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Samenvatting 

Afgelopen twee jaar heb ik een vergelijkend onderzoek gedaan naar leesvaardigheid 

tussen lessen met een traditionele didactiek en een didactiek die actiever en 

vernieuwender is, met als doel de leesvaardigheid en de woordenschat van leerlingen 

in de vijfde klas  te vergroten. De lessenserie werd nodig geacht omdat de 

woordenschat van de leerlingen van de klassen van havo-5 van De Copernicus, 

onderdeel van het Atlas College, niet erg groot is. Ook vinden zij het oefenen van 

woordenschat maar een vervelend onderdeel van het vak Nederlands. Om dit 

probleem aan te pakken heb ik ervoor gekozen de leerlingen actiever te betrekken bij 

het aanleren van woordleerstrategieën. Daarnaast hebben de leerlingen 

kennisgemaakt met een nieuwe didactiek: observerend leren. De vier  havo-5 klassen 

werden verdeeld in twee groepen. De ene helft van de leerlingen kreeg in totaal zes 

lessen aangeboden waarin zij een pre-toets maakten, uitleg kregen over 

woordleerstrategieën, oefenden met computeropdrachten, spelletjes, en een 

filmfragment te zien kregen waarop een medeleerling woordvindstrategieën toepaste 

en daarbij vragen moesten beantwoorden en aansluitend een vragenlijstje moesten 

invullen. Ten slotte maakten zij een post-toets. De andere helft van de leerlingen 

heeft ook de pre-toets gemaakt en daarna op de traditionele manier 

woordleerstrategieën didactiek gevolgd. Deze leerlingen hebben ook de post-toets 

gemaakt.  

 Uit de voormeting bleek dat er geen verschillen tussen de groepen waren. De 

leerlingen van de experimentele groep liet een significante verbetering zien en ook 

significant beter scoorden op woordenschat dan de controlegroep. Daarentegen 

presteerde de controlegroep beter op de natoets leesvaardigheid.  Uit de vragenlijst 

die de leerlingen van de experimentele groep ingevuld hadden, bleek dat zij over het 

algemeen de lessen ook aantrekkelijker vonden dan de traditionele lessen die zij 

gewend zijn.  

  

1. Inleiding 

 

1.1 Achtergrond 

Op de Copernicus, onderdeel van het Atlascollege te Hoorn, ben ik docent 

Nederlands in de bovenbouw. Een van de taken die alle docenten moeten vervullen, 

is het surveilleren in de klassen tijdens de proefwerkweken. Daar kreeg ik de eerste 

aanwijzingen dat veel leerlingen problemen hadden met de toetsvragen. Hun 

woordenschat is zo beperkt, dat zij de betekenis van sommige woorden, gebruikt in 

de toetsvragen niet kennen. Ook ‘normale’ spreekwoorden en uitdrukkingen leveren 

problemen op. Hoe goed kan je presteren op je toets als je niet eens weet wat er 

gevraagd wordt?  
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 Nadat ik dat constateerde, ben ik de verschillende toetsen eens gaan bekijken.  

Veel toetsen bevatten woorden waarbij je je kunt afvragen of leerlingen die wel 

kennen. Inderdaad bleek dat leerlingen toch heel veel woorden niet kenden. 

Natuurlijk heb ik toen een aantal docenten gevraagd of zij daar eens naar wilden 

kijken. Jammer genoeg stonden zij daar niet erg open voor. Om misverstanden uit te 

sluiten: het betreft hier niet de woorden die leerlingen gewoonweg voor de toets 

moeten kennen, maar woorden die in het normale taalgebruik voorkomen. 

 Ook tijdens mijn eigen lessen constateerde ik natuurlijk al, dat veel leerlingen –

voor mij doodnormale woorden – niet kennen. Ik heb zelfs begrepen dat er naar 

aanleiding van klachten van het LAKS een toetsvraag op het Centraal Schriftelijk niet 

meegerekend werd, omdat het woord sedert in de vraagstelling voorkwam, en de 

leerlingen niet geacht werden dit woord te kennen! 

 

1.2 Probleemstelling 

Al enige jaren blijven de CE cijfers voor het vak Nederlands van de leerlingen van  

en vwo op de Copernicus achter bij het landelijk gemiddelde. Er valt niet een op een 

vast te stellen, dat het hebben van een kleine woordenschat hiervan de oorzaak is, 

maar gezien het bovenstaande ben ik van mening dat de gebrekkige woordenschat 

van onze leerlingen hier wel eens een groot deel van zou kunnen uitmaken. 

 Op 8 november 2011 is er een onderzoek bekend gemaakt – uitgevoerd door de 

koepelorganisatie van de VO-raad – naar de slagingspercentages van leerlingen die in 

het jaar 2011 eindexamen hebben gedaan. Na herberekening van dit examen met de 

examenregels van het CE  in 2014, blijkt dat er een verdubbeling van het aantal 

gezakten zal zijn. Het is dus nu nog belangrijker de leerlingen te ondersteunen in hun 

leesvaardigheid, aangezien dit bij alle vakken van groot belang is.  

 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 

Het ontwikkelen van een lesmethode die:  

- leerlingen van de bovenbouw  en vwo helpt de woordenschat zo te 

 verbeteren dat zij betere resultaten behalen op het Centraal Examen;  

- docenten Nederlands overtuigt, zodat zij ook deze lesmethode gaan 

 toepassen;  

- uit te breiden valt, zodat ook taal/zaakdocenten 

 hier hun voordeel mee kunnen doen;  

- uiteindelijk gebruikt kan worden voor het verbeteren van woordenschat en 

 leesvaardigheid. 

 

2. Onderzoeksvraag 

 

Hoofdvraag 

Leidt intensieve aandacht en activerende didactiek voor woordleerstrategieën ,  tot 

betere woordenschat en leesvaardigheid in  5? 
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3. Theoretisch kader 

 

3.1 Wat is leesvaardigheid? 

 De definitie die gebruikt wordt voor leesvaardigheid in het PISA-onderzoek van 

2009, pag 31: 

 

Het begrijpen, gebruiken, reflecteren en betrokken zijn met geschreven teksten 

om je doelen te bereiken, je kennis en potentieel te verruimen, en deel te nemen 

aan de maatschappij. Naast decoderen en letterlijk begrijpen, houdt 

leesvaardigheid ook in interpreteren en reflecteren, en het vermogen om lezen 

te gebruiken om je doelen in het leven te bereiken. 

 

Vanuit de resultaten van het PISA-onderzoek zijn de referentiekaders ontstaan die 

gebruikt worden om aan te geven op welk niveau de leerlingen de leesvaardigheid 

dienen te beheersen. Voor leerlingen van havo 5 en vwo 5 moet dit 3F zijn (Zie 

bijlage 1). Ook wordt er op de officiële website voor het Centraal Examen in het 

voortgezet onderwijs aangegeven wat het examenprogramma leesvaardigheid behelst 

(pag.4): 

 

Domein A: Leesvaardigheid 

Subdomein A1: Analyseren en interpreteren 

1. De kandidaat kan: 

- vaststellen tot welke tekstsoort een tekst of tekstgedeelte behoort; 

- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven; 

- relaties tussen delen van een tekst aangeven; 

- conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van 

de auteur; 

- standpunten en soorten argumenten herkennen en onderscheiden; 

- argumentatieschema’s herkennen. 

Subdomein A2: Beoordelen 
2. De kandidaat kan een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op 

aanvaardbaarheid beoordelen en in deze tekst drogredenen herkennen. 

Subdomein A3: Samenvatten 

3. De kandidaat kan teksten en tekstgedeelten beknopt samenvatten. 

 

3.2 Theorie ontwerpen lessenserie 

"Een balst gebruikt men om zijn kwug te florken. Tijdens het woezelen heb je daarom 

meestal een balst nodig." (Verhallen en Verhallen, 1994, blz. 36) 

Uit bovenstaande zin blijkt wel hoe belangrijk het is om de betekenis van woorden te 

kennen. Iedereen die kan lezen, leest in deze zin de woorden 'kwug', 'florken', 

'woezelen' en 'balst'; dit betekent echter nog niet dat de betekenis van deze woorden 

duidelijk is. (Langner .e.a. 2002). Hieruit blijkt dat ondanks dat je technisch kunt 
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lezen, de betekenis van woorden van groot belang is. Volgens Cöp (2009), in zijn 

artikel “Hoe ICT het woordenschatonderwijs kan verbeteren” introduceert de term 

“De cirkel van het woordenschatonderwijs” waarmee hij aangeeft dat alleen het 

aanleren van nieuwe woorden niet genoeg is om die woorden ook werkelijk te laten 

beklijven.  Goed woordenschatonderwijs bestaat namelijk uit samenhangende 

activiteiten die samen staan voor geïntegreerd, compleet en effectief 

woordenschatonderwijs.  

 In het artikel van Cöp, zoals eerder genoemd, komt aan de orde dat er 

woordselectie moet plaatsvinden. Welke woorden moeten kinderen aangeleerd 

krijgen? Een eerste keuze die gemaakt dient te worden is een selectie van woorden 

die hoogfrequent zijn. Doordat leerlingen deze woorden vaak tegenkomen zullen zij 

hier ook snel profijt van hebben. Daarnaast biedt het feit dat deze woorden regelmatig 

gebruikt worden de beste garantie dat het woord onthouden wordt. Een tweede 

selectie van woorden is de vertrouwdheid van woorden. Dit hangt samen met de 

mogelijkheid om de betekenis van een woord te herkennen en te begrijpen. Een derde 

selectie van nieuwe woorden kan gebeuren op basis van een thema of een cluster van 

woorden die qua betekenis bij elkaar horen. Tot slot is het aanleren van strategieën 

om de betekenis van woorden te begrijpen vanuit de woorddelen belangrijk. Dit kan 

zijn omdat de betekenis afgeleid kan worden uit de samenstelling (voetbal) of de 

betekenis mede bepaald wordt door bijvoorbeeld een achtervoegsel (gevoelloos). 

(Cöp, 2009)  Als aan deze voorwaarden voldaan wordt is binnen de cirkel van het 

woordenschatonderwijs voldaan aan het principe van efficiency. 

 Vanuit een van de voorwaarden die gesteld worden binnen de cirkel van 

woordenschat-onderwijs, heb ik het eerste deel van mijn lessenserie ontworpen. Door 

Latijnse en Griekse voorvoegsels, veelvuldig in de opdrachten te laten voorkomen en 

de leerlingen een klein geplastificeerd kaartje te geven, met de voor- en 

achtervoegsels daarop vermeld, komen zij regelmatig met de voor- en achtervoegsels 

in aanraking, waardoor zij de woorden die zij aangeleerd krijgen met de 

woordleerstrategie, beter kunnen onthouden. 

In het hierboven genoemde artikel wordt verwezen naar een onderzoek van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (Breedveld e.a., 2006) naar tijdsbesteding per 

mediavorm. Daaruit blijkt dat het lezen van gedrukte media afneemt. Daar staat 

echter tegenover dat steeds vaker de computer, de televisie, internet en audio gebruikt 

wordt om te lezen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat kinderen steeds vaker 

nieuwe woorden tegenkomen op beeldschermen en in geluidsbestanden. Aangezien 

leerlingen op beeldschermen intensief talig bezig zijn, is het dan ook logisch om voor 

een deel van het woordenschatonderwijs, dit onderwijs ook op de computer te laten 

plaatsvinden. Vanuit de gedachte dat leerlingen veel en graag met de computer, 

laptop of tablet werken, heb ik voor de lessenserie een aantal oefeningen gemaakt, die 

de leerlingen op de computer konden maken. (Zie bijlage 6) 

Binnen de cirkel van het woordenschatonderwijs moet aandacht besteed worden aan 

een taalrijke omgeving. De leeromgeving moet taalrijk worden ingericht. Op deze 
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manier ontwikkelt zich het woordbewustzijn, krijgen ze interesse in woorden en 

groeit hun woordenschat zonder dat er sprake is van gerichte instructie. (Cöp, 2009)  

 Het viertaktmodel is een didaktiek die ook wel het VSCC-schema genoemd 

wordt. De vier verschillende fasen zoals in het model van de viertakt kunnen niet los 

van elkaar worden gezien. Zij lopen bijna altijd in elkaar over. 

Het viertaktmodel 

1. Voorbewerken 

In deze fase wordt een gunstige beginsituatie gecreëerd. De voorkennis van de 

leerlingen wordt geactiveerd en ze worden betrokken bij het onderwerp. De 

leerkracht opent bij de kinderen als het ware dat gedeelte van het 

woordenschatnetwerk waar het aan te leren woord het beste kan worden ingebed. In 

het gunstigste geval slaagt de leerkracht er ook in bij de leerlingen een leerbehoefte te 

scheppen.  

2. Semantiseren 

De leerkracht legt het woord helder uit. Dit gebeurt altijd in de context waarin het 

woord aan de orde is. De kinderen kennen op dat moment de betekenis, maar moeten 

zich de woorden nog eigen maken. Het is belangrijk om woorden niet als losse 

elementen, maar als onderdelen van clusters aan te bieden. De woordbetekenissen en 

woordrelaties moeten duidelijk worden gemaakt. 

3. Consolideren 

Als de betekenis van een woord duidelijk is, moet het woord met de 

betekenis nog worden onthouden. Bij het consolideren kunnen de uitjes helpen: 

uitleggen, uitbeelden en uitbreiden. Bij het uitbreiden worden woorden toegevoegd, 

waardoor clusters ontstaan. De drie uitjes helpen leerkrachten elk woordcluster kort 

en krachtig te semantiseren en de betekenissen helder te maken voor de kinderen. De 

woorden krijgen een plekje in het geheugen. Het blijkt keer op keer dat deze fase van 

de viertakt te weinig aandacht krijgt. En dat terwijl het van cruciaal belang is dat er 

vaak geconsolideerd wordt. Woorden die slechts één keer behandeld zijn, worden zo 

weer vergeten. Leerlingen moeten dus de gelegenheid krijgen om veel te kunnen 

oefenen met de woorden. 

4. Controleren 

Om te weten of de kinderen de woorden ook werkelijk onthouden hebben, moet de 

leerkracht later het ingeoefende woord terugvragen. Controleren is nagaan of de 

woorden en de behandelde betekenissen verworven zijn. (Verhallen en Verhallen, 

1994) 

Aanleren nieuwe woorden 

Het nadeel van het bovengenoemde model is dat er veel tijd nodig is om relatief 

weinig woorden te leren. Toch is deze aanvulling zeer belangrijk, zeker als hiermee 

een aantal hoogfrequente en belangrijke sleutelwoorden worden aangeleerd. De 

uitbreiding van de woordenschat van een leerling met deze woorden kan als 

katalysator dienen voor het kunnen snappen van een groot aantal gerelateerde 

woorden.(Cöp, 2009) 
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Het vierde en laatste onderdeel van de cirkel van woordenschatonderwijs is het 

gebruiken en toepassen van de nieuwe woordbetekenissen. Dit betekent dat leerlingen 

bij het lezen, schrijven, luisteren en spreken de woorden passief herkennen en actief 

gebruiken. Dit doen ze in functionele teksten en authentieke taaluitingen: ingezonden 

brieven, advertenties, e-mails, verslagen enzovoort. (Cöp, 2009) 

 

Woordenschatprogramma’s op de computer 

Het aantal woorden dat kinderen kunnen leren met woordenschatprogramma’s 

varieert tussen de 700 en 1000 woorden per leerjaar. Met kwalitatief goede software 

is het rendement van woorden die daadwerkelijk goed worden onderhouden 30% 

hoger dan bij traditionele woordenschatprogramma’s. (Cöp,  2009)  

 

Observerend leren 

‘Observerend leren’ beoogt reflectie te stimuleren. Het kenmerkende van deze 

didactiek is echter dat leerlingen niet leren door verschillende taalvaardigheden zoals 

schrijven, lezen, luisteren en spreken door het zelf uit te voeren, maar door de 

processen en –producten van anderen (modellen) te observeren. Doordat zij niet zelf 

aan het werk zijn, is de cognitieve belasting minder groot en kunnen zij zich beter 

richten op de leertaken. 

