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vooraf 

 

Leesvaardigheid is, zoals bekend, een essentieel onderdeel van het vak Nederlands. Ook 

voor andere vakken is het van belang dat leerlingen de essentie uit een tekst kunnen halen, 

of dat nu een natuurkundeopgave betreft of een bron bij geschiedenis, zonder te spreken 

over het belang van een goed tekstbegrip bij een vervolgopleiding of het leven na school. 

Uit gesprekken met collega’s en leerlingen en lesobservaties komt naar voren dat het 

aanleren van tekstbegrip niet altijd even makkelijk gaat. Het is daarom dat ik heb willen 

kijken naar een didactiek die afstapt van de tekst-met-vragen en die, zoals uit voorgaand 

onderzoek blijkt, effectief lijkt te zijn. 

Deze didactiek gebruikt de werkvorm observerend leren, waarbij de leerling leert door te 

kijken in plaats van door te doen. Tijdens mijn praktijkonderzoek heb ik een interventie 

ontworpen die bestond uit observerend leren. Door een voor- en een nameting te houden bij 

zowel de groep waarin de interventie heeft plaatsgevonden als de controlegroep, heb ik 

willen bepalen of observerend leren een beter rendement geeft dan het standaard onderwijs, 

dat bestaat uit het oefenen van een tekst-met-vragen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat 

dat inderdaad het geval is. 

Mijn conclusie is dan ook dat een didactiek waarbij oberserverend leren als werkvorm wordt 

ingezet zeker zijn plaats verdient in het onderwijzen van leesvaardigheid. Gezien de tijd die 

het kost om een les voor te bereiden kan en moet dit niet de enige werkvorm zijn, maar het is 

zeker een welkome aanvulling. 
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1 inleiding 

 

In 2011 heb ik mijn eerstegraads lesbevoegdheid gehaald, waarvoor ik in de voorafgaande 

twee jaar veel heb gelezen over verschillende didactieken en werkvormen. Een didactiek die 

direct mijn aandacht opeiste, was die van het observerend leren. Dit kan als volgt omschre-

ven worden: 

 

“Observerend leren maakt in de psychologie deel uit van de sociale leertheorie. De mens 
leert door het gedrag van anderen te observeren (‘modelling’) waarbij imitatie een 
belangrijke rol speelt. Door observeren van gedrag van belangrijke personen 
(‘modellen’), leert de leerling gedrag aan. De leerling imiteert vervolgens het 
geobserveerde gedrag. Door observerend leren kan men op een snelle manier nieuw 
gedrag aanleren dat, bij positieve bevestiging, herhaling van dit gedrag zal versterken. 
In onderwijssituaties en zeker bij taalonderwijs wordt observerend leren met twee 
accentverschillen toegepast. Allereerst staat meestal niet concreet zichtbaar gedrag 
centraal maar ook cognitieve vaardigheden. In de tweede plaats hoeven de modellen – 
waarvan geleerd wordt – niet per se positieve voorbeelden te laten zien. Ook van 
negatieve voorbeelden kan ten goede geleerd worden. 
Observerend leren is voor de productieve taalvaardigheden schrijven en spreken een 
geschikt middel om vorm te geven aan een procesgerichte aanpak. Leerlingen leren 
bijvoorbeeld niet schrijven door zelf teksten te schrijven maar door schrijfprocessen van 
andere schrijvers (modelling) te observeren. Doordat zij niet zelf schrijven, kunnen zij 
zich beter richten op de leertaak (het leren schrijven).” 
uit: Activerende lees- en schrijflessen, Tiddo Ekens, 2008, SLO, Enschede 

 
Het onderzoek waar ik vanuit het Centraal Bureau voor uitgenodigd ben, stelde mij in de 
gelegenheid om in de praktijk te testen hoe dat observerend leren vorm te geven is en of het 
een geschikte didactiek kan zijn voor het stimuleren van leesvaardigheid. 
In de volgende paragrafen zal ik eerst aangeven tegen welke achtergrond ik dit onderzoek 
gestart ben om de lezer vervolgens stapsgewijs langs probleem, doel en werkwijze te leiden. 
Daarnaast zal ik uiteraard ook aandacht besteden aan de onderzoeken die reeds gedaan 
zijn naar observerend leren. Uiteindelijk zal ik de resultaten van mijn onderzoek bespreken 
en deze naast de bestaande literatuur leggen, om ten slotte een advies te geven over een 
eventueel vervolgonderzoek. 

 

1.1 achtergrond 

Vanuit de sectie Nederlands van de OSG West-Friesland is gebleken dat leesvaardigheid 

een struikelblok vormt; blijkbaar bereidt de schoolcarrière een deel van de leerlingen niet 

goed voor op het eindexamen. Ingaand op de details komen we allen tot de conclusie dat de 

leerlingen leesvaardigheid niet zien als iets dat je kan leren en dat ze zich totaal niet bewust 

zijn van het nut van de verschillende leesstrategieën die de leerlingen toch echt wel 

aangeboden krijgen. 

De afdeling VWO-bovenbouw constateert dat de leesvaardigheid bij een aantal vakken te 

wensen overlaat, wat een negatieve invloed heeft op de prestaties van de leerlingen. Hierbij 

moet niet alleen aan de zaakvakken gedacht worden, maar ook aan de exacte vakken, waar 

leerlingen vaak niet (goed) in staat blijken de essentie (de som) uit een tekst te halen. 

Het locatieplan stelt dat het derde leerjaar meer dan nu het geval is, vormgegeven dient te 

worden als schakeljaar tussen onder- en bovenbouw. Ook wordt in het locatieplan 

leesvaardigheid expliciet genoemd als ontwikkelpunt en wordt er gesteld dat er meer 

aandacht moet worden besteed aan activerend lesgeven en reflectie van de leerlingen op 

het leerproces. 



 
5 

Als laatste heb ik tijdens gesprekken met leerlingen uit V4 kunnen vaststellen dat de 

leerlingen de toetsen in V3 te makkelijk vinden en het onderwijs in leesvaardigheid als saai 

ervaren, terwijl ze de toetsen leesvaardigheid in V4 als bovengemiddeld moeilijk 

bestempelen. Gezien het predicaat ‘saai’, is het zinvol te kijken of leesvaardigheid op een 

andere manier aangeleerd kan worden in V3, zodat de leerlingen zich meer betrokken 

voelen bij de aangeboden lesstof. 

 

1.2 probleemstelling 

Vanuit genoemde achtergrond is het probleem te formuleren dat in VWO 3 het 

leesvaardigheidsonderwijs zoals dat nu gegeven wordt, gericht op de tekst-met-vragen, niet 

effectief genoeg is en de leerlingen niet voldoende bewust maakt van het nut van het 

inzetten van leesstrategieën. 

 

1.3 theoretisch kader 

Naar observerend leren is voornamelijk onderzoek gedaan binnen het kader van het 

schrijfvaardigheidonderwijs. Alleen Couzijn (1995) heeft ook de leesvaardigheid in zijn 

onderzoek betrokken. De resultaten die gevonden zijn in verschillende onderzoeken naar het 

inzetten van observerend leren, zijn in ieder geval positief te noemen. 

Couzijn (1995) vergeleek in zijn promotieonderzoek de effectiviteit van observerend leren 

versus leren-door-doen op leesvaardigheid. Het liet daartoe leerlingen medeleerlingen 

observeren die hardopdenkend betogende teksten aan het lezen en analyseren waren. Uit 

de resultaten bleek dat observerend leren effectiever voor de leesvaardigheid was dan het 

zelf uitvoeren van leesopdrachten. 

Ook deed hij een onderzoek waarbij schrijvers van teksten de lezer de geschreven tekst 

zagen lezen en becommentariëren. Uit dit onderzoek kwam in eerste instantie naar voren dat 

de schrijver zich beter bewust werd en zich een beter beeld vormde van de lezer, wat de 

kwaliteit van het schrijfproduct ten goede kwam. Daarnaast bleek dat leerlingen beter leren 

over het schrijfproces als ze kijken naar andere leerlingen die schrijfopdrachten maken dan 

wanneer ze zelf schrijven en als laatste kwam ook nog naar voren dat de leesprestaties van 

de leerlingen verbeterden, waarschijnlijk veroorzaakt door transfer. 

Van recenter datum is het onderzoek van Couzijn en Rijlaarsdam (2005), waarbij wederom 

schrijvers zagen hoe lezers op hun tekst reageerden, waarbij dit keer de schrijvers een 

handleiding moesten schrijven, die de lezers op moesten volgen. De uitkomst hierbij was dat 

het voor schrijvers een positief effect had om lezers te zien lezen, waarbij de lezer ook nog 

een schriftelijk commentaar formuleerde. Ook voor de lezers was dit de meest effectieve 

manier van werken, zowel op de eigen tekstkwaliteit als op hun kennis over instructieve 

teksten.  

Braaksma (2002) heeft ook onderzoek verricht naar het inzetten van observerend leren bij 

het schrijven. Zij kwam tot de conclusie dat dit een effectieve onderwijsvorm is om leerlingen 

meer procesgericht te laten denken, waarbij reflectie op de schrijftaak een belangrijk 

onderdeel vormt. Hierbij werd ook geconstateerd dat het voor zwakke leerlingen effectiever 

is op een zwak model te reflecteren, terwijl het voor goede leerlingen functioneler is te 

reflecteren op een goed model. 

Braaksma e.a. (2004) keken of er een relatie te ontdekken was tussen het schrijfproces en 

de kwaliteit van het schrijfproduct. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat leerlingen die 

observerend hadden geleerd veel meer bezig waren met het (meta-)analyseren en plannen 

en dat leerlingen na observerend te hebben geleerd hun schrijfproces beter organiseerden, 

wat de kwaliteit van het schrijfproduct ten goede kwam.  
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1.4 doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is bescheiden. Ik wil alleen maar kijken of observerend 

leren met aandacht voor de leesstrategieën  een waardevolle aanvulling kan zijn op de 

leesvaardigheidsdidactiek. Dit wil ik doen door bij twee groepen leerlingen een voor- en 

nameting af te nemen, waarbij de ene groep een tekst aangeboden krijgt via observerend 

leren, terwijl de controlegroep dezelfde tekst zelf maakt, conform de oefenmethode die bij 

ons op school gebruikelijk is.  

