderdrukte bevolking :
het wil een theater van de bevrijding zijn . 'De on-
derdrukten moeten aan het woord komen . Alleen
zij zelf kunnen hun onderdrukking tonen . Zij
moeten hun eigen weg naar de vrijheid ontdek-
ken, zij moeten zelf de handelingen oefenen, die
hen naar de vrijheid leiden .' (Boal, p . 68) . Het
theater van de onderdrukten moet altijd een dia-
loog zijn tussen spelers en toeschouwers . Een dia-
loog van onderwijzen en leren . De toeschouwer
moet zich van passief object ontwikkelen tot ac-
tief subject van de handeling . '
In 1971 werd Boal gevangengezet en gemarteld ;

onder druk van internationale protesten werd hij
vrijgelaten. Hij heeft zich toen in Argentinië ge-
vestigd en tot 1976 daar en in Peru gewerkt . Van-

af 1976 woont Boal in Europa als politiek vluch-
teling ; eerst in Portugal, daarna in Frankrijk . In
Parijs werkt hij met CEDITADE ook voor en met
mensen die zich met drama in relatie met onder-
wijs en pedagogie willen bezighouden . Over on-
derwijs zegt hij in een interview : 'De meesten van
ons, die het ongeluk hebben gehad niet met de
Freinet-pedagogie te zijn opgevoed, zijn het re-
sultaat van een autoritaire opvoeding .' We zijn
daardoor al bedorven en verlamd en lopen het ge-
vaar onze kinderen ook volgens autoritaire patro-
nen op te voeden. We kunnen nog proberen onze
kinderen anders op te voeden' (goal, p . 168) . Bij
voorbeeld met behulp van het krantentheater .

Krantentheater :
lezen onderwijzen en lezen lere n

Na de staatsgreep van 1968 in Brazilië maakte de
censuur het spelen in het openbaar voor Boa] on-
mogelijk . Het krantentheater is toen ontstaan als
eerste techniek van het theater van de onderdruk-
ten : ondergronds, in obscure lokaaltjes . Toch is
de censuur niet de enige oorzaak voor het ont-
staan van het krantentheater . Het ging vooral ook
om een effectief antwoord op hardere onder-

drukking : in het krantentheater komen de toe-

schouwers zelf aan het woord . Ze leren de krant

tegendraads te lezen . Het doel van het kranten-
theater is het ontmantelen van de zogenaamde
objectiviteit van de journalistiek . Al beweren de
verdedigers van de objectiviteit van de pers dat een
bericht waarheidsgetrouw is, dan nog spelen bij
het lezen van de krant een aantal sturende facto-

ren een rol : de plaatsing van het bericht op de
voorpagina of op pagina 2, de keuze van het
lettertype, de koppen en de opmaak van het be-
richt, de karikaturen en de grafieken, tabellen en
foto's . Van belang is verder de tendens van de
hele krant : staat het bericht in een conservatieve
of een progressieve krant ?
Het krantentheater zet de gebeurtenissen van de
werkelijkheid weer op hun plaats . Het laat de
naakte en soms harde waarheid zien . Dat is niet

in strijd met sommige technieken van het kran-
tentheater die nadrukkelijk een speels karakter
hebben (bij voorbeeld het ritmisch lezen) . Het
speelse en eenvoudige karakter van de technie-
ken maakt juist dat iedereen het krantentheater

uit kan voeren . Daarmee is de tegenstelling tussen
toneelspeler en toeschouwer opgeheven ; de toe-
schouwer wordt actief en creatief . Een eerste

voorwaarde is dan wel een inleiding in de basis-
technieken van het krantentheater .

Krantentheate r in he t moed ertaa londerwij s

De toepassing van het krantentheater in het moe-
dertaalonderwijs in Nederland is gezien de om-
standigheden totaal anders dan de obscure lokaal-
tjes waar Boal werkte in het Brazilië van 1968,
waar de politie overal op de loer kon liggen . Het
doel van het krantentheater - het ontmantelen
van de objectiviteit van de krant - en de technie-
ken van het krantentheater die Boal opsomt (zie
de volgende paragraaf), zijn echter zonder meer
te gebruiken . Dat is mogelijk omdat het pro-
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bleem van de objectiviteit van de berichtgeving
zich ook voordoet als er geen censuur bestaat . En
de technieken van het krantentheater zijn eigen-
lijk ook taaldidactisch : het gaat erom kritisch te
leren lezen .
Het doel de objectiviteit van de krant te ontman-
telen moet dus volgens mij ook een doel van het
moedertaalonderwijs zijn . Tegenwoordig preten-
deren de kranten in Nederland echter niet meer
volledig objectief te zijn : 'Echte objectiviteit van
feiten - nieuws brengen zoals het gebeurt - is
niet haalbaar . Alleen de beurskoersen kunnen
droog gebracht worden . Een verslaggever is ook
maar een mens . Hij kan niet alles zien en vooral
zijn eigen voorkeuren niet altijd onderdrukken .
Een krant is een meneer met een eigen opinie en
toon van spreken . Objectiviteit van nieuwsfeiten
is geen werkelijkheid, maar kan wel een streven
zijn . Men kan proberen zo objectief mogelijk te
zijn . Een stap in die richting is, dat men de feiten
en het commentaar van elkaar scheidt . Ook kan
men bij een nieuwsfeit zoveel mogelijk alle par-
tijen aan het woord laten . Wanneer ergens een
conflict ontstaat, kan een redactie de partij en de
tegenpartij vragen om commentaar . Dat heet toe-
passing van het beginsel van hoor en wederhoor'
(uit : Een verslaggever is ook maar een mens) .
Ook uit een advertentie van NRC-Handelsblad
blijkt dat volgens deze krant volledige objectivi-
teit niet mogelijk is : 'U zult ons niet horen zeg-
gen dat wij het geheim van De Ware Objectiviteit
zouden bezitten, want objectiviteit-voor-honderd
procent bestaat niet . Wat niet wegneemt dat een
krant er toch naar kan streven . '
Het streven zo objectief mogelijk te zijn, steunt
dus op twee poten : de scheiding van feiten en
commentaar ('Feiten zijn heilig, commentaar is
vrij', zoals C .P . Scott van de Guardian zei) en het
principe van hoor en wederhoor . Bij de scheiding
tussen feiten en commentaar blijft de vraag of de
feiten (zo) objectief (mogelijk) worden weergege-
ven ; hetzelfde geldt voor het principe van hoor
en wederhoor : hoe worden de partijen aan het
woord gelaten? Het blijft dan ook noodzakelijk
de berichtgeving in de krant te onderzoeken .
Dat objectiviteit van berichtgeving in de pers in
Nederland een actueel probleem is, bleek ook uit
een discussie over parlementaire journalistiek in
het televisieforum De Alles Is Anders Show van
3 januari 1981 . In die discussie confronteerden
een aantal bekende politici hun mening met die
van een aantal journalisten . Eén van de stellingen

van de programmamakers was dat objectiviteit
niet bestaat . De meningen over deze stelling lie-
pen uiteen : de meeste politici waren het ermee
eens, de journalisten waren verdeeld . Ferry Hoo-
gendijk merkte op dat 'de scheiding tussen com-
mentaar en verslaggeving in Nederland veel te
veel in elkaar gevlochten gaat worden' . Frits van
der Poel was daar ook tegen, maar volgens hem
komt dat door elkaar vlechten niet zo veel voor .
Nelie Smit-Kroes geloofde niet in 'pure objectivi-
teit', maar vond dat je 'met persoonlijke kleur
het hele scala moet laten zien' . Henk van Hoorn
zei daarop dat het onzin is 'dat één medium alle
facetten moet laten zien' . Joop den Uyl vond
tenslotte het 'teloor gaan van pogingen van ver-
slag zonder partijkeuze, zoals we die vroeger had-
den' niet zo'n ramp. Volgens Den Uyl kan je 'al-
leen objectief zijn, dat wil zeggen proberen de

feiten eerlijk weer te geven, als je er een opvat-

ting op na houdt . '
Deze discussie brengt me dan bij een standpunt
over objectiviteit in de krant : het lijkt mij het
beste de gedachte te laten vallen dat berichtge-
ving in een krant objectief of zo objectief moge-
lijk kan zijn . De berichtgeving in een krant is ge-
kleurd door de visie van de journalist of redactie
op de betreffende gebeurtenis . Een krant is wel
verantwoordelijk voor het zorgvuldig weergeven
van het nieuws door alle partijen aan het woord
te laten en verschillende bronnen te raadplegen
en te vermelden. Dat geldt voor alle soorten
nieuws : gebeurtenissen, meningen, cijfers en sta-
tistieken . Het redactioneel commentaar is dan
een opiniërende kolom voor nieuws dat naar de
opvatting van de redactie extra aandacht vraagt.
Om enigszins zicht te krijgen op de selectie die
een redactie toepast op het binnenkomende
nieuws, geeft de Stichting Krant in de Klas de
volgende opsomming van criteria : actualiteit, na-
bijheid, spanning, eigenaardigheid, conflictstof,
menselijk aspect, vooruitgang, omvang en gevolg

van een gebeurtenis . Het zal duidelijk zijn dat
ook de selectie (en vooral het weglaten) van
nieuws veel gegevens kan opleveren over de visie

van een krant . Deze selectie vindt dan plaats op
verschillende momenten : bij de bron, bij de waar-
neming, in de woordkeus, bij het schrijven, bij
herschrijven, in opmaak en plaatsing, in koppen .
Vooral de laatste vijf mogelijkheden - woord-
keus, formuleringen, opmaak, plaatsing, koppen
- zijn een handige kapstok voor het lezen van
kranteartikelen.5 Ook bij het krantentheater .
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Het doel van het krantentheater in termen van
het moedertaalonderwijs is, zoals gezegd, het kri-

tisch leren lezen van kranteberichten .` Daarnaast
is het krantentheater in het moedertaalonderwijs

een combinatie van twee benaderingen : het ge-
bruik van de krant in de klas en de toepassing van
dramatische werkvormen . Het gebruik van de
krant in de klas is volgens mij noodzakelijk om-
dat de krant één van de belangrijkste informatie-
bronnen is . En veel mensen (leerlingen/studen-
tenJ denken dat wat in de krant zwart-op-wit
staat ook wáár is . Daarnaast weet een groot aan-
tal mensen niet of de krant die ze lezen progres-
sief dan wel behoudend is .' De toepassing van
dramatische werkvormen vind ik belangrijk als
leermiddel, omdat dat betekent dat studenten
moeten werken in een 'echte taalgebruikssituatie'
(De Vroomen) of 'complete communicatieve
situatie' (Griffioen) ; ze moeten met elkaar pra-

ten, naar elkaar luisteren, samen lezen en samen
teksten produceren .

De technieken van het krantentheate r

De aanwijzingen van Boal voor het krantenthea -
ter bestaan slechts uit een summiere omschrijving
van elf technieken . Hij vertelt er niet bij hoe je
die technieken kunt aanpakken of wanneer je
welke techniek kunt gebruiken . In deze paragraaf
geef ik ook alleen een opsomming van de technie-
ken, sommige licht ik toe door middel van één
van de voorbeelden die Boal geeft uit de praktijk
van het krantentheater in Zuid -Amerika .
De technieken van het krantentheater zijn een -
voudig in te passen in het moede rtaalonderwijs ;
de enige voorwaarden zijn een didactische uitwer -
king, waarvan ik in de volgende paragraaf een
voorbeeld geef en het uitgaan van het doel van
het krantentheater zoals dat in de vorige para -
graaf aan de orde is geweest . Anders kunnen de
technieken leiden tot een spel zonder betekenis .
Technieken van het krantentheater : 8
Eenvoudig lezen - Een bericht, of gedeelte(s)
daarvan , uit de context van de krant halen en
zonder commentaar voorlezen . De plaats, de kop -
pen en de opmaak van het bericht, die het ten -
dentieus of verkeerd maken, vallen weg . Voor-
beeld : in Urugay las een theatergroep in een sta -
dion een in alle kranten gepubliceerd menu voor
een banket voor, dat de ex -president ter ere van
de Amerikaanse ambassadeur gegeven had . Alleen
de afzonderlijke gangen werden geciteerd : bij het

voorgerecht lachte het publiek, bij het hoofdge-
recht niet meer . Toen herinnerden de toeschou -
wers zich dat de ex -president het eten van rund -
vlees verboden had .
Combinerend lezen - Het naast elkaar zetten van
berichten uit één krant die elkaar tegenspreken,
neutraliseren of belachelijk maken . Voorbeeld : in
Argentinië las een theatergroep het bericht voor
dat de provincie San Juan tot rampgebied was
verklaard in verband met de hoge kindersterfte .
Daarnaast lazen ze een repo rtage voor over een
toneelspeelster die voor de televisie reclame
maakte voor delicatessen .
Aanvullend lezen - Een bericht voorzien van
door de krant weggelaten en voor het begr i jpen
noodzakelijke (achtergrond)informatie en aanvul -
lende gegevens . Voorbeeld : in Bolivië gaf een
krant kritiek op Chili tijdens Allende : 'In Chili
rijen voor de winkels, in Bolivië volle etalages . '
Aanvulling : 'omdat in Bolivië levensmidde l en een
luxe zijn, in Chili zijn ze voor iedereen verkrijg -
baar' .
Ritmisch lezen - Een bericht voorlezen met een
speciaal ritme, op zo'n manier dat het ritme
werkt als een 'kritisch filter' van het nieuws . Het
krijgt daardoor een betekenis die de krant verbor -
gen hield . Voorbeeld : een rede van een po l iticus
op het ritme van een samba, tango, wals of mars .
Illustrerend lezen - Een bericht lezen of zingen
met behulp van bekende melodieën, slagzinnen,
reclameleuzen, foto's of dia's . Voorbeeld : een
verklaring van de bisschoppen uit het noorden
van Brazilië : 'In tegenstelling tot de verklaring
van de regering lijdt de Braziliaanse bevolking on -
der honger, epidemieën en werkloosheid . ' Op de
achtergrond , of als refrein : 'Meu Brasil, eu te
amo, meu te amo' (dat is één van de nationalis -
tische leuzen van de televisie) .
Pantomimisch lezen - Het bericht voorlezen
tegelijk met een pantomimische voorstelling van
de werkelijke context . Voorbeeld : een speler
leest een rede van de minister van econom ische
zaken over de ernst van de toestand voor en zit
daarbij aan een rijk gedekte tafel .
Improviserend lezen - Een bericht improviserend
in scene zetten om alle nuances en varianten te
bestuderen (vorm van pantomimisch lezen) .
Historisch lezen - Aan het bericht informatie of
scenes toevoegen waarin dezelfde gebeu rtenis
plaatsvindt op andere momenten, in andere lan -
den of in andere sociale systemen .
Concretiserend lezen - Het concretiseren van het
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abstract en clichématig geformuleerde en daar-
door verhullend bericht, door middel van een
scene, tableau vivant of grafische voorstelling
(realistisch of symbolisch) .
Context lezen - Een bericht plaatsen buiten de
context van de krant waarin het verscheen, maar

in de maatschappelijke context die de betekenis
duidelijk maakt. Voorbeeld : een 'kritische' repor-
tage uit Argentinië over een arts die een foute
diagnose stelt bij een kind uit een krottenwijk .
Het kind sterft en de arts wordt als moordenaar
voorgesteld . De maatschappelijke context : slech-
te levensomstandigheden in de krottenwijken,

veel kinderen sterven ten gevolge van gebrekkige
medische voorzieningen, overbelasting van de ver-
antwoordelijke artsen .
Toegespitst lezen - De betekenis van een bericht
onthullen door het in de stijl van een ander genre
te herschrijven of te commentariëren . Voorbeeld :
zoals in de boulevardpers een overbelichting van
niet ter zake doende uiterlijke details . Bij een
staatsbegrafenis van een vermoorde admiraal een
uitvoerige beschrijving van de garderobe van de
rouwenden ; bij een begrafenis van een kind uit
een krottenwijk een gedetailleerde beschrijving
van de bij de uitdrager gehaalde rouwkleding van
de ouders .

De praktijk van het krantentheater op schoo l

Nu volgt een overzicht van een lessenreeks met
het krantentheater, die ik heb opgezet voor les-
groepen in het tweede studiejaar van De telburg .
Kort samengevat is de werkwijze als volgt : de les-
groep verdeelt zich in kleine groepen van vijf à
zes studenten, die per groep een krant voor hun
rekening nemen . Van tevoren kiezen de studen-
ten één onderwerp uit de kranten van een bepaal-
de dag, zodat ze achteraf de berichtgeving uit de
verschillende kranten kunnen vergelijken . Ik geef
verder een schematisch overzicht :
Eerste les (de lessen zijn in blokuren van honderd
minuten )
- Inleiding en bespreking van het lesmateriaal,
dat bestaat uit een artikel over Augusto Boal uit
de Volkskrant en een artikel over het kranten-
theater uit Speltribune (zie literatuurlijst) . De be-
spreking gaat over Boal, het doel en de technie-
ken van het krantentheater aan de hand van vra-
gen en opmerkingen bij de teksten die de studen-
ten als huiswerk hebben gemaakt .'
- Afspraken maken over de werkwijze, dat wil

zeggen : welke kranten gaan we gebruiken? van
welke datum? - eventueel - welk onderwerp
kiezen we? wie neemt welke krant mee? Het is
vanzelfsprekend van belang dat iedereen voor de
tweede les een krant meeneemt, zodat iedere
groep over genoeg exemplaren van dezelfde krant
beschikt . Wat betreft de vergelijkbaarheid van de
berichtgeving is het nodig na te gaan of het om
een ochtend- of avondblad gaat .
Tweede les
- Een onderwerp kiezen uit de meegebrachte
kranten en kleine groepen samenstellen op basis
van voorkeur voor een bepaalde krant .
- Instructies groepen :

stap 1 : zoek in de krant alle berichten die
gaan over of betrekking hebben op het geko-
zen onderwerp .
stap 2 : lees de berichten globaal door en be-
spreek ze met als uitgangspunt de vraag : wat is
niet objectief in de berichtgeving ?
stap 3 : lees de berichten nu nauwkeuriger op
zoek naar voorbeelden van de niet-objecttui=
teit . Hierbij kun je als kapstok de volgende
aandachtspunten gebruiken : woordkeus, for-
muleringen, opmaak, plaatsing, koppen .
stap 4 : maak van het resultaat van stap 2 en 3
een kort verslag op papier . Dat verslag krijgen
de anderen tijdens de laatste lessen op het
moment dat jullie het eindresultaat presente-
ren .
stap 5 : lees de technieken van het kranten-
theater nog eens door en overleg welk(e)
van de technieken het meest geschikt is (of
zijn) voor de berichten die jullie gelezen heb-
ben .
stap 6 : speel of lees de berichten met behulp
van de gekozen techniek(en) . Probeer het een
(paar) keer uit en zorg eventueel voor het be-
nodigde materiaal .