 Uit verschillende onderzoeken blijkt dat observerend leren effectief is in het 

schrijfonderwijs,voor leerlingen van verschillende leeftijden (Braaksma,Rijlaarsdam 

& Van den Bergh, 2002; Couzijn, 1995; Braaksma e.a. 2007).  Observerend leren 

blijkt ook positieve effecten te hebben bij lezen (Kheenen, 2012). Het lijkt mij nu dan 

ook interessant en potentieel effectief om het observerend leren toe te passen op 

woordleerstrategieën voor leerlingen van havo 5.  

 Voordat de leerlingen van de experimentele groep aan de opdrachten voor de 

woordleerstrategie van het kennen en toepassen van voor- en achtervoegsels 

begonnen, heb ik de leerlingen uitgedaagd, zoveel mogelijk woorden te noemen die 

zij al kenden met een Latijnse of Grieks voor- en achtervoegsels.  Vervolgens heb ik, 

maar ook de leerlingen zelf, de betekenis van die woorden, die niet bij alle leerlingen 

bekend waren, duidelijk uitgelegd. Vervolgens heb ik hen de woordleerstrategie 

uitgelegd, zodat zij daarna aan het werk konden gaan met de oefeningen. Sommige 

woorden waren dus al bekend bij de leerlingen. Zij konden daardoor makkelijker de 

stap zetten, van het voorvoegsel ex in het woord expliciet, waarvan zij de betekenis 

wel al kenden, te koppelen aan het woord met het zelfde voorvoegsel in exponent, 

waardoor de betekenis daarvan makkelijker te achterhalen is. Natuurlijk is de 

woordleerstrategie en de woorden met voor- en achtervoegsels zelf, aangeboden in 

oefeningen en spellen, in een duidelijke context, om het begrijpelijk te maken voor de 

leerlingen. Ook zijn de leerlingen veelvuldig met genoemde woordleerstrategie in de 

weer geweest om de woorden ook te laten beklijven. Het spreekt vanzelf dat ik de 

eerste les heb afgesloten met het samenvatten van de les, waarbij ik kon controleren 

of de leerlingen het begrepen hadden en konden toepassen. Bij de overige lessen van 

de lessenserie, ben ik ook begonnen met het herhalen van de voorafgaande les en heb 
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ik de lessen ook weer zo afgesloten. Op die manier kan je eenvoudig controleren of 

de leerlingen het e.e.a. geleerd hebben.(Verhallen en Verhallen: 1994; Cop: 2009)   

 Het tweede deel van mijn lessenserie,  observerend leren, behelsde een ander 

type woordleerstrategie. De leerlingen moeten binnen een leestekst een strategie 

gebruiken om woorden waarvan zij de betekenis niet kennen, die te achterhalen. Zij 

moeten in eerste instantie vaststellen of zij de betekenis echt moeten weten, om de 

tekst te begrijpen. Zo niet dan kunnen zij verder lezen. Als dat echter wel het geval is, 

moeten zij proberen de nabije context te gebruiken om de betekenis vast te stellen. 

Als dat niet lukt moeten zij uit een groter deel van de tekst proberen de betekenis vast 

te stellen. Mocht dat nog niet lukken dan moeten zij het woordenboek erbij pakken. 

(Verhallen en Verhallen: 1994; Cop: 2009) 

De experimentele groep heeft echter niet zelf gelezen, maar een leerling uit een 

andere klas (op film), geobserveerd. Deze leerling voerde de woordstrategie uit 

(modellen). Doordat zij niet zelf aan het werk zijn, is de cognitieve belasting minder 

groot en kunnen zij zich beter richten op de leertaak, in dit geval de 

woordleerstrategie (Braaksma,Rijlaarsdam & Van den Bergh, 2002; Couzijn, 1995; 

Braaksma e.a. 2007; Keehnen 2012). 

Bij de beide pretoetsen en natoetsen hebben de leerlingen van alle havo 5 klassen dan 

ook alle woorden in een kleine context van de zin (woordenschattoets) en in de 

context van een grote leesvaardigheidtoets aangeboden gekregen (Verhallen en 

Verhallen: 1994; Cop 2009). 

 

4. Onderzoek 

 

4.1 Typering van het onderzoek 

Het onderzoek zal vergelijkend zijn. Eerst zal ik echter beschrijven hoe (op dit 

moment) mijn collega’s en ik het hebben van een kleine woordenschat  benaderen, 

om een vergelijking te kunnen maken tussen de huidige werkwijze  en de te 

onderzoeken werkwijze.  

 Op de Copernicus maken wij gebruik van de schoolboeken van Talent. In de 

examenklassen Nederlands gebruiken wij voornamelijk de onderdelen uit het boek 

die gericht zijn op het lezen, schrijven, samenvatten die het Centraal Examen 

betreffen. De opdrachten die te maken hebben met woordenschat worden dan 

gemaakt. Ook laten wij de leerlingen de betekenis van de functiewoorden die 

genoemd worden in Talent leren. De woordleerstrategieën  uit Talent wordt al in een 

eerdere jaarlaag aangeboden. 

 

4.2 Onderzochte groep 

De onderzochte groep zijn leerlingen van  5. Vorig schooljaar (2012-2013)gaf ik aan 

de eindexamenklassen H5A (30 lln.) en H5B (27 lln.) les, ik heb beide klassen als 

onderzoeksgroep ‘gebruikt’ en de klassen H5C (29 lln.) en H5D (25 lln.)  die les 

kregen van mijn collega Rianne Dekker, als controlegroep.  
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4.3 Dataverzameling 

De dataverzameling bestond uit verschillende stappen: een woordenschattoets en een 

leesvaardigheidtoets, die voor de experimentele groep zowel als de controlegroep 

hetzelfde was. Zij vonden echter niet in dezelfde weken plaats, aangezien de planning 

van mijn collega en van mij iets anders verliep. De eerste twee lessen van de week 

kregen dus alle leerlingen twee voortoetsen een woordenschattoets (zie bijlage 2) en 

een tekst met vragen( zie bijlage 3). De derde, vierde en vijfde les werd gebruikt voor 

de interventie. Tijdens les 5 en 6 werd in alle groepen een nameting gedaan die 

wederom bestond uit een woordenschattoets (zie bijlage 4) en een tekst met vragen 

(zie bijlage 5). De experimentele groep heeft ook nog een enquête ingevuld (zie 

bijlage 6), omdat ik ook graag wilde weten of de leerlingen de lessenserie ook leuker 

vonden en of zij de indruk hadden er meer van geleerd te hebben, dan de meer 

traditionele lessen die zij gewend zijn. De controlegroep heeft deze enquête niet 

ingevuld, omdat zij die vergelijking niet konden maken.  

 

4.4 Variabelen en meetinstrumenten  

De meetinstrumenten zijn een woordenschattoets die twee keer gebruikt is voor 

zowel de voormeting als de nameting (alleen de volgorde van de vragen is gehusseld) 

en een aantal teksten dat (voor de voormeting) kwam van het CITO, speciaal gemaakt 

om leerlingen te laten oefenen voor het maken van een tekstverklaring. Voor de 

nameting is ook gebruik gemaakt van CITO materiaal, ditmaal een voorbeeldtoets 

van het te vernieuwen eindexamen Nederlands na 2015. Beide toetsen zijn gepretest 

door leerlingen uit een vwo 5 klas om voldoende betrouwbaarheid te krijgen. 

 

  havo-5 Cronbach’s alpha  N 

Pretest leesv.               = 0.49             63 

Pretest woordenschat  = 0.60             64 

 

  havo- 5 Cronbach’s alpha N 

Natest leesv.               = 0.60              61 

Natest woordenschat  = 0.58              50 

 

Wat echter een nadelige rol heeft gespeeld, dat de leerlingen bij de nameting niet heel 

erg gemotiveerd waren om de tekstvragen te beantwoorden, aangezien zij in die 

periode wel al heel erg veel geoefend hadden voor het eindexamen, ondanks het feit 

dat de leerlingen wisten dat het voor een onderzoek was. De woordenschattoets, was 

eenvoudiger te maken en kostte ook minder tijd.  
 

4.5 Interventie: ontwerp en uitvoering 

Voor het eerste onderdeel van de experimentele lessen (drie lesuren van 50 minuten) 

heb ik gekozen voor theorie en lessen, waarbij leerlingen het voor- en achtervoegsel 

van Griekse en Latijnse woorden leerden kennen en toepassen in verschillende 

opdrachten.  In bijna alle schoolboeken worden theorie en traditionele oefeningen wel 
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teruggevonden. Aangezien leerlingen baat hebben bij het consolideren van die voor- 

en achtervoegsels, en de lessen activerend moesten zijn, heb ik twee gatenoefeningen 

gemaakt, waarmee zij die voor- en achtervoegsels konden oefenen, die via Moodle 

toegankelijk waren voor de leerlingen van de experimentele groep.Om voorkennis te 

activeren, heb ik de leerlingen al bekende samenvoegingen laten noemen. Daarnaast 

heb ik een aantal vragen gemaakt bij een bestaand spel TRIVIGANS, afgeleid van het 

spel TRIVIANT  en GANZEBORD.  

 Voor de volgende interventieles heb ik gezocht naar een eindexamentekst van 

het CITO voor het CE vwo, waarin ‘moeilijke woorden’ voorkwamen. Een leerling 

uit VWO 5 heb ik gevraagd de strategie voor het achterhalen van woordbetekenissen 

te gebruiken, en die strategie hardop denkend te verwoorden. Dit is vervolgens 

gefilmd door een collega, en daarna bewerkt om gebruikt te kunnen worden voor een 

interventieles van 50 minuten. De film moest voornamelijk verkleind worden, om 

binnen een interventie van 50 minuten te kunnen gebruiken. Alle te gebruiken 

strategieën bleven in de film. Tijdens de interventie kregen de lln. een lijst met 

vragen, die ten doel had, de strategie die door de hardopdenkende leerling in de film 

gebruikt was te kunnen noteren.(zie bijlage X) De verschillende strategieën stonden 

ook op het schoolbord geschreven. De interventie kostte in beide klassen ongeveer 5 

minuten meer tijd, maar alle lln. hebben toch de hele interventie kunnen volgen en 

zelfs nog een kleine enquête (bijlage 6) kunnen invullen. De leerlingen van de 

controlegroep heeft de enquête niet ingevuld, omdat voor die leerlingen er geen 

verschil ten opzichte van hun normale lessen was.  

 

4.5  Data-analyse  

Na voor- en nameting heb ik van alle leerlingen de scores van de 

woordenschattoetsen en leesvaardigheidtoetsen verwerkt in Excel. 

De statistische analyses (een T-toets voor mogelijke verschillen tussen voor- en 

nametingen en een ANOVA-analyse voor mogelijke conditieverschillen) zijn 

uitgevoerd met SPSS. 
 

4.6  Kwaliteitsborging 

De leerlingen waren in eerste instantie niet op de hoogte van het feit dat zij meededen 

aan een onderzoek. Aan de leerlingen. van de experimentele groep heb ik wel verteld 

dat ik, zo vlak voor het examen nog wat woordleerstrategieën wilde herhalen, of 

wilde aanleren (ik veronderstel dat de meeste leerlingen in andere jaarlagen, al 

woordleerstrategieën aangeleerd hebben gekregen) en dat ik lessen had gemaakt die 

ze mogelijk minder saai zouden vinden. Op het moment dat ik de lln. instrueerde 

i.v.m. de observerend leren interventie, heb ik de lln. wel op de hoogte gebracht van 

het feit dat er voor mij ook andere belangen mee gediend waren, namelijk dat er een 

onderzoek naar woordleerstrategieën/leesvaardigheid aan verbonden was. Ik moest ze 

namelijk ook stimuleren om vooral de les helemaal te volgen en de enquête in te 

vullen, ondanks het feit dat de 50 minuten dat de les duurde overschreden werd. Mijn 

collega Rianne Dekker, heb ik geïnstrueerd vooral op een zo traditioneel mogelijke 
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manier les te geven. Zodat er echt een groot verschil zou ontstaan, tussen de controle- 

en interventiegroep. 

Zij heeft de lln. ook verteld dat zij meededen aan een onderzoek, maar de lessen zelf 

waren niet veel anders dan normaal. Al het werk, van de beide groepen, heb ik zelf 

nagekeken.  

 

5. Resultaten 

Uit de analyses bleek dat er een significant verschil is tussen de voor- en nameting. 
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T-Test 

 
 Paired Samples Statistics 

 Mean Std. Deviation 

Pair 1  Voormeting woordenschat ,7093 ,13471 

            Nameting woordenschat ,7691 ,13211 

Pair 2  Voormeting leesvaardigheid ,6750 ,23050 

            Nameting leesvaardigheid 1,0181 ,30342 

 
 Paired Samples Test 

 df Sig. (2-tailed) 

Pair 1   Voormeting woordenschat 

             Nameting woordenschat         

42 

 

,006 

Pair 2   Voormeting leesvaardigheid 

             Nameting leesvaardigheid 

59 ,000 

 
 ANOVA 

 Sig. 

Voormeting woordenschat ,456 

Nameting woordenschat  ,045 

Voormeting  leesvaardigheid ,386 

Nameting leesvaardigheid 
,000 

 
 Descriptives 
 Mean Std. Daviation 

Voormeting_leesvaardigheid     0 ,6618 ,24442 

                                                    1 ,7126 ,21314 

totaal ,6852 ,23015 

Nameting_leesvaardigheid         0     ,25641 

                                                    1  ,28637 

totaal  ,30116 

 

Per conditie 
 Gemiddelde Standaard 

afwijking 

Voorm. woordenschat        0     

Voorm. woordenschat        1     

,6966 

,7212 

,12353 

,13841 

Nam. woordenschat   0 

Nam. woordenschat  1 

,7296 

,8019 

,11228 

,13576 

Voorm. leesv.   0 

Voorm. leesv.   1 

,6618 

,7126 

,24442 

21314 

Nam. leesv.   0 

Nam. leesv.   1 

1,1414 

,8690 

,25641 

,28637 

 

Alle leerlingen uit havo-5 scoorden hoger op de nameting dan op de voormeting voor 

woordenschat (p = 0.006) en leesvaardigheid (p < 0.001). Er werden geen verschillen 

tussen condities gevonden op de beide voormetingen 
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(woordenschat: p = 0.456; leesvaardigheid: p = 0.386). 

Wel waren er significante verschillen tussen de controlegroep en de experimentele 

groep op beide toetsen in de nameting. Wat betreft woordenschat scoorde de 

experimentele groep hoger dan de controlegroep (p = 0.045) maar wat betreft 

leesvaardigheid scoorde de controlegroep significant hoger (p < 0.001).  

 Uit de enquête, ingevuld door de experimentele groep havo 5 leerlingen bleek 

ook dat die leerlingen voor het merendeel de lessen leuker en effectiever vonden dan 

de reguliere lessen m.b.t. woordleerstrategieën.  

 

6. Discussie  

In deze discussie zal ik eerst de hoofdvraag van mijn onderzoek herhalen en daarna 

de resultaten, vervolgens zal ik die resultaten nader onder de loep nemen. Ten slotte 

zal ik terugblikken op het onderzoek en suggesties geven voor de onderzoekpraktijk 

en mogelijk vervolgonderzoek. 

 Leidt intensieve aandacht en activerende didactiek voor  

 woordleerstrategieën ,  tot betere woordenschat en leesvaardigheid in  

 havo-5? 