 

2 onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag die ik voor dit onderzoek heb geformuleerd is de volgende:  

Zorgt observerend leren met aandacht voor leesstrategieën bij de leerlingen in V3 bij 

ons op school voor een beter tekstbegrip dan het zelf maken en nakijken van dezelfde 

tekst als die voor het observerend leren is gebruikt?  

 

3 methode van onderzoek 

 

3.1 typering van het onderzoek 

Het hele onderzoek is te typeren als een vergelijkend onderzoek, waarbij het rendement van  

het aanleren van leesstrategieën via observerend leren vergeleken wordt met het rendement 

van de huidige didactiek.  

 

3.2 onderzochte groep 

Mijn onderzoek richt zich op de hele afdeling vwo 3 van de OSG West-Friesland, bestaande 

uit 2 atheneum- en 2 gymnasiumklassen (A3A, A3B, G3A, G3B). De beide atheneumklassen 

bevatten 30 leerlingen, de gymnasiumklassen bevatten 22(G3A) en 25(G3B) leerlingen.  

Ikzelf geef les aan A3B en G3A en deze klassen zullen les krijgen volgens de ‘nieuwe’ 

didactiek, A3A en G3B krijgen les van mijn collega volgens de traditionele methode en 

vormen de controlegroep. Concreet houdt dit in dat de controlegroep een N heeft van 55 en 

de experimentele groep een N van 52. 

 

3.3 dataverzameling 

De dataverzameling bestond uit verschillende stappen, die allen plaatsvonden in dezelfde 

week. De eerste les van de week kregen alle klassen, dus zowel experimentele als 

controlegroep, een voormeting (zie bijlage 1), bestaande uit twee teksten met daarbij in totaal 

10 vragen. De tweede les werd gebruikt voor de interventie bij de experimentele groep en het 

oefenen van dezelfde tekst (zie bijlage 2) door de controlegroep. Tijdens de derde les werd in 

alle groepen een nameting gedaan, wederom bestaand uit twee teksten met daarbij 10 

vragen (zie bijlage 3). 

De te verzamelen data bestond hierbij uit de scores van beide groepen op voor- en nameting 

voor wat betreft het verschil tussen controlegroep en interventiegroep. Of de interventiegroep 

ook oog had of kreeg voor de inzet van leesstrategieën, kon ik nagaan via de antwoorden die 

de leerlingen gaven op de vragen die werden gesteld tijdens de observerend leren-

interventie. 

 

3.4 variabelen en meetinstrumenten 

De meetinstrumenten zijn in totaal 4 teksten, die gebruikt zijn voor het eindexamen VMBO GL 

en TL in 2005. De teksten zijn afkomstig uit zowel het eerste als het tweede tijdvak van 

datzelfde jaar. De bijbehorende vragen komen ook uit diezelfde examens, waarbij een 
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selectie is gemaakt, gebaseerd op het soort vragen bij de tekst die is gebruikt voor de 

interventie.  

De soorten vragen dat ik hierbij gekozen heb, zijn die vragen die bij de meeste eindexamens 

vmbo, havo en vwo terug te vinden zijn, zoals vragen naar de functie van de inleiding, vragen 

over deelonderwerpen en alineaverbanden en de vragen naar tekstdoel en hoofdgedachte. 

Vragen gericht op argumentatieve vaardigheden heb ik bewust uit voor- en nameting en de 

interventietekst gehouden, omdat deze stof op het moment van interventie nog niet 

behandeld was en ik de uitkomsten hierdoor niet wilde vertroebelen. 

Vooraf was ik bang dat het feit dat de voor-en nameting diagnostische toetsen waren, ervoor 

zou kunnen zorgen dat de leerlingen niet gemotiveerd en niet serieus zouden zijn bij het 

maken van voor- en nameting. Achteraf heb ik kunnen constateren dat deze angst bij alle 4 

de klassen ongegrond is gebleken. De leerlingen wisten allen van te voren dat ik hun 

medewerking nodig had voor een onderzoek (ze wisten uiteraard niet waaruit dat onderzoek 

bestond) en bleken meer dan bereid hun medewerking te verlenen. De enige belofte die ik 

hun heb moeten doen, is dat ik, als alles eenmaal is afgerond, aan hen uitleg wat het 

onderzoek behelst en wat de resultaten zijn. 

 

3.5 interventie: ontwerp en uitvoering 

Voor de interventie die één les (50 minuten) moest duren, heb ik een tekst gekozen die voor 

de leerlingen van V3 als pittig te kwalificeren viel, terwijl hij wel maakbaar was voor de 

controlegroep (bijlage 2).  

Vervolgens heb ik deze tekst in zijn geheel laten maken door een leerling van V6, waarvan ik 

zeker wist dat hij de tekst makkelijk aankon en die al bewezen heeft goed in staat te zijn zijn 

gedachten en acties onder woorden te brengen. Deze leerling heb ik vervolgens gefilmd 

tijdens het maken van de tekst. Hij heeft hierbij de expliciete instructie ontvangen al zijn 

denkstappen hardop te verwoorden. 

Deze opnamen heb ik vervolgens bewerkt en geschikt gemaakt voor een les van 50 minuten. 

Ik heb dit gedaan door een deel van de vragen te schrappen en dan met name die vragen die 

mij voor V3 nog te lastig leken. Ook heb ik geprobeerd die vragen te kiezen waarbij de V6-

leerling duidelijk gebruik maakte van leesstrategieën die transferabel zijn naar andere vragen 

van dezelfde soort, zoals bijvoorbeeld de vragen over alineafuncties of die naar 

deelonderwerpen. 

De leerlingen kregen tijdens de interventie steeds een stuk van de film te zien, waarna ze een 

of meerdere vragen over het fragment moesten beantwoorden. De leerlingen hadden 

hiervoor een boekje, waarin ze ook hun antwoorden moesten schrijven (bijlage 4). 

Tijdens de interventie bleek dat de leerlingen erg gemotiveerd waren en zeer geconcentreerd 

werkten. De film bleek echter te lang, waardoor bij A3B vraag 14 niet aan bod is gekomen en 

bij G3A vraag 12 en 14 niet. Ook was bij beide groepen het geluid te zacht en liep de 

computer op een gegeven moment vast, wat ook voor het nodige oponthoud zorgde. A3B 

had iets meer moeite met de opdracht; het duurde iets langer voordat ze de bedoeling van de 

oefening door hadden dan bij G3A. 

 

3.6 controlegroep 

De controlegroep kreeg in dezelfde week dat ik in de experimentele groepen voor- en 

nameting heb gedaan en de interventie heb aangeboden ook hun voor- en nameting en 

tijdens de middelste les van de week kreeg de controlegroep dezelfde tekst te maken als die 

de interventiegroep observeerde, met ook dezelfde vragen. 
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Zoals al vermeld hebben de beide klassen die de controlegroep vormden erg hun best 

gedaan tijdens de lessen in de bewuste week. In eerste instantie hadden ze ‘geen zin’ in de 

tekst tijdens de tweede les, maar nadat mijn collega nog eens had uitgelegd dat het voor 

mijn onderzoek noodzakelijk was dat ze de tekst maakten en nabespraken, gingen ze met 

frisse tegenzin aan het werk, zoals mijn collega het omschreef. 

 

3.7 data-analyse 

Na voor- en nameting heb ik, samen met Martine, van alle leerlingen de scores verwerkt in 

SPSS. We hebben daarna de resultaten van voor- en nameting vergeleken. 

Daarnaast hebben de leerlingen tijdens het observerend leren vragen moeten beantwoorden 

over wat ze zagen en deze antwoorden heb ik ook doorgenomen op zoek naar in welke mate 

de leerlingen blijk gaven zich bewust te zijn van de strategieën die de voorbeeldleerling 

inzette. 

 

3.8 kwaliteitswaarborging en –controle 

Gezien het feit dat ik zelf niet de lesgevend docent ben in de controlegroepen, heb ik 

natuurlijk minder zicht op de wijze van afnemen van voor- en nameting in die 

controlegroepen. Ik heb mijn collega van te voren echter nauwkeurig geïnstrueerd en heb me 

zelf ook aan die instructies gehouden. We hebben verteld dat de leerlingen deelnamen aan 

een onderzoek voor mij (doordat ik in eerdere jaren in eerste en tweede klassen lesgegeven 

heb, kennen vrijwel alle leerlingen uit de controlegroepen mij) en dat de leerlingen voor dat 

onderzoek binnen een week twee keer een diagnostische toets kregen. Tijdens het afnemen 

van voor- en nameting hebben de leerlingen geen vragen mogen stellen. Uiteraard heb ik 

van alle leerlingen het werk nagekeken.  

Ik hoopte, door voor- en nameting te baseren op een eindexamen, dat deze betrouwbaar 

zouden zijn. Helaas bleek dat niet helemaal het geval.  

Om een beeld te krijgen van hoe de interventie ging, heb ik alle antwoorden van de 

leerlingen ontvangen en nagelezen.  