- Afspraken met de groepen : de docent is de be-
geleider van de groepen die zelfstandig werken .
Ieder lesuur bezoekt de docent alle groepen mini-
maal één keer . In principe hebben de groepen
drie lessen om zelfstandig te werken (de tweede,
derde en vierde les) ; indien nodig kan dat een les
langer duren . Als alle groepen klaar zijn komt
iedereen bij elkaar om afspraken te maken over
de presentatie van het resultaat .
- Iedereen gaat aan het werk .
Derde en vierde les
- De groepen werken aan de hand van de in-
structies met de docent als begeleider . Het kan
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blijken dat een groep meer informatie nodig
heeft om berichten te kunnen beoordelen . De do -
cent kan die informatie dan geven of vertellen
hoe de studenten eraan kunnen komen .
- Aan het eind van de vierde (eventueel vijfde)
les komt iedereen bij elkaar voor het maken van
afspraken . Afgesproken moet worden in welke
volgorde en in welke les de groepen hun result aat
presenteren . De docent moet ervoor zorgen dat
iedereen op tijd beschikt over kopieën van en de
verslagen over de berichten uit de kranten die aan
de beurt zijn . Op tijd om voor de betreffende les
te kunnen doorlezen .
Vijfde en zesde les
- Alle groepen presenteren het resultaat . Per les
van honderd minuten kunnen drie of hooguit vier
presentaties worden getoond . De presentaties zelf
duren gemiddeld ongeveer vijf minuten ; de be-
spreking die daarop volgt duurt een kwartier tot
vijfentwintig minuten . De bespreking na de pre -
sentatie gaat over : de presentatie zel f , het ge -
maakte verslag en de gebruikte berichten .
- Als afsluiting een gesprek waarin een vergelij -
king wordt gemaakt tussen de berichtgeving in de
verschillende kranten . In dit gesprek moet het
gaan over de niet -objectiviteit van de journalis-
tiek ; niet over de kwaliteit van het spel van de
studenten .
- Tenslotte volgt dan de evaluatie van het kran -

tentheater aan de hand van vragen als : is het doel
van het krantentheater bereikt? wat hebben jullie
ervan geleerd? zijn er door het krantentheater
nieuwe vragen opgeroepen? wat vinden jullie van
deze manier van werken ?

E en vo o rbee ld van h e t kr a ntentheater op schoo l

Om te illustreren hoe het krantentheater er op
school uit kan zien, beschrijf ik in het kort de
werkwijze en de resultaten van een lessenreeks
met het krantentheater van begin oktober tot
eind november 1980 . Het gaat hier om een twee-
dejaars lesgroep van twintig studenten die hadden
gekozen voor de berichtgeving over de opening
van het laatste traject van de Amsterdamse metro
op vrijdag 10 oktober . De kranten die ze gebruik-

ten waren : NRC-Handelsblad, De Waarheid, Alge-

meen Dagblad, De Telegraaf en De Volkskrant .
De gevolgde werkwijze was in grote lijnen gelijk
aan het overzicht uit de vorige paragraaf . Nadat
alle groepen vanaf de tweede les aan het werk wa-
ren gegaan, heb ik ze zoveel mogelijk begeleid ;

dat wil zeggen : ik heb aanvullende informatie ge -
geven ( 'Hoe is het met de metro in de Nieuw -
marktbuurt gegaan?'), een krant meegebracht
(We konden De Waarheid nergens krijgen ' ), sti -
mulerende vragen gesteld (We weten niet hoe we
verder moeten gaan'), enzovoo rt .
De groepen hebben ongeveer als volgt gewerkt :
eerst hebben ze de a rt ikelen uit de krant geknipt,
daarna hebben ze de artikelen gelezen en gepraat
over de visie van de krant op de gebeurtenissen ,

tenslotte hebben ze de meest typerende zinsne-
den eruit gehaald en gezocht naar tegenstrijdige

gegevens en meningen . Hierna beschrijf ik, kort

samengevat, de resultaten .
Het commentaar van studenten op de bericht -

geving in NRC-Handelsblad was : 'het beleid van
de politie wordt afgekeurd ; de demonstranten
worden niet gehoord ; er worden alleen nadelen
m . b . t . het gebruik van de metro genoemd . ' Pre-

sentatie : een i nterviewer van NRC-Handelsblad

ondervraagt een lid van de Mobiele Eenheid over
de arrestaties op vrijdag ; op de achtergrond staan
demonstranten met pleisters op hun mond en een
spandoek in hun hand te protesteren (improvise -

rend lezen) .
* De Waarhe id besteedde voornamelijk aandacht
aan het massale optreden van de politie tegenover
'een zooitje k i nderen op straat' . Presentatie : de

studenten hebben het a rt ikel uit De Waarheid

verwerkt tot een lied met de melodie van een
blues ('protest - song ' ), dat ze zingen met gitaarbe -
geleiding (illustrerend lezen) .

Het A/gemeen Dagb/ad 'haalde de gebeurtenis -

sen bij de opening van de metro uit z 'n verband' .

Presentatie : de berichten uit het Algemeen Dag-

blad zijn uiteengerafeld en studenten lezen de
fragmenten om beurten voor (eenvoudig lezen) .
* De berichten uit De Telegraaf hadden de stu -
denten in een grafiek met vier categorieën onder-

gebracht, te weten : positieve en negatieve opmer-
kingen over respectievelijk het gezag en de de -
monstranten . Presentatie : een student leest de
toespraak van burgemeester Polak uit De Tele-

graaf voor en een ander geeft er commentaa r op ;
ondertussen stellen andere studenten de demon -
stratie voor als een veldslag terwijl op de achter -
grond het volkslied klinkt (aanvullend/illustre -
rend/pantomimisch lezen) .
* In De Volkskrant stonden twee berichten over
de opening van de metro : één op de voorpagina
en op pagina 7 . Het eerste a rt ikel ging vooral over
de toespraak van burgemeester Polak , het tweed e
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ging over het gedrag van de demonstranten . 'Het
minst controversiële bericht in de ogen van het
publiek op de voorpagina?' Presentatie : de be-
richten uit De Volkskrant zijn verwerkt in een te-
kening en de inhoud stellen studenten voor als
een sprookje van een reus tegenover dwergen (im-
proviserend/concretiserend lezen) .
In de vergelijking tussen de verschillende kranten
kwam wat het taalgebruik aangaat bijvoorbeeld
het verschil tussen de benamingen van de demon-
stranten aan het licht : ' . . . dat gisteren bij de ope-
ning van een stukje metrolijn 163 personen zijn
aangehouden' (NRC-Handelsblad) ; ' . . . de comple-
te "anti-metro"-demonstratie bestaande uit 149
jongens en meisjes gearresteerd' (De Waarheid ;
'gisteren werden zo'n 140 straatschenders gear-
resteerd . . .' (Algemeen Dagblad) ; 'metro-rel-
schoppers liepen in politieval' (De Telegraaf) ;'. . .
149 jongeren gearresteerd, die meeliepen in een
demonstratieve tocht tegen de metro' (De Volks-
krant) .
Ook bleek het verschillend perspectief van de be-
schrijvingen, zoals in de volgende twee fragmen-
ten : 'In een poging wat leven in de brouwerij te
brengen begint ze aan een vlaggestok te sjorren .
Zonder resultaat . Wel lukt het de vlag naar bene-
den te krijgen, de driekleur wordt voorzien van
het anarchistenteken, een omcirkelde A' (De
Volkskrant) . 'Een treurig dieptepunt van ordever-
storing werd volgens vele voorbijgangers bereikt
met het besmeuren van de Nederlandse vlag die
op het Stationsplein hing . Nadat op de driekleur
het anarchistenteken was geschilderd werd deze
halfstok gehesen' (De Telegraaf) .
Tenslotte nog een paar opmerkingen uit de eind-
bespreking :
'Het waren levendige lessen . '
'Het was moeilijk op gang te komen, maar toen
we eenmaal in de gaten hadden hoe het werkte,
ging het goed . '

Welke krant moet ik nu nog lezen, ze zijn alle-
maal niet zo objectief . '
'Ik lees kranten tegenwoordig veel kritischer . '

Kanttekeninge n

De uitwerking die ik hierboven heb gegeven van
het krantentheater is ontwikkeld voor mijn eigen
lespraktijk . Afhankelijk van de voorkeur van de
docent(e), de omstandigheden op een bepaalde
opleiding, de opzet van het lesprogramma en de
vaardigheden of vragen van leerlingen/studenten

kan een andere uitwerking meer geschikt zijn .
Het is niet de bedoeling dat deze uitwerking als
een blauwdruk voor de lespraktijk wordt ge-
bruikt . Het gaat mij erom andere docenten te sti-
muleren met het krantentheater op school te
werken . Niet alleen om wat ik hiervoor al heb ge-
zegd (in 'Krantentheater in het moedertaalonder-
wijs'), maar ook omdat ik er met studenten met
plezier en interesse aan gewerkt heb .
Als laatste heb ik nog een aantal kanttekeningen
bij het werken met het krantentheater :
- Het krantentheater is voornamelijk geschikt
voor wat oudere leerlingen/studenten in de bo-
venbouw havo/vwo, het mbo/hbo en het volwas-
senenonderwijs . Dat vind ik vooral omdat het be-
grip objectiviteit van berichtgeving nogal com-
plex is .
- Van de leerlingen (en de docent) wordt ver-
wacht dat ze in kleine groepen zelfstandig wer-
ken (en dat begeleiden) of dat ze dat gaan leren .
In het laatste geval vergt groepswerk en de bege-
leiding daarvan meer aandacht dan in mijn ver-
haal .
- Voor docenten die nog nooit met dramatische
werkvormen hebben gewerkt, lijkt het kranten-
theater misschien een sprong in het duister . Toch
is volgens mij de beste manier om zoiets als het
krantentheater te leren : een keer doen . Praat er
eventueel van tevoren eens met een docent(e)
spel of drama over en lees er wat literatuur op
na .i o

- Leerlingen die nog nooit met dramatische
werkvormen hebben gewerkt vinden het waar-
schijnlijk eng om uit te voeren. Bij het kranten-
theater hoeft echter niemand iets te doen, wat
hij/zij niet wil of durft : de leerlingen kiezen zelf
uit hoe of wat ze spelen . Bovendien spelen alle
leerlingen en de spanning voor de presentatie kan
ook uitdagend werken .
- Het is natuurlijk ook mogelijk te beginnen
met de toepassing van één of alleen enkele van de
technieken, waarbij de docent(e) ook de tekst
heeft uitgekozen . Zo kan je het krantentheater
stapsgewijs opbouwen .
- Het beste is het volgens mij te werken met een
vergelijking tussen verschillende kranten . Leerlin-
gen zijn dan benieuwd naar wat in andere kran-
ten over hetzelfde onderwerp is geschreven . Als
alle leerlingen met dezelfde kranteberichten wer-
ken, levert dat ondanks interpretatieverschillen
toch herhaling op en kan onderlinge competitie
het doel van het krantentheater gaan overheer-

36



sen . Daarnaast geeft het werken met verschillen-
de kranten een breder perspectief en levert het
meer informatie op .
- Het krantentheater staat in mijn verhaal op

zichzelf . Het lijkt me goed mogelijk het kranten-
theater te combineren met of uit te breiden tot
een project of thema over berichtgeving in de
krant en/of andere media . Het krantentheater

roept ook nieuwe vragen op over de bronnen van
het nieuws, de betrouwbaarheid van foto's en on-
derschriften ."
- De presentaties van het krantentheater neem
ik meestal op videoband op . Dat heeft de functie
dat studenten hun eigen presentatie ook nog kun-
nen zien, de opname kan tegelijk dienen als inlei-
ding voor de laatste bespreking of voor de evalua-
tie, de opname kan een afsluiting zijn van de les-
senreeks of een introductie voor andere lesgroe-
pen .

Noten

Bij de eerste paragra fen heb ik gebruik gemaakt van
het boek van Boel dat op dé l i teratuurlijst staat . Dat
is een verzameling van oorspronkelijk Portugese teks -
ten van Boel . Dezelfde teksten staan in het Frans in
Théá'tre de lopp rimé (uitgegeven door Libraire
Francoi s Maspero , Paris) . Een Engelse vertaling hier -
van is Theater of [he oppressed (versche n en bij
Urizen Books , New York) . In de laatste twee boeken
staan ook meer theoretische teksten van Boel, waarin
hij zijn opvattingen stelt naast die van o .a . Aristote -
les en Brecht .
Een gedeeltel ijke samenvatting en ve r taling van Boel
staat in Zonneveld .
Z i e Boel hoofdstuk 1 en II . Over het standbeeldthea-

ter toegepast in de praktijk van het lager onderwijs
heeft José Ruigrok een scriptie geschreven : Klach-
tentheater; over hetzelfde klachtentheater schreef
Loek Zonneveld een artikel i n De Groene Amster-
dammer van 28 januari 1981 ( ' Een wegenwacht voor
het onderwijs') . Het Spelerskollektief Optater speelt
forumtheater voor de hoogste klassen van de havo
over be roepskeuze en wat leerlingen na het verlaten
van de school gaan doen (Kanaalstraat 5311 , 1054
XA Amsterdam , tel . 020 - 161081/256608 ) .
De gedachte van het theater van de onderdrukten als
d i aloog tussen onderw ijzen en leren is ook te verge -
lijken met Paulo Freire 's Pedagogie van de onder -

drukten : ' De leerlingen - niet langer brave toehoor-
ders - zijn de kritische onderzoekers in dialoog met
dè leraar . De leraar legt het materiaa l voor , opdat ze
er zelf over zullen nadenken , en overweegt opnieuw
zijn eigen vroege re overwegingen terwijl de leerl i ngen
de hunne onder woo rden brengen ' (Fre i re , p . 65) .
Voor degenen die niet precies weten wat Freinet -
pedagogie is , zie b i jvoorbeeld in de boekbesprek i ng
van Eimers en het artikel van Weeber in Moer .

- In plaats van de krant zijn ook andere teksten
voor het 'kranten'-theater geschikt : politieke re-

devoeringen, reclameleuzen, schoolboeken, sta-
tistieken, documenten, protocollen van een ver-
gadering, literaire werken, wetenschappelijke tek-

sten . Kortom, alles wat geschreven en gedrukt

is .1 2

- Augusto Boal heeft het ook nog over het
beeldromantheater ( Boal . p . 6 1), waarbij de
beeldroman weer vervangen kan worden door
strips of televisieseries . Het beeldromantheater
werd onder meer door alfabetiseringsgroepen in
de sloppenwijken in Lima (Peru) toegepast .
Vooral ook omdat de beeldroman in Latijns
Amerika tot de meest geliefde vrijetijdslectuur
behoort . Volgens Boal is het beeldromantheater
ook een geschikte methode om de indoctrinatie
van de massamedia te ontmystificeren .

5 In : Sticht i ng Krant in de Klas , hoofdstuk 5 : Identi -
teit van kranten : se l ect i e .

6 In plaats van kritisch lezen gebruikt Griffioen liever
de term evaluerend lezen , omdat kriti sch vo l gens
hem een te negatieve betekenis heeft . Het gaat Gri f -
fioen dan vooral om het oo rdelend lezen in een
neutrale beteken is (Griff i oen , p . 297) . Ik ben het
met Gr i ffioen eens dat het begrip kritisch - helaas -
een deel van z ' n betekenis verloren lijkt te hebben .
Maar ik gebruik liever de term kritis ch lezen in de
oorspronkel i jke betekenis : met oo rdeel lezen .

7 Zoals bleek u i t een onderzoek in 1974 door Van Cu i-
l enburg voor zijn proefschri ft : 'Onde r Telegraaf-
lezers is 42 percent n i et in staat te zeggen of hun
krant prog r essief dan we l behoudend i s . Bij De Tijd
was dit voor 21 percent het geval .' In : ber i cht uit
De Volkskrant , opgenomen in Stichti ng Krant in de
Klas, p . .14 .

8 Z ie voor een (iets) u itgebre idere om schrijving Boal ,

p . 30-34 . In de in noot 1 genoemde Franse en Engel -
se vertal i ng van Boel komt de laatste door mij ge -
noemde techniek , het toegespitst lezen , niet voor .
Ook op een paa r andere punten w ij ken de Franse en
Engelse vertaling af van de Duitse . Voor dit artikel
leek dat me echter niet van belang .

9 In somm ige lesg roepen heb ik ook nog het artikel
' Een verslaggever is ook maar een mens ' besp r oken ,
i n verband met de sche i ding tussen feiten en men i n -
gen en het principe van hoor en wederhoor .

10 De eerste keer dat ik op school (rollen)spel w i lde ge -
bruike ri ; was ik er onzeker over hoe ik dat aan m oest
pakken : Ik ben toen gaan praten met één van de
toenmal ige redacteuren van het tijdsch r ift Spe/tribu -
ne , die ove r rollenspel had geschreven . Dat gesprek

h ielp mij over de drempel .
In Speltribune staan zo n u en dan ook voor het
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onderwijs bruikbare artike l en ; daarnaast is het boek
van Van Dam een aardige inleiding .

11 Geschikt materiaal daarbij is dat van de Stichting
Krant in de Klas , z ie hierove r ook het artikel van
Mooijman . Over foto 's in de krant gaat het boekje
van Brouwer e .a . : Wij gaan e rvan uit, dat een foto
besl is t geen objectief plaatje is ' (p . 1 ) .

12 Bij het gebruik van andere teksten moet je dan wel
tevoren duidelijk vaststellen wat het doel van het
lezen e rv an is.
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E i m ers, J o h a n ' De actuali t eit van F reinet' . B oe k besp re-
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1979
F reire, Paulo Pedagog ie van de onderdrukten Baarn
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'Freinet en de opleiding' is een uitgave van de pe-
dagogische academie 'De Eekhorst'te Assen . Het
bulletin bevat naast een artikel over de organisa-
tie van het Freinet-onderwijs in het moedertaal-
cluster van de opleiding en stageverslagen en -sug-
gesties, ook verslagen van de Freinet-praktijk op
basisscholen in Malden, Amsterdam en 'de pro-
vincie' . Er staat een inleidend stukje in over de
pedagogie van Freinet en een pleidooi, geschre-
ven vanuit onderwijspsychologie in Groningen :
voor integratie van de beroepsopleiding PA -
voor leerkrachten die 'het moeten doen' - en de
universitaire opleiding tot onderwijspsycholoog
of onderwijskundige - de mensen die 'het
weten' : voor verbindingslijnen tussen ideeën
vanuit ervaringen in de Freinet-praktijk en de
wetenschap . Dat maakt deze aflevering van het
bulletin interessant voor zowel studenten van PA
en universiteit als voor leerkrachten in het
basisonderwijs .
Bestellen door overmaking van f 6,80 (incl . por-
to) op giro 2658136, t .n .v . Voorzitter Werkgroep
De Eekhorst te Assen, onder vermelding van
'Bulletin 17' .
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Sjon Ruiter
Wiel Veugeler s

HET PROJECT
ARBEIDSERVARINGSLERE N
IN H ET LBO

arbeids
ervaringsleien

Zinvol Nederlands geven op een lbo-school is geen gemakkelijke opgaaf. Termen als
'thematisch werken' of 'vakkenintegratie' klinken wel mooi, maar worden nog niet
vaak met praktische voorbeelden ingevuld.
De auteurs van dit artikel doen dit wel. Hun project Arbeidservarings/eren toont aan,
dat lts-eis binnen de avo-vakken best iets praktisch kunnen leren . Een voorbeeld dat
navolging verdient.

Waarom arbeidservaringsieren?

Het bespreken van maatschappelijke problemen
en het oefenen van vaardigheden in reële situaties
is in het onderwijs niet mogelijk, wanneer men al•
leen maar gebruik maakt van de traditionele
schoolboeken . Op veel scholen probeert men
daarom het werkelijkheidsgehalte van het onder-
wijs te vergroten, bijvoorbeeld door veel met
kranten te werken, leerlingen interviews te laten
maken en films en videoprogramma's te verto-
nen .
Op de RK LTS Don Bosco in Amsterdam doen

wij' ook dit soort activiteiten, maar tevens vin-
den wij dat leerlingen zelf in aanraking moeten
komen met zaken die buiten de school in de rest
van de maatschappij spelen .
Arbeid is een belangrijk onderdeel van die maat-
schappij ; daarom brengen de leerlingen een week
door in een door hen zelf gekozen bedrijf . Deze
arbeidsweek is een onderdeel van het project Ar-
beidservaringsleren . Arbeidservaringsleren is niet

in de eerste plaats een beroepenoriëntatie, maar
wil aandacht besteden aan wat de betekenis van
arbeid is, hoe de arbeid georganiseerd is en hoe
arbeidsverhoudingen zijn .
Het zelf opdoen van ervaringen is volgens ons van
belang om theorie en praktijk beter met elkaar te
kunnen verbinden . Zo kunnen leerlingen ook
beter vorm geven aan hun eigen leerproces .
Uitgangspunt in het programma zijn de dagelijkse
ervaringen op school, thuis en in de buurt, omdat
die duidelijk samenhangen met de werkelijkheid
in de maatschappij buiten de directe leefomge-
ving . Ze vormen een handvat, een aanleiding tot
het leggen van grote verbanden en maken het de
leerlingen mogelijk hun toekomstige plaats in de
maatschappij in een wat duidelijker perspectief te
zien .