Alle leerlingen uit havo-5 scoorden hoger op de nameting dan op de voormeting voor 

woordenschat (p = 0.006) en leesvaardigheid (p < 0.001). Er werden geen verschillen 

tussen condities gevonden op de beide voormetingen (woordenschat: p = 0.456; 

leesvaardigheid: p = 0.386). Wat betreft woordenschat scoorde de experimentele 

groep hoger dan de controlegroep (p = 0.045) maar wat betreft leesvaardigheid 

scoorde de controlegroep significant hoger (p < 0.001). Ook bleek dat de leerlingen 

van de experimentele groep de nieuwe didactiek meer aansprak dan de reguliere 

lessen. 

 Wat echter een nadelige rol heeft gespeeld, is dat de leerlingen bij de nameting 

niet heel erg gemotiveerd waren om de tekstvragen te beantwoorden van de natest 

leesvaardigheid, aangezien zij in die periode wel al heel erg veel geoefend hadden 

voor het eindexamen. De leerlingen wisten wel dat die test belangrijk was voor een 

onderzoek. Dat heeft jammer genoeg geen betere motivatie tot gevolg gehad. Juist de 

leerlingen van de experimentele groep hebben daardoor minder 

leesvaardigheidtoetsen (natoetsen) ingeleverd. Uit de toetsen die wel ingeleverd 

waren, bleek duidelijk de desinteresse, omdat zij vaak halverwege de toets gestopt  

bleken te zijn. De groepsgrootte bij zowel de experimentele groep als de 

controlegroep is daardoor in ieder geval veel kleiner. Ik ga er vanuit dat de uitslag op 

de natoets om die reden beïnvloed is. De woordenschattoets daarentegen, was 

eenvoudiger te maken en kostte ook minder tijd.  Ik heb daarom reden om aan te 

nemen dat de woordenschat(na)toets wel representatief is. Het feit dat uit de enquête 

bleek dat de lessenserie door de experimentele groep goed ontvangen is, biedt 

perspectief voor de toekomst. 

 Gezien het bovenstaande valt er uit het pre- en posttesten, nog wel iets te leren. 

Van de pretest voor leesvaardigheid was de tekstomvang en ook het aantal vragen, 

beduidend kleiner dan die van de posttest voor leesvaardigheid. Nu is gebleken dat de 
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– te – grote hoeveelheid tekst en te beantwoorden vragen zo groot was, dat het de 

motivatie beïnvloedde. Voor een volgend onderzoek zal ik dus ook de omvang van de 

testen, mee laten wegen. Een ander punt is het tijdstip waarop de leerlingen die testen 

moesten uitvoeren. Het is duidelijk dat er in een periode waar toch al veel op 

leesvaardigheid getoetst wordt, beter geen extra inspanning m.b.t. leesvaardigheid 

gevraagd kan worden. Bij een volgend onderzoek zal ik daar in de planning zeker 

rekening mee houden.  

 In mijn onderzoek heb ik ervoor gekozen om zowel woordleerstrategieën op 

een activerendere manier aan te bieden als de leerlingen kennis te laten maken met 

observerend leren. De resultaten van de natesten, zijn gebaseerd op alle 

experimentele lessen.  Een volgend onderzoek zou opgesplitst kunnen worden, om na 

te gaan of  de woordenschat en/of leesvaardigheid verbeterd is door de activerende 

didactiek, door het observerend leren, of door beiden. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 
 
Algemene omschrijving  
3F: Kan een grote variatie aan teksten over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van 
maatschappelijke aard zelfstandig lezen. Leest met begrip voor geheel en details.  
Tekstkenmerken  
De teksten zijn relatief complex, maar hebben een duidelijke opbouw die tot uiting kan komen in het 
gebruik van kopjes. De informatiedichtheid kan hoog zijn.  
Taken  
1. Lezen van informatieve teksten  Kan informatieve teksten lezen, zoals 

voorlichtingsmateriaal, brochures van instanties 
(met meer formeel taalgebruik), teksten uit 
(gebruikte) methodes, maar ook krantenberichten, 
zakelijke correspondentie, ingewikkelde schema‟s 
en rapporten over het eigen werkterrein.  

2. Lezen van instructies  Kan instructieve teksten lezen, zoals ingewikkelde 
instructies in gebruiksaanwijzingen bij onbekende 
apparaten en procedures.  

3. Lezen van betogende teksten  Kan betogende teksten lezen, waaronder teksten 
uit schoolboeken, opiniërende artikelen.  

Kenmerken van de taakuitvoering  
Begrijpen  Kan tekstsoorten benoemen. Kan de 

hoofdgedachte in eigen woorden weergeven. 
Begrijpt en herkent relaties als oorzaak-gevolg, 
middel-doel, opsomming e.d. Maakt onderscheid 
tussen hoofden bijzaken, meningen en feiten. 
Maakt onderscheid tussen standpunt en 
argument. Maakt onderscheid tussen drogreden 
en argument.  

Interpreteren  Trekt conclusies naar aanleiding van een (deel 
van de) tekst. Trekt conclusies over de intenties, 
opvattingen en gevoelens van de auteur.  

Evalueren  Kan het doel van de schrijver aangeven als ook 
de talige middelen die gebruikt zijn om dit doel te 
bereiken. Kan de tekst opdelen in betekenisvolle 
eenheden, en kan de functie van deze eenheden 
benoemen. Kan de argumentatie in een 
betogende tekst op aanvaardbaarheid 
beoordelen. Kan de informatie in een tekst 
beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen.  

Samenvatten  Kan een tekst beknopt samenvatten voor 
anderen.  

Opzoeken  Kan de betrouwbaarheid van bronnen beoordelen, 
vermeldt bronnen. Kan snel informatie vinden in 
langere rapporten of ingewikkelde schem 
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Bijlage 2 

Pretest woordenschat havo-5 (alle lln.) 

Klas 

Naam leerling 
 

 

1. Met een aforisme trek je de aandacht 

a. kort rijmpje 

b. korte bondige spreuk 

c. korte maar harde brul  

 

2. Ik heb echt een antipathie voor die man. 

 a. gevoel dat je iets vreemd of vies vindt 

 b. niet beredeneerbare afkeer 

 c. ontzag hebben 

 

3 Berekent hij ook provisie? 

 a. een tarief van een notaris 

 b. een voorschot 

 c. een percentage van de winst of de opbrengst 

 

4 De brandweer adviseert bij het nemen van preventieve maatregelen. 

 a.  ter voorkoming van iets 

 b. dringende 

 c. strenge 

 

5 Bij grote afname kunt u reductie krijgen. 

 a. betalingsprobleem 

 b. garantiebewijs 

 c. korting 

 

6 Je moet die condities goed in de gaten houden. 

 a. uitslagen 

 b. voorwaarden 

 c. voorspellingen 

 

7 Wij hebben expertise aangevraagd. 

 a. een extra toelage 

 b. uitstel 

 c. deskundig onderzoek 

 

8 Het schoonzusje van Anja gaat antropologie studeren. 

 a. leer van de ontwikkeling van de aarde  
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 b. leer van het totale heelal 

 c. leer van de mens als natuurhistorisch wezen 

9 Haar vertrek heeft voor veel commotie gezorgd. 

 a. opschudding 

 b. agressie  

 c. weerstand 

 

10 Ik vraag mij af of telepathie echt bestaat. 

 a. gevoelens door de telefoon kunnen horen 

 b. een soort gedachtelezen (op bovennatuurlijke wijze) 

 c. op verre afstand toch dikbevriend zijn. 

 

11 De aristocratie is toch al bijna uitgestorven? 

 a. kattensoort 

 b. de proefneming op levende dieren 

 c. voorname families van stad of land 

 

 

12. Ik twijfel aan de validiteit van dat onderzoek 

 a. volledigheid 

 b. geldigheid 

 c. gevolgen 

 

13 De liquiditeit van dat aandeel is goed. 

 a. waarde 

 b. verhandelbaarheid 

 c. prijs 

 

14 Wij twijfelen aan de authenticiteit van dat schilderij. 

 a. houdbaarheid 

 b. oudheid 

 c. echtheid 

 

15 Je moet hem wel eerst autoriseren. 

 a. machtigen 

 b. beschrijven 

 c. beoordelen 

 

16. We moeten nog een bedrag fourneren 

 a. ontvangen 

 b. controleren 

 c. storten 
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17 Er wordt geen correlatie aangetoond tussen agressiviteit en tv-kijken. 

 a. overblijfsel 

 b. samenhang 

 c. gevolgen 

 

18.  De regering heeft fatsoen nieuw leven ingeblazen. We beleven een 

 renaissance van normen en waarden.  

 a. tijdperk  

 b. moraal 

 c. vernieuwing, herleving 

 

19 Dat programma is pretentieloos. 

 a. heel  gewoontjes 

 b. zonder actie 

 c. onbetrouwbaar 

 

20 De immateriële schade is niet in geld uit te drukken. 

 a. de spullen en stoffen betreffend 

 b. geestelijke 

 c. onverzekerde  

 

21. Vanuit die invalshoek hadden we het nog nooit bekeken. 

 a. gedachte  

 b. gezichtspunt 

 c. windstreek 

 

22 De verdachte van die moord had geen alibi. 

 a. spijt 

 b. bewijs tijdens het misdrijf op een andere plaats geweest te zijn. 

 c. duidelijke sporen die achterblijven na het misdrijf 

 

23. Dat iemand met overgewicht ook ondervoed kan zijn, is een paradox. 

 a. schijnbare tegenspraak 

 b. logische gedachte 

 c. onlogische uitspraak 

 

24 Bijna alle politieke partijen zijn tolerant als het om Geert Wilders gaat. 

 a. onder de indruk  

 b. overtuigd 

 c. verdraagzaam 
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Bijlage 3 

Pretest leesvaardigheid havo 5  (alle lln.) 
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Bijlage 5 

Natest woordenschat havo 5 (alle lln.) 
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Bijlage 6 

Natest leesvaardigheid havo 5 ( alle lln.)  

Voorbeeldexamen havo 

Examen HAVO 

Voorbeeldexamen 
Nederlands 
Bij dit examen hoort een bijlage 
Dit examen bestaat uit 38 vragen bij vier teksten. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
2 / 10 lees verder ►►► 

Tekst 1 De misdaadparadox 
1p 1 Welke uitspraak over alinea 1 van de tekst ‘De misdaadparadox’ is juist, gelet op de 
eerste vijf alinea’s van deze tekst? 
Alinea 1 laat zien dat 
A de begrippen ‘criminaliteit’ en ‘veiligheid’ door de jaren heen zijn veranderd. 
B mensen criminaliteit minder accepteren naarmate hun omgeving veiliger is. 
C oudere mensen criminaliteit anders ervaren dan jongere mensen. 
D stadsbewoners zich minder van criminaliteit aantrekken dan plattelandsbewoners. 
1p 2 Met welke combinatie van begrippen kan de inhoud van alinea 3 het beste getypeerd 
worden? 
A argument - weerlegging 
B definitie - toelichting 
C stelling - onderbouwing 
D verschijnsel - voorwaarden 
De tekst ‘De misdaadparadox’ kan onderverdeeld worden in zes delen. Deze 
achtereenvolgende delen kunnen voorzien worden van de volgende kopjes: 
1 Stijging van gevoel van onveiligheid 
2 Benadering van criminaliteit en veiligheid 
3 Terugloop in criminaliteitscijfers 
4 Nuancering van criminaliteitscijfers 
5 Vraagtekens bij stijging jeugdcriminaliteit 
6 Conclusie betreffende onveiligheidsgevoelens 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 4 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 5 Bij welke alinea begint deel 5? 
“De introductie van die enquête is symbolisch voor een verandering in het denken over 
criminaliteit” (regels 70-72) 
3p 6 Formuleer de onderbouwing voor deze uitspraak. Baseer je antwoord op gegevens uit 
alinea 4. Gebruik maximaal 20 woorden. 
3 / 10 lees verder ►►► 

tekstfragment 1 
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Harde hand of zachte dwang? 
Nederland kende lange tijd een mild strafklimaat. Na de Tweede Wereldoorlog geloofden 
christelijke en sociaal-democratische denkers in de opbouw van een gemeenschap waarin 
misdaad goeddeels zou zijn uitgebannen, schrijft de sociaal-psycholoog Hans Boutellier in 
zijn boek De Veiligheidsutopie. Als de welvaart steeg, hoefde niemand meer te stelen. En 
als de samenleving rechtvaardig was, zou agressief gedrag verdwijnen, omdat niemand 
zich vernederd hoefde te voelen. 
Bij een misdrijf had ook de gemeenschap een beetje gefaald: zij was niet bij machte 
gebleken het dwalende individu op het rechte pad te houden. Zowel christenen als 
socialisten hadden een zekere compassie met de dader. Voor christenen was hij een 
zondaar die van zijn dwalingen moest worden genezen. Voor socialisten een slachtoffer 
van een onrechtvaardig systeem. 
naar: P. Giesen, de Volkskrant, 16 januari 2010 
In tekstfragment 1 wordt anders gesproken over de dader dan in alinea 4 van de tekst ‘De 
misdaadparadox’. 
3p 7 Leg dit verschil uit. Gebruik maximaal 30 woorden. 
In alinea 4 wordt positief gesproken over de slachtofferenquête. 
2p 8 Citeer de zin uit het tekstgedeelte van de alinea’s 5 tot en met 7 waarin het meest 
sprake is van directe kritiek op die enquête. 
1p 9 Wat is het gevolg van onderrapportage, gelet op alinea’s 6 en 7? Het gevolg van 
onderrapportage is dat 
A allochtonen en jongeren minder vaak geënquêteerd worden. 
B de slachtofferenquêtes duidelijk aantoonbare fouten bevatten. 
C de statistieken een minder reëel beeld geven van de criminaliteit. 
D zelden aangifte gedaan wordt van een gepleegde misdaad. 
1p 10 Met welk begrip kan de functie van alinea 6 ten opzichte van alinea 5 het beste 
benoemd worden? 
A gevolg 
B samenvatting 
C tegenstelling 
D uitwerking 
4 / 10 lees verder ►►► 