 

4 resultaten 

Bij het analyseren van de resultaten kwamen we er al snel achter dat de voor- en nameting 

beide niet betrouwbaar waren. De voormeting scoorde .28 op Cronbachs Alpha en de 

nameting scoorde ook .28, waar de betrouwbaarheid eigenlijk pas begint bij .65. We hebben 

daarom itemselectie toegepast, waarbij de vragen bij de teksten die zorgden voor de 

geconstateerde onbetrouwbaarheid hebben weggelaten. Uiteindelijk baseren we de 

uitkomsten van dit onderzoek dan ook op vier vragen uit de voormeting (nummers 1, 2, 3 en 

9) voor een betrouwbaarheidsscore van .46 en vier uit de nameting (nummers 1, 2, 6 en 

7)voor een betrouwbaarheidsscore van .59. De antwoorden van de controlegroep en de 

interventiegroep hebben we dus alleen op deze acht vragen met elkaar vergeleken. Hierbij 

hebben we geconstateerd dat het verschil in score tussen interventiegroep en controlegroep  

bij de voormeting niet significant is (p=0,55). Op voorhand is er dus geen significant verschil 

tussen de beide groepen. Uit de nameting blijkt dat de interventiegroep significant meer 

goede antwoorden heeft gegeven dan de controlegroep (p=0,005) (figuur 1a en 1b). 
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voormeting  nameting 

  

percentage  
goede 
antwoorden 

standaard 
deviatie 

 
  

percentage  
goede 
antwoorden 

standaard 
deviatie 

controlegroep 79% 0,24 
 

controlegroep 71% 0,30 

interventiegroep 82% 0,23 
 

interventiegroep 86% 0,21 
figuur 1 a 

 

figuur 1 b 

 

Naast genoemde resultaten heb ik ook een analyse gemaakt van de antwoorden die de 

experimentele groep heeft gegeven op de vragen die gesteld werden tijdens het observerend 

leren. Hieruit blijkt dat de meeste leerlingen de strategieën herkennen die de 

voorbeeldleerling van de film gebruikt. Ze zijn in staat te herkennen wanneer hij naar 

signaalwoorden zoekt, ze benoemen aandachtig, globaal en zoekend lezen correct en weten 

aan te geven wanneer er tijdens de film gezocht wordt naar deelonderwerpen en kernzinnen 

binnen verschillende alinea’s. Daarnaast zien ze vrijwel allemaal dat de voorbeeldleerling 

vooral werkt met het wegstrepen van foute antwoorden en de vragen naast elkaar legt om zo 

het antwoord op de ene vraag te gebruiken bij het beantwoorden van de volgende, vooral als 

er bij de tekst gevraagd wordt om aan te geven waar welke delen van de tekst beginnen 

(vragen 9, 10 en 11 bijlage 2).  

 

 

 

Controlegroep; 
70,7 % 

Interventiegroep; 
85,6 % 

68% 

70% 

72% 

74% 

76% 

78% 

80% 

82% 

84% 

86% 

88% 

vm nm 

P
e

rc
e

n
ta

g
e

 g
o

e
d

e
 a

n
tw

o
o

rd
e

n
 

Resultaten voor- en nameting 
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5 discussie 

Mijn onderzoeksvraag luidde: 

 Zorgt observerend leren met aandacht voor leesstrategieën bij de leerlingen in V3 bij 

ons op school voor een beter tekstbegrip dan het zelf maken en nakijken van dezelfde 

tekst als die voor het observerend leren is gebruikt?  

Na analyse van de gevonden resultaten kan ik deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. 

Uit de resultaten kan ik concluderen dat, conform de eerder aangehaalde onderzoeken, 

observerend leren bij deze groep leerlingen een positief effect heeft. De groep die heeft 

gekeken hoe de modelleerling de vragen bij de tekst maakte en die vervolgens vragen heeft 

beantwoord over het geobserveerde, heeft een significant betere score dan de groep die zelf 

de vragen bij de tekst heeft gemaakt, zonder te reflecteren op het proces. 

Uit de antwoorden van de leerlingen van de interventiegroep is af te leiden dat ze de 

leesstrategieën kennen en kunnen herkennen en meestal correct kunnen benoemen. 

Wat wel over deze leesvaardigheidsdidactiek opgemerkt dient te worden, is dat het veel tijd 

kost om één les te ontwerpen. Het lijkt mij om die reden ondoenlijk deze didactiek op deze 

wijze heel vaak te gebruiken. Als een les echter gemaakt is, kan deze natuurlijk wel in 

meerdere klassen en verschillende jaarlagen gebruikt worden gedurende meerdere jaren. 

Ook lijkt deze didactiek wel tijdwinst in de les op te leveren, aangezien hij duidelijk effectiever 

is dan de standaard aanpak die de meeste methoden nog steeds hanteren.  

De leerlingen van de interventiegroep hadden in het begin moeite te begrijpen wat er van 

hen verwacht werd. Het lijkt mij daarom raadzaam om deze wijze van leren al vanaf de 

brugklas in te voeren en dan met klein lesdeel te beginnen om zo de leerlingen te trainen in 

het observerend leren. Ik verwacht dat dit rendementsverhogend kan werken. 

Ook denk ik dat het rendement van observerend leren verhoogd kan worden als de docent 

met de leerlingen de observaties nabespreekt, iets wat ik nu niet heb gedaan. Door een 

nabespreking verwacht ik dat de leerlingen zich nog veel bewuster worden van het proces. 

Het is hierbij wel van belang dat de leerlingen beseffen dat alle observaties juist zijn, dat er 

geen slechte observaties bestaan. 

Naar aanleiding van mijn onderzoek, denk ik dat het voor een eventueel vervolgonderzoek 

van belang is te letten op een aantal zaken. Om zeker te zijn dat de voor- en nameting 

betrouwbaar zijn, dienen deze voorgetoetst te worden op een derde groep, die verder buiten 

het onderzoek blijft. Mijn aanname dat een eindexamen betrouwbaar zou zijn, is namelijk 

een verkeerde gebleken.  

Daarnaast is het raadzaam om wat meer tijd voor minder vragen tijdens het observerend 

leren in te ruimen. Mijn interventie bevatte misschien wel te veel materiaal voor de 

beschikbare tijd, waardoor de leerlingen vrij snel hun observaties moesten noteren. Ook is 

het, als er minder vragen gesteld worden, mogelijk de observaties na te bespreken, wat 

rendementsverhogend zou kunnen werken. 
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6 implementatie 

Binnen de sectie Nederlands is het draagvlak voor mijn onderzoek groot. De collega’s zijn 

geïnteresseerd in wat ik doe en wat dat op zal leveren. Het zal voor mij dan ook niet moeilijk 

zijn een eventuele aanvulling op de leesvaardigheiddidactiek door te voeren in alle derde 

klassen. De collega die verantwoordelijk is voor het PTO in havo 3 kijkt nu al over mijn 

schouder mee en wil graag op korte termijn samen met mij bekijken hoe we aandacht 

kunnen besteden aan leesstrategieën. Ook zonder onderzoek verwacht hij daar een positief 

resultaat mee te boeken.  

Om observerend leren een hoger rendement te laten opleveren, zou het nuttig zijn om al 

vanaf de brugklas hiermee te beginnen en dit in alle jaarlagen en op alle niveaus door te 

zetten, waarbij de didactiek dus onveranderd blijft, maar de teksten en daarmee de toe te 

passen leesstrategieën steeds ingewikkelder. Het zal alleen ontzettend veel tijd kosten om 

het benodigde materiaal hiervoor te maken. Misschien dat volgend jaar mijn collega’s binnen 

de sectie hieraan mee willen werken of dat een eventuele stagiair hiermee aan de slag kan. 

Nu het onderzoek afgerond is, zal ik in ieder geval op korte termijn binnen de sectie een 

presentatie houden van onderzoek en resultaten en vervolgens denk ik dat het nuttig kan zijn 

ook de sectie Engels deze presentatie aan te bieden.  Daarnaast heeft de OSG een 

wekelijks nieuwsblad, waarin ik ook een artikel over het gedane onderzoek zou kunnen 

plaatsen.  
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BIJLAGE 1:  

voormeting 

  



TEKST 1  
CONTACT EN WEL METEEN! 
 
1 Atze (18), studente, en haar 
mobieltje zijn onafscheidelijk. Het 
mobieltje is een  houvast in haar leven. 
Zoals bij een avondje uit. Vroeger spraken 
mensen dat lang van tevoren af. Atze: “Nu 
ga je de straat op, begint te bellen of te 
sms’en, verzamelt langzaam een groepje 
mensen en ziet wel waar je uitkomt. 
Sms’en is goedkoper dan bellen. En het is 
handig als je elkaar niet kunt verstaan in 
een lawaaiige omgeving.” 
2 Voor Hannah (18), scholiere, is het 
niet anders. Ze laat haar mobieltje altijd ’s 
nachts aanstaan. “Voor als ik wakker word 
en  aandacht nodig heb. Ik merk dat ik 
steeds contact moet hebben, terwijl ik 
eigenlijk helemaal niet zo’n beller ben. 
Maar het wordt je kwalijk genomen als je 
geen sms’jes stuurt of niet belt. Dan ben je 
een buitenbeentje. Als je geen sms’jes 
krijgt, voelt dat vervelend.” 
3 De ervaringen van Hannah en Atze 
vormen een illustratie van de manier 
waarop moderne media ons leven en onze 
omgangsvormen drastisch hebben 
beïnvloed. Maar wat hebben e-mail, 
mobiele telefoons, sms, chatten en  
internet precies met ons gedaan? Zijn de 
omgangsvormen veranderd, bijvoorbeeld 
door de vluchtigheid waarmee contact met 
anderen tot stand kan komen? 
4 E-mail is niet alleen een handig en 
efficiënt communicatiemiddel. Flirtgedrag 
en ongeremdheid zijn dankzij e-mail  
binnen ieders bereik gekomen. Deze 
eigenschappen zijn voor veel mensen in 
het gewone contact een stuk lastiger te 
hanteren. Het beeldscherm biedt een 
veiligheid die er bij het echte gesprek niet 
is. 
5 Het kan niet anders of onze 
omgangsvormen zijn door de nieuwe 
communicatiemiddelen veranderd. Maar 
hoe precies? De wetenschap is er nog niet 
uit, daarvoor zijn de ontwikkelingen te  
nieuw. Grofweg bestaan er twee richtingen 
onder media-onderzoekers: de  
pessimisten en de optimisten. 
6 Optimisten zien in de toenemende 
mogelijkheden tot direct communiceren 
nieuwe kansen om burgers meer met 
elkaar in contact te brengen. Door nieuwe 