Arbeidservaringsleren op de LTS Don Bosc o

Op de LTS Don Bosco namen het vorig jaar drie
klassen deel aan het project Arbeidservaringslere n
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(AEL) : één derde klas elektro-techniek en twee
derde klassen bouwtechniekZ . Per klas werd het
project uitgevoerd door de leerkrachten Neder-
lands, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschap-
pijleer (de zogenaamde avo-leerkrachten) en de
leerkrachten praktijkvakken en vaktheorie . De
concrete invulling van het project verschilde per
klas, omdat de leerlingen en de leerkrachten van
de diverse klassen verschillend waren . Door een
intensief overleg probeerde men zowel van el-
kaars ervaringen te leren als om de grote lijnen
van het programma op elkaar af te stemmen .
De leerkrachten werden op deze manier ook ge-
stimuleerd om hun werkwijze te expliciteren en
deze daardoor bespreekbaar en veranderbaar te
maken .
In dit artikel schetsen we het verloop van het
project Arbeidservaringsleren voor een groep
bouwtechniek . We beperken ons hierbij tot de in-
breng vanuit de vakken Nederlands, Geschiedenis
en Aardrijkskunde . Eerst zullen we iets zeggen
over de plaats van het vak Nederlands in het pro-
ject Arbeidservaringsleren .

Het vak Nederlands en Arbeidservaringslere n

In het vak Nederlands is het leren van vaardighe -
den belangrijk, we denken aan : spreken, luiste -
ren , schrijven en lezen . Deze vaardigheden kun -
nen echter nooit in abstracto geoefend worden,
maar alleen aan de hand van zaken die de leerlin -
gen interesseren . Dat is niet een werkelijkheid die
begint bij paardebloemen en reisavonturen , maar
die ingaat op de directe leefwereld van de leerlin -
gen op school, thuis en in de buu rt .
Het oefenen van bovengenoemde vaardigheden
moet er volgens ons op gericht zijn het inzicht
van de leerlingen in maatschappelijke situaties te
vergroten, hen vaardigheden bij te brengen om
zich in die maatschappelijke situatie te handha -
ven én veranderingen in die maatschappelijke
situatie aan te brengen . Onder dit laatste verstaan
we niet op de eerste plaats dat de leerling in staat
is om voor hem persoonlijk zijn situatie te verbe -
teren, maar dat de leerling bewegingen steunt die
zo'n maatschappelijke situatie structureel willen
veranderen .
Arbeidservaringsleren biedt volgens ons vele mo -
gelijkheden om vaardigheden op de zojuist om -
schreven wijze te oefenen .

Ho e h e bben we h e t aangep a kt ?

De vakken Nederlands, Aardrijkskunde en Ge-
schiedenis worden tijdens het project Arbeids-
ervaringsieren, dat bijna het hele jaar duurt, zo-
veel mogelijk geïntegreerd gegeven . De uitgangs-
punten van het leerproces van dit programma
zijn :
a de ervaringen van de leerlingen staan zoveel

mogelijk centraal ;
b de leerlingen worden gestimuleerd in het na-

denken over allerlei maatschappelijke zaken ;
c de leerlingen verzamelen en verwerken infor-

matie over de verschillende onderwerpen ;
d het oefenen van vaardigheden gebeurt zoveel

mogelijk in reële praktijksituaties ; deze vaar-
digheden zijn geen doel, maar middel ;

e dit alles gaat beter als er een goede samenwer-
king is tussen leerlingen onderling en tussen
hen en de leerkracht ;

f de leerkracht moet bereid zijn zich te verdie-
pen in wat de leerlingen bezighoudt en ook
bereid zijn om van hen te leren .

Deze uitgangspunten proberen we te concretise-
ren met behulp van werkvormen als discussies, in-
terviews, rollenspelen, spreekbeurten, materiaal
verzamelen, verslagen maken en een eigen werk-
map bijhouden .

Het programma verliep in het schooljaar '79-'80
als volgt :
- Bij de introductie van het project praatten de
leerlingen over arbeid, wat ze er al van afwisten
en welke opvattingen ze erover hadden . Dit alles
naar aanleiding van vakantiewerk en bijbaantjes .
Voor het bewaren en rangschikken van informa-
tie werd de werkmap geintroduceerd .
- In de actualiteit speelde de havenstaking in
Rotterdam. De leerlingen verzamelden krante-
knipsels en spraken over looneisen en werkgelegen-
heid . Steeds maar weer kwam de betekenis van
geld verdienen naar voren ; daarom werd de ge-
schiedenis van het geld behandeld . Tegelijkertijd
konden we aantonen dat de toegenomen commu-
nicatie niet alleen een ruilmiddel noodzakelijk
maakte, maar ook leidde tot het gebruik van het
schrift .
- De eigen financiële situatie van de leerling
kwam aan de orde bij gesprekken over zakgeld .
Het leerling-zijn levert niets op . De leerlingen zijn
voor hun inkomsten afhankelijk van ouders of
bijbaantjes . Ze inventariseerden de verschillend e
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inkomsten, hoe ze hun geld besteedden, welke
hobbies ze hadden en wat deze voor hen beteken-
den . De discussies over het al of niet dragen van
dure, maar kwetsbare sportschoentjes, het mee-
gaan in de mode, kortom de gesprekken van de
dag, gebruikten we bij de bewustwording van de
huidige en toekomstige positie van de leerlingen .
De leerling is bij dit soort onderwerpen duidelijk
degene die informatie geeft, de leerkracht helpt
bij het structureren en bij het leggen van verban-
den .
- Via het zakgeld kwamen we op het zoeken en
vinden van werk . De verschillende formele en in-
formele methoden hebben we afgewogen . De
leerlingen verzamelden advertenties van banen
waar zij na de lts op kunnen reageren en schreven
een sollicitatiebrief . De verschillende beroepen
werden besproken en vergeleken .
- Bij Arbeidservaringsleren zoeken de leerlingen
zelf een arbeidsplaats . De leerlingen maakten
lijstjes van punten waarop ze moesten letten bij
het maken van afspraken. Het benaderen van een
bedrijf oefenden ze in een rollenspel .
- In de arbeidsweek interviewden de leerlingen
een aantal werknemers . Om ervaringen op te
doen met interviewen en om te kijken wat be-
langrijk is bij arbeid stelden ze hun ouders een
aantal vragen over hun werk . De interviews lever-
den veel problemen op : daarom werd extra aan-
dacht besteed aan interviewtechniek, met name
de voorbereiding op een interview .
- Welke toekomst hebben de leerlingen zelf
voor ogen? Wat voor beroep willen ze uitoefe-
nen? Willen ze doorleren of werken? Wat is het
verschil in 'arbeidsomstandigheden op school en
in het bedrijf' ?
Leerlingen zeiden bijvoorbeeld : 'werken is deel-
nemen aan het echte leven', 'in een bedrijf ben je
zelfstandiger dan op school, je krijgt een op-
dracht en die voer je uit', 'met een diploma heb
je meer kans op beter werk' .
- Als sluitstuk van de voorbereidingsperiode
stelden de leerlingen een werkboek samen : 'waar
gaan we in de arbeidsweek op letten?'. De leerlin-
gen benadrukten vooral : werktijden, veiligheid,
aard van het werk, verantwoordelijkheid, ver-
moeidheid, leiding, werksfeer en taakverdeling .
- De laatste voorbereiding op de arbeidsweek :
het oefenen van het kennismakingsgesprek, het
oefenen van het interviewen en het samen met
de praktijkleerkracht doornemen van de werkwij-
ze van een bedrijf om zo het gunstige moment uit

te kiezen om mensen te interviewen .
- In de arbeidsweek helpt de leerling mee, kijkt
rond en praat met mensen . In het project Ar-
beidservaringsleren kiezen de leerlingen zelf hun
arbeidsplaats. Om de ervaringen die de leerlingen
opdoen zo gevarieerd mogelijk te maken, stimu-
leerden we tot de keuze van een grote spreiding
in soorten arbeidsplaatsen . Dit lukte niet altijd
even goed . De meeste leerlingen van deze groep
kozen een arbeidsplaats in hun vakrichting, de
bouw. De leerkrachten bezochten tijdens de ar-
beidsweek de leerlingen op de arbeidsplaats, de
leerling vertelde de leerkracht wat hij had gedaan
en hoe hij het vond . De leerling is dan degene die
de meeste informatie geeft, de leerkracht moet
luisteren .
- De eerste ochtend na de arbeidsweek praatten
de leerlingen informeel over hun ervaringen. De
leerlingen vonden het leuk om te werken en om
in de volwassenenwereld te participeren, prezen
de goede werksfeer, discussieerden over de sta-
kingsdag van het FNV en gaven hun mening over
veiligheid, hygiëne en het optreden van de baas .
- Niet alle leerlingen zijn in staat geweest het
werkboek goed in te vullen . De leerlingen wisten
wel vaak veel te vertellen, maar dit stond niet op
papier, omdat de meeste leerlingen alleen de ant-
woorden uit de formele interviewsituatie hadden
opgeschreven, en niet de informatie die ze in in-
formele gesprekken hadden gekregen .
In de nabesprekingen is per onderwerp doorge-
praat wat de verschillen in de diverse bedrijven
waren en welke mogelijke oorzaken hiervoor wa-
ren aan te wijzen . Vooral is uitgebreid gepraat
over :

de lonen, bijvoorbeeld de rechtvaardigheid van
loonverschillen ,
het belang van een opleiding,
plezier in je werk ,
werksfeer,
toekomst van het bedrijf,
vakbonden .

- Tenslotte hebben de leerlingen nog een
spreekbeurt gehouden over hun eigen bedrijf .

Beoordeling van Arbeidservaringsleren door de
leerlinge n

De leerlingen vonden het project leuk en ze von-
den dat ze hard gewerkt hadden .
Doordat het houvast van het schoolboek is weg-
gevallen, iets waarop ze de eerste twee school-
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jaren niet of onvoldoende zijn voorbereid, lever -
de het bijhouden van de eigen werkmap in be -
paalde gevallen problemen op . Het nut van zo'n
werkmap werd achteraf door geen enkele leerling
betwijfeld, maar de vaardigheid om hem conse -
quent bij te houden ontbrak vaak gewoon . De
werkwijze van dit project zou volgens de leerlin -
gen ook in de tweede klas gevolgd moeten wor -
den . De arbeidsweek was voor de leerlingen het
onbetwiste hoogtepunt . In die week in de bedrij -
ven hadden ze kunnen tonen wat ze waard wa -
ren , ze kenden nu ook de praktijk een beetje en
reageerden daarom kritischer op allerlei verhalen
die ze op schoot hoorden . De leerlingen waar-
deerden het dat ze hun mening konden geven en
dat er naar hen geluisterd werd .

Hoe we het zelf beoordele n

Hoewel het programma goed aansloeg bij de leer-
lingen en zij ook regelmatig lieten merken, dat ze
beter nadachten over allerlei problemen, vinden

wij dat de leerkrachten nog te sterk het program-

No ten

Sjon Ruiter is leraar av o vakken RK LTS Do n Bosco,
W iel Ve ugelers is pedagogisch-didactisch b e geleider
arbeidservar i ngsleren, Leraarso pleid i n g Un iversiteit
van A msterda m .
Het project A r beidservari ngsleren is een ini t iatief van
de WVO (Wer k ge meensch a p vo or Vernieu w in g van
Op v oeding, O n d erw i js en M aatsc h ap pij) en wordt ge-
fi n ancierd doo r het M i n is terie van O n d erwij s e n We-
ten sc h appen . Op ac ht sch olen ( z o wel lbo, mav o,
havo als vwo) wordt geprobeerd de uitgangspunten
van de methode te concretiseren .
Leerlingen van de een na hoogste klas van de ver-
schi l lend e sch oo ltypen d oen aan het p roject mee . Op
elke school werken meerdere leerkrachten mee om
z o d oen de een th e m at isc h e aan p a k te garanderen, een

ma structureerden .
De uitgangspunten die we formuleerden hebben
we niet helemaal waargemaakt . Met name het
zelf verzamelen en verwerken van informatie ver-
liep zeer moeizaam en ook was de lijn van het
programma niet altijd even duidelijk voor de leer-
lingen .
Dit jaar proberen we systematischer te werken
aan het vergroten van de inbreng van de leerlin-
gen . Dat doen we door meer te werken met inter-
views, rollenspelen en groepswerk .
Het programma is dus nog voor verbetering vat-
baar . Toch geloven we dat het vak Nederlands
zinvoller wordt voor de leerlingen in de deelname
aan dit project .
We hebben ons in dit artikel beperkt tot het lbo,
maar ervaringen leren dat ook op mavo, havo en
vwo-scholen de koppeling tussen arbeidserva-
ringsleren en het vak Nederlands mogelijk is . Zo
doet op het Eemland College Noord in Amers-
foort het vak Nederlands mee in het kader van
'Gericht Schrijven' . '

verbinding te leggen tussen de inhoud van het project
en de verschillende schoolvakken en te zorgen voor
een breed draagvlak voor het project in de school .
Het project Arbeidservaringsleren wordt begeleid
door medewerkers van het Centrum voor Onderwijs-
onderzoek en de Lerarenopleiding, beide van de Uni-
versiteit van Amsterdam . Deze begeleiders, Jos de
Mulder en Wiel Veugelers, hebben een interimrap-
port uitgebracht waarin de ervaringen van het eerste
ontwikkelingsjaar beschreven worden . Dit rapport is
verkrijgbaar bij het Centrum voor Onderwijsonder-
zoek, Keizersgracht 119, tel . 020 - 229471 (kosten
f 13,50 plus porto) . Bij Jos de Mulder kan ook infor-
matie verkregen worden over een eventuele deelname
aan het project Arbeidservaringsteren .
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Fie van Dij k

WOORD -GESTOORD 2
Een reactie op twee reactie s

Nadat in Moer 1981/1 twee reacties verschenen op haar artikel over woordblindheid
(1980/6) schreef Fíe van Dijk daarop het volgende commentaar_

'De redactie is van mening dat het geleverde com-
mentaar ook voor anderen een zinvolle aanvulling
kan beteken' schrijft de Moer-redactie boven de
reacties van Betty Wesdorp en Koosje Henneman .
Dat dacht ik ook, eerst . Maar toen ik eens naging
waarin die aanvulling nu wel bestaat, kwam ik tot
de conclusie dat Betty Wesdorp niets aanvult, en
dat Koosje Henneman waarschijnlijk wel veel her-
kenningsmateriaal biedt voor ouders met gelijk-
soortige problemen, maar dat die problemen
slechts zijdelings met mijn betoog te maken heb-
ben .

W e tenschappers onde r e lkaa r

Betty Wesdorp las het artikel Woord-gestoord?'
met een heel eigen leesverwachting ('Ik verwacht-
te een overzicht van de huidige stand van zaken
op het gebied van het dyslexie-onderzoek') . Of
zij dat nu verwachtte omdat zij naar een dergelijk
artikel uitkijkt of omdat die verwachting gewekt
wordt door de inleidende woorden van de Moer-
redactie, laat ik in het midden . Maar de bedoeling
die ík met het artikel heb, staat duidelijk op pagi-
na 5 : mijn artikel is een bijdrage aan de discussie
over de vraag hoe onderwijs en wetenschap het
begrip woordblind hanteren als een versluierend
en onderdrukkend begrip . Dat is anders en meer
dan een literatuuroverzicht. Voor zo'n discussie-
vraag doet het aantal bronnen er minder toe dan
de weergave van de teneur van de argumenten .
Trouwens, in Moer mag je toch verwachten dat
mensen literatuur verwerken in toepassing op
barrières bij emancipatorisch taalonderwijs .
Die vraag naar volledigheid heeft te maken me t
je opvattingen over deskundigheid . Mijn uitgangs-
punt is dat ik mijn kennis deel met de mensen

om wie het gaat; een discussiestuk hoeft ook niet
af te zijn, omdat het een basis kan vormen voor
dialoog met anderen . Dat is mijn uitgangspunt als
wetenschapper . Dacht je dat die citaten van deel-
nemers aan leesgroepen er voor de versiering bij

stonden?
Een gevolg van mijn opvatting is dat ik op fouten
en onvolledigheden gewezen kan worden . Dat
accepteer ik, want zo komen we verder . Zaken
ingewikkeld en ondoorzichtig maken, is een vorm

van macht . Betty Wesdorp maakt zich daar enke -
le malen aan schuldig, bijvoorbeeld door boeken
te noemen die onmisbaar zouden zijn voor een
helder inzicht in de problematiek, zonder dat ze
vertelt wat er nu in staat . Academici onder

elkaar . Ook legt ze niet uit waarom de tweedeling
in primaire en secundaire dyslexie essentieel is .
Dát zou een zinvolle aanvulling zijn, want ik
kwam daar niet uit . Ik zie alleen een suggestie
van verheldering als je een deftige tweedeling
maakt en er verder niets mee doet .
Fout citeren vind ik heel fout . Dáarom : alle cita-

ten staan tussen aanhalingstekens (of zijn door
Moer cursief gezet) . Ik bedoel dus neurologisch,
en niet neurotisch, en dat hangt samen met mijn

problemen met 'primaire' en 'secundaire' dysle -
xie . Ik vond het niet verhelderend als ik over dat
punt in dit stuk ging tobben, en heb geprobeerd
'fysieke ' oorzaken in mijn verhaal buiten te slui -
ten . Aspecten die ik bewust heb buitengesloten
zijn : het effect van het afnemen van leesvoor-
waardentoetsen op kleuterscholen, leesniveau -

toetsen, het effect van het vaak afnemen van tes -
ten, niveaulezen , klassikaal onderwijs, leesmoe -
ders die moeten aantekenen of kinderen lang -
zaam, normaal of snel lezen, minimal brain dys -
functions, globale of analytische methode, stom -
me loco -spelletjes, motorisch te actieve of slome
kinderen, intellectuele ouders, het normen - en
waardenpatroon waarmee in bepaalde milieu's
een kind wordt opgevoed, en optologen .
Crabtree's verhaal geef ik weer, en ik vond het
niet nodig om er zelf wat aan toe te voegen .

Betty Wesdorp trekt 'natuurlijk zó twee ándere
conclusies', één heel boosaardige over het nóg
strenger selecteren van de Japanners en één over
het tekensysteem . Ik heb ook aardiger suggestie s
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gekregen , namelijk dat oosters onderwijs lichaam
en geest, theorie en praktijk veel meer integreert
dan westers onderwijs dat doet - en dat dat mis -
schien een lijntje is naar het Freinet -onderwijs .
Iemand stuurde me twee nummers van China Nu
(jan . /feb : 1978 en jan . /feb. 1979) waarin be -
schreven wordt hoe in China kinderen van jongs -
af vertrouwd gemaakt worden met dansen en spe -
len, en dat ze op school 's morgens en 's middags
een paar minuten lang oogoefeningen doen om
afwijkingen te voorkomen .
De uitspraken van Freinet -werkers leiden bij mij
niet tot de conclusie : zo zit het dus . Maar ik ge -
loof ze wel op hun woord . Waarom niet? Onder -
zoek of ze niet liegen is misschien wel nu tt ig,
maar onderzoek naar de 'normale ' school met
haar pretenties en leugens ligt, gezien het plezier
dat de kinderen op Freinet -scholen beleven, meer
voor de hand . Trouwens, waar komen die
400 .000 anafabeten toch vandaan ?
Lezen is een erg ingewikkeld proces . Weer die
truc . Van de kant van de wetenschapper die ge -
interesseerd is in de verklaring van hersenfunc -
ties, is dat waar . Maar zelfs het antwoord op de
vraag 'wat gebeurt er in de hersenen als je leest?'
zal nog ver verwijderd zijn van de beschrijving en
verklaring van zulke complexe vermogens als aan -
voelen en ve rtrouwen . Toch vertrouwen mensen,
en voelen zij aan . Sterker nog, doodgewone men -
sen kunnen met elkaar uitvinden waar het aan
ligt als ze niet vertrouwen of aanvoelen .