1p 11 Met welk begrip kan de functie van alinea 8 ten opzichte van de voorafgaande 
alinea’s het beste benoemd worden? 
A constatering 
B gevolg 
C samenvatting 
D voorbeeld 
“Die gevoelens [van onveiligheid] zijn niet irreëel en hebben zeker niet alleen te maken 
met afgenomen tolerantie.” (regels 172-174). 
1p 12 Welk type argumentatie gebruiken de schrijvers in alinea 9 om dit standpunt te 
ondersteunen? 
argumentatie op basis van 
A autoriteit 
B onderzoeksbevindingen 
C vermoedens 
D vooroordelen 
“Kunnen die twee ontwikkelingen verklaren waarom een meerderheid van de 
Nederlanders denkt dat Nederland minder veilig is dan tien jaar geleden?” (regels 204-
208) 
2p 13 Welke twee ontwikkelingen worden bedoeld? 
Nummer je antwoorden. 
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“Wetenschappers spreken in dit verband wel over het criminaliseren van kattenkwaad. 
‘Dat zien we terug in de cijfers over jeugdcriminaliteit’, stelt Van der Laan.” (regels 257-
261) 
3p 14 Leg uit wat het verband is tussen het criminaliseren van kattenkwaad en de cijfers 
over jeugdcriminaliteit. Baseer je antwoord op alinea’s 12 en 13. Gebruik maximaal 20 
woorden. 
1p 15 Welk type argumentatie gebruiken de schrijvers in alinea 13 vooral om deze 
zienswijze te ondersteunen? 
argumentatie op basis van 
A autoriteit 
B controleerbare feiten 
C vermoedens 
D waardeoordelen 
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tekstfragment 2 
“Veel mensen zijn bezorgd omdat ze denken dat de jeugdcriminaliteit toeneemt. Dat is 
absoluut niet zo. Wel lijkt een kleine categorie autochtone jongeren gewelddadiger te 
worden: hooligans die onder invloed van alcohol en pillen over de schreef gaan. Zij krijgen 
forse straffen, net als bijvoorbeeld tasjesdieven.” 
naar: de Volkskrant, 17 december 2009 
In alinea 12 van ‘De misdaadparadox’ wordt de vraag gesteld of de criminaliteit onder 
jongeren stabiel blijft of dat de jeugd toch crimineler wordt. 
4p 16 Leg uit hoe het antwoord op deze vraag in tekstfragment 2 past bij het antwoord op 
deze vraag in alinea’s 12 en 13 van ‘De misdaadparadox’. 
Betrek beide teksten in de formulering van je antwoord. 
Geef geen voorbeelden. 
Gebruik maximaal 45 woorden 
In de tekst ‘De misdaadparadox’ komen geregeld onderzoekscijfers voor. 
1p 17 Hoe kan de algehele houding van de schrijvers tegenover onderzoekscijfers, zoals 
die blijkt uit deze tekst, het beste getypeerd worden? 
A Onderzoekscijfers bevatten ‘harde feiten’ omtrent veiligheid, maar dienen met 
wantrouwen benaderd te worden. 
B Onderzoekscijfers weerspiegelen de werkelijkheid omtrent veiligheid en zijn dus 
beleidsbepalend. 
C Onderzoekscijfers zijn belangrijk voor de benadering van veiligheid, op voorwaarde dat 
ze door ervaringsdeskundigen gesteund worden. 
D Onderzoekscijfers zijn onmisbaar voor het denken over veiligheid, maar behoeven soms 
nuancering. 
1p 18 Wat is de hoofdvraag waarop de tekst ‘De misdaadparadox’ een antwoord probeert te 
geven? 
A Hoe kan het dat de cijfers aangeven dat er minder criminaliteit is, terwijl meer jongeren 
crimineel gedrag vertonen? 
B Hoe kan het dat de cijfers suggereren dat er meer jeugdcriminaliteit is, terwijl uit 
onderzoek blijkt dat dat niet zo is? 
C Hoe kan het dat er volgens de cijfers minder criminaliteit is, terwijl er meer 
geweldsdelicten zijn? 
D Hoe kan het dat mensen zich niet veiliger voelen, terwijl er volgens de cijfers minder 
criminaliteit is? 
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1p 19 Welke van onderstaande zinnen omschrijft het beste het tekstdoel van de tekst ‘De 
misdaadparadox’? 
Het doel van deze tekst is vooral 
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A de lezer aan het denken te zetten over de beleving van veiligheid en de bevindingen uit 
onderzoek rondom het thema criminaliteit en veiligheid. 
B de lezer ervan te overtuigen dat het heersende onveiligheidsgevoel niet kan worden 
verklaard door de diverse cijfers over veiligheid en criminaliteit te vergelijken. 
C de lezer op de hoogte te stellen van de beleving van onveiligheid door burgers en de rol 
van jongeren bij geweldsdelicten en andere criminaliteit. 
D de lezer te stimuleren om het gevoel van onveiligheid niet al te serieus te nemen, gezien 
de verschillende elkaar tegensprekende onderzoeksgegevens. 
1p 20 Welk van de onderstaande informatie-elementen hoort niet in een samenvatting van 
de tekst ‘De misdaadparadox’ thuis? 
A criminaliteitscijfers 
B jongeren 
C onveiligheidsgevoel 
D veelplegers 

Tekst 2 Tevredenen of legen 
1p 21 Welke uitspraak over alinea 1 is het meest juist? 
Alinea 1 
A bevat een anekdote ter introductie van het onderwerp van de tekst. 
B illustreert de probleemstelling die de kern van de tekst vormt. 
C noemt de aanleiding die aan het schrijven van de tekst ten grondslag ligt. 
D schetst een toekomstvisie bij het onderwerp van de tekst. 
2p 22 Geef een samenvatting van alinea 4 in maximaal 30 woorden. 
“Ze neemt op haar manier wraak voor wanbegrip en menselijke hoogmoed.” (regels 71-73) 
2p 23 Wat is die manier van de natuur volgens de tekst? 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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1p 24 Welke van onderstaande samenvattingen geeft het beste de gedachtegang weer van 
de tekst ‘Tevredenen of legen’? 
A Er wordt tegenwoordig zowel in ons land als in het buitenland van alles in de natuur 
georganiseerd. Daardoor is bijna nergens nog lege natuur te vinden. Kennelijk heeft de 
mens daar geen behoefte meer aan. Toch gaan steeds meer mensen in de natuur 
mediteren, om op die manier rust te vinden. Als we niet uitkijken is het binnenkort alleen in 
het buitenland nog mogelijk om echte natuur te vinden. 
B Mensen in ons land kunnen niet meer gewoon genieten van de natuur, maar willen 
allerlei activiteiten in de natuur ondernemen, om te voorkomen dat het saai wordt. Omdat 
Nederland geen echte natuur meer heeft, gaan ze op avontuur in het buitenland en dit 
levert soms onverantwoorde, gevaarlijke situaties op. Beter is het om de natuur de natuur 
te laten zijn en haar rustig te ondergaan. 
C Mensen proberen in de natuur tot rust te komen, maar doordat daar steeds meer 
activiteiten worden aangeboden, lukt dat bijna niemand meer. Alleen wie zich aan het 
kayakken, bungyjumpen e.a. onttrekt door zich in de natuur over te geven aan yoga, heeft 
een kans er nog van te kunnen genieten. Helaas moet de natuur tegenwoordig vooral 
‘uitdagend’ zijn, dus je kunt eigenlijk wel stellen dat er in Nederland geen echte natuur 
meer is. 
D Vroeger was in ons land de natuur nog leeg. Ondanks allerlei pogingen om haar te 
beschermen, is het niet gelukt de mens tegen te houden bij het cultiveren van de natuur. 
Daardoor zijn er nu in binnen- en buitenland zoveel activiteiten in de natuur dat het vrijwel 
niet meer mogelijk is er tot rust te komen. Wie nog rust in de natuur wil vinden, moet naar 
het buitenland gaan. 
1p 25 Door welke van onderstaande omschrijvingen wordt de houding van de auteur 
tegenover het door haar behandelde onderwerp het beste getypeerd? 
A afwijzend, maar berustend 
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B kritisch en somber 
C moedeloos, maar relativerend 
D nuchter en opstandig 
1p 26 Hoe kan de tekst ‘Tevredenen of legen’ als tekstsoort het beste getypeerd worden? 
Deze tekst is vooral 
A een beschouwing. 
B een betoog. 
C een uiteenzetting. 
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Tekst 3 (Vermeende) rampen 
Een tekst kan op verschillende manieren worden ingeleid. 
1p 27 Op welke manier wordt in de eerste alinea van ‘Vermeende rampen’ de tekst 
ingeleid? 
door het 
A formuleren van de probleemstelling van de tekst 
B geven van een verklaring voor de titel van de tekst 
C noemen van het belang voor de lezer van het onderwerp van de tekst 
D vermelden van de aanleiding voor het schrijven van de tekst 
4p 28 Geef een samenvatting van alinea 2 in maximaal 40 woorden, waaruit in ieder geval 
blijkt waarom een ramp fascineert en wat de functies zijn van de publieke aandacht voor 
en het gezamenlijke beleven van een ramp. 
“Niet alle rampen hebben hetzelfde effect.” (regel 26) 
3p 29 Welke twee factoren hebben volgens de tekst invloed op de hulp bij en aandacht voor 
een ramp? 
Gebruik voor je gehele antwoord niet meer dan 20 woorden. 
1p 30 Het rapport The Environmental Outlook 2050 concludeert volgens de schrijver van 
‘Vermeende rampen’ dat een ramp dreigt. 
Wat is de houding van de schrijver tegenover deze conclusie? 
A instemmend 
B kritisch 
C relativerend 
D zorgeloos 
“Maar in tegenstelling tot een echt gebeurde ramp houden rampscenario’s iets 
vrijblijvends.” (regels 64-65) 
2p 31 Wat typeert volgens de tekst daarnaast het verschil tussen een echt gebeurde ramp 
en een rampscenario? 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
1p 32 Met welk begrip kan de functie van alinea 4 ten opzichte van alinea 5 het beste 
benoemd worden? 
A gevolg 
B tegenstelling 
C verklaring 
D voorwaarde 
“De Aarde is geen zinkend schip en nieuwe reddingsboten zijn in de maak.” (regels 76-77) 
1p 33 Wat voor kijk op de toekomst van mens en aarde blijkt uit deze uitspraak? 
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1p 34 Hoe kan de tekst ‘Vermeende ramp’ als tekstsoort het beste getypeerd worden? 
Deze tekst is vooral 
A een beschouwende tekst met activerende elementen. 
B een beschouwende tekst met betogende elementen. 
C een betogende tekst met activerende elementen. 
D een betogende tekst met beschouwende elementen. 



 36 

1p 35 Welke van onderstaande beweringen hoort niet in een samenvatting van de tekst 
‘(Vermeende) rampen thuis? 
A De publieke aandacht voor een gezamenlijke beleving van een ramp heeft een functie. 
B Het schip de Balmoral MS reist de route van de Titanic na. 
C In tegenstelling tot een echt gebeurde ramp houden rampscenario’s iets vrijblijvends. 
D Niet alle rampen hebben hetzelfde effect. 

Tekst 4 Biologisch is beter 
4p 36 Neem het onderstaande argumentatieschema over en vul het aan op basis van alinea 
1 tot en met 5 van ‘Biologisch is beter’. 
standpunt 
Het is discutabel dat biologisch eten niet gezonder is dan gangbaar eten. 
want 
verdere onderbouwing 
1 
- Bij onzorgvuldig spuiten belanden die bij omwonenden, die zich zorgen maken over hun 
gezondheid. 
- Restanten zitten op groenten en vruchten voor de consument. 
tegenargument branche: 
weerlegging: 
a) 
b) 
c) 
2 
- Dat heeft ervoor gezorgd dat veel vlees resistente bacteriën bevat. 
- 
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1p 37 Welke werkwijzen worden volgens de tekst in de biologische veehouderij gebruikt om 
de hoeveelheid antibiotica te beperken? 
De conclusie van de tekst is weggelaten. 
1p 38 Welke van onderstaande uitspraken geeft het beste de conclusie weer? 
A De biologische landbouw en veehouderij leveren een grotere bijdrage aan 
voedselveiligheid dan de gangbare landbouw en veehouderij. 
B De biologische landbouw en veehouderij zijn beter voor mens en dier dan de gangbare 
landbouw en veehouderij. 
C De gangbare landbouw en veehouderij gaan in de goede richting maar zijn te 
onbetrouwbaar als bron van voedsel. 
D De gangbare landbouw en veehouderij gebruiken nog te veel bestrijdingsmiddelen en 
medicijnen. 

einde  
Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen behorende 
correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
Voorbeeldexamen havo 

Bijlage HAVO 

Voorbeeldexamen 
Nederlands 
Tekstboekje 
2 / 9 lees verder ►►► 

Tekst 1 

De misdaadparadox 
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(1) Stel, je woont in een grote stad en bent een jaar of 25. Je rekent er niet op, maar je 
weet dat het een keer kan gebeuren: je fiets wordt gestolen, er wordt bij je ingebroken of je 
wordt 5 op straat beroofd en zelfs bedreigd met een mes. Als het jou gebeurt, ben je 
geschokt over hoe erg het is. De impact is onverwacht groot en de klap ijlt lang na. Maar je 
bent er niet 10 verbaasd over dát het is gebeurd. Of, stel, je bent zestig en je woont in een 
boerderij op het platteland. De deur zit meestal niet op slot. Je kent ieder-een in het dorp. 
En dan wordt er in-15 gebroken. Je bent geschokt: iemand is in je huis geweest en heeft 
aan je spullen gezeten. De impact is groot. Maar daarbij komt dat je er verbaasd over bent 
dát het is gebeurd. 20 

(2) De criminaliteit in Nederland daalt al jaren. Toch voelt een meerderheid van de 
bevolking zich onveiliger dan tien jaar geleden. Hoe is dat te ver-klaren? Naarmate er 
minder crimi-25 naliteit is in je omgeving, neemt de tolerantie af voor wat er gebeurt. Zo 
beschrijven criminologen de ‘veilig-heidsparadox’. Die paradox werd in 2002 in het boek 
De veiligheidsutopie 30 beschreven door criminoloog Hans Boutellier. De paradox verklaart 
hoe het kan dat het volgens de cijfers al jaren veiliger wordt in Nederland, maar dat 
mensen zich niet veiliger 35 voelen. 
(3) Criminaliteit en veiligheid zijn geen statische begrippen. Ze ver-anderen en zijn 
onderhevig aan modes. In de jaren vijftig en zestig 40 werd nog actief opgetreden tegen 
souteneurs en uitbaters van bordelen. Vanaf 2000 kun je in Nederland legaal een bordeel 
runnen. Het omgekeerde geldt voor 45 de verkoop van paddo’s. Tien jaar geleden werden 
overal in het land smartshops geopend die legaal hallucinogene paddenstoelen konden 
verkopen. Maar sinds de minister 50 voor Gezondheidszorg in december 2008 het 
paddoverbod heeft inge-voerd, is het verkopen ervan straf-baar. Ook de beleving van 
criminali-teit verandert. Veroorzaken schel-55 dende hangjongeren overlast of bedreigen 
ze buurtbewoners? 
(4) Vrijwel dagelijks worden cijfers gepubliceerd over misdaad, gedeti-neerden en recidive. 
Er zijn echter 60 slechts enkele langlopende onder-zoeken naar criminaliteit die iets 
zeggen over structurele ontwikke-lingen. Misschien wel de belang-rijkste is de 
slachtofferenquête. Sinds 65 1980 vraagt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
mensen of zij het afgelopen jaar te maken hebben gekregen met criminaliteit. “De 
introductie van die enquête is 70 symbolisch voor een verandering in het denken over 
criminaliteit”, zegt Bert Berghuis, raadadviseur bij het ministerie van Justitie. Hij verzamelt 
en analyseert al decennia criminali-75 teitscijfers. “Tot het midden van de jaren zeventig 
was er eigenlijk heel weinig aandacht voor slachtoffers van criminaliteit. De dader was 
altijd het uitgangspunt: die moest opgepakt 80 en gestraft of behandeld worden. Het 
slachtoffer stond daar helemaal 
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buiten.” Nu hebben slachtoffers spreekrecht in de rechtszaal. Maar de introductie van de 
slachtoffer-85 enquête markeert niet alleen een kentering in het denken over crimi-naliteit. 
Bijna dertig jaar na de intro-ductie zijn deze gegevens een belangrijk uitgangspunt voor 
beleids-90 makers en wetenschappers. De politie baseert er deels haar priori-teiten op, en 
voor wetenschappers zijn deze cijfers vaak het beginpunt van onderzoek. 95 