mogelijkheden, zoals chatten, ontstaan 
‘virtuele’, schijnbare gemeenschappen. 
Het directe contact tussen 
gesprekspartners ontbreekt daarbij  
weliswaar, maar voor velen is dat 
helemaal niet erg. 
7 Pessimisten denken dat het 
ontbreken van direct contact wel erg is. 
Toenemende virtuele contacten zouden 
ten koste gaan van ‘werkelijke’ contacten, 
die volgens hen ook per definitie dieper en 
echter zijn. 
8 Het definitieve onderzoek naar de 
invloed van moderne media op gedrag en  
omgangsvormen bestaat nog niet. Om 
toch enig inzicht te krijgen, lijkt de wereld 
van de jongere het interessantst. Daar 
gaan de veranderingen heel snel. E-mail, 
door ouders gezien als teken van 
eigentijdsheid, is onder jongeren steeds 
minder populair. Je moet daarvoor achter 
de computer zitten en dat is lastig. Veel te 
traag ook, want als de jongere iets wil, dan 
is het contact, en wel onmiddellijk. Via het 
mobieltje dus. ‘Sms’en’, is het toverwoord 
van nu. Het gebruik is explosief gestegen. 
In 2002 werden dagelijks al wereldwijd 
750 miljoen sms’jes verzonden en de 
verwachting was toen dat het aantal snel 
het miljard zou naderen. Tweederde van 
de sms’ers is jonger dan 16 jaar. 
9 Wat drijft de sms’ers? Uit een 
onderzoek van Oscar Peters,  
communicatiewetenschapper, blijkt wat de 
motieven zijn van de sms’ende jeugd. 
“Gewoon voor de lol”, is het antwoord. 
“Om bereikbaar te zijn” en andere  
praktische motieven noemen zij minder 
vaak. Peters veronderstelt dat vermaak en 
de beïnvloeding door de eigen  
vriendenkring of reclame de belangrijkste 
oorzaken zijn van het succes van de sms. 
10 Ondervraagden gaven volgens 
Peters aan dat het middel iets extra’s biedt 
boven  telefoongesprekken, e-mail of 
chatten per internet: “Je hoeft mensen niet 
eens te storen, zoals bij telefoneren wel 
het geval is. Verder is het aantrekkelijk dat 
de drempel laag is. Vooral voor jongeren 
is sms een handiger en veiliger middel 
voor flirtgedrag dan de telefoon.  
Daarnaast speelt de snelheid van sms een 
rol.” 
11 Ook onderzoeker Carl Rohde ziet 
bepaalde drijfveren voor het buitensporige 
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smsgedrag van jongeren: “Het is een 
poging om bij een netwerk te horen. De 
mobiele telefoon is een 24-uurs-steunlijn 
bij hun vrienden. Het gaat de jongeren niet 
zozeer om de informatie in de berichtjes, 
het is meer een emotionele behoefte. Het 
netwerk van vrienden is heel belangrijk.” 
12 Een onbedoeld neveneffect van de 
moderne communicatie is dat die soms 
leidt tot  misverstanden met ‘tornado-
effect’. Een  directe, boze reactie kan 
onmiddellijk nog bozere reacties 
oproepen. Internetdeskundige Marianne 
van den Boomen: “Hoe meer   
communicatie met teksten, hoe meer 
communicatiestoornissen. Niet alleen 
doordat het lichamelijke contact ontbreekt, 
maar ook doordat niet iedereen helder in 
een tekst kan verwoorden wat hij wil 
zeggen. En ook niet iedereen kan goed 
lezen en begrijpen wat de ander bedoelt.” 
13 Wat haar betreft is dit tornado-
effect niet automatisch een teken van 
verval van goede manieren.  
“Communicatie zonder lijfelijke 
aanwezigheid geeft een zekere vrijheid om 
van je hart geen moordkuil te maken. Het 
betekent ook dat sommige sociale 
remmingen worden losgelaten. Maar dat 
werkt niet alleen in negatieve zin: mensen 
zijn op internet niet alleen onaardiger en 
beledigender dan in het gewone leven, 
maar ook duidelijk aardiger, behulpzamer 
en complimenteuzer, zeker mensen die 
elkaar nauwelijks kennen.” 
 
naar een artikel van Maud Effting en Jean-
Piere Geelen de Volkskrant, mei 2003 
 

TEKST 2  
BLIK NAAST DE WEG 
 
Tegen zwerfvuil - volgens peilingen een 
van de grootste ergernissen bij het  
Nederlandse publiek - kan niet hard 
genoeg worden opgetreden. De stichting 
Nederland Schoon, het bedrijfsleven en de 
overheid streven ernaar om in 2005 de 
hoeveelheid zwerfafval met 45 procent 
terug te brengen. De hoeveelheid blikjes 
en flessen moet zelfs met 80 procent 
verminderd zijn. 

Vooral het bedrijfsleven wil deze 
laatste doelstelling heel erg graag halen. 
Het bedrijfsleven hangt anders een 

statiegeldregeling boven het hoofd als het 
met het zwerfvuil de spuigaten uit blijft 
lopen. De organisatie van deze regeling 
en het opslaan van al die lege flessen 
vergt een investering van vele miljoenen. 
Tevens moeten dure machines worden 
aangeschaft om de lege flessen schoon 
te maken. 

Zullen de plannen om Nederland te 
reinigen van zwerfvuil slagen of ziet het er 
bij voorbaat naar uit dat de lat te hoog is 
gelegd? Dit laatste lijkt het geval. Dat is op 
de eerste plaats te wijten aan de omvang 
van het probleem. Op jaarbasis worden 
alleen al 1,3 miljard blikjes en flessen 
opengemaakt in ons land, waarvan een 
onbekend deel naast de afvalbak belandt. 
Achteloos worden vele miljarden 
kauwgoms, snoeppapiertjes en 
fruitschillen weggegooid. Die komen  
allemaal voor vele jaren in het milieu  
terecht. Op de tweede plaats is illegaal 
dumpen doodnormaal geworden in onze 
wegwerpmaatschappij. Bovendien zorgen 
wij voor steeds meer afval door alles te 
verpakken. Vrijwel alle artikelen die je in 
de supermarkt koopt, zijn verpakt, meestal 
in plastic. Vaak doen ze de artikelen bij de 
kassa ook nog in een plastic of papieren 
zakje. 

Het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat heeft berekend dat de 
hoeveelheid zwerfvuil binnen enkele jaren 
met vijftien procent zal toenemen. Marielle 
van Aggelen, directeur van Nederland 
Schoon, denkt niet dat het zover komt.  
Ook al wordt het een hele klus, ze gaat er 
nog steeds van uit dat de optimistische 
doelstellingen van Nederland Schoon 
worden gehaald. Nederland Schoon is een 
stichting die ruim tien jaar geleden door  
het bedrijfsleven, de ANWB en de  
Nederlandse Vereniging van Reinigings 
Directeuren van de grond werd getild. 
Nederland Schoon probeert een dam op te 
werpen tegen de rotzooi-maaraan- 
mentaliteit. Dat gebeurt o.a. met een 
onlangs gelanceerde landelijke campagne, 
waarbij het publiek wordt aangesproken 
met Lieve, vieze, vuile Nederlanders. 
Tevens zet de stichting billboards met 
pakkende teksten bij op- en afritten. Ze 
ontwikkelt lespakketten voor verschillende 
schooltypen en plaatst overal in het land 
meer en grotere afvalbakken. 
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Gelukkig is het niet overal kommer 
en kwel. In verschillende plaatsen in 
Zuidwest-Nederland wordt met succes 
opgetreden tegen het ontstaan van 
zwerfvuil. Gemeenten bedenken zelf 
campagnes. In Hulst bijvoorbeeld 
werken de gemeente, de politie en de 
directie van het Reynaertcollege nauw 
samen na aanhoudende klachten van 
omwonenden van de school. Scholieren 
die er eerst een handje van hadden 
blikjes, zakjes, flesjes en papier achteloos 
op straat te gooien, kunnen nu streng 
optreden van de politie verwachten. “Door 
er wat dichter op te zitten en door 
samenwerking van alle betrokkenen is het 
probleem nu redelijk onder controle”, zegt 
de directeur van het college. 

Volgens Van Aggelen komt het 
inderdaad aan op goede samenwerking 
tussen de diverse instanties. “Maar het 
belangrijkste is de mensen bewust te 
maken van de gevolgen van hun gedrag 
door de juiste informatie te verstrekken. 
Van automobilisten bijvoorbeeld is in grote 
lijnen bekend waarom ze er een troep van 
maken in de bermen. Deels is dat 
onwetendheid. Ze weten niet wat de 
schade van weggeworpen blikjes en 
flesjes voor het milieu is. Vandaar dat dit 
een van de dingen is die we in onze 
landelijke campagne naar voren brengen.” 

Ook wordt hier en daar gescoord 
met provinciale projecten. Zo was er vorig 

jaar een grote zwerfvuilcampagne in 
Brabant, die bestond uit het op uitgebreide 
schaal voorlichting geven aan  
automobilisten. Wie toch papiertjes, 
sigarettenpeuken en andere troep 
overboord kieperde, kreeg lik op stuk. 
Permanent surveillerende agenten 
slingerden hardnekkige rommelkonten 
zonder pardon op de bon, nadat het 
voorlichtingsdeel van de campagne was 
afgelopen. Afhankelijk van wat werd 
weggegooid, werden boetes opgelegd 
van tussen de 46 en 231 euro. Een en 
ander leidde tot twintig procent minder 
zwerfvuil in de Brabantse bermen, aldus 
Nederland Schoon. Ook elders loopt nu 
een dergelijk project met positieve 
resultaten. De vraag is of deze successen 
blijvend zijn. 