Een moeder vertelt : Mia stond ook op tafel te
krijsen. Ze was geregeld totaal een vreemde. Bu-
ren en familie en de schoolpsycholoog raadden
straffen aan. De schoolpsycholoog zei: opsluiten!
Ik kon het niet. Ik voelde, ze is nu anders. Dat
kind heeft wat. Ik ga haar niet slaan . A ls het over
was, kwam Mia wel eens bij me en zei: ik weet
niet, mam, wat er dan gebeurt, en dan zei ik : ja,
schat dat zie ik ook wel, hoor.

De slotopmerking van Betty Wesdorp dat het mo-
del waarin de school als onderdrukker wordt be-
stempeld, uitzichtsloos is voor iedereen die in ge-
leidelijke veranderingen gelooft, is onzin . Het
onderkennen van de realiteit is het begin van de
bevrijding . Juist de analyse biedt mogelijkheden
tot strategieën om tot geleidelijk veranderingen
te komen. Wie in het systeem moet werken,
wordt ook onderdrukt, en kan niet medeplichtige
genoemd worden . Je wordt pas medeplichtig als

je niet meedoet aan het zoeken naar oplossingen .
En als deskundigen, die op een kubieke millime-
ter deskundig zijn, niet beseffen dat ze daarmee
per definitie gevaarlijk ondeskundig zijn op het
normaal complexe terrein, dan zijn ze achterlijk .
Aanbevolen literatuur hierover is 'Hoe verdedigen
wij onze samenleving tegen de wetenschap' van
Paul Feyerabend (in Wetenschap en ideologiekri-
tiek, onder redactie van H . Kunneman, Boom
1978) .

Maatsch appelijk en toch concree t

Koosje Henneman legt in haar tweede alinea ver -
band tussen maatschappelijke verandering en
Freinet - scholen, en dat verband ís er ook -
alleen maakt zij er een bitter grapje over . Met
zo'n zinnetje als 'Als ouder vind ik dat teveel ge -
vraagd van mijn kind' (namelijk het wachten op
Freinet-scholen-naar-Japans-model, FvD) , speelt
ze haar kind uit tegenover mij, en daardoor
wordt het voor mij moeilijk om op haar te reage -
ren . Elke vraag of opmerking van mijn kant kan
uitgelegd worden als bagatelliseren van haar pro -
blemen .
Ik kan me wel voorstellen dat je door je betrok -
kenheid op dat punt (míjn betrokkenheid ligt
vooral bij de afvallers van het onderwijssysteem
en bij het voorkómen van afvallers) zo'n artikel
over dy slexie naar je toe gaat trekken . Bijvoor -
beeld, als ik wat betekenissen aangeef van ik ben
woordblind', dan bedoel ik niet de subjectieve
beleving van een kind of volwassene, maar de uit -
eenlopende alibi-functies die het begrip woord-
blind heeft . Ik zeg nergens dat er geen kinderen
met lees- en schrijfproblemen zijn ; wat ik betoog
is dat de huidige school - en verzorgingsstructuur
een afwijking dyslexie creëert die niet zou moe -
ten bestaan . Zo ' n term suggereert feiten die on -
omstotelijk vast lijken te staan, hoewel over de
oorzaken van de verschijnselen nog alle mogel ijke
onduidelijkheden bestaan .
Koosje Henneman doet heldhaftige pogingen om
het verschil tussen primaire en secundaire dysle -
xieuit te leggen, maar ze slaagt er, net zoals de
literatuur die ik erover gelezen heb, niet in om de
noodzaak van die tweedeling aan te tonen ( ' Het
is lang niet altijd vast te stellen of een kind pri -
mair of secundair dyslectisch is') . Ik heb al ge-
schreven dat ik ook niet gelukkig ben met mijn
eigen 'oplossing' : het uitsluiten van 'neurolo -
gische stoornissen' . Dezelfde moeilijkheden he b
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ik met het begrip Minimal Brain Dysfunction :

waar ligt de grens tussen een very minimal brain
dysfunction en 'onaangepast gedrag' (bijvoor-

beeld van een totaal-dienstweigeraar)? Hoeveel
lastige kinderen krijgen valium ?
Dat sommige kinderen al enorme handicaps heb-
ben voor ze naar school gaan, zal niemand ont-

kennen . Ik vind dan ook dat de strekking van
mijn betoog door het verhaal van Koosje Henne-
man eerder bevestigd dan bestreden wordt . Maar
van die kinderen die met grote handicaps op
school komen, kan je toch niet zeggen dat ze

woordblind zijn? Hoogstens dat ze veel 'risico-
factoren' hebben om problemen te krijgen met
lezen en schrijven en rekenen en tekenen en gym-
nastiek en ander schoolgedoe? Die kinderen moe-
ten toch nog meer dan de anderen (moet ik nou
zeggen 'de normalen'? dat vertik ik) de rust en de
tijd krijgen om een beetje in een groep te functio-
neren ('Na anderhalf jaar accepteerde de groep

hem' - het joch is dan nog maar vijfeneenhalf
jaar oud! Zes jaar : 'hij speelde liever') en in zijn
eigen tempo te leren lezen en schrijven? En
Brendan léért lezen en schrijven, al is het lang-
zamer dan de anderen .

Een studente vertelt : Mijn moeder hoorde op

school dat mijn broertje woordblind was en daar-
door niet leerde lezen en schr ijven. Lariekoek!
zei ze, we gaan gewoon samen oefenen (mijn

moeder heeft a lleen lagere school en een paar jaar
huishoudschool). Na vier maanden zei ze tegen
m 'n broertje : nou , zeggen ze op school niet datje
flink vooruitgegaan bent? Hmmmm . Heeft de
meester niks gezegd? Ik heb al die tijd geen beurt
gehad.

Ook Koosje Henneman heeft haar eigen leesver -
wachtingen gehad bij mijn artikel . Dat blijkt uit
zinnetjes als : 'Ik benijd de leerkrachten niet, die
hun problemen volgens Fie van Dijk moeten kun -
nen oplossen' . Ik heb een discussievraag voorge -
legd naar aanleiding van problemen van volwas -
sen analfabeten . Er zijn andere problemen bijge -
komen, en misverstanden uiteraard . Dat de maat -
schappij en de school van de ene dag op de ande -
re kunnen veranderen, zal niemand mij horen
zeggen . Er zijn best aardige ouders en aardige
scholen en aardige leerkrachten en aardige reme -
dial teachers, en aardige schoolpsychologen . Maar
het systeem is behoorlijk rot, en daar moeten we
onaardig hard aan trekken . Er moet nog veel on -
derzoek gedaan worden , daar zijn we het alle drie
over eens . Maar ik pleit ervoor dat de mensen om
wie het gaat daarbij betrokken worden . Dán blijft
de veelzijdigheid - dus ook de maatschappel i jke
kant van de zaak - tenminste bewaard .

NB Dankjewel, Tineke Krot, voor je hulp bij het
formuleren van dit weerwoord.

Correcti e

In het artikel van Koosje Henneman 'Dys l exie , een
complex gehee l of een eenvoudige zaak? ' (1981/1)
staat een vergi s sing in de laatste alinea (p . 42) . E r

staat wetenschappelijk verschijnsel ; dat moet zi j n

maatschappelijk verschijnsel .

Adressen van de auteurs in dit nummer:

Ronald Bos , Tweede Weteringdwarsstraat 62 , 1017 SZ Amsterdam

Harm Buruma , Piet Hein van de Ven , p/a Weezenhof 38 -59 , 6536 HV Nijmegen

Fié van Dijk , Straatweg 222 , 3621 BZ Breukelen
Sectie Nederlands Ped . Academie ' Hoogveld ', M .A . de Ru i jterstraat 3 , 7556 CW

Hengelo (0 )
Sjon Ruiter , Wiel Veugelers, p/a Oetewa l erstraat 281 , 1093 JT Amsterdam
Hans Straver , Warmoesstraat 47 , 9724 JK Groningen
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Atty Tordoi r
BANG VOOR VERKRACHTIN G
Een lessenserie voor groepen meisjes van 14 -18 jaar

De meeste mensen zullen de Anne Frank Stich-
ting (AFS) vooral associëren met het Achterhuis,
dat jaarlijks vele tienduizenden bezoekers uit bin-
nen- en buitenland trekt . Naast de instandhou-
ding van het Achterhuis houdt de AFS zich ech-
ter ook zeer actief bezig met het vormingswerk .
De vele activiteiten die de AFS in de loop der ja-
ren in die richting ontwikkelde leidden tot het
ontstaan van de afdeling Maatschappelijke Vor-
ming. Deze afdeling stelt zich ten doel om door
middel van het ontwikkelen van lesmateriaal in
samenwerking met scholen, een bijdrage te leve-
ren aan een onderwijsvernieuwing die duidelijk
gericht is op de emancipatie van de leerlingen .
Men richt zich daarbij op het laagst gekwalificeer-
de niveau in het voortgezet onderwijs, het lbo, én
het beroepsbegeleidend onderwijs .
Om aan de resultaten van dit werk een grotere
verspreiding te geven, wordt het lesmateriaal -
nadat het ontwikkeld is met en uitgeprobeerd op
scholen - gepubliceerd in de zogenaamde AF-
schriften . Zo kwamen AFschrift 1 : Schoolverla-
ten, nu over straks en 2 : Werkvormen . . . wat wil
je ermee, wat kun je ermee tot stand. Nu is er
dan AFschrift 3 : Bang voor verkrachting. Dit is
een serie van 6 lessen - blokuren - rond het the-
ma verkrachting . Elke les kan echter ook opge-
splitst worden in 2 lessen van 50 minuten . Deze

serie is, anders dan de vorige 'gemengde ' AF -
schriften, bedoeld voor leraressen die met meis -
jesgroepen of - klassen werken . De serie is het re -
sultaat van een aantal lessen rond dit thema in
een vierde klas Ihno . Af en toe staan in apa rte
kadertjes concrete ervaringen met een bepaalde
les genoteerd, bijvoorbeeld in de vorm van uit -
spraken van leerlingen . Het uitproberen vond
plaats binnen het vak dramatische expressie,
maar de lessen kunnen ook gegeven worden door
leraressen Nederlands, maatschappijleer, gezond -
heidskunde, enz . die thematisch willen werken
en daarbij niet kunnen of willen teruggrijpen op
bestaand leermateriaal .
In de inleiding leggen de samenstelsters uit waar -
om ze verkrachting een belangrijk thema vinden .
Verkrachters werden tot voor ko rt gezien als min
of meer gestoorde mannen met een seksuele af -
wijking, terwijl hun slachtoffers er meestal zelf
aanleiding toe gaven en er misschien nog van ge -
noten ook . De feministische beweging heeft ge -
lukkig zo langzamerhand duidelijk gemaakt dat
verkrachting geen op zichzelf staand verschijnsel
is 'maar gezien moet worden als een uitvloeisel
van maatschappelijke verhoudingen waarbij man -
nen op allerlei manieren macht over vrouwen
hebben' (p . 3) . In allerlei situaties waarin mannen
macht uitoefenen over vrouwen, zoals : werkgever
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- werkneemster, vader - dochter, dokter - pa-
tient, echtgenoot - echtgenote, enz ., is verkrach-
ting dan ook een vast bijverschijnsel . Bijna elke
vrouw is 'bang voor verkrachting', al zal deze
angst zich vaak heel onbewust uiten, bijvoorbeeld
door het 'automatisch' vermijden van situaties
die een risico kunnen inhouden . Deze angst leeft
ook sterk bij de voor deze meisjes bestemde les-
senserie . De meisjes hierover na laten denken in
het licht van het hierboven gestelde - verkrach-
ting als maatschappelijk bepaald verschijnsel - en
ze informatie geven over wat ze kunnen doen als
ze zelf met verkrachting te maken krijgen, is het
belangrijkste doel van de lessen .
Nu iets over de manier waarop de lessen in elkaar
zitten. De beschrijving van elke les valt uiteen in
twee gedeelten . In het eerste gedeelte worden
steeds besproken het doel van de les (wat moet er
aan het eind van deze les bereikt zijn bij de leer-
lingen?) ; de opzet (wat moet er achtereenvolgens

gebeuren?) ; de voorbereiding door de lerares
(welk materiaal moet gekopieeerd worden e .d .?) ;
praktische aanwijzingen en tenslotte suggesties,
waarin vooral staat aangegeven hoe je variaties
aan kunt brengen in de opzet en werkwijze,
zodat je de lessen aan kunt passen aan je eigen er-
varing en die van je leerlingen . Het tweede gedeel-

te van de beschrijving van elke les bestaat geheel
uit het feitelijke lesmateriaal, zoals leesteksten,
vragen, rollenspelen, enz . Dit materiaal is zo uit-
gevoerd, dat het gekopieeerd kan worden voor
alle leerlingen. Na de 6 lessen worden in een
soort bijlage een aantal teksten met achtergrond-
informatie gegeven .
De inhoud van de lessen is heel afwisselend, even-
als de verwerkingsvormen . In de eerste les wordt
het thema geïntroduceerd aan de hand van een
leestekst met vragen . Aan het eind van deze les

besluit de klas (of groep) om al dan niet door te
gaan met het thema (kom daar maar eens om in

een 'gewoon' schoolboek!) . In de tweede les wor-
den de begrippen 'lastig vallen', 'aanranden' en
'verkrachten' geproblematiseerd, en krijgen de
leerlingen de opdracht om een 'conflictspel' te
spelen aan de hand van een situatiebeschrijving .
In de derde les wordt de film 'Not a pretty
picture' vertoond, die gaat over een schoolmeisje
dat door een medeleerling verkracht wordt . Hier
wordt in de vierde les op doorgegaan door middel
van een 'discussiespel' . In de vijfde les komen één
of meer vrouwen van de organisatie 'Vrouwen
tegen verkrachting' met de leerlingen praten, aan

de hand van vragen die de leerlingen van tevoren
bedacht hebben . Daarna wordt het rollenspel 'op
het politiebureau' gespeeld, met de bedoeling om
te leren hoe je je weerbaar op kunt stellen als je
een aanklacht indient bij de politie . De zesde les
tenslotte bestaat uit een schriftelijke toets en een
evaluatie . De toets moet nagaan wat de leerlingen
opgestoken hebben van de lessen : wat hebben ze
aan kennis opgedaan en hebben ze zich daarbij
ook een mening gevormd over allerlei aspecten
van verkrachting? De evaluatie is bedoeld om de
leerlingen uitdrukking te laten geven aan hun
oordeel over en persoonlijke ervaring met de les-
senserie .
Concluderend : AFschrift 3 ziet er uitstekend uit
en lijkt me heel geschikt voor iedere lerares (Ne-
derlands, maatschappijleer, enz .) die op zoek is
naar leermateriaal dat herkenbaar is voor haar
leerlingen, en dat veel mogelijkheden biedt om
dit materiaal naar eigen inzicht en behoefte te
veranderen en aan te vullen .
De belangrijkste doelstelling van de samenstel-
sters was, om verkrachting te halen uit de sfeer
van de 'pathologische afwijking' en te laten zien
dat het een logisch uitvloeisel is van de bestaande
machtsrelatie tussen mannen en vrouwen . Of
deze doelstelling bereikt wordt zal natuurlijk
voor een belangrijk deel afhangen van de per-
soonlijke aanpak van elke lerares, én van de ma-
nier waarop de leerlingen met het thema omgaan
(waarop de lerares natuurlijk hoe dan ook een
sturende invloed heeft) . Toch hadden er naar
mijn smaak in deze lessenserie iets meer aankno-
pingspunten gegeven kunnen worden om de leer-
lingen te laten zien dat ook in hele 'gewone'
situaties - dat wil zeggen zonder vreemde man-
nen die opdringerig zijn in café's, zonder dat er
direct sprake is van een concrete aanranding of
verkrachting - jongens/mannen vaak op subtiele
wijze macht uitoefenen over meisjes/vrouwen . Je
na een verkrachting van jezelf of je vriendin,
weerbaar gedragen tegenover een politie-agent is
natuurlijk belangrijk, maar minstens zo belangrijk
is het om in de gaten te krijgen hoe je vriendjes
dag in dag uit (seksuele) macht over je uitoefe-
nen. Leren om je dáártegenover weerbaar te ge-
dragen is waarschijnlijk heel wat moeilijker en be-
dreigender . Hiermee wil ik zeggen dat er in de
concrete uitwerking van de lessen een nadrukke-
lijker verband gelegd had kunnen worden tussen
alledaagse vormen van machtsuitoefening en ver-
krachting als de meest extreme en brute vorm
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daarvan . Dat blijkt ook uit de toetsvragen uit de
laatste les, die zich uitsluitend beperken tot ver-
krachtings-situaties .
Deze kritiek neemt beslist niet weg, dat ik deze
lessenserie een uitstekend voorbeeld vind van de
wijze waarop je een maatschappelijk relevant en
belangrijk onderwerp thematisch kunt behande-
len, met écht - in tegenstelling tot het nu zo
vaak alleen met de mond beleden - begrip voo r

Sander van Gangeten
THEMATISCH TAALONDERWIJ S

Veel leerkrachten proberen de ervaringswereld
van kinderen te gebruiken als didactisch aanloop-
trucje voor bijvoorbeeld wereldvreemde geschie-
denislessen . E en actuele gebeurtenis wordt aange-
grepen om de motivatie voor een les uit een leer-
boek op te wekken . Taalonderwijs anders beke-
ken laat zien hoe de leef- en denkwereld echt uit-
gangspunt kan zijn voor vele (taal)lessen in de
kleuter- en lagere school .
Een voorbeeld : Omdat een deel van de klas de
film 'Soldaat van Oranje' heeft gezien, breekt er
een pistolen- en gevierenrage los. In kringge-
sprekken wordt dit thema besproken . Voor de
schrijfles worden zinnen uit dit onderwerp ge-
bruikt . Woorden als atoomontploffing, bevrij-
dingsfeest, greppel komen in de spellinglessen aan
de orde. In de loop van de week ontstaan vele an-
dere activiteiten, zoals stellen, technisch en be-
grijpend lezen, aardrijkskunde en ontleden rond
dit onderwerp . Zo komt de ervaringswereld van
een groep meer tot uiting in de lessen . Uit de les-
beschrijvingen blijkt ook hoe zelfstandig kinde-
ren kunnen werken . K inderen leiden en sturen de
kringgesprekken zelf ; dragen vanuit hun bele-
vingswereld ervaringen aan . A ls Doeka in een
kringgesprek over spannende films wil vertellen
over zijn hamster en zijn hongerige kat, kijkt
iedereen hem een beetje vreemd aan . Eén klasge-
noot ziet de overeenkomst met het onderwerp
en zegt : 'Hé, zijn cavia heb oorlog!' De leerlingen
corrigeren de kleine afw ijking en leren elkaar om
zich aan het onderwerp te houden .
De leerlingen hebben grote invloed op de keuze
van het thema en op de onderwerpen binnen dat
thema . Terwijl een leerling het gesprek leidt,
zoekt de leerkracht steeds naar vervolgactivitei-
ten . Dat kan een les zijn die hier direct op volgt

en van de leefwereld van een groep leerlingen, die
de grootste kans loopt om haar leven lang onder-
drukt te blijven .