(5) Toeval of niet, het jaar na de moord op Pim Fortuyn1) in 2002 beginnen de 
criminaliteitscijfers in Nederland te dalen. Steeds minder mensen zeggen tegen de 
enquêteurs 100 van het CBS dat ze slachtoffer zijn geweest van lichte of zware crimi-
naliteit. De criminaliteitscijfers zijn inmiddels zelfs gedaald tot ver onder het niveau van 
1980, toen men voor 105 het eerst grote groepen mensen enquêteerde. Als je aan mensen 
vraagt of het in Nederland veiliger is dan tien jaar geleden, blijkt echter dat een 
meerderheid van de bevol-110 king zich in Nederland onveiliger voelt. De cijfers over het 
onveilig-heidsgevoel zijn weliswaar ook gedaald en liggen nu op het laagste niveau sinds 
1991, maar nog altijd 115 denkt meer dan de helft van de Nederlanders dat het hier 
onveiliger wordt. 
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(6) Ook de politiecijfers (de aantallen aangiftes) lijken het beeld te be-120 vestigen dat de 
criminaliteit sinds een piek in 2002 daalt. “Dat kan een in-direct gevolg zijn van de moord 
op Pim Fortuyn”, zegt onderzoeker Roel Jennissen van het WODC, het onder-125 

zoekscentrum van het ministerie van Justitie. Na de parlements-verkiezingen van 2002 
kwam er veel aandacht voor blauw op straat, op managers bij de politie werd gekort 130 en 
in een stad als Rotterdam werd 
veiligheid topprioriteit. 
(7) Maar bij alle cijfers die wijzen op een afname van criminaliteit, zijn kanttekeningen te 
maken. Zo 135 schieten slachtofferenquêtes op een belangrijk punt tekort: allochtonen en 
jongeren doen er minder vaak aan mee. ‘Onderrapportage’ noemen criminologen dat. Een 
groot deel van 140 de criminaliteit komt in geen enkele statistiek terecht, doordat mensen 
denken dat het geen zin heeft aan-gifte te doen. Of doordat de crimi-naliteit door niemand 
anders dan 145 andere criminelen wordt opgemerkt. Criminelen die elkaar onderling be-
lazeren, doen geen aangifte. “Maar ook de gegevens die er wel zijn, zijn niet altijd 
makkelijk te interpreteren”, 150 vertelt Ido Weijers, bijzonder hoog-leraar 
jeugdrechtspleging aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onder-zoek naar jeugdige 
veelplegers in Utrecht. “De verdeling van geweld in 155 categorieën is subjectief. Waar ligt 
de grens tussen een klap geven en mis-handelen? Die is voor iedereen anders en speelt 
dus een rol bij de interpretatie van informatie uit 160 slachtofferenquêtes.” 
(8) Uit alle cijfers komt één ding helder naar voren. De gevoelens van onveiligheid worden 
vooral ver-oorzaakt door jongeren en geweld op 165 straat. Uit onderzoek van TNS NIPO 
uit 2008 blijkt bijvoorbeeld dat agressie, zinloos geweld, jeugd en hangjongeren het meest 
worden genoemd als redenen voor het toe-170 genomen gevoel van onveiligheid. Die 
gevoelens zijn niet irreëel en hebben zeker niet alleen te maken met afgenomen tolerantie. 
“Als je wat preciezer kijkt naar de aangiftes bij 175 de politie”, zegt Jennissen van het 
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WODC, “blijkt dat de algehele daling van criminaliteit vooral komt door de afname van het 
aantal inbraken en diefstallen (vermogensdelicten).” 180 Daarvoor zijn drie logische verkla-
ringen: auto’s en woningen zijn steeds beter beveiligd – mensen nemen autoradio en 
TomTom mee de auto uit – het aantal heroïneverslaaf-185 den is gedaald en, meer 
recentelijk, veelplegers worden strenger gestraft. 
(9) Maar tegenover het dalend aantal diefstallen en inbraken staat een stijgend aantal 
meldingen van 190 geweld. En juist het gebruik van geweld schokt de samenleving en geeft 
burgers een onveilig gevoel. Wat verder opvalt, is dat de jeugd-criminaliteit de afgelopen 
jaren – 195 tegen de trend in – stijgt. Ook die vorm van criminaliteit geeft relatief veel 
zichtbare overlast voor de samenleving: uitgaansgeweld en straatcriminaliteit hebben een 
grotere 200 impact dan delicten als drugssmokkel en financiële fraude, die op het oog 
slachtofferloos lijken. 
(10) Kunnen die twee ontwikkelingen verklaren waarom een meerderheid 205 van de 
Nederlanders denkt dat Nederland minder veilig is dan tien jaar geleden? Het is een 
bekend gegeven dat jongeren de belangrijk-ste daders én slachtoffers zijn van 210 

criminaliteit. Crimineel gedrag begint vaak in de puberteit en bereikt een piek als de 
jongeren tussen de achttien en twintig jaar zijn. Om dit in beeld te brengen, gebruiken 
crimino-215 logen de ‘age-crime curve’. In zo’n grafiek is te zien op welke leeftijd de meeste 
mensen uit een bepaalde groep crimineel actief zijn. 
(11) Stijgt de jeugdcriminaliteit wel 220 echt zoals de politiecijfers suggere-ren? Er is 
langlopend onderzoek waaruit blijkt dat jongeren níét crimineler zijn dan twee decennia 
geleden. Het WODC vraagt sinds 225 1986 aan jongeren of zij zich schuldig hebben 
gemaakt aan over-tredingen of criminaliteit zoals zwart-rijden, diefstal of iemand 
verwonden. Uit die rapportages blijkt volgens 230 criminoloog André van der Laan van het 
WODC dat crimineel gedrag onder jongeren redelijk stabiel op een hoog niveau ligt: 
“Gemiddeld zegt bijna 40 procent van de 235 jongeren betrokken te zijn geweest bij één of 



 39 

meerdere vormen van criminaliteit, maar daarbij moet je in je achterhoofd houden dat 
jongeren graag stoer doen. We gaan ervan uit 240 dat vooral lichtere vergrijpen worden 
overdreven. Tegelijk zullen jongeren zwaardere vergrijpen eerder verzwijgen.” 
(12) Wat is waar: blijft de criminaliteit 245 onder jongeren stabiel, zoals het WODC van 
jongeren zelf hoort, of duidt het toegenomen aantal aangif-tes tegen jongeren toch op een 
steeds crimineler wordende jeugd? 250 De stijging van het aantal jongeren dat als 
verdachte wordt aangemerkt, kan volgens Van der Laan voort-komen uit meer aandacht 
van de politie. Ook de normen over wat aan-255 vaardbaar gedrag is en wat niet, ver-
anderen. Wetenschappers spreken in dit verband wel over het criminali-seren van 
kattenkwaad. “Dat zien we terug in de cijfers over jeugd-260 criminaliteit”, stelt Van der 
Laan. 
(13) Deze zienswijze wordt bevestigd door hoogleraar Weijers. Hij vindt dat harder wordt 
opgetreden tegen kleinere vergrijpen, bijvoorbeeld in 265 het onderwijs. “Steeds meer 
scholen bewaken niet meer zelf de orde, maar spreken af met de politie dat die snel komt 
als er ruzie is. Dat betekent dus dat het schoolplein tot 270 
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openbare ruimte wordt gebombar-deerd en dat een vechtpartij met een bloedneus al heel 
snel als ‘openlijke geweldpleging’ de statistieken in-gaat.” Incidenten die vroeger werden 
275 afgedaan met een gesprek (al dan niet in aanwezigheid van de ouders) kunnen nu 
strafzaken worden. Het aantal ‘flutzaken’, zo rapporteren parketsecretarissen van het 
Open-280 baar Ministerie2), is daardoor enorm toegenomen. Volgens Weijers is het gevolg 
dat jonge kinderen een straf-blad krijgen voor dingen die niet of nauwelijks als criminaliteit 
kunnen 285 worden gekwalificeerd. Relatief normaal gedrag van jongeren wordt 
‘gecriminaliseerd’. 
(14) Het lijkt erop dat gevoelens van onveiligheid niet alleen worden ver-290 oorzaakt 
doordat vaker geweld wordt gebruikt en jongeren crimineler zijn. Er wordt ook minder 
getolereerd: de politie wordt sneller ingeschakeld. En dat is in lijn met de paradox van 295 

Boutellier. 
naar: Jan Meeus en Merel Thie 
uit: NRC Handelsblad, 14 november 2009 

Tekst 2 

Tevredenen of legen 
(1) Ik mag graag en met instemming het wonderschone gedicht1) van J.C. Bloem citeren 
dat als volgt begint: “Natuur is voor tevredenen of legen. / En dan: wat is natuur nog in dit 
land? 5 / Een stukje bos, ter grootte van een krant, / een heuvel met wat villaatjes ertegen.” 
(2) Hoewel ik het met hem eens ben, vraag ik me wel af wat Bloem 10 bedoelde met 
‘tevredenen’ en ‘legen’. De Nederlandse natuurliefhebber is allesbehalve tevreden en leeg is 
hij nu juist niet. Leegte is precies wat men in de natuur zoekt. ‘Het hoofd leeg 15 maken’ is 
de uitdrukking die door gehaaste stedelingen wordt gebruikt om het doel van een weekend 
in het groen te omschrijven. Vervolgens worden dan in de geduldige natuur 20 allerlei 
activiteiten ontplooid en evenementen georganiseerd, opdat het maar niet SAAI wordt. 
(3) De grootste bedreiging voor het verblijf in de natuur is juist de nood-25 zaak de natuur 
enerverend te maken. Er moet gekayakt, wildwatergevaren, wadgelopen, bergbeklommen 
en ge-houthakt worden. Parkoersen worden uitgezet, stormbanen geformeerd, 30 

wedstrijden georganiseerd. Er wordt gepicknickt en gebarbecued op daar-toe aangewezen 
plekken tot de ham-burgerwalm het bos een voorportaal van de hel maakt. Toegegeven: er 
35 wordt ook heel wat afgemediteerd en 
noot 1 Pim Fortuyn (1948-2002) was een Nederlands politicus voor PvdA, VVD, Leefbaar 
Nederland en tot slot Lijst Pim Fortuyn. Fortuyn werd in mei 2002 vermoord. 
noot 2 Het Openbaar Ministerie (OM) vormt samen met de rechters de rechterlijke macht en 
bepaalt wie voor de rechter moet verschijnen, en voor welk strafbaar feit. 
6 / 9 lees verder ►►► 
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geyogaad of getaichied, maar hoe dan ook: doodgewoon leeg aanwezig zijn omringd door 
de volmaakt onver-schillige natuur is er niet bij. De 40 natuur moet iets bewerkstelligen. Ze 
moet genezen, helen, ruimte maken, verstrooien, kalmeren. De mens geeft haar een taak. 
(4) Omgekeerd neemt de mens ook 45 een taak op zich. De mens zweert de natuur te 
beschermen en te behou-den. Soms doet de mens dat door ergens een hek omheen te 
zetten en de boel de boel te laten. Soms doet de 50 mens dat door te beheren en dus in te 
grijpen met het doel de natuur te houden zoals de mens denkt dat ze gehouden moet 
worden. Daar willen nog weleens conflicten over ontstaan. 55 Er moeten wilde runderen in 
de Oostvaardersplassen, ze moeten bij-gevoerd, nee, ze moeten niet bijge-voerd. De 
Oosterscheldedam moet open, de Oosterscheldedam moet 60 dicht. Al dat geklets 
illustreert alleen maar dat Nederland geen natuur meer heeft. Alles is cultuur. Alles is een 
kiekje, een postzegeltje schoon-heid, een vierkantje geschilderde 65 ongereptheid. Is dat 
erg? Nee, maar laten we niet net doen of het natuur is. 
(5) De natuur zelf heeft in dit alles uiteraard geen stem, omdat ze niet 70 kan praten. Ze 
neemt op haar manier wraak voor wanbegrip en menselijke hoogmoed. Niet dat ze dat 
bewust doet, want de natuur heeft geen bewustzijn. De natuur is wat ze is en 75 zoals ze is 
en altijd is geweest. Het zit in de inmiddels totaal geperverteerde natuur van de mens tot 
extreem ge-drag over te gaan in de natuur. Ze noemen het uitdaging of zoiets. 80 Daarvoor 
moeten natuurliefhebbers uiteraard Nederland verlaten. Met of vaak zonder kennis van 
zaken doet men totaal onverantwoorde dingen. De steile noordwand van de Eiger 85 

beklimmen zonder touwen, buiten de piste skiën als er lawinegevaar niveau vier dreigt, in 
de krater van een vulkaan afdalen, met een kano de Atlantische oceaan oversteken. Dat 90 

heet dan ‘moed’, of: ‘je grenzen opzoeken’. Dwaasheid is het. Vervolgens moeten de 
mensen van de hulpdiensten hun eigen leven wagen. 
(6) Was de natuur maar voor 95 tevredenen en legen. Die zitten, net als ik, deze zomer in 
de Franse Alpen met een boek buiten, de blik af en toe gericht op de roerloze bergtoppen 
aan de overkant. Zij daar. Ik in mijn 100 stoel. Domweg gelukkig in Gemillon. 
naar: een voorgelezen column van Nelleke Noordervliet, 
in: het radioprogramma Vroege Vogels, september 2012 
noot 1 Het bedoelde gedicht heet ‘De Dapperstraat’, waarvan hier de eerste strofe wordt 
geciteerd. De laatste regel van het gedicht luidt: ‘Domweg gelukkig in de 
Dapperstraat’. 
7 / 9 lees verder ►►► 

Tekst 3 

(Vermeende) rampen 
(1) Deze week bereikt de herdenking van de ondergang van de Titanic haar hoogtepunt, 
als de MS Balmoral, het schip dat de route nareist, precies honderd jaar na het zinken 
aankomt bij de exacte plek van het wrak. Op deze Titanic Memorial Cruise varen 
nakomelingen mee van de 5 oorspronkelijke passagiers en bemanning. Het aantal 
opvarenden is even groot als destijds: 1.309. Het vertrek uit Southampton gebeurde 
geheel in stijl, met kostuums uit dezelfde periode. Hetzelfde menu wordt geserveerd, en 
dezelfde muziek wordt gespeeld. Ondertussen maakt de 3D-versie van de bekroonde film 
van James Cameron furore, en is alles 10 wat maar enigszins met de Titanic te maken 
heeft, koopwaar op veilingen geworden, van oude foto’s tot verroeste onderdelen. 
(2) Een ramp fascineert. Wij worden aangetrokken door wat ook ons had kunnen 
overkomen, als we er waren geweest, net daar op dat moment. Vanuit de veiligheid van 
onze verwarmde huizen, onze magen gevuld, 15 huiveren wij maar al te graag over het 
noodlot en leven mee met de slachtoffers en nabestaanden. Het is een vorm van griezelen 
zonder gevaar te lopen, als bij een enge film. Het is ook een manier van het gevaar 
bezweren. Stel je het ergste voor, dan vallen de risico’s van het dagelijkse leven weer 
mee. De publieke aandacht voor en gezamenlijke 20 beleving van een ramp is niet alleen 
ingegeven door sensatiezucht, maar heeft een functie, we voelen er ons veiliger door, het 
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versterkt de samenhorigheid en we leren ervan voor de volgende keer. Bouw- en 
veiligheidsvoorschriften aangepast, personeel gedrild, onze zegeningen geteld. 25 