Het uiteindelijke doel van de 
stichting Nederland Schoon is dan ook 
een blijvende mentaliteitsverandering. 
Automobilisten moeten niet weer de 
sloddervossen van vroeger worden, nadat 
alle billboards weg zijn en de politie 
opgehouden is met de afvalpatrouilles. 
Van Aggelen: “Het moet zo gaan als bij de 
glasbak. Het is heel gewoon geworden om 
daar lege flessen in te gooien.” 
 
naar een artikel van verslaggevers van 
dagblad Brabants Nieuwsblad / De Stem 
september 2002
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Vragen bij tekst 1: Contact en wel meteen! 
 
1 Wat is de belangrijkste functie van de alinea’s 1 en 2? 

de tekst inleiden door 
A het geven van een historisch overzicht van het onderwerp 
B het geven van een korte samenvatting van de hele tekst 
C het geven van voorbeelden bij het onderwerp van de tekst 
D het noemen van de directe aanleiding voor het schrijven van de tekst 

 
2 Hoe kun je het onderwerp van het tekstgedeelte in de alinea’s 3 en 4 het beste 

weergeven? 
A de effecten van de nieuwe media 
B de onverschilligheid tegenover goede manieren 
C de schade aan onze omgangsvormen 
D de verwarring ten gevolge van de nieuwe media 
 

3 Hoe kun je het onderwerp van het tekstgedeelte in de alinea’s 5 tot en met 7 het 
beste weergeven? 

A afwijzing van de nieuwe media 
B de machteloosheid van de wetenschap 
C de voordelen van de nieuwe media 
D veranderende contacten 

 
4 In alinea 13 staat: “Het betekent ook dat sommige sociale remmingen worden 

losgelaten.” In welke alinea wordt deze bewering het duidelijkst uitgewerkt? 
A alinea 1 
B alinea 2 
C alinea 3 
D alinea 4 
 

5 Schrijvers kunnen verschillende schrijfdoelen hebben. 
Wat is het voornaamste schrijfdoel van de schrijvers van deze tekst? 

A de lezers informeren 
B de lezers overtuigen 
C de lezers tot handelen aansporen 
D de lezers waarschuwen 
 

6 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A Dankzij de moderne communicatiemiddelen kunnen veel mensen 
eigenschappen hanteren die ze bij het gewone contact niet zo snel gebruiken. 
B Het onderzoek naar de invloed van de moderne media heeft tot nu toe 
alleen opgeleverd, dat jongeren sms’en voor hun plezier en om deel van een 
groep te kunnen uitmaken. 
C Sommigen vinden het een voordeel van de nieuwe media dat er meer 
mensen met elkaar communiceren, terwijl anderen het ontbreken van 
persoonlijk contact een nadeel vinden. 
D Voor jongeren is de snelheid waarmee zij kunnen reageren het belangrijkste 
motief voor het veelvuldig gebruik van de sms. 
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Vragen bij tekst 2 : Blik naast de weg 
 
7 Wat is de functie van de eerste twee alinea’s (regels 1-19) van deze tekst? 

De schrijvers willen met de alinea’s 1 en 2 het onderwerp inleiden door 
A een korte omschrijving van het centrale probleem te geven. 
B een mening van een deskundige te geven. 
C een samenvatting van de tekst te geven. 
D een voorbeeld van een vervuiler te geven. 
 

8 “Het ministerie van … zal toenemen.” (regels 40-43) 
Hoe sluit de rest van de alinea (regels 40-62) bij deze zin aan? 
In de rest van de alinea wordt de eerste zin 

A anders geformuleerd. 
B bevestigd. 
C nader uitgewerkt. 
D tegengesproken. 
 

9 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van het tekstgedeelte regels 79-118? 
A Doel en opzet van acties tegen zwerfvuil 
B Voordelen en nadelen van acties tegen zwerfvuil 
C Voorbeelden van ernstige milieuvervuiling 
D Voorbeelden van blijvend succesvolle projecten 

 
10 Wat is het voornaamste doel van de schrijvers van deze tekst? 

A de lezers informeren 
B de lezers overtuigen van hun mening 
C de lezers waarschuwen 
D tegenover de lezers gevoelens tot uitdrukking brengen 
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BIJLAGE 2: 
oefentekst les 2 controlegroep + vragen 
deze zelfde tekst is gebruikt voor het observerend leren en de voorbeeldleerling 

maakte dezelfde vragen  
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De schone stoep 

 

1 In het Amsterdams Historisch Museum was de tentoonstelling Beroep Huisvrouw te 

zien, een terugblik op 100 jaar huisvrouwenleven in de grote stad. Tegelijkertijd verscheen 

het boek “Schoon genoeg, huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998”. 

De tentoonstelling bezong de ambachtelijke kant van het beroep huisvrouw’ een waardig 

beroep, met zijn eigen kennis en gereedschappen. 'Dergelijke expositie zou twintig jaar 

geleden waarschijnlijk niet gehouden kunnen zijn', zegt sociologe Ruth Oldenziel, redacteur 

van het genoemde boek. In de jaren zeventig werd de huisvrouw beschouwd als een 

beklagenswaardig wezen, onderdrukt door man en maatschappij. Naarmate de emancipatie 

van vrouwen voortschrijdt, ontstaat de ruimte voor een minder ideologisch geladen kijk op 

het huisvrouwenbestaan. 

2 'HUISVROUW, een moeilijk te definiëren begrip, is volgens de gangbare opvattingen 

zij, die het opperbestuur en de verantwoording voor het gezin heeft. De taak der H. blijft bij 

uitstek een dienende, in liefdevolle toewijding aan het gezin', aldus de “Winkler Prins voor de 

Huisvrouw” uit 1953. 'Moeder de vrouw', die thuis met een kopje thee op de kinderen wacht, 

terwijl vader naar het werk is. Nog steeds wordt de huisvrouw geassocieerd met de 

'natuurlijke' orde van een vanzelfsprekend gezinsleven, waar niet over elk klusje 

onderhandeld hoeft te worden. 

3 Toch is die huisvrouw nauwelijks honderd jaar oud. Voor het einde van de 

negentiende eeuw bestond de huisvrouw niet. Dames uit de betere kringen hadden een staf 

van huishoudelijk personeel: de dienstbode, het bellenmeisje, het keukenmeisje, de 

wasvrouw en de koetsier. De zorg voor de kinderen lieten zij zonder gewetensbezwaren over 

aan kindermeisje of gouvernante. Arbeidersvrouwen moesten naast de zorg voor hun gezin 

wel buitenshuis werken om het karige gezinsinkomen aan te vullen. 

4 Het huisvrouwenleven betekende dan ook rond de eeuwwisseling een enorme 

vooruitgang voor veel vrouwen. Vrouwenbanen waren zwaar en werden slecht betaald. 

Buitenshuis werken was een teken van armoede. De nieuwe huisvrouw was een product van 

de opkomende middenklasse. Voor het eerst verdiende een grote groep mannen genoeg om 

een heel gezin te onderhouden. Hun vrouwen waren rijk genoeg om thuis te blijven, maar te 

arm om personeel aan te nemen. Zelf het huishouden doen was de meest voor de hand 

liggende oplossing. 

5 Huishoudelijk werk was overigens een behoorlijke lichamelijke inspanning in het pre-

wasmachinetijdperk. Niettemin wasten, boenden en schuierden de vrouwen met ijzeren 

discipline. De meesten hadden een vast schema. Maandag wasdag, dinsdag bleken, stijven, 

drogen en strijken. Op woensdag deed men boodschappen, op donderdag de 

bovenverdieping. Vrijdag was poetsdag, bestemd voor het stoffen, schrobben, dweilen, 

zemen en ragen van de benedenverdieping, alsmede het poetsen van koper en fornuis. 

Zaterdag werd gebruikt voor het wekelijkse bad, boodschappen, de buitenboel en 

schoenenpoetsen. 

6 Veel huisvrouwen hadden zodoende last van rugklachten en versleten, rood 

opgezwollen knieën. Maar properheid was een van de belangrijkste statussymbolen in een 

tijd waarin de doorsnee-burger nauwelijks geld had voor consumptiegoederen. Met schone 

stoep en blinkend koper onderscheidden 'nette' mensen zich van 'asocialen', die er een 

huishouden van Jan Steen op nahielden. Vooral de lagere middenklasse, die financieel maar 

een paar stappen van armoe verwijderd was, klampte zich fanatiek vast aan het ideaal van 

reinheid en fatsoen. 

7 'Het zindelijk gezinsleven in Nederland rust op drie onwrikbare zuilen: schrobben, 

kloppen en zuigen', zei Simon Carmiggelt in Bert Haanstra's film “Alleman” uit 1963. Maar op 

dat moment was de huisvrouw alweer begonnen aan haar terugtocht. In 1947 bleef 98 



 
21 

procent van de getrouwde vrouwen thuis, tegenwoordig is dat ongeveer 50 procent. Voor 

jonge, hoog opgeleide moeders ligt het percentage op 32 procent. 

8 Vanaf de jaren twintig werd het huishoudelijk werk meer en meer geautomatiseerd. 

Met veel succes werd in die jaren de stofzuiger geïntroduceerd en zelfs werklozen schaften 

een voor die tijd peperdure 'vacuümzuiger' (zo heette de stofzuiger destijds) aan, 'want je 

was modern en je wilde er bijhoren'. Speciale instructeurs brachten vrouwen de kunst van 

het stofzuigen bij. Aanvankelijk zogen zij in gebukte houding, met beide handen de buis 

omklemmend en het mondstuk met kracht op de vloer duwend, alsof zij aan het schrobben 

waren. De echte doorbraak van de automatisering kwam pas aan het einde van de jaren 

zestig, met de introductie van de wasautomaat. Daarna volgden vaatwasser, wasdroger, 

keukenmachine en magnetron. Ironisch genoeg is het klagen over tijdgebrek sindsdien 

alleen maar toegenomen. 

9 'Elke tijdsbesparing wordt meteen gevolgd door nieuwe eisen', zegt Ruth Oldenziel. 