A fschrift 3: 'Bang voor verkrachting' werd uitge-
geven door de Protestantse Stichting Lectuur-
voorzieningen.
Besteladres: Parkweg 20a, 2271 AJ Voorburg.
Prijs f 15,- per ex. exclusief verzendkosten .

maar ook een les later in de week . Zo wordt er
meer gedaan met de gebeurtenissen waar de kin-
deren zich bij betrokken voelen . Deze beschrij-
ving geeft globaal aan wat 'anders' is aan deze
twee taalboekjes voor de toekomstige basis-
school .

De samenstelling

De boekjes zitten op het eerste gezicht nogal in -
gewikkeld in elkaar .
Deel 1 bevat veel beschrijvingen van lessen in de
kleuter - en lagere school . In dit zelfde deel volgt
een theoretische verhandeling van allerlei actuele
begrippen als thematisch -cursorisch onderwijs,
gesprekken, de taaldrukwerkplaats, steeds gekop -
peld aan voorbeelden en meningen van de leer -
krachten uit de lesbeschrijvingen gegeven .
Deel II biedt vragen en werkopdrachten die aan -
sluiten bij de hoofdstukken van deel I . Dit werk -
boek tracht door vragen en suggesties (individue -
le) leerkrachten, schoolteams en begeleiders hulp -
middelen aan te reiken voo r verheldering van de
praktijk . De vragen kunnen als leidraad worden
gebruikt voor de discussies in het team .
Zo hebben enkele leerlingen lange oorlogsverha -
len geschreven . De teksten zijn als leeslessen in de
klas gebruikt . Nu wordt de lezer van het boek ge -
vraagd welke waarden liggen opgesloten in het
werken met teksten van de kinderen, welke doe-
len uit je eigen leesmethode je kunt koppelen aan
dergelijke zelfgeschreven verhalen . De vragen sti -
muleren jou en je team je mening over de lesbe -
schrijving en je eigen handelen te verduidelijken .
Je wordt uitgenodigd te onderzoeken wat je op
korte termijn in je eigen situatie kunt verbeteren .
Het trefwoordenregister achterin deel 11 bevat be -
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griepen als cursorisch onderwijs, interactie, geïn-
tegreerd moedertaalonderwijs, sociaal-emotioneel
leren, woordveld, etc . Bij ieder begrip wordt eerst

verwezen naar een praktijksituatie in deel I en
vervolgens naar vragen in deel 11 .

Geschiedeni s

De geschiedenis van deze taalopzet ligt in Am-
sterdam. Het Innovatieproject Amsterdam (IPA)
werkte 7 jaar aan vernieuwing van taalonderwijs .

Deze ervaringen werden verzameld door de Sectie
Moedertaal van de SLO (Stichting LeerplanOnt-
wikkeling) . Deel 1 toont het resultaat van die 7
jaar : Ervaringen met thematisch-cursorisch
onderwijs in het IPA . De schrijver, Leo Lentz,
laat zien hoe kleuterleidsters en onderwijzers één
of meer dagen met hun klas aan het werk zijn . In
deze verslagen komt niet zozeer naar voren hoe
vlekkeloos alles verloopt, maar hoe leerkrachte ;~
thematisch-cursorisch onderwijs invullen en de
problemen oplossen .
Deel II is afkomstig van het Algemeen Pedago-
gisch Studiecentrum (APS) waar Co van Leuven
zijn aandeel samenstelde : Vragen en werkop-
drachten .
De meeste taalmethoden die in de handel zijn,
geven uitgewerkte taallessen . Zij dragen de lezer
op die lessen klakkeloos aan zijn klas te geven .
Dit boek wijkt hiervan af en geeft geen lessen of
lesschema's . Ook hierdoor wordt taalonderwijs
'anders' bekeken . De vragen en werkopdrachten
zijn bedoeld als scholingsmateriaal . Leerkrachten
en teams worden gevraagd hun mening en moge-
lijkheden uit te spreken .

Hoe gebruik je zo 'n methode ?

Dit boek is dus een scholingsmethode om leer-
krachten verantwoord thematisch-cursorisch te
leren werken . Dat kan als volgt gebeuren . Een

team besluit om thematisch-cursorisch taalonder-
wijs te geven. Daarom lezen alle teamleden een
aantal praktijkbeschrijvingen van hun klas én de

theorie over thematisch-cursorisch onderwijs in
deel I . Vervolgens nemen ze de betreffende ver-
helderingsvragen en werkopdrachten uit deel 11 .
Door deze vragen in vergaderingen te beantwoor-
den, kan een team besluiten (een deel van) de
taallessen thematisch in te vullen . Welke onderde
len van de huidige taalmethode willen wij curso-
risch blijven gebruiken, welke taallessen kunnen

we thematisch gaan opzetten ; bijvoorbeeld stel-
len, ontleden, technisch lezen, aan de hand van
teksten van leerlingen .

Enkele opmerkingen en vrage n

In de inleiding van deel II staat, dat het uitgeven
van een informatief tekstboek én een didactisch
werkboek een experiment is . Aan groepen leer-
krachten en teams die zich enthousiast willen
richten op thematisch-cursorisch onderwijs, kan
deze methode zeker enige hulp geven, maar niet
veel meer . De vragen geven houvast om helder
over taal te praten en een duidelijker mening te
ontwikkelen : de taallessen moeten zo min moge-
lijk geïsoleerd van het taalgebruik aan de orde

komen . De vragen zijn bedoeld om de samenhang
tussen uitgangspunten, doelstellingen (theorie) en
werkwijze (praktijk) te verbeteren .
Ik vraag me af of een willekeurig team met zo'n
schriftelijke handleiding de eigen praktijk kan
verbeteren . Hoe een team een schoolwerkplan
kan maken, blijft zeker twijfelachtig . Hoe andere
personen als begeleiders kunnen ondersteunen,
komt onvoldoende aan de orde . Welke proble-
men zich allemaal kunnen vu,)rdoen en hoe die
worden opgelost, komt niet duidelijk uit de verf .

Een dergelijke methode maakt de discrepantie
tussen theorie en praktijk wel duidelijk, maar
biedt nog weinig aanwijzingen om praktijkproble-
men te lijf te gaan . Ook blijft achterwege in hoe-
verre andere betrokkenen (zoals ouders) hun me-
ning kunnen inbrengen .
De samenstellers houden bovendien een aantal
slagen om de arm . Enerzijds pleiten zij voor the-
matisch onderwijs, anderzijds voor voorzichtige
stapjes in die richting . In thematisch onderwijs
ligt de nadruk op het verkennen van een onder-
werp . Er zijn geen afgeronde hoeveelheid infor-
matie en voorgestructureerde vormen . Leerlingen
en leerkracht verzamelen het materiaal aan de
hand van eigen ervaringen . Cursorisch onderwijs
biedt een gesloten leergang van kennis in aparte

stukjes . Thematisch-cursorisch is dan een onder-

wijsvorm waarin één of meer cursorische leergan-
gen samengaan met een vorm van thematisch on-
derwijs . Er zijn dus meerdere vormen, gradaties
van thematisch-cursorisch onderwijs mogelijk . De
samenstellers kiezen bewust voor een thema-
tische aanpak . Toch onderkennen ze dat bij the-
matisch werken niet ieder taalaspect aan de orde
kan komen. Hoe de leerlingen bepaalde kenni s
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die ze niet zelf ontdekken, toch kunnen leren,
komt niet overtuigend naar voren . Dat is nu juist
een punt waar veel leerkrachten mee zitten . Ten-
slotte ontbreekt een algemeen overzicht van de
taalontwikkeling bij kinderen . Aan welke taal-
aspecten hebben kinderen in de kleuterleeftijd
behoefte, wanneer vraagt een kind om meer
woordkennis, wanneer moet je beginnen met
spellingproblemen, of misschien met taalbeschou
wing?

Tot s lot

Genoemde bezwaren nemen niet weg dat deze
handleiding de tekortkoming van bestaande me-
thoden duidelijk maakt en aangeeft hoe je de
motivatie en de betrokkenheid van de leerlingen
kan vergroten . Hij laat zien hoe taallessen zo min
mogelijk geisoleerd van het taalgebruik aan de
orde kunnen komen en hoe andere lessen meer
kunnen aansluiten bij de ervaringswereld van de
kinderen . De praktijkvoorbeelden kunnen een
aanzet zijn om thematisch-cursorisch taalonder-
wijs te ontwikkelen en de eigen ervaringen samen

met collega's op tafel te leggen . De boekjes kun-
nen de eerste tijd het best naast een bestaande
methode in de school worden gebruikt .
Hoe zo'n methode in de praktijk kan worden om-
gezet in thematisch werken, hangt voor een groot
deel af van de mening waarop de leerkrachten de-
ze onderwijsvorm met elkaar en begeleiders kun-
nen bespreken . Allerlei problemen, vragen en
twijfels die kunnen ontstaan in open lessituaties,
kunnen immers per definitie niet door een schrif-
telijke handleiding worden opgelost, terwijl de
methode dit misschien wél suggereert .

Taalonderwijs anders bekeken.
Deel 1: Ervaringen met thematisch-cursorisch on-
derwijs in het ]PA
Deel ll: Vragen en werkopdrachten
Deel l kost f 12,50,• deel l/ f 7,50.
Beide delen kunnen worden besteld bij :
SLO, Postbus 2041, 7500 CA Enschede, tel .
053 - 840840
of bij:
APS, Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amster-
dam, tel. 020 - 441815.

Veron ica Scheffers
EEN LEERLING ISGEEN LEERLING , MAAR EEN MEISJE OF EEN JONGE N

Over de vorming van meisjes tot vrouwen in de
opvoeding is al lang wat informatie beschikbaar .
Voor wie vooral in de rol van het onderwijs op
dit punt geinteresseerd is was de laatste jaren in
het Nederlands ook al wat te lezen . Ria Jaarsma
schreef haar boekje Gelijke kansen?' waarin ze
overtuigend cijfermateriaal verstrekt over de
ongelijke kansen van meisjes en jongens in het
onderwijs . Jungbluth2 beschrijft die specifieke
loopbaan van meisjes in het onderwijs en doet
voorstellen om hun 'lagere' opleidingskeuze en
andere vakkenpakketten te ondervangen . Ook in
Moer3 verschenen enkele artikelen over meisjes
in het onderwijs en over onderwijsleermateriaal .
Voor wie niet al te veel moeite heeft met de
Duitse taal biedt het boek Ein Mádchen ist fast
so gut wie ein Junge van D. Schultz in 440 blad-
zijden een beeld van de veelzijdige problematiek
van geslachtsgebonden vorming van meisjes, voor-
al door het onderwijs . Zij doet dat door onder-
zoek van anderen en van haarzelf weer te geven,
geillustreerd met fragmenten uit gesprekken met
leraressen en leerlingen .

Hoofdlijn van het boek is dat meisjes in en buiten
de school anders benaderd worden dan jongens .
Dat anders resulteert voor meisjes in een toe-
komstperspectief als huisvrouwen moeder, waar-
voor ze niet vrij kunnen kiezen, maar waar ze on-
gemerkt naartoe worden geleid . Een bestemming
waar vrouwen als ze wat ouder zijn niet allemaal
even blij mee zijn .

Socia li satie in h et gezi n

Schultz beschrijft onder deze titel hoe door een
verschillende stimulering van meisjes en jongens
in hun eerste levensjaren, jongens tot cognitieve,
sociale en lichamelijke activiteiten worden gesti-
muleerd . Meisjes worden meer akoestisch gesti-
muleerd, waardoor hun aanleg voor talen minder
aangeboren blijkt te zijn dan menigeen denkt .
Verder spelen meisjes in kleinere ruimten . Onder-
zoek toont aan dat lichamelijke stimulering met
intellectuele ontwikkeling verband houdt . Je
moet daarom attent zijn op het effect van gerin-
gere lichaamsbeweging . Meisjes worden meer ge-
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knuffeld en binnenshuis tot schoon -zijn, beschei -
denheid en huishoudelijkheid gestimuleerd . Bij

kattekwaad worden jongens meer om de gevolgen
en meisjes meer om de handeling zelf gestraft .
Het is voor een jongen niet gek dat hij stout is , de
gevolgen zijn soms lastig . Voor een meisje is stout
zijn niet passend . Zij wordt gestraft via vermanin -
gen en onthouding van liefde . Een jongen vaker
lijfelijk . Zo kan een meisje zich afhankelijker van
personen ontwikkelen en dat is weer een goede
training voor het huwelijk .
Valstrik voor meisjes is dat men ze stimuleert
zich te ontwikkelen tot charmante , volgzame
vrouwen , waar mannen als ze eenmaal zo zijn ge-
worden, misbruik van kunnen maken . Als troost
voor de dikwijls ondergeschikte en geïsoleerde
positie van huisvrouwen bestaat de ideologie van
de goede moeder en huisvrouw . Die wordt door -
gegeven van moeder op dochter . Ook de rol van
de massamedia bij deze beïnvloeding moet je niet
onderschatten .
Schultz probeert aan te tonen dat praktisch alle
verschillen in houding en gedrag tussen jongens
en meisjes aangeleerd zijn en niet aangeboren . Ze
werkt dit vooral uit voor de school .

Schoo lse soci a li satie

In de school worden geslachtsverschillen beves-
tigd door :
1 de personele structuur : mannen in de school-

directie, vrouwen in de lagere klassen, verde-
ling mannen en vrouwen over de vakken ;

2 de leerplannen : verschillende vakken zoals
handwerken en handenarbeid, verder vooral in
het beroepsonderwijs ;

3 het leermateriaal : vrouwen komen óf weinig
voor óf in dienstverlenende beroepen óf als
moeder en huisvrouw ;

4 activiteiten onderwijsgevenden : hanteren met
jongens andere activiteiten dan met meisjes, ze
gebruiken andere voorbeelden, andere spor-
ten, andere werkvormen ;

5 onderwijsgevenden beïnvloeden door hun ge-

drag de socialisatie tot meisje/jongen ;
6 leerlingen bevestigen gedrag dat ze van volwas-

senen overnemen .
Over 5 en 6 is Schultz het uitvoerigste ; daarover
zal ik meer vertellen .
Willen onderwijsgevenden iets aan hun geslachts-
gebonden gedrag gaan veranderen dan moeten zij
zich eerst bewust worden van dat gedrag . Vaak

zeggen leerkrachten in gesprekken dat ze meisjes
en jongens gelijk behandelen . Bij observatie blij -
ken ze dan toch geslachtsgebonden verschillen te
hanteren . Van veel verschillen in aanpak zijn on -
derwijsgevenden zich dus niet bewust .
In een onderzoek naar leesonderwijs bleek er tus -
sen leerkrachten en jongens meer interactie te
zijn . Meisjes melden zich vaker vrijwillig en krij -

gen minder beu rten . In andere onderzoeken to -
nen jongens vaker storend en extrovert gedrag .

Door ze meer beu rten te geven proberen onder-
wijsgevenden de jongens stil te krijgen . Voor on -

derwijzeressen is het moeilijker om de jongens
stil te krijgen dan voor onderwijzers . Zo leren
veel jongens al vroeg een machtspositie als man
te hanteren tegenover leraressen en meisjesleer -

lingen . Meisjes tonen hun ongenoegen in de klas
door passief te zijn . Zij richten hun conflicten
meer tegen zichzelf . Meisjes krijgen kritiek op fa-

len, jongens op storen . Meisjes tonen zich afhan -
kelijker van persoonsgebonden bevestiging en

leren snel zich te onderschikken en aan te passen .

Ve rschill en tusse n meisjes en jonge n s

Op hun kleuterleeftijd tonen meisjes en jongens
zich even intelligent . Op de lagere school blijken
meisjes betere resultaten te boeken voor lezen en
rekenen. Daarna gaan meisjes achteruit in presta-
ties in de exacte vakken . Voor de zo aan mannen
gekoppelde exacte vakken hebben veel meisjes
een soort angst waartegen in de Verenigde Staten
interessante therapeutische programma's bestaan .
In het algemeen blijken jongens en meisjes dát
gedrag te vertonen, dat van ze verwacht wordt
door hun opvoeders . Zo bereiden jongens zich
meer op een beroep voor en vertonen ze
meer belangstelling voor kennis. Meisjes hebben
vaak betere prestatieresultaten dan jongens . Krij-
gen zij prestatieproblemen dan definiëren ze zich-
zelf als dom en geven presteren eerder op . Hun
opvoeders vinden dat normaal . Een meisje hoeft
toch niet haar hele leven de eigen kost te verdie-
nen? Zij zal wel trouwen en huisvrouw en moe-
der worden .
Jongens schatten hun eigen prestaties realisti-
scher in . Ook schrijven zij falen toe aan omstan-
digheden . Een meisje ziet een goede prestatie va-
ker als toeval en een slechte prestatie als blijk van
gebrek aan capaciteiten .
In een onderzoekje van Schultz naar de houding
van leerlingen bleken in de basisschool meer da n
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driekwart van de meisjes en jongens liever een
jongen te willen zijn dan een meisje . Meisjes heb-
ben immers minder vrijheid, moeten het huis-
houden doen, kinderen krijgen, er mooi en ver-
zorgd uitzien en overmacht van mannen verdra-
gen, vinden zij . Meisjes die Schultz vroeg te ver-
tellen welke beroep ze zich later wensen, noem-
den allemaal typische vrouwenberoepen . Wel
bleek dat ze dat beroep niet als een realiteit voor
later zagen . Bij de beschrijving van een dag als ze
35 jaar oud zijn komt dat beroep bijna niet meer
voor . Ze noemden daar alleen werk dat met het
huishouden te combineren is .
Tot zover de inhoud van het boek .

Leeswinst

Bij het lezen was ik dikwijls getroffen . De vele
onderzoeksgegevens over socialisatie van meisjes
gaven me de vreugde van herkenning : ja, zo ben
ik ook opgevoed en dat is dan misschien wel
typisch voor een meisje . Als lerares boeide deze
lectuur me nog meer . Van zo veel kanten belicht
Schultz de schoolse socialisatie . Vooral de kwes-
tie van het verborgen leerplan : hoe doen onder-
wijsgevenden (ongemerkt) tegen jongens en meis-
jes en wat leren die jongens en meisjes daarvan?

Ook ik gaf onrustige jongens extra aandacht, ook
ik keek in een groep studenten eerst de jongens
aan als ik een moeilijke vraag gesteld had, ook ik
vroeg een meisje wat we de vorige keer ook weer
hadden afgesproken. Veel meisjes onder mijn
leerlingen en studenten zijn erg onzeker over
eigen capaciteiten, en wat een last heb ik daar
ook niet van (gehad?) !

Bezwaren

Het boek staat zo boordevol informatie uit
onderzoekjes waarover Schultz las en die ze zelf
deed, dat je niet altijd een grote lijn per hoofd -
stukje kunt vasthouden . Verder is dit boek mis -
schien voor een optim ist betreffende vrouwen -
emancipatie teleurstellend . De geslachtsgebonden
benadering van meisjes en jongens zit zo diep, er
spelen zo veel factoren mee! Waar moet je begin -
nen? Kun je wel iets doen in het onderwijs als de
totale buitenwereld in buu rt en gezin op dit punt
niet verande rt ?
Wat Schultz voor doel heeft met haar boek is me
niet helemaal duidelijk . Aan de ene kant stelt ze
dat de school het socialisatie -instrument is van de

maatschappij ; ook wat betreft de geslachtsgebon-
den vorming van meisjes en jongens . Een vorming
die in onze maatschappij belangrijk is, omdat het
gezin met de man als kostwinner, de vrouw als
verzorgster van man en kinderen, fundament is
binnen de economische structuur . Zo zou je den-
ken dat de school volgens Schultz niet in staat is
om aan de geslachtsgebonden arbeidsdeling en
machtsverhoudingen wat te veranderen . Aan de
andere kant voegt ze een rubriek 'voorstellen tot
verandering' toe, waaruit je kunt aflezen dat
Schultz de school toch enige rol in het teweeg-
brengen van maatschappelijke veranderingen toe-
denkt . Een gedachte die kritische werkers in het
onderwijs graag zullen vasthouden om in hun
eigen werk te kunnen blijven geloven .