(3) Niet alle rampen hebben hetzelfde effect. Het helpt erg als de slachtoffers op ons 
lijken. Dat verklaart het ‘succes’ van de tsunami in Zuidoost-Azië, die een ongekende 
vrijgevigheid veroorzaakte. De meeste Europeanen herinneren zich de vakantiegangers 
en de vernietiging van luxe strandhotels in Thailand, en hebben geen idee hoe 
ontwrichtend de 30 gevolgen elders waren (naar schatting alleen al 160.000 doden op 
Sumatra). Het helpt ook als de ramp inspeelt op gevoelde angsten. Aardbevingen zijn in 
Noord-Europa minder concreet dan de angst voor een (veel minder waarschijnlijke) 
nucleaire ramp, het verdrinken en verhongeren van bootvluchtelingen te ver van ons bed. 
Vandaar dat de 35 kernramp in Fukushima zo veel meer aandacht kreeg dan het enorme 
aantal slachtoffers van de aardbeving zelf (bijna 20.000 doden). 
(4) In de ondergang van de Titanic komt alles samen. De tragiek van zoveel slachtoffers, 
de strijd om de schaarse reddingsboten, de klassenmaatschappij met zijn fatale 
onrechtvaardigheden, het onzinkbaar 40 geachte schip. Het noodlot versus de menselijke 
fouten, de onrechtvaardigheid tegenover de opofferingsgezindheid van enkelen. De 
directe oorzaak van de ramp mag dan een ijsberg zijn, maar, zo is de 
8 / 9 lees verder ►►► 

suggestie, de ware schuld ligt in de menselijke overmoed. De Titanic, dat zijn wij. Niet 
toevallig zijn een zinkend schip of een overvolle reddingsboot 45 een bekende metafoor 
voor de Aarde. 
(5) Het zijn deze ingrediënten die verklaren waarom wij telkens weer zo gretig 
kennisnemen van doemscenario’s. Aan sombere voorspellingen is geen gebrek. 
Afgelopen week bracht de OESO haar nieuwe milieuscenario uit, The Environmental 
Outlook 2050, en daar was geen 50 opbeurend woord bij. Als er geen drastische actie 
wordt ondernomen, zal veertig procent van de mensheid onder watergebrek lijden, de 
verviervoudiging van de wereldwijde productie zal een verdubbeling van de uitstoot aan 
broeikasgassen veroorzaken en daarmee een stijging van de gemiddelde temperatuur met 
drie tot zes graden. Luchtvervuiling wordt 55 de belangrijkste doodsoorzaak. De studie, die 
in samenwerking met Nederland is ondernomen, concludeert dat een ramp dreigt. De 
media (ook deze krant) hebben die onheilsboodschap maar al te graag kritiekloos 
overgenomen, hoewel er veel op aan te merken is. Het extrapoleren van de huidige trends 
is geen goede voorspeller van de 60 toekomst en het dreigen met rampen leidt niet tot 
effectieve actie. 
(6) Toch zijn toekomstige rampen bijna zo aantrekkelijk als de ramp zelf. Ze bevestigen 
onze behoefte aan huiveren vanuit de veiligheid van ons bestaan. Maar in tegenstelling tot 
een echt gebeurde ramp houden rampscenario’s iets vrijblijvends. We zeggen dat het 
verschrikkelijk is, 65 maar we gaan over tot de orde van de dag. De menselijke overmoed 
is de oorzaak van alles, maar daar kunnen we individueel niets aan doen. In tegenstelling 
tot echte rampen versterken rampscenario’s niet de samenhorigheid en het collectieve 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
(7) Echte rampen zijn verschrikkelijk. Sommige kunnen voorkomen 70 worden, van andere 
kunnen de gevolgen verminderd worden. Ze zijn onderdeel van ons leven. Rampen 
overleven we niet alleen, we leren ervan te leven. Wie uitgaat van het heden als 
voorspeller van doem en verderf, ontkent ons aanpassingsvermogen. Er zijn genoeg 
redenen om zuiniger met grondstoffen om te gaan en armoede te bestrijden, daar 75 

hebben we geen doemscenario bij nodig. De Aarde is geen zinkend schip en nieuwe 
reddingsboten zijn in de maak. 
naar: een column van Louise Fresco 
uit: NRC Handelsblad, 11 april 2012 
9 / 9 lees verder ►►► 

Tekst 4 
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Biologisch is beter 
(1) Biologisch eten is niet gezonder dan gangbaar eten, schrijft de Volkskrant (Ten Eerste, 
4 septem-ber). Dat is zeer discutabel, want gangbaar voedsel wordt onveiliger 5 

geproduceerd dan biologisch voedsel en dat heeft ook weer gevolgen voor de veiligheid 
van het voedsel zelf. 
(2) Ten eerste, de gangbare land-bouw gebruikt bestrijdingsmiddelen 10 om ziekten, 
onkruid en insecten te bestrijden. Bij onzorgvuldig spuiten belanden die 
bestrijdingsmiddelen bij de buren van de landbouwbedrijven. Klachten daarover van 
omwonenden 15 die zich zorgen maken over hun gezondheid, verschijnen periodiek in de 
media. 
(3) Restanten van die bestrijdings-middelen zitten ook op de groenten 20 en vruchten die 
consumenten in de winkel kopen. Twee derde van alle groente en fruit in de verkoop bevat 
gifresten. Maar dat blijft allemaal onder de vastgestelde gezondheids-25 limiet, zegt de 
sector. Ja, meestal wel, maar niet altijd. Wetsovertre-dingen vinden nog steeds plaats. 
(4) En belangrijker, de gezondheids-normen zijn niet scherp genoeg. Het 30 zijn normen 
voor gifstoffen afzonder-lijk, die geen rekening houden met de gezamenlijke en de 
onderlinge werking van die stoffen. Wetenschap-pelijk onderzoek leidt er bovendien 35 toe 
dat de wettelijke normen voor gifresten op groente en fruit steeds scherper worden, omdat 
de nega-tieve gezondheidseffecten ervan telkens weer ernstiger blijken te zijn 40 dan 
eerder gedacht. 
(5) Ten tweede, in de gangbare, intensieve veehouderij wordt kwistig met antibiotica 
omgegaan. Daardoor bevat veel vlees resistente bacteriën. 45 Dat is niet gezond omdat 
antibiotica dan niet meer werken bij de bestrij-ding van bacteriële infecties bij mensen. 
(6) In de biologische veehouderij 50 worden ook antibiotica gebruikt, maar veel minder dan 
in de gangbare. Biologische veehouders maken er namelijk veel meer werk van om te 
voorkomen dat hun dieren ziek 55 worden door hen veel (buiten)ruimte te geven en niet op 
te fokken tot maximale productie. 
(7) Kortom, [… tekst door examen-maker weggelaten] 60 

naar: een ingezonden brief van Klaas Breunissen 
uit: de Volkskrant, november 2012 
Klaas Breunissen is campagneleider voedsel Milieudefensie 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor 
het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis 
wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 

einde  
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Bijlage 7 

Lesopzet activerende didactiek en 

Lesopzet controle groep 

 

lesplan  

 

 

 

klas   : H5B en C 

datum van de les: 13 februari 2012 

 

beginsituatie van de leerlingen: 

 

De leerlingen kennen de betekenis (vertaling) van Griekse en Latijnse voorvoegsels en 
achtervoegsels niet. 

De leerlingen kunnen daardoor de voorvoegsels en achtervoegsels niet gebruiken om de 
betekenis van woorden met genoemde samenstellingen makkelijker te herleiden.. 

 

 

 

algemene doelstellingen van deze les  

begrippen: 

Affix 

Suffix 

 

 

 

 

vaardigheden: 

De leerlingen kennen de betekenis van een 
aantal voor- en achtervoegsels uit het Grieks 
en Latijn 

De leerlingen kunnen de betekenis van die 
voor- en achtervoegsels gebruiken om de 
betekenis van een samengesteld woord 
eenvoudiger te kunnen herleiden. 

 

concrete lesdoelen 
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doel 1:    

De leerlingen leren dat woorden samenstellingen kunnen hebben met Latijnse en Griekse 
voorvoegsels en achtervoegsels. Zij leren dat affix voorvoegsel betekent en dat suffix 
achtervoegsel betekent. 

 

doel 2: 

De leerlingen leren verschillende affixen en suffixen kennen. 

 

doel 3:  

De leerlingen zijn door het gebruik van de computer om - voor hun -  aantrekkelijkere 
oefeningen  te maken, gemotiveerder aan het werk, waardoor zij de woorden en voor= en 
achtervoegsel beter zullen onthouden dan lln. die op een traditionele wijze les krijgen. 
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geplande 

tijd 

lesdoe
l nr. 

lesinhoud 
(lesstof)  

didactische werkvormen 

 

hulpmiddelen 

leeractiviteit: 

wat doet de 
leerling? 

onderwijsactiviteit: 

wat doe ik?   

15 min 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

27 min.. 

 

 

 

 

 

3 min. 

1, 2, 3 

 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1,2,3 

theorie 
aanleren 

 

 

herkenbare 
voorbeelden 
geven van 
woorden met 
een affix of 
suffix 

 

 

Consolideren 
woorden. 

 

 

 

 

Nabespreken 

Lesinhoud 

Kijkt naar 
filmpje 

Luistert naar de 
docent. 

Ontvangt 
kaartje luistert 
naar uitleg, 
noteert 
herkenbare 
voorbeelden in 
schrift. 

 

Zet computer 
aan, start 
oefeningen en 
maakt 
oefeningen. 

 

Luisteren en 
vragen stellen 
en 
beantwoorden 

Introduceren 
onderwerp 

Uitleg theorie 

 

Uitdelen kaartje, 

Uitleggen gebruik 
kaartje.   

Voorbeelden noemen. 
Lln. uitdagen bekende 
voorbeelden te 
noemen. 

Rondlopen en lln. 
begeleiden. 

 

 

 

 

Vragen stellen 
luisteren. Vragen 
beantwoorden 

Website en 
screen en 
schoolbord 

 

Kaartje met 
daarop vertaling 
Latijnse en 
Griekse voor- en 
achtervoegsels. 

 

 

 

Computer en hot 
potatoes 
oefeningen. 

 

 

 

X 
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bordschema 1 

Samengestelde woorden 

Affix = voorvoegsel 

Suffix = achtervoegsel 

 

bordschema 2 

Voorvoegsels 

Voorbeelden herkenbare woorden 

Achtervoegsels herkenbare woorden 
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lesplan 

 

 

 

klas   : H5D en C 

datum van de les: 13 februari 

 

beginsituatie van de leerlingen: 

 

De leerlingen kennen de betekenis (vertaling) van Griekse en Latijnse voorvoegsels en 
achtervoegsels niet. 

De leerlingen kunnen daardoor de voorvoegsels en achtervoegsels niet gebruiken om de 
betekenis van woorden met genoemde samenstellingen makkelijker te herleiden.. 

 

 

 

 

algemene doelstellingen van deze les  

begrippen: 

Affix 

Suffix 

 

 

 

vaardigheden: 

De leerlingen kennen de betekenis van een 
aantal voor- en achtervoegsels uit het Grieks 
en Latijn 

De leerlingen kunnen de betekenis van die 
voor- en achtervoegsels gebruiken om de 
betekenis van een samengesteld woord 
eenvoudiger te kunnen herleiden. 

 

concrete lesdoelen 

 

doel 1:    

De leerlingen leren dat woorden samenstellingen kunnen hebben met Latijnse en Griekse 
voorvoegsels en achtervoegsels. Zij leren dat affix voorvoegsel betekent en dat suffix 
achtervoegsel betekent. 
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doel 2: 

De leerlingen leren verschillende affixen en suffixen kennen. 

 

doel 3:  

Door het maken van de invuloefeningen uit het lesboek consolideren de leerlingen de lesstof.. 
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geplande 

tijd 

lesdoel 
nr. 

lesinhoud 
(lesstof)  

didactische werkvormen 

 

hulpmiddelen 

leeractiviteit: 

wat doet de 
leerling? 

onderwijsactiviteit: 

wat doe ik?   

15 min 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 min. 

 

 

 

 

 

 

 

3 min. 

1, 2, 3 

 

 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

theorie 
aanleren 

 

 

 

herkenbare 
voorbeelden 
geven van 
woorden met 
een affix of 
suffix 

 

 

 

 

 

Consolideren 
woorden. 

 

 

 

 

 

 

Nabespreken 
theorie en 
oefeningen  

Luistert naar de 
docent. 

 

 

 

Ontvangt 
kaartje luistert 
naar uitleg, 
noteert 
herkenbare 
voorbeelden in 
schrift. 

 

 

 

 

Ontvangt 
oefeningen en 
maakt 
oefeningen. 

 

 

 

 

Luisteren en 
vragen stellen 
en 
beantwoorden 

Introduceren 
onderwerp 

Uitleg theorie 

 

 

Uitdelen kaartje, 

Uitleggen gebruik 
kaartje.   

Voorbeelden noemen. 
Lln. uitdagen bekende 
voorbeelden te 
noemen. 

 

 

 

Rondlopen en lln. 
begeleiden. 

 

 

 

 

 

 

Vragen stellen 
luisteren. Vragen 
beantwoorden en les 
afsluiten. 

schoolbord 

 

 

 

 

Kaartje met 
daarop vertaling 
Latijnse en 
Griekse voor- en 
achtervoegsels. 

 

 

 

 

 

 

Invuloefeningen 
uit Nieuw 
Nederlands. 

 

 

 

 

 

X 
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bordschema 1 

Samengestelde woorden 

Affix = voorvoegsel 

Suffix = achtervoegsel 

 

bordschema 2 

Voorvoegsels 

Voorbeelden herkenbare woorden 

Achtervoegsels herkenbare woorden 
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lesplan  

 

 

 

klas   : H5 A en B 

datum van de les: 15 februari 2012 

 

beginsituatie van de leerlingen: 

 

De leerlingen kennen enigszins de betekenis (vertaling) van Griekse en Latijnse voorvoegsels en 
achtervoegsels. 

De leerlingen kunnen daardoor de voorvoegsels en achtervoegsels enigszins gebruiken om de 
betekenis van woorden met genoemde samenstellingen makkelijker te herleiden. 

 

 

algemene doelstellingen van deze les  

begrippen: 

Affix 

Suffix 

Diverse samenstellingen met Latijnse en 
Griekse voor- en achtervoegsels. 

 

 

 

 

vaardigheden: 

De leerlingen herhalen de aangeleerde theorie. 

De leerlingen kennen de betekenis van een 
aantal voor- en achtervoegsels uit het Grieks 
en Latijn 

De leerlingen kunnen de betekenis van die 
voor- en achtervoegsels gebruiken om de 
betekenis van een samengesteld woord 
eenvoudiger te kunnen herleiden. 

De leerlingen consolideren de voor- en 
achtervoegsels en de woorden met genoemde 
samenstelling. 

 

concrete lesdoelen 

 

doel 1:    

De leerling kan met hulp de theorie m.b.t. Latijnse en Griekse voor- en achtervoegsels 
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formuleren  

 

doel 2: 

De leerlingen consolideren verschillende affixen en suffixen en samengestelde woorden. 

 

doel 3:  

De leerlingen zijn door het gebruik van de computer om - voor hun -  aantrekkelijkere 
oefeningen  te maken (kruiswoordenpuzzel), gemotiveerder aan het werk, waardoor zij de 
woorden en voor-  en achtervoegsel beter zullen onthouden dan leerlingen die op een 
traditionele wijze les krijgen. Hetzelfde geldt voor het spelen van een bordspel. 

 

 

 

 

 

geplande 

tijd 

lesdoe
l nr. 

lesinhoud 
(lesstof)  

didactische werkvormen 

 

hulpmiddelen 

leeractiviteit: 

wat doet de 
leerling? 

onderwijsactiviteit: 

wat doe ik?   
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8 min. 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

7 min. 

1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

 

1,2,3 

theorie 
herhalen. 

aangeleerde  
woorden met 
een affix of 
suffix 

 

idem nieuwe 
woorden. 

consolideren 
woorden. 

 

 

aanleren 
samengestelde 
woorden  

 

 

 

nabespreken 

lesinhoud. 

 

Luistert naar de 
docent 
beantwoordt 
vragen van de 
docent. 

 

 

Zet computer 
aan, (maakt 
oefeningen af) 
en maakt 
kruiswoorden 

raadsel. 

Speelt een 
bordspel en 
consolideert op 
die manier de 
samenstel 

lingen 

luistert naar de 
correcte 
antwoorden van 
het spel. 

Herhalen theorie, 
leerlingen motiveren 
het geleerde te 
noemen en mogelijke 
voorbeelden op laten 
noemen. 

 

Rondlopen en lln. 
begeleiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noemen antwoorden 

Vragen stellen 
luisteren. Vragen 
beantwoorden 

Screen en 
schoolbord 

Kaartje met 
daarop vertaling 
Latijnse en 
Griekse voor- en 
achtervoegsels. 

Computer en hot 
potatoes 
oefeningen. 

 

 

 

Bordspel 
Trivigans 

 

 

 

 

X 

 

 

 

bordschema 1 

Samengestelde woorden 

Affix = voorvoegsel 

Suffix = achtervoegsel 

 

bordschema 2 

Voorvoegsels 

Voorbeelden  van de al gekende woorden 

Achtervoegsels  

Voorbeelden van de al gekende woorden 
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lesplan 

 

 

 

klas   : H5C en D 

datum van de les: 14 februari 

 

beginsituatie van de leerlingen: 

 

De leerlingen kennen de betekenis (vertaling) van Griekse en Latijnse voorvoegsels en 
achtervoegsels. 