Hoewel vrouwen minder tijd aan het huishouden besteden, is het moderne eisenpakket 

aanzienlijk verbreed. We willen alles: een leuke partner zijn, een leuke moeder, een goede 

performance op het werk, een zinvolle besteding van vrije tijd en bovendien moet een vrouw 

ook sfeer en gezelligheid in huis brengen. Het meest spectaculair gegroeid zijn echter de 

pedagogische taken. Met het verdwijnen van de standenmaatschappij zijn persoonlijke 

prestaties en kwaliteiten belangrijker dan ooit. 'Daarom willen we onze kinderen weerbaar 

maken. Ze moeten alles mee krijgen. We brengen ze naar duizend clubjes', aldus Oldenziel. 

10 In deze maalstroom van eisen komt het huishouden natuurlijk in de knel. De 

overzichtelijke, traditionele taakverdeling tussen man en vrouw heeft immers plaats gemaakt 

voor onderhandelingen. Daarom worden nog meer apparaten aangeschaft en last but not 

least verlagen we onze normen. Vuil op de plinten wordt niet langer als een afgang 

beschouwd. Tweeverdieners weten niet meer wat armoede is. Ze kunnen zich een 

ontspannen houding ten opzichte van vuil permitteren. Properheid geeft minder status dan 

de inbouwkeuken die met een tweede inkomen is verdiend. 

 

Naar: Peter Giesen, De schone stoep 

Uit: de Volkskrant 
 
  



 
22 

vragen bij de tekst: de schone stoep 
 
Vraag  1: 

Welke twee functies heeft de eerste alinea van deze tekst? 

 1 de aandacht trekken door enkele opvallende uitspraken weer te geven 

 2 Het noemen van de aanleiding voor het schrijven van deze tekst 

 3 Het presenteren van het onderwerp van de tekst 

 4 Het vooraf informeren over de conclusies over het huisvrouwenberoep 

A 1 en 2 

B 1 en 3 

C 1 en 4 

D 2 en 3 

E 2 en 4 

 
Vraag  2: 

Op verschillende plaatsen in de tekst vind je een omschrijving van de vrouw. Welke vrouw 

valt het meest onder de definitie van het begrip ‘huisvrouw’ zoals de encyclopedie Winkler 

Prins die in 1953 beschreef? 

 1 De vrouw die het ‘opperbestuur’ voerde over haar staf (alinea 3) 

 2 De schrobbende vrouw die haar ‘dienende’ taak vervult (alinea 5) 

 3 De vrouw die verantwoordelijk is voor sfeer en ‘liefdevolle toewijding’ (alinea 9) 

4 De vrouw die bestuur, verantwoording en toewijding combineert in de ‘maalstroom 

van eisen’ (alinea 10) 

A 1 en 2 

B 2 en 3 

C 2 en 4 

D 3 en 4 

 
Vraag  3: 

“Het zindelijke gezinsleven in Nederland rust op drie onwrikbare zuilen: schrobben, kloppen 

en zuigen” (alinea 7) 

Welke alinea kun je zien als uitwerking van deze bewering? 

A Alinea 3 

B Alinea 4 

C Alinea 5 

D Alinea 6 

 
Vraag  4: 

Wat is de functie van de slotalinea (10) in deze tekst? 

A Een advies geven 

B Een conclusie geven 

C Een nieuwe mening toevoegen 

D Een samenvatting geven 
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Je kunt de hele tekst in 4 delen onderverdelen. Deze delen kun je benoemen met de 

volgende kopjes: 1    Het verschijnsel ‘huisvrouw’ 

2 Het vermoeiende beroep huisvrouw 

3 De opkomst van de huishoudtechnologie 

4 De huidige huisvrouw 

Vraag  5: 

Met welke alinea begint deel 2 “Het vermoeiende beroep huisvrouw”? 

A Alinea 2 

B Alinea  3 

C Alinea 4 

D Alinea 5 

 

Vraag 6: 

Met welke alinea begint deel 3 “De opkomst van de huishoudtechnologie”? 

A Alinea 5 

B Alinea  6 

C Alinea 7 

D Alinea 8 

 

Vraag 7: 

Met welke alinea begint deel 4 “De huidige huisvrouw”? 

A Alinea 7 

B Alinea  8 

C Alinea 9 

D Alinea 10 

 
Vraag  8: 

Wat is de hoofdgedachte van de hele tekst De schone stoep? 

A Het huisvrouwenbestaan betekende zo’n honderd jaar geleden voor veel vrouwen 

een grote sociale verbetering, maar voor de moderne vrouw is eerder een betaalde 

baan dan een schoon huis een verhoging van de status. 

B Het lichamelijk zware huisvrouwenwerk is door de automatisering wel verlicht, maar 

de vrijgekomen tijd en energie worden nu opgeslokt door veel uiteenlopende eisen 

die aan de huisvrouw worden gesteld. 

C Toen een grote groep mannen genoeg ging verdienen om een gezin te onderhouden, 

zetten arbeidersvrouwen een sociale stap vooruit door het beroep van dienstbode in 

te wisselen voor dat van huisvrouw in het eigen gezin. 

D Zo’n honderd jaar geleden had een huisvrouw haar handen vol aan al het 

huishoudelijk werk, terwijl het beroep huisvrouw nu door alle huishoudelijke apparaten 

en hulp van gezinsleden overbodig lijkt te zijn geworden. 

 
Vraag  9: 

Wat beoogt de auteur vooral met deze tekst? 

A Hij wil de inhoud van het beroep huisvrouw nauwkeurig beschrijven 

B Hij wil laten zien dat het beroep huisvrouw een heel zwaar beroep is 

C Hij wil de verandering van de inhoud van het begrip huisvrouw weergeven 

D Hij wil als zijn mening geven dat het huisvrouw-zijn een modern maatschappelijk 

probleem is 
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BIJLAGE 3: 

nameting 

  



TEKST 1  
DIALECTEN IN HET NAUW 
 
1  De gemiddelde Nederlander heeft 
een tweeslachtige houding ten aanzien 
van dialect. Hij wil niet voor onbeschaafd 
aangezien worden, dus spreekt hij het 
liefst Standaardnederlands. Aan de 
andere kant schaamt hij zich niet om in 
een huis te wonen waarop met 
koeienletters ‘Uiterjoon’ of ‘Drijhuzen’ 
staat, woorden die duidelijk uit een dialect 
komen. Kortom, het is lomp om dialect te 
spreken, maar grappig of leuk om het in 
bepaalde situaties te gebruiken. 
2  Een soortgelijke tweeslachtigheid 
heeft de overheid: ze bestrijdt de dialecten 
niet, maar ze stelt te weinig financiële 
middelen beschikbaar om ze voor de 
ondergang te behoeden. Dat laatste valt af 
te leiden uit een brochure die bezoekers 
van de zevende Nederlandse 
Dialectendag in Middelburg eind vorige 
maand konden meenemen. 
3  De Nederlandse politiek geeft te 
weinig aandacht aan het dialect. Ook aan 
de verdraagzaamheid met betrekking tot 
het dialect schort het een en ander. 
Sprekers van een dialect kunnen door hun 
manier van spreken benadeeld worden. 
De Stichting Nederlandse Dialecten, de 
SND, benadrukt echter dat de variatie in 
de streektalen van Nederland juist 
aantrekkelijk is. Het is niet achterlijk om in 
de dagelijkse omgang met streekgenoten 
een dialect te spreken. In contacten met 
andere Nederlanders zal het gebruik van 
het Standaardnederlands noodzakelijk 
zijn. Sprekers van een streektaal passen 
zich dan zonder moeite aan. 
4  Her en der zijn stichtingen en clubs 
ontstaan, die zich inspannen om het 
dialect te behouden. Deze toegenomen 
belangstelling is vooral ontstaan, doordat 
de dialecten het al jaren moeilijk hebben. 
Soms hebben de clubs een sterk 
hobbyistisch karakter, waarbij de 
beoefenaren met inzet van veel vrije tijd 
en middelen hun streektaal proberen te 
bewaren. Het wordt haast een 
modeverschijnsel om opzettelijk 
de streektaal te gebruiken. 
5  Er zijn ook activiteiten met een 
bijna wetenschappelijk karakter. Zo werd 
op de Dialectendag de aanvulling op het 