Voor wi e

Elke leerkracht, vrouw en man, die kritisch wil
kijken naar het eigen handelen kan veel hebben
aan dit boek .

D. Schultz Ern Midchen is fast so gut wie ein
Junge;deel 1 : Sexismus in der Erziehung, /nier-
views, Berichte, Analysen. Berlin 1978.
Naast dit eerste deel bestaat deel 2 dat is samen-
gesteld door Schultz. Het bevat berichten van
leerlingen en leraressen over seksisme in de op-
voeding.

Noten

Ria Jaarsma Gelijke kansen? Over onderwijs voor
meisjes en vrouwen Amsterdam, Kohnstamm Insti -
tuut , 1979 .
P . Jungbluth Van traditionele meisjespedagogiek tot
roldoorbekend onderwijs Nijmegen , ITS, 1978 .
Dorian de Haan ' Met school meer mans? ' in : Moer
1979/3 .
D . Brouwer 'Seksisme in schoolboeken Nederlands :
Marie blijft breien ' in : Moer 1980/2 .
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VON-conferentie 198 2

Er komt weer een VON-conferentie in de tweede

helft van de voorjaarsvakan tie 1982 . Misschien

komen er wel twee of drie . In ieder geval wordt

het anders dan eerst : een beetje simpeler, een
beetje korter, een beetje duurder, maar vooral
ook : anders .
Eerst over dat anders .
We. wil len mensen bij elkaar brengen die e rvaring

hebben met ve rnieuwing van moedertaalonder -
wijs en mensen die nieuwsgierig zijn naar die er -

varingen . We zoeken dus geen theoretici die zeg -
gen hoe het zou kunnen . We zoeken groepen die
al een redelijke tijd met vallen en opstaan bezig

zijn met een beetje onderwijsvern ieuwing : de

buurt be trekken bij het onderwijs ; anderstaligen

integreren in de klas ; alfabetiseren ; een beetje

Freinet , een hapje Jena, een flardje Freire op een

verder gewone school .

Die mensen willen we in contac t brengen met an -

deren die wel 's iets zouden willen proberen ,

maar aan boeken weinig hebben, zich ook niet zo
verschrikkelijk origineel vinden, maar die zoeken

naar voorbeelden waarvan ze denken : `Dat zou ik

nou ook 's kunnen proberen , want als zij dat

kunnen, durf ik dat ook wel . ' Of misschien wel :

`Zie je wel, ik ben blijkbaar niet de enige die gek
is. Het kan dus wél . '

Mensen die praktisch bezig zijn, zijn lang niet al -

tijd in staat om hun ideeën en hun m an ier van

werken duidelijk te maken a an belangstellenden .

Daarom w il len we op de conferentie dan ook de

ervaringhebbers en de zoekenden begeleiders a an-

bieden die de duidelijkheid kunnen bevorderen
door te helpen bij het opzetten v an een program -

ma en door disc ussi es t e l e iden .
Het model voor de conferentie zal dus zijn :

Een aantal stromen van elk twintig tot dertig
deelnemers . Elke stroom is gewijd aan een aspect

van onderwijsvernieuwing . Binnen de stroom
werken praktijkinformanten en oplossingzoekers

m e t elkaar . Elke stroom krijgt een stroombegelei-

der die optreedt als katalisator en als discussielei -

der . Het resultaat van de conferentie zou moeten
zijn dat in ieder geval de oplossingzoekers nieuwe
ideeën gekregen hebben, waar ze mee uit de voe -

ten kunnen .
Nu waarom 't een beetje simpeler , korter en

duurder zal zijn . Tot nu toe hadden het ministe -

rie en de SLO geld bes c hikbaar voor een c onfe -
rentieoord waar we de honderden deelnemers

onderdak konden brengen . Dat geld is er niet

meer .
Dat betekent dat we zoeken naar goedkopere

c onferentieoorden . Die zijn simpeler d an Noord -

wijkerhout (geen eenpersoonskamers , eenvoudig

eten, misschien wel wat corvée) . Die hebben

meestal ook niet zoveel ruimte : dat kan beteke -

nen dat we twee of meer regionale conferenties
org an iseren . Geen subsidie betekent ook dat de
deelnemers meer moeten betalen dan vroeger : we

denken aan een gemiddelde v an f 110 ,- voor drie

dagen .
Als je bij het lezen van dit stukje een reactie hebt

voelen opkomen, laat die d an aan ons weten . Zou

je naar zo 'n conferentie toe willen? Zou je e rva -
ringen te bieden hebben? Wat voor oplossingen
voor wat voor problemen zoek je? Weet je een or-

ganisatie die wat kan bijdragen in de kosten? Dat
soort rea c ties willen we graag , vooral ook een ge -

woon briefkaartje met de mededeling dat je wel
zou w il len komen : dat verplicht je natuurlijk nog

tot niets .
Wij die de conferentie voorbereiden zijn : Reina

van Ballegooijen, Steven ten Brinke , Willem

Mooijman en Nico Salm .
Stuur je reacties a an : Willem Mooijm an, Jeruza -

l e m 6 , 6881 JJ Velp , t e l . 085 - 621090 .

Themadag Gerich t Schrijve n

Op 2 mei a .s . zal er in Zeist een themadag Ge-
richt Schrijven worden georganiseerd . Voor nade-
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re informatie kun je bellen of schrijven naar de
administratie .

Ledenvergadering zaterdag 16 mei te Zeis t

Op zaterdag 16 mei zal de VON vergaderen in de
gebouwen van de pedagogis che academie St .
Jozef, Kroostweg 149 , te Zeist , vanaf 10 .30 uur .
Voor een lunch z al ge z orgd worden . Ieder di e van
plan is te komen, wordt verzocht een kaartje met
naam, adres en telefoonnummer te sturen aan de
VON -administra tr ic e : Joke Mónnichmann, Du
Perronlaan 60 , 1422 CS Uithoorn . De deelnemers
die zich aanmelden ontvangen een uitvoerige uit -
nodiging.
De hoofdmoot van deze ledenvergadering zal be -
staan uit een thematisch gedeelte, waarin we voor
onze eigen onderwijsprakt ijk plannen maken
voor het volgend studiejaar op het gebied van
thematis c h werken . Daaraan voorafgaande zal in
het huishoudelijk gedeelte van de vergade ring de
nota `thematis ch onderwijs ' besproken worden
die in de z e Moer te vinden is . Om de bespreking
efficiënt te laten verlopen , zu ll en slechts s ch rif-
telijk ingediende amendementen in behandeling
genomen worden . Deze amendementen worden
eveneens bij de administratie ingewa cht . En wel
uiterlijk 27 april , zo snel mogelijk na het ver -
schijnen van dit nummer . (De verschijning van dit
nummer is door omstandigheden wat vertraagd . )

Programma ledenvergadering
10.30 uur Opening Huishoudelijk gedeelte
1 Verslag ledenvergadering 15 november

(Zie hiervoor Moer 1980/6, pag . 51 )
2 Mededelingen

o.a . over :
Activering van leden
Samenwerking met VON-België
Interko m
zorgbreedte in het onderwijs
integratie ko/l o
themadag Gericht Schrijven
VON-boeken
Taalunie
CEVO

nota emancipatorisch taalonderwijs
anderstaligenonderwijs
scholierenondersteuning
activiteiten anderstaligenonderwijs
komende ledenvergaderingen

3 Regionalisering

Bespreking van de plannen
4 Nieuwe conferentie s

Bespreking van de plannen
5 Financiën

Afrekening 1980 bespreken
6 Moer

Aan de hand van jaargang 1980 wordt het

redactiebeleid besproke n

7 Bestuurswijziging
Afscheid van Lidy Ott o
Aanstelling van Ria Milder en Gerrit Reitsma

8 Nota thematisch (taal)onderwij s
Bespreking van de nota aan de hand van de
schriftelijk ingediende amendementen .
Tevens vaststellen van de status van de nota :
discussienota damwel standpunténnota .

12 . 30 uur Lunch

1 3 .30 - 16 . 00 uur Th e matisch gedeelte
Afhankelijk van het aanbod van deelnemers zul -
len er werkgroepen geformeerd worden over het
onderwerp : `Hoe kan ik ervoor zorgen , dat ik het
komend leerjaar in mijn eigen praktijk iets doe
aan thematisch werken in de zin van de nota? '
In elke werkgroep z ijn deskundigen aanwezig , dat
w il zeggen mensen die al eerder t e maken hebben
gehad met thematisch werken . Bijvoorbeeld voor
het basisonderwijs de werkgroep `Vrek '.
Op z'n minst worden er afzonderlijke werkgroe -
pen geformeerd voor :
* basisonderwijs (eventueel gescheiden voor

kleuteronderwijs en lagere school )
* voortgezet onderwijs (eventueel gescheiden

voor lbo en het overige vo)
* opleidingsonderwijs (eventueel ges c heiden

voor ok/pa en nlo/univ .) .

De pedagogische academie St . Jo z ef is gem akke -
lijker bereikbaar dan je denkt . Zeker met d e bus
vanaf station Utrecht . Bussen richting Zeist , Rhe -
nen , Arnhem doen er maar één kwartier over . De
eerste halte in de gemeente Zeist heet Kroost -
weg . Dan ben je op de Utrechtseweg, 200 meter
na de afslag Amersfoort . Iets teruglopen naar de
richting vanwaar je kwam . Dan vind je de Kroos t-
weg . Die 100 m aflopen . Dan zie je a an de re ch -
terkant voor een groot te rrein een ingang van de
verz ekeringsmaats c happij PGGM . Die ingang in -
gaan ; uiteraard links aanhouden . Bij een parkeer -
plaats zie je een dubbele bru ine deur . Daar is het .
Met de auto is het even gemakkelijk . Vanui t
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Utrecht afslag Amersfoort links laten liggen . (De
eerste weg rechts hie rna is de Kroostweg , maar
die kun je met de auto niet meer in .) Bij het
tweede stop licht rechtsaf . Daarna bij de eerstvol -

gende gelegenheid weer rechtsaf . Dan doorrijden

op die Kroostweg tot je aan je linkerhand de in -

gang van de PGGM ziet liggen. Die inga an en

links aanhoudend doorrijden .
Vanuit Amersfoort steeds Utrecht a anhouden tot
je op de driespong Vollenhove komt . De rest is
hetzelfde als hierboven bij de routebeschrijving
vanuit Utrecht staat .
Vanuit Driebergen is het wat ingewikkelder . Heel

Zeist doorrijden ric hting U trecht . Wanneer je uit -

eindelijk aan de linkerk an t een groot gebouw met

BVG in rode letters z iet, ga je linksaf (Kromme-

rijnlaan) . Dan de eerste rechts , ook weer een

stoplicht . Dan ben je op de Kroostweg , en zie je
aan je linkerhand na 300 meter een ing ang van de
PGGM . Die moet je in ; links aanhouden tot de
parkeerplaats .

Nogmaals : denk aan het sch ri ftelijk indienen van
amendementen !

VON -voorzitter

Peter Dekkers heeft een nieuw telefoonnummer :
03404 - 19179 . Wanneer je mee wil t werken aan
het schrijven van een nota over emanc ipatorisch
onderwijs, moet je dit nummer gebruiken .

Neo -Cocon

Er is een commissie, die conferenties-nieuwe-stijl
gaat voorbereiden : Reina van Ballegooijen, Ste-
ven ten Brinke, Willem Mooijman en Nico Salm
bereiden driedaagsen voor, die bestemd zijn voor
werkers in de praktijk .
Zij zijn van plan de werkwijzen van scholen te la-
ten zien, die proberen hun taalonderwijs vonnig

te vernieuwen . Uit een analyse en evaluatie van
praktijkcases zal gewerkt worden aan veranderin-
gen in de eigen praktijk .
De helft van je crocus- (carnavals-)vakantie van
volgend jaar is dus al weer zinvol gevuld . Let
goed op de komende Moeren . En bezoek de le-
denvergadering van 16 mei te Zeist . Dan kom je
meer te weten .

Amersfoo r t

d K.. .. .F
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sF/

N

(9• Q

`?o

Regionalisering

In afwachting van zijn definitieve benoeming als
bestuurslid (in de vergadering van 16 mei) is
Gerrit Reitsma vast begonnen aan een groot-
scheepse poging tot regionalisering van VON-acti-

viteiten . Daar is om allerlei redenen behoefte aan .
Laat van je belangstelling blijken door strookjes
van de gele folder `Actief in de VON' in te vullen
en op te sturen aan Ria Milder, Pr . Hendrikstraat
36, 1901 Castricum . (Die gele folder zat in het
vorige nummer! )

Bestuursaanvulling

In de ledenvergadering van mei zal Lidy Otto af-
scheid nemen van het VON-bestuur . Als nieuwe
bestuursleden stelt het bestuur voor : Ria Milder
(secretariaat) en Gerrit Reitsma (regionalisering) .
Nog steeds kan het bestuur evenwel aanvulling
gebruiken . Vul het strookje in de folder `Actief
in de VON' (vorige nummer) in en stuur het op .
Tenminste als je ook wat zou voelen voor een
sollicitatie .
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Dyslexie

Voor ouders van dyslectische kinderen bestaat er
een Landelijke Vereniging van Ouders van kinde-
ren met Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden `De
Pijler' . Zij geven een kwartaalblad uit .
Adres : Landelijk Bureau, Postbus 146, 1970 AC
IJmuiden, tel . 02550 - 30599.

Vers lag van de anderstaligendag van 7 februari te
Dordrecht

Opkomst van deze dag ca 40 mensen, voorname -
lijk uit de vliegende b rigade van Dordrecht . Dit
zijn meestal part-timers die zich van school tot
s chool spoeden en daar buitenlandse kinderen, al
dan niet in de groep , opvangen .
We begonnen met een twee-culturenspel, waarbij
de bedoeling was het zich vreemd voelen zelf on -
dergaan . Er was een 'aardige' sociale cultuur en
één die zeer prestatiegericht was , kaartjes krijgen
basta .

Na een p rima broodjes-soep -lun ch volgden we

bij Annelies Dekkers een creatief-schrijven- les .
Zeer leerrijk voor ons, maar voor anderstaligen
pas leerrijk als ook zij het Nederlands redelijk
kennen . Jan van Wijk vertelde hoe het Amster -
damse ABC (de begeleidingsdienst) werkte met
en vooral voor buitenlandse kinderen. Hierbij was
het jammer dat er een duidelijke kloof bleef be -
staan tussen Amsterdam en Dordrecht , omdat

Amsterdam de scholen had geadviseerd de boven-
tallige leerkrachten voor buitenlandse kinderen te
gebruiken voor klassiverkleining . De meesten van
ons leidden daaruit af dat Amsterdam nog meer
buitenlandse kinderen had en heeft dan Dor-
drecht . Hierdoor konden praktische vragen als
`moet ik de kinderen apart of in de groep op-
vangen?' onbeantwoord blijven . Ook hoorde ik
geen antwoord of discussie over de vraag `hoe
begin ik met onaanspreekbare kinderen? '
Al met al werd iedereen nog een keer gedrukt op
de moeilijke positie van deze vorm van onderwijs
en de mensen die dit uitvoeren .
Een aantal mensen verklaarde zich bereid om al
dan niet in werkgroepverband zich dieper met
deze stof bezig te houden . Dit verslag met de na-
men van een aantal contact-mensen wordt aan
alle deelnemers gezonden .

Noortje Noote r

Taaldrukwerkplaats

Wij zijn bezig een taaldrukwerkplaats op te zet-

ten, waarmee we in september willen starten op
de basisscholen in Friesland .
Wij zoeken nog een vierde persoon, die vanuit
zijn/haar ervaring in het werken met taalexpressie
hieraan mee wil doen .
Celia Noordegraaf, le Compagnonsweg 16,
8415 AC Bontebok, tel . 05135 - 1862 .

Am e ndementen op deze nota sch riftelijk indie-
nen bij:

Gerrit Reitsma
M . Emantslaan 7
9721 TK Groningen
tel . 050 - 25449 7

Doe he t wel voor 27 april !
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STANDPUNTENNOTA
TH EMA T I SCH O ND ER WIJ S (TO )

To , waarom?

Uitgangspunten
De uitgangspunten van to zijn :
- leerinhouden worden gekozen op basis van
een analyse van de maatschappelijke verhoudin -
gen en van de positie daarin v an de leerlingen
waarmee je werkt ;
- leerlingen moeten de mogelijkheid hebben er-
varingen, ideeën, problemen, interesses in te
brengen, zodat zij invloed hebben op inhoud ,

doel en vorm van de lessen .

Tussen deze beide uitg angspunten bestaat een
spanningsrelatie . Bij een te grote nadruk op het
eerste ben je als onderwijsgevende maatgevend
voor de te maken keuzen . Je geeft dan les `over
de hoofden van je leerlingen' . Te eenzijdige na-
druk op het tweede houdt in dat je als onderwijs -
gevende eigen veran twoordelijkheid ontkent . Het
kan schijnbaar `alle kanten op' met de onderwijs -
gevende als oncon troleerbare, `neutrale ' waarne -
mer.
Bij to streef je naar een synthese tussen beide uit -
gangspunten en dus tussen een geleid en een be -
ge leid leerproc e s .

Inhoud
Bij to ligt de nadruk nie t op het selecteren van
over te dragen (vak -)kennis en (vak -)vaardighe -

den . Het gaat bij to op de eerste plaats om het
kiezen van voor onderwijsgevende én leerlingen
maatschappelijk relevante leerinhouden en -doe-
len, om :
`leerinhouden ontleend aan de relatie tussen de
maatschappelijke verhoudingen en de eigen e rva-

ringen, problemen , positie en toekomstige positie

van de leerlingen ; ge richt op het innemen van
standpunten daarin en op het ontdekken en ver-

groten van handelingsmogelijkheden . '

Doel
Onze opvatting gaat uit van een analyse waarin

belangentegenstellingen en -conflicten belangrijke

maatschappelijke gegevens z ijn . Het doel laat zich
dan als volgt realiseren .
Doel van to is dat leerlingen leren :
`hun belangen en die van anderen te onderken -
nen, om bij belangentegenstellingen, -conflicten
positie te kunnen kiezen om van daaruit even -

tueel te kunnen h andelen (weerbaarheid) . '
Weerbaarheid houdt in dat leerlingen zélf, ook in
de onderwijsleersituatie, moeten kunnen denken,
oordelen en doen . Bij to ga je uit van de erken -
ning van de leer li ng als 'lerend subject ' en wordt
hij/zij niet gezien als ` te onderwijzen object' .

Plaats
Naar uitgangspunten, inhoud en doel is to een
uitwerking van maatschappelijke vorming . Om de
plaats van maatschappelijke vorming en daarmee
van to, binnen het onderwijs wat nader te schet-
sen, maken we een onderscheid in componenten
die een gelijkwaardige plaats in de onderwijsleer-
situatie moeten hebben :
- de overdrachtscomponent :

het overdragen van kennis en vaardigheden

aan de leerlingen
- de ontplooiingscomponent :

het bevorderen dat de leerlingen in henzelf
aanwezige individuele talenten en mogelijkhe-
den ontdekken en leren gebruiken

- de vormingscomponent :
het uitgaan van, aansluiten bij de situatie van
de leerlingen bij het kiezen van leerinhouden
en -doelen .