De leerlingen kunnen daardoor de voorvoegsels en achtervoegsels niet gebruiken om de 
betekenis van woorden met genoemde samenstellingen makkelijker te herleiden.. 

 

 

 

 

algemene doelstellingen van deze les  

begrippen: 

Affix 

Suffix 

Diverse samenstellingen met Latijnse en 
Griekse voor- en achtervoegsels. 

 

 

 

 

vaardigheden: 

De leerlingen herhalen de aangeleerde theorie. 

De leerlingen kennen de betekenis van een 
aantal voor- en achtervoegsels uit het Grieks 
en Latijn 

De leerlingen kunnen de betekenis van die 
voor- en achtervoegsels gebruiken om de 
betekenis van een samengesteld woord 
eenvoudiger te kunnen herleiden. 

De leerlingen consolideren de voor- en 
achtervoegsels en de woorden met genoemde 
samenstelling. 

 

concrete lesdoelen 
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doel 1:    

De leerling kan met hulp de theorie m.b.t. Latijnse en Griekse voor- en achtervoegsels 
formuleren  

 

doel 2: 

De leerlingen consolideren verschillende affixen en suffixen en samengestelde woorden. 

 

 

doel 3:  

Door het maken van de invuloefeningen uit het lesboek consolideren de leerlingen de lesstof. 
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geplande 

tijd 

lesdoel 
nr. 

lesinhoud 
(lesstof)  

didactische werkvormen 

 

hulpmiddelen 

leeractiviteit: 

wat doet de 
leerling? 

onderwijsactiviteit: 

wat doe ik?   

20  min 

 

 

 

 

20  min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  min. 

1, 2, 3 

 

 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

samengestelde 
woorden 

 

 

 

 

idem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samengestelde 
woorden 

Geeft 
antwoorden, 

Controleert 
antwoorden 
gemaakte 
oefeningen 

Luistert naar 
de docent. 

 

Gebruikt 
kaartje en 
maakt nieuwe 
oefeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controleert 
gemaakte 
oefeningen. 
stelt vragen. 
verbetert 
antwoorden. 

Bespreekt de juiste 
antwoorden. Laat 
leerlingen de 
antwoorden van de 
gemaakte 
oefeningen geven. 

Stimuleert leerlingen 
en ondersteunt en 
helpt leerlingen, stelt 
vragen om 
leerlingen verder te 
helpen 

 

Voorbeelden 
noemen. Lln. 
uitdagen bekende 
voorbeelden te 
noemen. 

 

 

Rondlopen en lln. 
begeleiden. 

 

Bespreken 
antwoorden 
gemaakte 
oefeningen. 

Les afsluiten. 

screen en 
schoolbord 

 

 

 

 

Kaartje met 
daarop 
vertaling 
Latijnse en 
Griekse voor- 
en 
achtervoegsels. 

 

 

 

Invuloefeningen 
uit Nieuw 
Nederlands. 

 

 

 

 

X 
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bordschema 1 

Samengestelde woorden 

Affix = voorvoegsel 

Suffix = achtervoegsel 

 

bordschema 2 

Voorvoegsels 

Voorbeelden  van de al gekende woorden 

Achtervoegsels  

Voorbeelden van de al gekende woorden 
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Bijlage 8 

 

Voorbeeld gatenoefening computerles activerende didactiek 
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Bijlage 9 

 

Woordleerstrategie 

De belangrijkste strategieën voor het achterhalen van woordbetekenissen zijn volgens de 

literatuur (Fukkink 2002, Graves 2006, Graves 2009, Harmon 2002): 

1. Bepalen of een woord belangrijk is 

Niet alle woorden zijn even belangrijk om een tekst te begrijpen. Voordat een leerling de 

betekenis gaat achterhalen, moet hij dus eerst bepalen of het woord belangrijk genoeg is om 

er woordleerstrategieën op toe te passen. 

2. De (directe) context gebruiken 

De zinnen die om het woord heen staan, kunnen aanwijzingen geven over de betekenis; 

daarnaast moet men ook gebruik kunnen maken van de ruimere context van de hele tekst. 

3. Naar het woord zelf kijken en gebruik maken van de eigen kennis 

Ook delen van het onbekende woord kunnen aanwijzingen geven over de betekenis (zoals 

voorvoegsels, achtervoegsels, delen van het woord die je kent via een ander woord of een 

andere taal...). 

4. Het woordenboek gebruiken of de betekenis navragen bij iemand. 

 

De leerling haalt zijn voorkennis over de strategieën op. 

Wat weet je nog van woordleerstrategie? 

Voorbeeld geven van context. Eerst van woorden: k n d r n 

Een zin maken waar woorden uit verdwenen zijn. die de ll. moet invullen (klassikaal) 

Als voorbeeld haalt hij 'LOL' aan, wat een acroniem was voor …….., maar nu een nieuwe 

betekenis heeft en zelf een ……geworden is. Het wil niet noodzakelijk meer zeggen dat 

wie het schrijft luidop zit te lachen. Het is een 'teken van empathie, een pragmatisch 

partikel', zo stelt hij.  

Dit is slechts een …… van een hele batterij aan nieuwe conventies die McWhorter ziet in 

sms'en. Ze maken het mogelijk om te …… zoals we spreken. Wanneer je spreekt denk je 

niet aan grammatica of spellingsregels, je ……..geluiden, geen geschreven taal.  

'laughing out loud'. woord, voorbeeld, schrijven, produceert 

Filmpje laten zien, lln. krijgen de tekst voor hun neus, met de moeilijke woorden die Jasper in 

het filmpje hard-op-denkend behandelt. 

 

http://taalunieversum.org/onderwijs/taalforum/literatuur/#fukkink_2002
http://taalunieversum.org/onderwijs/taalforum/literatuur/#graves_2006
http://taalunieversum.org/onderwijs/taalforum/literatuur/#graves_2009
http://taalunieversum.org/onderwijs/taalforum/literatuur/#harmon_2002
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Bijlage 10 

Vragen Trivigansspel 

1 

Chinakenner 

2 

Door de media 
beheerste 
samenleving 

 

 3 

Vroegere geliefde 

 

4 

Gelijkvormigheid 

5 

Geluidsversterkende 
toeter 

6 

Grootheidswaanzin 

 

7 

Hogere 
kookkunst 

 

 

8 

Nieuwgevormd 
woord 

9 

Nieuw leven 
inblazen 

10 

Onbekwaam 

11 

Ontmoedigen 

 

12 

Onwettig 

 

 

13 

Overbrenging van 
gedachten zonder 
zin- 

tuigelijke 
waarnemingen 

 

14 

Quasi-
wetenschappelijk 

 

15 

Spoorlijn met een 
rail 

 

16 

Statistische 
volksbeschrijving 

 

17 

Strijdig met het 
nuchtere 
verstand 

18 

Tweede vlieger 

19 

Uitleencentrum 
voor speelgoed 

20 

Wagen 

21 

Willekeurig 

22 

Ziekelijke angst 
voor honden 

23 

Wat is 
voorvoegsel in 
het Grieks? 

24 

Wat is een 
achtervoegsel in 
het Grieks? 

25 

Wat is het 
zelfstandig 
naamwoord van 

Latijnse woorden? 

 



61 
 

Door een element uit rij 1 te combineren met een element uit rij 2 kunnen 22 woorden worden 
gevormd.  

 

 

1.  voorvoegsel  2.  achtervoegsel 

 a –    - activeren 

 auto –   - capabel 

 co –    - cratie 

 de –    - geliefde 

 demo –   - fobie 

 ex –    - foon 

 gastro –   - grafie 

 il –    - legaal 

 in –    - logisme 

 ir –    - loog 

 kyno –   - manie 

 media –   - metrie 

 mega –   - mobiel 

 megalo –   - moraliseren 

 mono –   - nomie 

 neo –    - pathie 

 pseudo –   - piloot 

 re –    - rail 

 sym –    - rationeel 

 sino –    - select 

 spelo –   - theek 

 tele -    - wetenschappelijk    
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Chinakenner       Sinoloog 

Door de media beheerste samenleving   Mediacratie 

Vroegere geliefde       Ex- geliefde 

Gelijkvormigheid       Symmetrie 

Geluidsversterkende toeter     Megafoon 

Grootheidswaan       Melomanie 

Hogere kookkunst      Gastronomie 

Nieuwgevormd woord      Neologisme 

Nieuw leven inblazen      Re-activeren 

Onbekwaam       Incapabel 

Ontmoedigen       Demoraliseren 

Onwettig        Illegaal 

Overbrenging van gedachten zonder zin-   Telepathie 

tuigelijke waarnemingen 

Quasi-wetenschappelijk    Pseudowetenschappelijk
     

Spoorlijn met een rail      Monorail 

Statistische volksbeschrijving     Demografie 

Strijdig met het nuchtere verstand    Irrationeel 

Tweede vlieger       Co-piloot 

Uitleencentrum voor speelgoed    Spelotheek 

Wagen        Auto 

Willekeurig        A-select 

Ziekelijke angst voor honden     Kynofobie 
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Bijlage 11 

Het spelbord van het trivigansspel 
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Bijlage 12 

Spelregels trivigans 

TRIVIGANS 

 

Dit spel heet Trivigans. Het is een soort ganzenbord, waarbij je vragen moet 

beantwoorden. Je speelt het spel met z’n vieren. Ieder heeft een eigen pion. Per 

groep is er een dobbelsteen. 

 

Taken: 

Er zijn twee tijdwaarnemers (iedereen heeft 30 seconden de tijd voor een vraag) 

en twee voorzitters (die indien er twijfel is over de juistheid van een vraag, de 

knoop goed/fout doorhakken.) Er zijn er overal twee van, want wanneer je zelf 

aan de beurt bent, kun je namelijk niet óók nog voorzitter zijn of op de tijd 

letten. 

Iedereen die niet aan de beurt is, speelt voor jury. M.a.w. sámen beslissen jullie 

of een gegeven antwoord goed of fout is. 

 

Regels: 

- Alle pionnen staat op ‘start’ 

- Je bent maar één keer aan de beurt. Dus of je de vraag goed of fout 

 beantwoordt, de beurt gaat door. 

- Degene die het hoogst gooit mag beginnen. 

- Het aantal ogen dat je gooit, bepaalt welke vraag je moet beantwoorden.

 Let op: je moet eerst de vraag goed beantwoorden voordat je de pion mag 

 verzetten! Bijvoorbeeld: je gooit 2. Je laat je pion nog even staan. Je 

 beantwoordt vraag 2 eerst. Is het antwoord goed, dan mag je je pion op hok 

 2 zetten. Is het antwoord fout, dan blijf je staan waar je stond. In beide 

 gevallen gaat de beurt door. 

- Degene die precies op ‘finish’ komt, heeft gewonnen. 
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Bijlage 13 

Kaartje met Latijnse en Griekse voor- en achtervoegsels 

 

GRIEKSE EN LATIJNSE ACHTERVOEGSELS 
 

Woorddeel/ACHTERVOEGSEL Betekenis 

Woorddeel Betekenis 

-cratie = staatsvorm, bestuur 

-foob = angst 

-foon = geluid, klank 

-graaf, -grafie, -gram = schrijven, schrift, geschrift 

-logie, -loog = leer, kunde, kenner 

-manie = ziekelijke aandrang 

-paat, -pathie = lijden, ziekte, gevoel 

-scoop = kijken, kijker 

-theek = bewaarplaats 

 

 

 

 

 

 

 

  



66 
 

GRIEKSE EN LATIJNSE VOORVOEGSELS 
 

Woorddeel/VOORVOEGSEL  Betekenis 

 

a(n)- = niet, zonder 

auto- = zelf 

co-, col-, com-, con-, = samen met/mee 

de- = ont-, weg- 

ex = uit 

im-, in-, ir- = niet 

inter- = tussen 

mono- = alleen, één 

neo- = nieuw 

pseudo- = vals 
sym-, syn- = samen  
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Bijlage 14 

Vragen behorende bij observerend leren film 

Aanwijzing: lees eerst de alinea waarin het onderstreepte woord staat. Bekijk het filmfragment en 
beantwoord daarna de vraag of vragen bij het filmfragment. Ga vervolgens naar de volgende alinea 
en lees die. Zo doe je dat bij elk onderstreept woord. 
 
1. Synoniem 
 Welke strategie past Jasper hier toe?  
 Hoe gaat dat? 
 Wat gaat goed? 
 Wat gaat minder goed? 
 Als je denkt aan de les en oefeningen met Latijnse en Griekse voor- en achtervoegsels, is er 
 dan een strategie voor het woord synoniem die hij beter had kunnen toepassen? 
 
2. Fundament 
 Welke strategie past Jasper hier toe?  
 Hoe gaat dat? 
 Wat gaat goed? 
 Wat gaat minder goed? 
  
3. Periodisering 
 Wat doet Jasper met het woord periodisering om de betekenis te achterhalen? 
 Welke strategie gebruikt hij? 
 
4. Tendens 
 Welke strategie past Jasper hier toe?  
 Hoe gaat dat? 
 Wat gaat goed? 
 Wat gaat minder goed? 
  
5. Gereguleerd 
 Welke strategie past Jasper hier toe?  
 Hoe gaat dat? 
 Wat gaat goed? 
 Wat gaat minder goed? 
 Jasper noemt het woord bepaald als synoniem van gereguleerd. Ken je een ander(werk) 
 woord dat je ook kunt gebruiken i.p.v. gereguleerd?  
 
6. Patstelling 
 Welke strategie past Jasper hier toe?  
 Welke kennis zet Jasper in om erachter te komen wat de betekenis van patstelling is? 
 
7. Existentieel 
 Is het woord existentieel volgens jou van belang om de rest van de tekst te kunnen 
 begrijpen? 
 
8. Welke strategie past Jasper hier toe? 
 Hoe gaat dat? 
 
9. Welk risico loopt Jasper als hij deze strategie toepast? 
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            Z.O.Z. 
10. Solidariteit 
 Is het woord sociaal werkelijk afgeleid van solidariteit? 
 Welke strategie past Jasper hier toe? 
 Wat gaat goed? 
 Wat gaat minder goed? 
 
11. Pleidooi Lees ook de alinea na het woord pleidooi! 
 Welke strategie past Jasper hier toe? 
  
12. Regime 
 Al eerder in de tekst – bij patstelling – zet Jasper bepaalde kennis in, om achter de betekenis
 van het woord regime te komen.  Welke strategie is dat?  
 
13. Chronometer (niet onderstreept) 
 Er staat kort na het woord regime nog een ander ‘moeilijk woord’, chronometer in de tekst, 
 is het volgens jou van belang voor de tekst dat je weet wat dat woord betekent?  
 
14. Uniformiteit 
 Welke strategie past Jasper hier toe?  
 Hoe gaat dat? 
 Wat gaat goed? 
 Wat gaat minder goed? 
 Ken je een manier waarop je zelf sneller achter de betekenis van uniformiteit zou zijn 
 gekomen? 
 Noteer jouw strategie. 
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Bijlage 15 

 

Nog vijf  extra vragen (enquête)  
 
A. Heb je al eerder kennis gemaakt met een woordleerstrategie? Het hoeft niet perse zo  
 genoemd te worden, het gaat erom of het je aangeleerd is op de manier te werken als Jasper 
 laat zien. 
 
B. Heb je de indruk dat het toepassen van zo’n strategie je zal helpen bij tekstverklaren en 
 samenvatten? 
 
C. Vond je de drie lesuren die we besteed hebben aan woordenschat leuker/plezieriger dan de 
 (reguliere) gewone lessen Nederlands? Licht je antwoord toe. 
 