Zeeuwse Woordenboek aan de 
commissaris van de koningin overhandigd. 
Er is 30 jaar aan gewerkt; 20 jaar om het 
samen te stellen en 10 jaar om sponsors 
voor de uitgave te vinden. Met het 
samenstellen van het Zeeuwse 
Woordenboek zelf was destijds 40 jaar 
gemoeid. Opvallend was dat de 
commissaris een warm pleidooi hield voor 
het gebruik van de streektaal in het 
openbare leven, omdat dit mensen bij 
elkaar brengt (‘door deze taal van het 
hart’), maar daarbij zijn toehoorders in 
‘gewoon’ Nederlands aansprak. 
6  Door de toegenomen mobiliteit van 
de Nederlanders, de uitbreiding van het 
onderwijs en de opkomst van de moderne 
media zijn de streektalen de laatste eeuw 
razendsnel afgekalfd. Uit eigen ervaring 
kan ik over de veranderde rol van 
dialecten meepraten. Mijn geboorteplaats 
in de Alblasserwaard kenmerkte zich door 
een eigen(aardig) taaltje: het Baggerdurps 
met een eigen woordenschat en uitspraak. 
Thuis en op straat gebruikte je het volop, 
maar elders paste je het taalgebruik aan of 
hield je je mond. De tweetaligheid was 
voor de meesten geen probleem. Het is 
van groot belang dat de moedertaal en de 
officiële taal rustig naast elkaar blijven 
bestaan. Ze bijten elkaar absoluut niet. 
7  Niet alleen door de 
maatschappelijke veranderingen zitten 
dialecten in een moeilijke situatie. Ook het 
beeld dat men van dialectsprekers heeft 
en daarnaast de geringe waardering voor 
het dialect zorgen voor een achteruitgang 
van deze streektalen. Mijn dialect werd 
vooral als afwijkend ervaren toen ik na de 
middelbare school buiten het dorp 
onderwijs ging volgen. Hoewel de indruk 
werd gewekt dat je – samen met je 
dorpsgenoten – door je taal niet  
volwaardig was, deed je verder niet onder 
voor andere studenten. Na het slagen voor 
de akte voor onderwijzer kon je als ieder 
ander aan de slag. 
8  Onderzoek bevestigt mijn indruk: 
de beheersing van de Nederlandse taal 
door in het dialect opgevoede kinderen is 
in geen enkel opzicht zwakker dan die van 
hun in de standaardtaal opgevoede 
leeftijdsgenootjes. Toch ergerde men zich 
aan bepaalde vreemde klanken, die wij als 
schijnbaar buitenaardse wezens uitten. Er 
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werd de spot mee gedreven of wij werden 
nageaapt. 
9  Het is voor de meeste dialecten vijf 
voor twaalf. Er is meer dan ooit behoefte 
aan financiering voor  
onderzoeksprojecten, volgens de SND. 
Omdat de streektalen spreektalen zijn, is 
het zeker hard nodig ze te boek te stellen 
en op band of cd op te nemen, want de 
sprekers sterven uit. Ik vraag me af of er 
altijd subsidies moeten worden gegeven. 
Misschien wel voor grotere  
wetenschappelijke onderzoeksprojecten. 
Maar het aardige en uitdagende van het 
streektaalwerk zit ’m vooral daarin dat 
streektaalliefhebbers zich financieel 
moeten weten te redden. Door het 
uitgeven van boeken, cd’s, kaarten en 
ander materiaal kom je in de 
belangstelling en kun je gelden 
voortbrengen voor grotere projecten. Dat 
maakt creatief en voorkomt verkwisting 
van gemeenschapsgeld. 
10  De SND-brochure stelt dat alle 
dialecten een volwaardige grammatica en 
woordenschat hebben. Dat wil niet zeggen 
dat de verschillen altijd groot zijn. Mijn 
streektaal verschilt voor 90 procent van 
het Nederlands door de uitspraak. Het 
resterende verschil zit in de eigen 
woordenschat (in mijn geval mooie 
woorden als: trule, meezikke, kluitruif, 
fuuchie, voor rollen, muggen, hark, vuiltje). 
Er zijn ook wat grammaticale 
eigenaardigheden (gaoneme – gaan wij), 
maar van een geheel eigen woordenschat 
is in mijn dialect geen sprake. 
11  Hoewel ik het niet eens ben met 
alle stellingen in de brochure van de SND, 
vind ik het zeker nodig om de streektalen 
te inventariseren. Maar het is ook 
belangrijk dat gemeenschapsgeld daarbij 
terecht en kritisch wordt gebruikt. 
 
naar een artikel van Jacques Kraaijeveld, 
Algemeen Dagblad, 2 april 2003 
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TEKST 2  
UITSLAG VAN HET ETEN 
 
1  “Voedselallergieën lijken steeds 
meer voor te komen”, zegt de 
allergiedeskundige Ad Jansen. Niet alle 
deskundigen zijn het hierover met hem 
eens. Echt onderzoek is er tot nu toe nog 
niet gedaan. Daarom is dr. Leon Knippels, 
onderzoeker bij TNOvoeding, wat 
voorzichtiger. 
2  Knippels: “Er is de afgelopen jaren 
meer aandacht gekomen voor 
voedselallergieën, en daardoor worden ze 
vaker geregistreerd. Dit verklaart slechts 
een deel van de toename van het aantal 
meldingen. Maar er zijn inderdaad 
aanwijzingen voor een echte stijging. 
Andere allergieën, zoals die voor 
stuifmeelkorrels, komen bij westerse 
kinderen steeds vaker voor. Daarom 
vermoeden we dat hetzelfde geldt voor 
voedselallergieën.” 
3  Over de oorzaken van 
voedselallergieën, en dus ook over de 
oorzaken van de mogelijke toename, zijn 
onderzoekers het nog lang niet eens. 
Knippels: “We hebben natuurlijk te maken 
met nieuwe voedingsmiddelen, die 
mogelijk leiden tot nieuwe allergieën. De 
introductie van bijvoorbeeld de kiwi leidde 
tot veel nieuwe klachten.” 
4  Maar de toename zit hem ook in 
problemen met bekend eten, zoals appels 
en pinda’s. Jansen: “We vermoeden dat 
het iets te maken heeft met de goede 
hygiëne.” Volgens de zogenoemde 
hygiënetheorie moet het afweersysteem 
van kinderen wennen aan vuil, doordat die 
kinderen in aanraking komen met 
bacteriën en daardoor infecties oplopen. 
Kinderen die opgroeien in een erg schone 
omgeving, krijgen een verwend 
afweersysteem dat zich gaat richten op 
onschuldige eiwitten zoals die in voeding. 
Allergieën komen vooral in de Westerse 
wereld veel voor. 
5  Het is niet altijd even duidelijk of 
het om een allergie gaat. De diagnose 
‘voedselallergie’ is namelijk niet eenvoudig 
te stellen. De enige betrouwbare test is 
erg arbeidsintensief en is bovendien niet 
zonder risico’s. “Als een patiënt extreem 

reageert, kan hij namelijk in een 
levensbedreigende shock raken”, zegt 
Knippels. Lang niet iedereen met klachten 
krijgt daarom zo’n test. 
6  Veel mensen dénken ook dat ze 
een allergie hebben, terwijl dat niet het 
geval is. Volgens Hans de Groot, 
allergoloog in het Erasmus Medisch 
Centrum Rotterdam, schrijven veel 
mensen bijvoorbeeld gedragsproblemen 
ten onrechte aan voeding toe. Daarbij 
spelen modes duidelijk een rol. De laatste 
jaren hebben diverse producten of stoffen 
de schuld gekregen van druk gedrag van 
kinderen en huilbaby’s. De Groot: 
“Kleurstoffen in lollies en frisdranken 
krijgen vaak de schuld van ADHD. 
Volgens mij valt dat wel mee, ze zijn in 
ieder geval niet het hoofdprobleem. 
Misschien moet een kind met ADHD geen 
drie lollies op een dag eten, maar over die 
ene zou ik niet te veel ruzie maken.” 
7  Maar ook lichamelijke klachten als 
migraine worden volgens De Groot ten 
onrechte aan voeding toegeschreven. 
Volgens sommigen speelt voedsel een rol 
bij de psychische of lichamelijke klachten 
die deze mensen ondervinden. “Patiënten 
met chronische klachten waar weinig aan 
te doen is, zoeken vaak naar een oorzaak. 
Sommigen denken dat ze overgevoelig 
zijn voor bepaalde voedingsstoffen, terwijl 
daar geen aanwijzingen voor zijn. Die 
mensen maken het zichzelf onnodig 
moeilijk door bepaalde producten te 
mijden. 
8  Als we weten waar een patiënt 
allergisch voor is, zoekt een diëtist uit wat 
hij wel en niet mag eten. Het  
Voedingscentrum verschaft lijsten met 
veilige producten. Maar daarmee ben je er 
nog niet, want vaak zijn patiënten niet 
allergisch voor één stof, maar voor 
combinaties. Het is dus van belang dat 
patiënten vooral goed naar de signalen 
van hun eigen lichaam luisteren. Neem de 
tips van de diëtist ter harte en ga serieus 
met al die informatie om. Dat is niet altijd 
even eenvoudig.” 
 
naar een artikel van Geertje Dekker 
de Volkskrant, 12 oktober 2002 
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Vragen bij tekst 1 :  Dialecten in het nauw 

 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 3 en 4. 
We kunnen deze tekst verdelen in vier delen: 
deel 1 : houding ten aanzien van dialecten 
deel 2 : groeiende interesse voor dialecten 
deel 3 : oorzaken voor achteruitgang van dialecten 
deel 4 : maatregelen voor het behoud van dialecten 
 
1 Bij welke alinea begint deel 2 Groeiende interesse voor dialecten? 

A alinea 2 
B alinea 3 
C alinea 4 
D alinea 5 
 

2 Bij welke alinea begint deel 4 Maatregelen voor het behoud van dialecten? 
A alinea 7 
B alinea 8 
C alinea 9 
D alinea 10 

3 Wat is de hoofdgedachte van de tekst “Dialecten in het nauw”? 
A De dialecten hebben het erg moeilijk, maar dankzij de toegenomen 
belangstelling zullen ze voor de ondergang behoed worden. 
B De dialecten verdwijnen vooral, doordat de burgers en de overheid weinig 
belangstelling hebben voor de dialecten. 
C Het dialectgebruik is sterk afgenomen en het is belangrijk de dialecten vast 
te leggen nu het nog kan. 
D Hoewel er nauwelijks belangstelling is voor de dialecten, moet de overheid 
financiële middelen beschikbaar stellen voor onderzoek. 
 

4 Een schrijver kan in een tekst gebruik maken van: 
1 feiten 
2 de eigen mening 
3 de mening van anderen. 
Waarvan maakt de schrijver van deze tekst gebruik? 

A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 

5 Een schrijver kan met zijn tekst de volgende doelen hebben: 
1 informeren over een verschijnsel 
2 de lezer aansporen tot actie 
3 de lezer overtuigen van zijn mening 
4 gevoelens over een verschijnsel tot uitdrukking brengen. 
Welke zijn de belangrijkste doelen van de schrijver met deze tekst? 

A 1 en 3 
B 1 en 4 
C 2 en 3 
D 2 en 4 
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Vragen bij tekst 2: Uitslag van het eten 

 

6  Wat is de functie van de eerste alinea? 
De schrijfster wil met alinea 1 de tekst inleiden door 

A de eindconclusie van de tekst voorop te plaatsen. 
B een gebeurtenis te vertellen. 
C haar eigen mening over het onderwerp te geven. 
D het onderwerp van de tekst aan te kondigen. 
 