In theorie (de theorie van de algemene onderwijs-
doelen), is dat ook zo . Termen als `inzicht heb-
ben in', `ontplooien van' etc . komen steeds vaker
voor .
In de praktijk overheerst echter de overdrachts-
component . Door (of via) de onderwijsgevende
wordt (vak-)leerstof aangedragen, de leerlingen
nemen op en geven weer . Leren wordt, meer dan
nodig en wenselijk is, gereduceerd tot onderwe-
zen worden : voordoen-nadoen, voorzeggen-na-
zeggen, voorschrijven-naschrijven. De nadruk
ligt op de leerstof (dat deze leerinhouden in zich
draagt blijft veelal buiten beschouwing), die cur-

sorisch, vanuit de vakdiscipline is opgebouwd. Een
verwijzing naar gebruikswaarde of toepassings-
mogelijkheden buiten de school ontbreekt dik-
wijls en veel overdracht blijft steken in `schools
functioneel' onderricht : Je leert voor de school
(en de punten) en niet voor het leven .
Overigens is overdracht niet zonder meer af te
wijzen . `Goede' overdracht met een ook voor de
leerlingen geldende verwijzing naar buitenschool-
se gebruiksmogelijkheden en/of van voor de leer-
lingen interessante leerstof lijkt onontkoombaar,
bijvoorbeeld bij voor leerlingen nieuwe vakken
als vreemde talen, wiskunde en ten aanzien van
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nieuw aan te leren basisvaardigheden als aanvan-
kelijk lezen .
Is onderwijs 'met een accent op de overdrachts-
component sterk leerstofgericht, bij de ontplooi-
ingscomponent ligt de nadruk op de (individuele)
leerling . De rol van de onderwijsgevende is die
van begeleider . Hij/zij is vooral verantwoordelijk
voor het scheppen van een creatieve leeromgeving
en het aanbieden van creatieve hulpmiddelen en
mogelijkheden . Hoewel in onvoldoende mate,
heeft deze component zich in principe een plaats
verworven in het onderwijs, met name in de
expressievakken en bij de meer creatief gerichte
vakonderdelen .
Over de vormingscomponent, in de zin van maat-
schappelijke vorming, is in het voorafgaande al
het een en ander gezegd. To, dat inhoud en vorm
wil geven aan maatschappelijke vorming, legt de
nadruk op de leerling als maatschappelijk indivi-

du, het is maatschappijgericht én leerlinggericht .
To sluit overdracht niet uit maar in . Met dien ver-
stande dat het, door, leerinhouden en -doelen
rechtstreeks te legitimeren aan de leerlingen, het
eenzijdige overdrachtpatroon : leerstof -j leraar
-4 leerling doorbreekt . De leerling is ook infor-
mant in het leerproces .
Ook aspecten van ontplooiing maken deel uit van
to, tenslotte vraagt het denken over en handelen
in maatschappelijke situaties om het leren ken-
nen en ontwikkelen van eigen mogelijkheden .
Maatschappelijke vorming leidt in de school een
zo mogelijk nog marginaler bestaan dan ont-
plooiing . Pogingen om vakken en leergebieden als
Nederlands, maatschappijleer en wereldoriëntatie
meer thematisch in te vullen en pogingen om op
het lesrooster ruimte te maken voor to in zoge-
naamde thema- of projecturen verdienen dan ook
krachtige ondersteuning . Dergelijke pogingen ma-
ken het mogelijk dat maatschappelijke vorming
uiteindelijk de plaats krijgt die het o .i. toekomt .
Daartoe is nodig dat een dergelijke ondersteuning
praktijkgericht is, dat uitgegaan wordt van
schoolnabije leerplanontwikkeling en bovenal dat
de onderwijsgevende niet alleen gezien wordt als
uitvoerder, maar erkend wordt als leerplanont-
wikkelaar . To krijgt zijn concrete inhoud en
vorm pas vanuit de directe relatie onderwijs-
gevende-leerlingen .
De VON kan aan dit streven meewerken . We zul-
len hieronder aangeven waarom dat o .i . past in
het VON-beleid .

To en de VON

Om te illustreren dat het streven naar to in de
hier beschreven opvatting een onderdeel van het
VON-beleid kan/moet gaan worden, volgen hier
eerst een drietal citaten uit de `Herschreven Be-
leidsnota VON 1980 t/m 1983' :

1
`l . l . Onze maatschappijvisie
Onze leden hebben niet één gemeenschappelijke
en s trakomlijnde maatschappijvisie . Sommigen
denken sys teemkri ti sc h over de bes taande maat -
schappijstructuur ; anderen accepteren het be-
staande stelsel . Maar wat alle VONners bindt , is,
dat de vereniging onderd rukking bestrijdt, in on -
derwijs en maatschappij .
In de VON wordt dit soort onderw ijs door som -
migen "emancipatoris c h" genoemd. In de meest
oorspronkelijke betekenis betekent "emancipato -
risch" onderwijs : onderwijs gericht op het aan-
brengen van kennis en vaardigheden om de (kapi -
talistische) maats c happij te onthullen en te ver -
anderen . . . '

2
`1 .2 . Onze visie op opvoeding
Twee belangrijke stromingen in het denken over
opvoeding en onderwijs zijn in de VON herken-
baar : de marxistische en de humanistische opvat-
tingen . De marxistische zijn te vinden in de
emancipatorische tendenzen van de VON . De hu-
manistische in het verzet tegen taboes en geweld .
De stromingen hebben gemeenschappelijk, dat ze
meewerken aan de bevrijding van allerlei soorten
onderdrukking: De marxistische richting mikt
vooral op maatschappelijke bevrijding ; de huma-
nistische op individuele bevrijding . . . '

3
`2 .2 . Thematisch onderwij s
We schreven al dat de VON geen genoegen k an
nemen met louter curso risch opgezet moedertaal -
onderwijs . Cursorisch moedertaalonderwijs gaat
niet uit van een geëxpliciteerde visie op de maat -
schappij : taalvaardigheid wordt los van de werke -
lijke situatie van de leerlingen gepresenteerd . Het
is doel op zich zelf geworden . Met dit soort on-
derwijs kan je geen weerbaarheidsdoelen berei -
ken .
De VON is daarentegen vóór thematisch (moe -
der- )taalonderwijs . In deze opvattingen moet het
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leren van taalvaardigheid in dien st s taan van in -
houd e lijk e onderwijsdoelen . . . '

In de terminologie van de beleidsnota, richt to
zich op `em ancipatorische' doelen (zie citaat 1),
gedacht vanuit wat in citaat 2 de 'marxistische
richting ' 2 heet, en vraagt het van de onderwijs -

gevende een `geëxp liciteerde visie op de maat-

schappij ' (citaat 3) .

To gaat uit van drie imperatieven die des VONs

zijn :
- onderwijs moet gebaseerd zijn op een duidelij -

ke maatschappijvisi e
- onderwijs moet maatschappijgericht zijn
- onderwijs moet leerlinggericht zijn .

Genoeg theoretisch gepraat nu . Het is de hoogste
tijd onze opvattingen over to wat meer te concre -

tiseren .
- Voor welke keuzen kom je te staan als je the -

mati sch wilt werk e n ?
- Hoe kan je daar vorm aan geven ?

Deze en dergelijke vragen willen we in het vol-

gende aan de orde stellen .

To , hoe gaat dat ?

In het kernbegrip thema als : noemer voor een
voor de leerlingen belangrijke en herkenbare les-
inhoud, komen de eerder genoemde uitgangspun-
ten terug .
Te kiezen thema's moeten voldoen aan twee cri-
teria :
1 het is een onderwerp dat je in het belang vindt
van de leerlingen en dat een duidelijke relatie
heeft met de huidige en/of toekomstige situatie
van die leerlingen ;
2 het is een onderwerp dat je leerlingen (kunnen
gaan) herkennen als belangrijk voor henzelf .

Een zinvol thema is een thema waarvan in de les-
situatie is gebleken dat het ook volgens je leerlin-
gen aan het tweede criterium voldoet .
Zinvol staat hier voor : de leerlingen vinden het

zinnig en/of de leerlingen hebben er zin in . Het

is, binnen het kader van to, te vergelijken met
normaal functioneel .
Bij het kiezen, verantwoorden en uitwerken van
thema's in lessen ga je uit van de richtvraag :
`waarom moeten/willen/kunnen deze leerlingen
wat, waartoe en hoe leren? '
Een thematische lessenserie is een zo goed moge-

lijk an twoord op de z e vraag. In het zoeken naar
dat antwoord zijn een aan tal `stappen' te onder -

scheiden . Deze `stappen' zijn zowel te gebruiken
bij het opzetten van lessen als bij het evalueren
daarvan .

`Stapp en ' bij h et kie zen en verantwoorden van

th e ma 's

Kiezen en veran twoorden door de onderwijs -
gevende voor de leerlingen
Bij het veran twoorden van een keuze met behulp
van het eerst e criterium zijn de volgende vragen
van belang :
- om welke doelgroep gaat het?

('deze leerlingen')
- `wat ' vind ik voor hen van belang?

(welke inhouden kies ik? )
- `waarom'vind ik dat eigenlijk?

(wat z ijn mijn redenen daarvoor ?
hebben/krijgen de leerlingen ermee t e ma -
ken? )

Het antwoord op deze vragen levert meestal nog
geen concrete, herkenbare thema 's op, maar eer -
der themagebieden (verzamelnaam voor mogelij -

ke thema's) .
Bij het tweede criterium voor themakeuze ligt de

nadruk op concreetheid, herkenbaarheid . Dit

speelt een bel angrijke rol bij het onderscheiden
van mogelijke thema's binnen een themagebied
en vervolgens bij het kiezen van één daarvan . Bij
deze stap staat inperking cen traal . Inperking naar
een voor de leerlingen herkenbare, concrete les -
inhoud.
Je wilt met thema's aansluiten bij (respectievelijk
uitgaan van) de maatschappelijke situatie v an de
leerlingen .
Daarom vraag je je af : hoe hebben/krijgen mijn
leerlingen met dit themagebied te maken?3

Steunvragen daarbij zijn :
a met be trekking tot `deze leerlingen' :

- wat weten de leerlingen er al van ?
- welke meningen hebben ze al wel/niet? Op

basis van welke informatie ?

- waar handelen ze al wel/niet? Op basis van
welke mening en informatie ?

b met be trekking tot mogelijke doelen (`waar -

toe') :
- wat moeten/w illen/kunnen ze er nog meer
van weten ?
- welke (aanvullende) informatie en menings -
vorming is nod ig om `beter ' te handelen?
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Het is nu mogelijk een lijstje van mogelijke th e-
ma's te maken (bijvoorbeeld uit het themage -
bied ` w onen ' :
- woningnood, wat heb je daarmee te maken?
- krakers, wat willen die eigenlijk ?
- zelfstandig wonen, wat vind ik daa rvan?
- een kamer, hoe kom ik daaraan ?
Uit di e mogelijke thema's kies je één them a dat
in de lessenserie centraal staat . Die keuze probeer
je te verantwoorden Goor deze leerlingen vind ik
dit thema het meest van belang, omdat . . . ') .
Na de voorgaande stappen is het mogelijk, voor
zover dat nog niet gebeurd is , een concrete noe -
mer voor het thema te vinden en een werkdo e l -
st e lling te formuleren .
De noemer van het thema moet staan voor een,
ook voor de leerling, samenhangend geheel, waar -
onder de lessenserie is samen te vatten . De werk -
doelstellingen worden vooral gezocht op het ge -
bied van meningsvorm ing ('confronteren met ') en
leren handelen ('toerusten tot') .
De begrippen `confronteren met' en `toerusten
tot' ontlenen wij aan de volgende indeling in
doelstellingsgebieden . ° Deze indeling is een
bruikbaar hulpmiddel gebleken bij het formule -
ren van (werk)doelstellingen .
Doelstellingsgebieden :
- confronteren met :

hieronde r vall en doe ls tellingen d ie t e mak e n
hebben met gefundeerde oordeels - en me -
ningsvorming door de leerlingen . Vereiste
daarbij is, dat de leerlingen daar zélf mee bezig
zijn ;

- toerusten tot :
hieronder vallen doelstellingen die te maken
hebben met het vergroten van handelingsmo -
gelijkheden van de l eerlingen in voor hén be-
langrijke situaties ;

- inleiden in :
hieronder vallen doelstellingen die te maken
hebben met het overdragen van kennis en
vaardigheden a an de leerlingen .

Voor de goede orde wijzen wij erop, dat de doel -
stéllingsgebieden `confronteren met' en `toerus -
ten tot' overdracht van kennis en vaardigheden
niet uitsluiten maar insluiten . In tegenstelling tot
`inleiden in ' is die overdracht hier echter geen
doel op zich .
Met het benoemen van thema en werkdoelstelling
eindigt de verantwoording van je themakeuze . Of
je vooronderstellingen met be trekking tot de leer -
lingen én je motieven bij de themakeuze juist ,

respectievelijk overtuigend zijn, blijkt pas bij de
uitvoering v an de lessen . Met andere woorden : bij
de beantwoording van de vraag `is het een zinvol
thema?' zijn de leerlingen direct be trokken .

Kiezen en verantwoorden door de leraar met de
leerlinge n
In het voorgaande lag de nadruk bij de keuzen
die gemaakt worden op de onderwijsgevende . Die
keuzen gaan vooraf aan de uitvoering van de les-
senserie . Onderdeel van de lessen is dan het na-
gaan of je vooronderstellingen kloppen en of je
ten opzichte van je leerlingen de `bewijslast' van
je keuzemotieven kunt dragen .
Het is echter ook mogelijk, en vaak aan te bevelen,
de leerlingen directer te betrekken bij de `stap-
pen' die gezet moeten worden om van themage-
bied via mogelijke thema's tot een zinvol thema
te komen .
Je kiest en verantwoordt dan een themagebied en
raadpleegt vervolgens de leerlingen om met hen
te komen tot het vaststellen van een zinvol thema
en een precisering van de doelstelling .
De stappen die je zet, maar nu mét de leerlingen
en tijdens de les, zijn vergelijkbaar met de eerder-
beschreven stappen .
Het aandeel van de leerlingen bij het kiezen van
een (zinvol) thema kan variëren ,
van minimaal : de leerlingen kiezen één thema uit
het lijstje van mogelijke thema's binnen het geko-
zen themagebied
tot maximaal : je 'onderzoekt' met je leerlingen
het themagebied op mogelijke thema's en kiest
met je leerlingen voor één daarvan .
Voor een dergelijke werkwijze kies je :
als je leerlingen al bij de themakeuze een duide-
lijke produktieve rol wilt laten spelen ,
en ben je genoodzaakt te kiezen :
als je een bepaald themagebied aan de orde wilt
stellen, maar het je aan informatie ontbreekt over
je leerlingen om verantwoord een thema te
kunnen kiezen .
Een nog directere manier om je leerlingen te be-
trekken bij inhoudelijke keuzen is het werken
met zogenaamde kaders . Kaders zijn korte, preg-
nante karakteristieken, die een algemene verwij-
zing geven naar (conflict)situaties waarin leerlin-
gen (kunnen gaan) verkeren, en die vaak emotio-
neel geladen zijn .
Voorbeelden van kaders zijn :
- je moet iets, maar je wilt het nie t
- wij hadden gelijk, maar we kregen het niet .
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Eventueel kan een dergelijk kader nog worden
ingeperkt door :
- het aangeven van een plaats (op school, thuis

op je werk )
en/of
- het aangeven van een verhouding tussen de be-

trokkenen (van je klas, van een leraar) .

De bedoeling is, dat je leerlingen een dergelijk ka-
der `invullen' vanuit hun ervaringen/belevingswe-
reld, en een concrete, herkenbare situatie be-
schrijven, of laten zien, waarbij het kader als
richtlijn dient .
De door de leerlingen aangegeven situaties kun-
nen vervolgens leiden tot mogelijke thema's waar-
uit er één gekozen wordt .
Naast de eerder genoemde motieven om leerlin-
gen bij de themakeuze te betrekken, geldt bij het
werken met kaders als extra motief :
je kunt met behulp van kaders de (verwachte) er-
varingen van leerlingen direct betrekken bij de
themakeuze . Immers, je `gaat hier uit van de si-

tuatie van de leerlingen, terwijl er bij de eerder
beschreven mogelijkheden eerder sprake was van
'aansluiten bij' die situatie .
Het zal duidelijk zijn, dat werken met kaders niet
iets is dat je `er zomaar eens even tussendoor
doet'. Vooral hierbij is een aantal voorwaarden
zeer belangrijk :
- zowel jij als je leerlingen moeten er aan ge-

wend raken, dat wil zeggen dat er enige op-
bouw aan voorafgegaan moet zijn ;

- de sfeer in de klas moet zich ertoe lenen, er
moet een zekere mate van vertrouwen zijn tus-
sen jou en je leerlingen, en tussen leerlingen
onderling ;

- er moeten mogelijkheden zijn om van vooraf
vastgestelde, voorgestructureerde lesprogram-
ma's af te kunnen wijken .

`Stappen' bij de opzet en uitwerking van een
theoretische !essenserie
Uit het voorafgaande zal duidelijk geworden zijn,

dat de leerlingen indirect of direct betrokken zijn
bij de keuze van inhouden . Zij zijn dus een be-

langrijke bron van informatie .
Als je het thema vooraf gekozen hebt, informe-
ren zij jou over je vooronderstellingen en motie-
ven met betrekking tot de themakeuze . Kies je
thema's met de leerlingen dan is hun informatie
direct mede-bepalend voor de themakeuze .
Bij de opzet en uitwerking van een !essenserie

moet dan ook in beide gevallen ruimte zijn voor

de leerlingen als `informant' .
De opzet en uitwerking worden ook beïnvloed
door je keuze voor een werkdoelstelling binnen

een doelstellingsgebied . Om dit alles mogelijk te
maken onderscheiden we in een lessenserie een
drietal fasen .

Fasen in een lessenserie :
Introductie :
het aanbieden en verantwoorden van het thema

door de onderwijsgevende respectievelijk het
komen tot een themakeuze met de leerlingen .

Vragen die in deze fase centraal staan zijn :

- waarover gaat het in de komende lessenserie?
- waarom gaat het daarover?
- wat weten de leerlingen al?
- welk oordeel hebben de leerlingen al?
- hoe handelen de leerlingen al ?
- is het thema concreet herkenbaar?
- welke aanvullende informatie is nodig en hoe

kom je daaraan?
Verweving/verwerking : het werken aan het

thema.
Vragen bij deze fase zijn :
- het verzamelen van aanvullende informatie

(verwerven), wie doen dat ?
hoe gaat dat ?

- hoe maak je je die informatie eigen (verwer-
ven/verwerken)

- wat zijn de consequenties van de informatie?
(verwerken) .

De afsluiting : het afronden van het thema (toet-
sen evalueren) .
Vragen hierbij zijn :
- in welke mate is de doelstelling bereikt? (be-

oordelen, toetsen) .
- wat vonden de leerlingen ervan? (waarderen,

evalueren )
- wat vond de leraar ervan? (waarderen, evalue-

ren) .
NB De evaluatie door de leerlingen is in feite de
laatste gelegenheid om erachter te komen of het
om een voor de leerlingen zinvol thema ging .
Vooral als bij de introductie de vraag naar de zin-
volheid van het thema niet zo uit de verf kwam,
levert de leerlingenevaluatie belangrijke gegevens .