 

Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 16 en 17. 
We kunnen de tekst tussen de eerste en de laatste alinea verdelen in twee gedeelten: 
deel 1: alinea’s 2, 3 en 4 
deel 2: alinea’s 5, 6 en 7 
 
7 Met welk kopje kun je de inhoud van deel 1 (alinea’s 2, 3 en 4) het beste weergeven? 

A Oorzaken van allergieën 
B Risico’s van vuil 
C Schadelijk voedsel 
D Westerse kinderen 
 

8 Met welk kopje kun je de inhoud van deel 2 (alinea’s 5, 6 en 7) het beste weergeven? 
A Eigenwijze patiënten 
B Invloed van de mode 
C Lastige diagnose 
D Lichamelijke klachten 

 

9 Welke van de onderstaande formuleringen geeft het beste aan wat het verband is 
tussen alinea 6 en 7? 

A Alinea 6 en 7 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 7 is een herhaling van alinea 6. 
C Alinea 7 is een uitwerking van alinea 6. 
D Alinea 7 is een voorbeeld bij alinea 6. 

 

10 Wat is het doel van Geertje Dekker met deze tekst? 
Zij wil de lezer 

A ertoe aanzetten bewuster met voedsel om te gaan. 
B informeren over het verschijnsel ‘voedselallergie’. 
C overtuigen van het gevaar van voedselallergie. 
D waarschuwen voor nieuwe producten 
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BIJLAGE 4: 

vragenboekje observerend leren 
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  Wat staat 
daar nou, 
mevrouw? 

observerend leren bij 
leesvaardigheid in 
vwo 3 

Tinka Keehnen 

Het is bij deze les van belang dat je goed luistert naar de aanwijzingen van je 

docent. Begin dus niet zomaar zelf ergens te lezen; wacht tot je docent je 

instructies geeft.  

Dit houdt ook in dat je niet zelf gaat bladeren in dit boekje: wacht tot de docent 

zegt dat je verder mag! 

 

Schrijf hieronder je naam en je klas. Dit boekje moet je aan het einde van deze les 

weer inleveren. Je mag (moet) er in schrijven. 

NAAM :__________________________________________________________ 

KLAS :___________ 

Je krijgt zo meteen een film te 

zien waarin een leerling, Jan, 

een oefening tekstverklaren 

maakt. Je krijgt eerst dezelfde 

tekst te lezen, zodat je weet 

waar het over gaat. Daarna krijg 

je een aantal vragen te 

beantwoorden over wat je ziet 

en hoort. Het is dus van belang 

dat je heel nauwkeurig luistert. 
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Vraag 1A 

Wat doet Jan als eerste?  

 

 

 

Vraag 1B 

Waarom vallen A, B en C af? 

 

 

 

 

Vraag 1C 

Wat doet Jan als hij het antwoord niet meteen kan vinden? 

 

 

 

 

Vraag 1D 

Hoe vind Jan het onderwerp van de tekst? 

 

 

 

 

Vraag 1E 

Welke laatste stappen zet Jan om het antwoord op vraag 1 te vinden? 

 

 

 

 

 

Vraag  1: 

Welke twee functies heeft de eerste alinea van deze tekst? 

 1 de aandacht trekken door enkele opvallende uitspraken weer te geven 

 2 Het noemen van de aanleiding voor het schrijven van deze tekst 

 3 Het presenteren van het onderwerp van de tekst 

 4 Het vooraf informeren over de conclusies over het huisvrouwenberoep 

A 1 en 2 

B 1 en 3 

C 1 en 4 

D 2 en 3 

E 2 en 4 
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Vraag 3A 

In de vraag wordt verwezen naar een definitie die in de tekst staat. Wat doet Jan daarmee? 

 

 

 

 

Vraag 3B 

 

Wat doet Jan eerst om het antwoord te vinden? 

 

 

 

 

 

Vraag 3C 

 

Welk woord benadrukt Jan in de definitie waardoor hij zijn antwoord kan kiezen? 

 

 

 

 

Vraag  3: 

Op verschillende plaatsen in de tekst vind je een omschrijving van de vrouw. Welke vrouw 

valt het meest onder de definitie van het begrip ‘huisvrouw’ zoals de encyclopedie Winkler 

Prins die in 1953 beschreef? 

 1 De vrouw die het ‘opperbestuur’ voerde over haar staf (alinea 3) 

 2 De schrobbende vrouw die haar ‘dienende’ taak vervult (alinea 5) 

 3 De vrouw die verantwoordelijk is voor sfeer en ‘liefdevolle toewijding’ (alinea 9) 

4 De vrouw die bestuur, verantwoording en toewijding combineert in de ‘maalstroom 

van eisen’ (alinea 10) 

A 1 en 2 

B 2 en 3 

C 2 en 4 

D 3 en 4 

 

Definitie encyclopedie:   

“HUISVROUW, een moeilijk te definiëren begrip, is volgens de gangbare opvattingen zij, die 

het opperbestuur en de verantwoording voor het gezin heeft. De taak der huisvrouw blijft bij 

uitstek een dienende, in liefdevolle toewijding aan het gezin.” 
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Vraag 4A 

Wat doet Jan als eerste om deze vraag te beantwoorden? 

 

 

 

 

Vraag 4B 

 

Wat is de volgende stap die Jan zet om het antwoord te vinden? 

 

 

 

 

 

 

Vraag 4C 

 

Wat doet Jan vervolgens om tot een antwoord te komen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag  4: 

“Het zindelijke gezinsleven in Nederland rust op drie onwrikbare zuilen: schrobben, kloppen 

en zuigen” (alinea 7) 

Welke alinea kun je zien als uitwerking van deze bewering? 

A Alinea 3 

B Alinea 4 

C Alinea 5 

D Alinea 6 
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Vraag 6A 

Wat doet Jan eerst met de vier antwoordmogelijkheden? 

 

 

 

 

Vraag 6B 

 

Hoe vindt Jan uiteindelijk het antwoord? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag  6: 

Wat is de functie van de slotalinea (10) in deze tekst? 

A Een advies geven 

B Een conclusie geven 

C Een nieuwe mening toevoegen 

D Een samenvatting geven 
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Vraag 10A 

Welke 2 redenen geeft Jan om met vraag 10 te beginnen? 

 

 

 

 

 

Vraag 10B 

Waar begint Jan dan toch in de tekst te lezen? Waarom, denk je? 

 

 

 

 

Je kunt de hele tekst in 4 delen onderverdelen. Deze delen kun je benoemen met de 

volgende kopjes: 

1 Het verschijnsel ‘huisvrouw’ 

2 Het vermoeiende beroep huisvrouw 

3 De opkomst van de huishoudtechnologie 

4 De huidige huisvrouw 

 

Vraag  9: 

Met welke alinea begint deel 2 “Het vermoeiende beroep huisvrouw”? 

A Alinea 2 

B Alinea  3 

C Alinea 4 

D Alinea 5 

 

Vraag 10: 

Met welke alinea begint deel 3 “De opkomst van de huishoudtechnologie”? 

A Alinea 5 

B Alinea  6 

C Alinea 7 

D Alinea 8 

 

Vraag 11: 

Met welke alinea begint deel 4 “De huidige huisvrouw”? 

A Alinea 7 

B Alinea  8 

C Alinea 9 

D Alinea 10 
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Vraag 10C 

Wat bedoelt Jan als hij zegt: ‘dat was die bewering’? Wat doet hij dan? 

 

 

 

 

 

Vraag 10D 

Welke woordgroep is volgens Jan te vergelijken met ‘huishoudtechnologie’? Waarom is dat 

van belang voor het antwoord op vraag 10? 

 

 

 

 

 

 

Vraag 9A 

Hoe vindt Jan het antwoord? Waar zoekt hij naar? 

 

 

 

 

 

 

Vraag 11A 

Hoe weet Jan dat antwoord A en B af moeten vallen? 

 

 

 

 

 

Vraag 11B 

Jan vindt het antwoord in twee stappen. Welke 2 stappen? 
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Vraag 12A 

Bij het zoeken naar de hoofdgedachte let Jan op 2 zaken. Hij kijkt niet alleen naar de inhoud 

van de tekst, maar hij zoekt daarbij ook op specifieke plaats in de tekst. Waar zoekt hij en 

waarom juist daar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag  12: 

Wat is de hoofdgedachte van de hele tekst De schone stoep? 

A Het huisvrouwenbestaan betekende zo’n honderd jaar geleden voor veel vrouwen 

een grote sociale verbetering, maar voor de moderne vrouw is eerder een betaalde 

baan dan een schoon huis een verhoging van de status. 

B Het lichamelijk zware huisvrouwenwerk is door de automatisering wel verlicht, maar 

de vrijgekomen tijd en energie worden nu opgeslokt door veel uiteenlopende eisen 

die aan de huisvrouw worden gesteld. 

C Toen een grote groep mannen genoeg ging verdienen om een gezin te onderhouden, 

zetten arbeidersvrouwen een sociale stap vooruit door het beroep van dienstbode in 

te wisselen voor dat van huisvrouw in het eigen gezin. 

D Zo’n honderd jaar geleden had een huisvrouw haar handen vol aan al het 

huishoudelijk werk, terwijl het beroep huisvrouw nu door alle huishoudelijke 

apparaten en hulp van gezinsleden overbodig lijkt te zijn geworden. 
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Vraag 14A 

Wat doet Jan als hij de antwoordmogelijkheden voor de eerste keer leest? 

 

 

 

 

 

Vraag 14B 

Op welk woord van antwoordmogelijkheid C legt Jan de nadruk? Waarom doet hij dat? 

 

 

 

 

 

Vraag 14C 

Waar in de tekst zoekt Jan het antwoord op deze vraag? 

 

 

 

 

 

Vraag  14: 

Wat beoogt de auteur vooral met deze tekst? 

A Hij wil de inhoud van het beroep huisvrouw nauwkeurig beschrijven 

B Hij wil laten zien dat het beroep huisvrouw een heel zwaar beroep is 

C Hij wil de verandering van de inhoud van het begrip huisvrouw weergeven 

D Hij wil als zijn mening geven dat het huisvrouw-zijn een modern maatschappelijk 

probleem is 

 