De invloed van doelstellingenkeuzen op de ver-
schillende fasen
Al eerder gaven wij een indeling in de doélstel -

lingsgebieden `confronteren met' , `toerusten tot'

en ` inleiden in' .
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De keuze voor (een werkdoelstelling binnen) één

van deze gebieden is van invloed op aard en func-
tie van de verschillende fasen in een lessenserie .
Hieronder geven we aan welke consequenties dat
heeft . We beginnen met `inleiden in' als - in feite
- meest gepraktiseerd doelstellingsgebied in de
school . Bij to zul je je doelstellingen echter in de
eerste plaats zoeken bij `confronteren met' en
`toerusten tot' .
Bij `inleiden in' gaat het erom een verondersteld
informatietekort bij de leerlingen aan te vullen .
Vaak blijft de introductie hier beperkt tot het
aangeven waar (bijvoorbeeld in het schoolboek)
verder wordt gegaan, daarna gaan de volgende fa-
sen in : instructie, uitleg, oefening, enz .
Bij een `beter soort inleiden in' zal de introductie
dienen om het probleem te stellen en/of de inte-
resse van de leerlingen voor het onderwerp te
wekken. Ook zal je proberen te `onderzoeken`
wat leerlingen al van het onderwerp weten .
De verwerving/verwerkingsfase dient om de infor-
matie zo toegankelijk mogelijk te maken, zodat
de leerlingen die in zich op kunnen nemen .
Bij de afsluiting ligt de nadruk op de reproduktie
door de leerlingen van de opgenomen informatie .
Evaluatie door de leerlingen blijft meestal achter-
wege, doch zou onder andere kunnen dienen om
te achterhalen of het over volgens de leerlingen
zinvolle informatie is gegaan. De leraar is hier de
bron en/of doorgever van informatie, de leerlin-
gen nemen op en geven weer; hun aandeel is 're-
produktief' .
Bij `confronteren met' gaat het om gefundeerde
meningsvorming door de leerlingen .
De introductie is hier mede bedoeld om te ach-
terhalen of de leerlingen rond het betreffende
thema een mening hebben en zo ja, op welke in-
formatie dat oordeel berust .
De verwerving/verwerking is ook hier bedoeld om
informatie op te nemen, echter de consequenties
zijn hier anders :

- de nadruk zal meer liggen op actieve informa-
tieverwerking door de leerlinge n

- de verwerkte informatie dient om argumenten
aan te ontlenen om respectievelijk :
a . je een oordeel te vormen
b. je oordeel te herzie n
c . je oordeel gefundeerd te handhaven .

De afsluiting heeft nu een andere functie . Bij de
toets gaat het erom te achterhalen of de leerlin-
gen nu een gefundeerder standpunt innemen en
of de `nieuwe' informatie daarbij betrokken

wordt .
De evaluat i e is hier van meer belang omdat bij
` confron teren met ' de rol van de leerlin gen groter
i s en hun waardering van de less en c onsequenties
moet hebb e n . De leerlingen hebben hier een be -
langrijke rol als informant en zij hebben een `pro -
duktief ' aandeel in informatieverwerv ing en -ver-
werking.
Bij `toerust e n to t ' gaat het om het `be ter' hande -
len in situatie s waarin de leerlingen (komen te)
verkeren .
De introductie is hier onder meer b edoeld om te
` onderroeken ' in welke concrete , herkenbare
handeling ss ituatie s de leerlingen ( gaan) verkeren ,
hoe ze daarin (ga an) optreden , en op basis van
welke informatie en m e ningen ze dat ( gaan)
doen .
De verwerving/verwerking is hier bedoeld om te
z oeken naar meer effec tieve handelingsalt e rnati e-
ven en om die te oefe nen . Hierbij speelt informa -
tie (wat zijn alte rna ti e ven) en mening svorming
(w elke alternatieven zijn effectief) een rol .
B ij de toets in de afsluiting moet duidelijk wor -
den of de leerlingen nu do eltreffender kunnen
handelen in vergelijkbare situati e s .
Met betrekking tot de evaluatie door de le erlin -
gen geldt hetzelfde als bij `c onfronteren met ' .
Ook hier geldt dat de leerlingen ten aanz ien van
de informatie die in de lessen serie wordt behan-
deld geen . `reproduktieve' muureen 'produktieve'
func t ie hebben .

Hoewel to pas werkelijk vorm en inhoud krijgt in
de concrete lespraktijk, hopen we dat het boven -
staande ertoe heeft bijgedragen dat je je een
beeld hebt kunnen vormen van de hier gepresen-
teerde opvatting van to .
In de volgende twee paragrafen kunnen we d an
aangeven hoe to zich verhoudt tot allerlei `ver -
nieuwingstermen' en wat meer ingaan op de moe-
dertaalaspe cten van to .

To , weer een nieuwe term?

Vakkenintegratie, projectonderwijs , themage richt
onderwijs, belangstellingskernen, normaal func -
tioneel, thematisch onderwijs . . .
Een nog l angere lijst van termen en begrippen die
je op het moment in het onderwijs kunt tegenko -
men is op te stellen .
Deze termen en begrippen hebben gemeen dat ze
een reactie zijn op een star, vanuit één vakspecia-
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lisme gedacht, eenzijdig overdrachtspatroon . Ver -

warrend bij deze en dergelijke begrippen is dat ze
vaak vaag gedefinieerd z ijn en aldus een vlag vor -

men die een sterk verschillende lading dekt . We

doen hier een - globale - poging om aan te ge-
ven hoe onze opvatting van to zich verhoudt tot

genoemde begrippen . Daarbij gaan we uit van de

volgende motie ven di e een rol kunnen hebben g e-
speeld bij de doorbreking van het geijkte pa-
troon :
- didactische motieven :

De opdeling in vakken geeft de leerlingen een
verbrokkeld beeld van de leerstof . Meer sa -
menhang in de leerstof verhoogt de motivatie .

- inspraakmotieven :
De leerling moet zeggenschap hebben in de
keuze van leerinhouden, -stof, -doelen en/o f

-proces.
politieke motieven :
De keuzen worden gelegitimeerd aan de maat -

schappelijke positie van de leerlingen . Leerin-

houden moeten maatschappelijk relev ant zijn .

psychologische motieven :

De leerling moet de gelegenheid krijgen zich -

zelf te ontdekken . Het leeraanbod moet aan-
sluiten bij zijn/haar individuele ontwikkelings -

patroon.
Onder de naam projectonderwijs vind je uiter-
sten die wellicht illustratief zijn . Soms staat pro-
ject voor een andere rangschikking van de geijkte
leerstof. Er wordt een onderwerp gekozen waar-
aan de leerstof, afkomstig uit verschillende vak-
ken (integratie) wordt `opgehangen'. Rond het
onderwerp `Water' wordt bijvoorbeeld bij Neder-
lands gewerkt aan spreekwoorden met het woord
water erin, bij natuurkunde komen de sluizen aan
de orde en bij rekenen wordt gewerkt aan het be-
rekenen van inhouden. Een dergelijke opvatting
van projectonderwijs is te vergelijken met : the-

magericht onderwijs en onderwijs rond belang-

stellingskernen .
Bij deze vorm van projectonderwijs overheersen

didactische motieven . Men doet aan vakkeninte-

gratie, noemt dat eenproject en hoopt op een be-
ter leereffect doordat zaken met elkaar in ver-
band worden gebracht . Overigens kan het voor-
beeld, hoewel aan de praktijk ontleend, gemakke-
lijk vervangen worden door betere, waarbij meer
is nagedacht over de onderwerpskeuze en waar is
gezocht naar duidelijker integratiemomenten .
Een ander uiterste is een vorm van projectonder-
wijs waarbij het accent ligt op wat wel heet `zelf-

ontdekkend leren' . Vooraf wordt nauwelijks iets

vastgelegd . Groepjes leerlingen bepalen zelf vorm,
inhoud en structuur van hun projectwerk . De on-
derwijsgevende verleent desgevraagd assistentie,
hij/zij probeert ongevraagd ingrijpen zoveel mo-
gelijk te vermijden. Hier ligt de nadruk op in-
spraakmotieven en psychologische motieven .

Wanneer naast inspraakmotieven, politieke
motieven een rol gaan spelen is een vorm van pro-
jectonderwijs denkbaar die thematisch genoemd
kan worden volgens de door ons hiervoor ge-
schetste opvatting. Vakkenintegratie is dan geen

doel maar middel . Kennis en vaardigheden ont-
leend aan de schoolvakken komen aan de orde als
ze een bijdrage kunnen leveren aan het inhoude-
lijke doel van een dergelijk project en niet omdat
ze op zichzelf belangrijk zijn . Bij een thematisch

project zal de onderwijsgevende niet, zoals in het
tweede uiterste werd aangegeven, afwachten tot
`er wat uitkomt' . Zoals we al eerder schreven is
hij/zij (liefst mede-)verantwoordelijk voor de te
bereiken inhoudelijke doelen en zal dus bij een
thematisch project zijn haar weg zoeken in de
spanningsrelatie tussen geleid en begeleid leer-

proces .
Het begrip normaal functioneel is van een andere
orde dan de andere genoemde termen en begrip-
pen . Het gaat daarbij meer om een principe, een
kwaliteitscriterium voor onderwijs . Bij dat crite-
rium wordt de nadruk gelegd op inspraakmotie-
ven. Het oordeel van de leerlingen over de prak-
tische bruikbaarheid en/of interessantheid van
het onderwezene is bepalend voor de kwaliteit .
Het begrip zinvol zoals dat bij to werd genoemd
lijkt ons vergelijkbaar, maar dan binnen de con-
text van to, met het criterium van normale func-

tionaliteit.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de term

thematisch . Thematisch lijkt zo langzamerhand
een modieus begrip te worden . Leerboeken, leer-
stofpakketten, tijdschriften, noemen zich thema-
tisch omdat dat beter verkoopt, het is immers
modern . Vaak komt het er op neer, dat de leer-
stof is gerangschikt rond een aantal centrale on-
derwerpen die volgens onze criteria geen thema
genoemd kunnen worden . Het gaat dan meestal
om `schijnthematisch' materiaal . Echt thematisch

onderwijs kan, althans in de hier gepresenteerde
opvatting, alleen tot stand komen in de onder-
wijspraktijk, in directe relatie met de leerlingen .
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To en moedertaal

Een claim vanuit to op de roosteruren Neder-
lands lijkt ons terecht.
Tenslotte wordt in thematische lessen gesproken,
geschreven, geluisterd en gelezen . Taalvaardighe-
den worden beoefend en soms geoefend, in direc-
te relatie tot (inhoudelijke) doelen . Het is aanne-
melijk dat je vaardigheden al toepassend beter
leert beheersen . Bovendien zijn de leervoorwaar-
den vaak beter. Het stellen van een vraag omdat
je iets wilt weten is een zinniger bezigheid dan
het leren stellen van vragen in het algemeen . Een
discussie over een onderwerp waarbij je direct be-
trokken bent is van groter belang dan het `leren
discussiëren'. Eigenlijk is thematisch werken een
omkering van gebruikelijker opvattingen over
moedertaaldidactiek . Deze laatste gaan uit van
het overdragen van universele vaardigheden en
een betere beheersing van de systematiek van het
Nederlands . De thematische opvatting gaat uit
van specifieke situaties waarin (taal)vaardigheden
en een betere beheersing daarvan een rol spelen .
To kan vanuit deze omkering ook ruimte bieden
aan een functionele vorm van taalbeschouwing,
in de zin van reflectie op taal-in-gebruik . Vragen
als : Waarom gebruikt iemand zoveel woorden als
hij gewoon nee bedoelt? Hoe komt het dat we
een onduidelijk antwoord krijgen op een duide-
lijke vraag?, etc, kunnen daarbij aan de orde ko-
men .
Hoewel een dergelijke omkering ongetwijfeld
aansluit bij reële taalgebruikssituaties en dus min-
der `schools functioneel' is, levert zij ook een
aantal vragen op :

- welke taalvaardigheden leer je het best `al taal
gebruikend' ?

- welke taalvaardigheden leer je het best tijdens
thematische lessen (korte instructie naar aan-
leiding van activiteiten ten behoeve van het
thema) ?

- welke taalvaardigheden zijn voorwaardelijk
voor, en gaan dus vooraf aan thematisch wer-
ken ?

- welke taalvaardigheden komen het best tot
hun recht ná en naar aanleiding van thema-
tische lessen?

Bij de laatste drie vragen wordt het onderwijzen
van taalvaardigheden - tijdelijk - hoofddoel,
zonder daarbij de relatie met de toepassing van
die taalvaardigheden bij thematisch werken uit
het oog te verliezen .

Dergelijke vragen kunnen alleen een antwoord
vinden als er naast de overdrachtscomponent in
het onderwijs meer ruimte en aandacht komt
voor de vormingscomponent .
Om te beginnen kan die ruimte gevonden worden
binnen het vak Nederlands . Hoewel to per defini-
tie vakoverschrijdend is (thema's houden zich
niet aan de grenzen van de schoolvakken) is het
in ieder geval óók moedertaalonderwijs . De link
met een vak als maatschappijleer is overigens zo
duidelijk dat te denken valt aan vakintegratie om
de ruimte voor to uit te breiden . Op een aantal
scholen voor voortgezet onderwijs is het rooster
zo ingedeeld dat er tijd ontstaat voor project- of
thema-uren die door leerkrachten uit verschillen-
de vakken worden verzorgd .
In het basisonderwijs ligt de situatie in principe
gunstiger . Bij wereldoriëntatie bestaat dan ook
ruimte voor to, daar kan de relatie cursorisch/
thematisch onderwijs dan ook beter worden uit-
gewerkt .
Terug nu naar de roosteruren Nederlands . De le-
raar Nederlands die in zijn uren thematisch
werkt, verwaarloost zijn haar vak niet, integen-
deel . Om dit aan te tonen eindigen we met een
voorbeeld (getoetst op een lhno)5 van een thema-
tische lesopzet en geven daarbij aan welke onder-
delen van het vak daarbij aan de orde komen :

We gaan uit van het themagebied `Relaties met
volwassenen' .
De leerlingen lijkt het wel wat ; je zou ze dan
schriftelijk en/of mondeling kunnen laten ver-
woorden wat ze eventueel zien in dit themage-
bied (schrijven en spreken) .
Hier is dat gedaan aan de hand van het uitschrij-
ven van associaties en het beschrijven van een
probleemsituatie .
Daarna formuleren de leerlingen hun doelstelling :
wat willen ze gaan doen, waarom willen ze dat
doen en hoe gaan ze het aanpakken?
Ze kunnen daarna materiaal zoeken in het docu-
mentatiecentrum en de bibliotheek : dit moeten
ze eerst lezen, voordat ze er verslag van kunnen
uitbrengen (samenvatten van een begrepen tekst
en spreken) . Naar dit verslag wordt door de hele
groep geluisterd . Daarna gaan de leerlingen (sa-
men of individueel) werken aan de eigen op-
dracht . Dat kan zijn : een interview maken en af-
nemen, een brief schrijven, een ingezonden stuk
schrijven, een lezing houden en dergelijke . De in-
breng van de docent kan hierbij ook nog zijn dat
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hij of z ij wijst op (jeugd)literaire werk e n die met

h e t onderwerp te maken hebb en ; v ia verslagge-
ving i s de (je ugd lit e ratuur er du s prima bij te be -

trekken .
Tenslotte mo e t e r gewerkt worden aa n e en eind -

produkt en ook dat i s weer talig : in e en rollen-

spel w ordt gespr o ken , voor een eindver sl a g wordt

geschreve n en t e r beo ordeling moet ied e reen lui s-

ter e n e n lezen .
Als m e n dan d e re sulta t e n van schriftelijk w e rk

op fouten bekijkt , kan men erover prat e n in hoe-
verre die fouten ernstig z ijn e n bijvoorbe e ld s c h a-
d e lijk voor ee n goed begrip (disc u ss ie ) . D e groep

zou kunnen b esluiten om d e fouten t e gaan ana -
lyse ren en vervolgens te verbeteren . Hierbij z ullen

spelling e n grammatica op een func ti o n e l e m anier

aan de ord e k om e n .

Co n se quenties

Mocht de VON besluiten de hier aangedragen
ideeën tot de hare te maken, dan is nog slechts
een eerste stap gezet .
Na eventuele aanname van deze standpuntennota
zal vanuit de VON moeten worden gewerkt aan
vragen als :
- Wat kan de VON doen tegen inhoudsloos mis-

bruik van het begrip to ?
- Hoe kan de VON haar invloed aanwenden om

de voorwaarden van onderwijsgevenden die
thematisch willen werken te verbeteren ?

- Wat kan de VON doen om meer erkenning te
krijgen voor de onderwijsgevende als leerplan-
ontwikkelaar en van schoolnabije leerplanont-
wikkeling ?

Vooral echter zal de VON onderwijsgevenden uit
allerlei vormen van onderwijs moeten mobiliseren
om op basis van deze ideeën voor hun onderwijs-
typen en hun leerl ingen lessenseries en lesideeën
te on t wikke len en te verspreiden .

Nogmaals, de plaats waar to zijn uiteinde lijke,

concrete inhoud en vorm krijgt is de lespraktijk
zelf .

12-2-'81 mede namens het VON-bestuur :
Ria Rottier

Gerrit Re itsma
Nico Salm

Frans van de Pieterman

Noten

1 Ove ri gens wordt `emancipatori sch' verder in de nota
ve rvangen door `weerbaarmakend' . Op de ledenver -

gade ri ng naar aanleiding van de nota over normale
functionaliteit is toegezegd dat het begrip `emancipa -

to ri sch' een nadere concretise ri ng zal krijgen . Of de
hier gepresenteerde invulling daarmee overeenstemt
is uiteraard nog niet te overzien .

2 De tegenstelling `Marxistisch/hum an istisch' zoals die
in de eerste twee citaten wordt inge vuld k an aanlei -
ding geven tot misverstanden . `Het aanbrengen van
kennis en vaardigheden' (citaat 1) suggereert een
nogal mechanische kijk op leerlingen, die to niet
voor haar rekening wil nemen (en die na ar ons idee
niet 'typisch marxistisch' is) .
`Verzet tegen taboes e n geweld' (citaat 2) is een doel
dat p rima past binnen de `emancipatorische' richting.

3 Op deze wijze werk je niet aan `st an daardlessense -
ries' . Thematische lessen zijn afgestemd op , en soms
z eer specifiek voor de groep leerlingen waarmee je
werkt .

4 Naar : Dick Nierop en Goos Westerlaken `Nieuwe
werkvorm e n, te pas en te onpas' in : Onderwijs e n

Opv o eding nr 3, 1978 .
5 Zie voor e en meer uitgewerkte lesopzet Moer 1979/

4 , p . 3 0 e .v .
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HET CADEAU

Toen de VON 10 lentes jong werd , kreeg zij van de didactiek commissie Nederlands van de
Vereniging van Leraren in levende Talen een mooi cadeau : een blanco boek . De titel hadden de
milde gevers al bedacht :

Goed beVONde n .

Onder d eze naam staat de commi ssie een DCN -cah ier af waar i n de VON haa r inz ichten en
opvattingen kan u i tdrag en : DCN-cahier 13 , G ron inge n , Wol ters- Noordhoff , 1982 .
Wat er goed bevonden gaat word en dat hebt u , l ezer , in eigen hand .

Hoe? Schrijf !
In het komende jaa r kan een ie der z ijn /haa r id eeën over moede rtaalo n d e rwij s of een onderdeel
daa rvan in de vorm een artikel l a ten m eedingen naar een plaatsje in d e bunde l . De inzend inge n
m oeten aan de volgen d e voorwaarden voldoen :
- de nad ruk moet liggen op de p raktisch e toepasbaa rh ei d ;
- de suggesti es voor de le sp raktijk m oe ten vanu i t een goed doordachte visie wo rden geg e v e n ;

- zowel deze visie als de a chte rliggend e theorie moeten d e praktijk ond e rbouw e n ;
- de visie op onderwij s en maatschappij moet du i d e lijke re la ti e ver tonen met de opvatti n gen d ie

in de vere n iging l eve n ( z ie de bel eid snota en d e aantekening en daa rove r in Moe r 1980 : 3) ;
- de bijdrage omva t maximaal 25 pagina 's (w ie meer te bie d en h eeft ne m e h e t zekere voor het

onzeke re en sture h et we rk toch op) .
Nogma als : sch rijf !

Stuur uw inzending vóó r 1 juli 1981 naar :

Paul Kuyer , Ringdijk 16, 1097 AB Amsterdam .
Maak van een leeg cahier een mooie geste !
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