D. Heb je nog iets op te merken, waarvan je vindt dat ik dat moet weten?  
 
E. Had je de tekst thuis gelezen? Streep aan:     Ja / Nee 
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Bijlage 16 

Examentekst behorende bij observerend leren film 

VWO 

2012 
tijdvak 1 

Nederlands 
Tekst 1 

Zappen naar een volgend opwindingsmoment 
(1) Druk bezig zijn en een volle agenda 
hebben, is synoniem aan een succesvol 
bestaan. Als er op een ochtend nauwelijks 
mails of telefoontjes binnenkomen, 
5 slaat de vertwijfeling toe. Rust en 
nietsdoen zijn geen inspiratiebronnen, 
maar de angstaanjagende voorboden 
van een tot mislukking gedoemd 
bestaan in de marges van de maat10 

schappij. De hang naar activiteit en de 
snelheid waarmee technologische 
ontwikkelingen elkaar opvolgen, geven 
velen het gevoel de tijd niet bij te 
kunnen benen. 
15 (2) ‘Geen tijd hebben’ is een fundamentele 
ervaring van deze tijd. Het lijkt 
erop dat we aan het begin van de 21ste 
eeuw de tijd definitief aan iets buiten 
onszelf uitbesteed hebben: aan de 
20 carrière, het geld, de samenleving en 
de economische tredmolen van productie 
en consumptie. We ervaren tijd 
als iets wat steeds sneller lijkt te gaan 
en waarvan we steeds minder lijken te 
25 hebben. Onze beleving van de tijd is de 
afgelopen honderd jaar op tamelijk ingrijpende 
wijze veranderd. 
(3) Eeuwenlang bepaalden lokale, 
meestal op astronomische waar30 

nemingen gebaseerde tijdmetingen ons 
dagritme. Die leverden een tijdsindeling 
op die was gebaseerd op zowel de 
gewoonten van een gemeenschap als 
de wisseling van de seizoenen en de 
35 daaraan verbonden periodisering van 
zaaien en oogsten. Met het vastleggen 
van het internationale ijkpunt voor 
tijdmeting in Greenwich in 1884 werd 
de nieuwe, internationale kloktijd als 
40 het ware over die lokale tijdsindelingen 
heen gelegd. De industrialisering van 
de samenleving en de introductie van 
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fabrieksfluiten en prikklokken versterkten 
die tendens nog meer. In 
45 plaats van in zekere harmonie met de 
tijd te leven, werden de mensen voortaan 
geleefd door de klok. Daardoor 
raakten zij in de loop van de twintigste 
eeuw verwikkeld in een gevecht met de 
50 tijd. Sinds de jaren dertig is de werkdruk 
alleen maar toegenomen. 
(4) Het is waar dat tegenover die drukte 

in de loop van de twintigste eeuw de 
zwaarbevochten ‘vrije tijd’ is komen te 
55 staan. Maar opmerkelijk genoeg wordt 
ook deze arbeidsloze tijd in toenemende 
mate aan een activiteit besteed: 
verre reizen, survivaltochten of andere 
‘doe-vakanties’ zijn erg populair. Ook 
60 de vrije tijd dient blijkbaar maximaal 
‘gevuld’ te worden. Als er ook maar een 
moment van verveling dreigt, zappen 
we snel door naar een volgend opwindingsmoment, 
alsof ‘lege tijd’ ons 
65 alleen nog angst inboezemt. 
(5) Tegelijkertijd ervaren we tijd als iets 
waarvan we voortdurend te weinig 
hebben. Hoe meer tijdbesparende 
machines er komen, hoe minder tijd we 
70 voor rust en ontspanning over hebben. 
Hoe sneller we ons kunnen verplaatsen, 
hoe minder tijd er is om 
ergens te verblijven. Hoe groter onze 
beschikbaarheid via mobiele telefoons, 
75 e-mail en internet wordt, hoe minder tijd 
we voor elkaar hebben. Dat alles geeft 
mensen de indruk dat tijd een 
schaarsteproduct is. 
(6) Al met al is het kenmerkend voor de 
80 moderne samenleving dat de tijd van 
buitenaf wordt gereguleerd en dat de 
persoonlijke levenssfeer zich volledig 
naar die van buitenaf opgelegde tijd 
gevoegd heeft. Het is niet overdreven 
85 te stellen dat de economie de tijd 
regeert en daarmee ook ieders 
persoonlijke tijdservaring. De vraag is 
wat daarvan de gevolgen zijn voor 
VW-100 1-a-12-1-b 3 lees verder ►►► 

zowel mensen persoonlijk als voor de 
90 maatschappij. 
(7) Wie de vele toekomstscenario’s die 

rond de millenniumwisseling geschreven 
zijn daarop naleest, krijgt niet 
bepaald een vrolijk beeld van wat ons 
95 de komende vijftig jaar te wachten 
staat. De verwachting is dat de tweedeling 
in de samenleving zich zal verdiepen, 
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dat de dreiging van terreur zal 
toenemen en dat de gevolgen van de 
100 klimaatverandering steeds drastischer 
zullen zijn. Onder de bevolking zal de 
onrust en onzekerheid groeien, omdat 
de samenleving steeds ingewikkelder 
wordt en de technologische verande105 

ringen elkaar in steeds hoger tempo 
opvolgen. Kortom, de algemene ervaring 
die ons te wachten staat en die 
we eigenlijk nu al zien, is dat de tijd 
dringt. Aan de ene kant moeten we snel 
110 handelen, willen we de gevolgen van de 
klimaatveranderingen binnen de perken 
houden. Aan de andere kant neemt de 
dwang om meer te produceren en sneller 
te innoveren om de economie weer 
115 vlot te trekken alleen maar toe. Het lijkt 
alsof we ons aan het begin van de 
21ste eeuw in een patstelling bevinden: 
het klimaat vraagt om minder, de economie 
om meer. De mens vraagt om 
120 vertraging, de samenleving om versnelling. 
(8) We zijn al met al behoorlijk ver 
verwijderd geraakt van de klassieke 
gedachte dat rust en nietsdoen de 
125 grondslagen van een beschaving zijn. 
Pas in rusttoestand kunnen we tot 
bezinning en reflectie komen. Pas als 
we niets doen, opent zich de ruimte van 
het denken en de creativiteit, verschijn130 

selen die zich door geen vooropgesteld 
doel of economisch nut laten sturen of 
opjagen. 
(9) De ontwikkeling dat tijd een politiekeconomische 
constructie is geworden, 
135 heeft volgens de Franse filosoof Alain 
Badiou ook geleid tot een extreme vorm 
van individualisme. Hoezeer de welvaart 
voor de westerse samenlevingen 
de afgelopen eeuw per hoofd van de 
140 bevolking ook is toegenomen, de 
duistere keerzijde hiervan is ons allen 
ook bekend: een ongelijke verdeling 
van de rijkdom en uitputting van de 
energiebronnen. Op meer existentieel 
145 niveau heeft dit individualisme volgens 
Badiou geleid tot het wegvallen van 
gemeenschapszin en solidariteit met 
anderen en hiermee tot een toenemende 
ervaring van fundamentele een150 

zaamheid. 
(10) Zo meldde het Sociaal en Cultureel 
Planbureau dat we steeds meer tijd 
kwijt zijn aan werk en verplichtingen en 
steeds minder tijd overhouden voor 
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155 vriendschappen en sociale contacten. 
Veel jongeren in Amerika hebben alleen 
nog digitale, al dan niet anonieme 
contacten op internet. Wat de medische 
gevolgen hiervan zijn, komt in diverse 
160 onderzoeken naar voren: een 
verontrustende stijging van het aantal 
depressies, burn-outs, gevallen van 
ADHD en andere autistische aandoeningen, 
alsook het massale gebruik 
165 van antidepressiva en slaapmiddelen – 
alleen in Nederland al goed voor ruim 
twee miljoen recepten per jaar. 
(11) Inmiddels groeit bij velen het besef 

dat we het over een andere boeg 
170 moeten gooien. We zullen ons persoonlijke 
leven en de economie anders moeten 
inrichten als we willen voorkomen 
dat we over vijftig jaar geregeerd 
worden door de economische tijdsdruk. 
175 Dat betekent ook dat we op een andere 
manier over tijd en over tijdbeleving 
moeten nadenken. De economie is 
weinig geïnteresseerd in welk pleidooi 
voor vertraging of onthaasting dan ook. 
180 Vertraging en onthaasting zouden ons 
er maar toe aanzetten om uit de tredmolen 
van de productie te stappen. 
Toch is het noodzakelijk dat we aandacht 
vragen voor een tijd die zich niets 
185 aantrekt van verlies- en winstrekeningen 
om zodoende ruimte te 
VW-100 1-a-12-1-b 4 lees verder ►►► 

bieden aan rust en reflectie. We zouden 
onze intuïtie voor ‘de tijd als duur’ of 
onze ‘innerlijke tijd’ opnieuw moeten 
190 ontwikkelen. 
(12) Hoe nauwgezet we namelijk de 
afgelopen eeuw ook naar de klok zijn 
gaan leven, toch ervaren we de tijd nog 
altijd als iets wat ‘uit de maat’ kan 
195 lopen. Als we ons lang op iets 
geconcentreerd hebben en daarbij in 
flow zijn geraakt, verbazen we ons erover 
dat zomaar een hele dag voorbij is 
gegaan. We lijken de tijd te zijn ver200 

geten, we zijn voor even aan het regime 
van de klok ontsnapt. Deze tijd bevalt 
eigenlijk beter dan de strenge chronometer 
die we om onze pols dragen, 
want hij jaagt niet op, maar lijkt eerder 
205 verkwikkend te werken. Deze andere 
tijd, die ons de mogelijkheid van 
reflectie en creativiteit biedt, is de tijd 
waarin we ondergedompeld worden als 
we ons vervelen, ons diep concentreren 
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210 of niets doen. Die andere tijd is ook een 
tijd die ons ertoe in staat stelt ons te 
verzetten tegen het steeds dwingender 
regime van de uniformiteit. 
(13) Het regime van de economische 
215 kloktijd heeft de vervreemding van de 
mens ten opzichte van zichzelf en zelfs 
het verlies van zijn vrijheid tot gevolg 
gehad. Een pleidooi houden voor onthaasting 
of consuminderen zonder een 
220 fundamentele herziening van onze 
omgang met de tijd heeft dan ook niet 
zo veel zin. Het gaat erom onze intuïtie 
voor die andere tijd weer wakker te 
roepen. Het gaat dus niet zozeer om 
225 een keuze voor de ene of andere tijd. 
Het gaat erom het precaire evenwicht 
tussen beide te herstellen, zodat de 
mens af en toe kan uitrusten en zich 
niet langer hoeft te blijven overgeven 
230 aan de eisen die de economische tijd 
stelt. 
(14) De klok en het hele raderwerk van 
kapitalisme en economie is een realiteit 
die niemand kan ontkennen of af235 

schaffen. Maar op het moment dat deze 
tijdservaring de boventoon gaat voeren 
en de innerlijke tijd van reflectie en 
bezinning binnendringt en als het ware 
van binnenuit opblaast, wordt het 
240 gevaarlijk. Dan staat onze vrijheid van 
denken op het spel. De uitspraak dat 
‘de ware tijd pas tot leven komt, als de 
klokken zwijgen’1), zouden we weer 
nieuw leven moeten inblazen. We 
245 moeten kortom weer leren de tijd te 
stillen, door bewuster met onze tijd 
om te gaan, onze agenda’s niet vol te 
plannen en ons niet langer te laten 
opjagen door economische dwinge250 

landij. 
naar: Joke Hermsen 
uit: De Groene Amsterdammer, 4 november 2009 
noot 1 De uitspraak dat ‘de ware tijd pas tot leven komt, als de klokken zwijgen’ is van de Amerikaanse 
schrijver William Faulkner, winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur in 1949. 

VW-100 1-a-12-1-b 5 lees verder ►►► 

Tekst 2 

Ornament en smaakdictaat 
(1) Wij leven in een tijdperk waarin 
haast alles bijna altijd vrijwel overal 
beschikbaar is, dankzij media als commerciële 
televisie, cd, dvd en bovenal 
het internet. Ook het kunstwerk (het 
knoeiwerk incluis) is onbeperkt beschikbaar. 
Iedereen kan vrijwel alles bekijken 
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of beluisteren op elk moment dat 
het uitkomt. Het resultaat is overdaad, 
pandemonium of ‘verveelteveling’, zoals 
een bekende cultuurfilosoof het eens 
genoemd heeft. De gelijktijdigheid is 
verdwenen: het televisiepubliek bekijkt 
niet langer op het ene moment van uitzending 
hetzelfde programma, of gaat 
in het korte tijdbestek van de roulatie 
een en dezelfde film zien in de bioscoop. 
(2) De smaakbepalende elites zijn hun 
greep op het culturele aanbod kwijtgeraakt, 
deels door deze technische 
vernieuwingen, maar ook doordat de 
zuilen zijn verbrokkeld, het omroepbestel 
is ingestort, de betere bladen 
aan het verpieteren zijn en op internet 
Jan en alleman zijn gang maar gaat. 
Daardoor heeft ook het ideaal van 
volksverheffing alle kracht verloren. 
De oude elites waren het op dat ene 
punt geheel eens: de mensen moesten 
worden opgevoed, gevormd, kortom: 
naar een hoger niveau van cultuur 
worden getild. 
(3) Niet overal heeft de rebellie tegen 

deze elites het gewonnen. Er is een 
uitzondering. Wat nog overeind staat, is 
het smaakdictaat in ontwerp en architectuur, 
het smaakdictaat dat alle 
ornamenten verbiedt. “Wat,” zo ween ik 
wel tijdens de wandeling, “wat heb ik 
toch misdaan dat mij geen roosje, geen 
engeltje, niet eens een wijnrank is gegund 
buiten de omheining van de oude 
binnenstad, waarom nergens anders 
nog een dolfijn aan de geveltop, een 
kariatide onder het balkon, of een welig 
naakt gestuukt in het portaal?” 
(4) Dat mag niet, dat weet ik best, dat 
mag niet van boeman Bauhaus1) en 
sinds hij dit verordonneerde, is het 
verboden voor elke ontwerper en iedere 
architect. Dat is strikt verboden vanwege 
het smaakdictaat. Daarin staat 
exact beschreven wat in de toegepaste 
kunsten niet door de beugel kan. Een 
ornament kan nog, heel misschien, bij 
hoge uitzondering, maar een versiering 
die iets voorstelt – figuratief – of die wat 

vertellen wil narratief is taboe. Maar 

waarom is dat taboe? En waarom die 

vraag is minstens zo prangend neemt 
de bevolking daar al die tijd genoegen 
mee, in steeds groteren getale en met 
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nog toenemende volgzaamheid? 
(5) Uiteraard, de beweging is begonnen 

met een banvloek tegen het ornament, 
als overbodige, stijlloze toevoeging. De 
schoonheid van een bouwwerk moest 
voortkomen uit de constructie zelve, uit 
de naadloze aansluiting tussen functie 
en vorm. In het begin van de vorige 
eeuw maakte de ornamentiek een 
adembenemende vernieuwing en een 
verrukkelijke bloeitijd door. Des te 
bijzonderder is het dat kort daarop dat 
onbedaarlijk plezier van de versiering, 
dat hevig en durend genot voor maker 
en kijker, geheel en al in de ban werd 
gedaan. 
(6) Ik kan die afwijzing van alle versiering 
wel enigszins begrijpen. Rond 1900 
werden steeds vaker industriële 
technieken toegepast in de bouw en in 
de meubelmakerij. Voor het eerst ook 
werden arbeiderswoningen neergezet 
met blokken tegelijk en kwam een heel 
nieuwe sociale laag op het idee van 
woninginrichting. Het was, kort gezegd, 
VW-100 1-a-12-1-b 6 lees verder ►►► 

het begin van social design, waarbij niet 
langer de gebruikers de opdrachtgevers 
waren, maar de ontwerpers zich 
moesten afvragen wat de behoeften 
waren van die onbekende en nog onwennige 
gebruikers. Het was dus, ook 
al door de snelle sociale en technische 
verandering, een periode van grote 
verwarring en vernieuwing, een tijd van 
stijlverscheidenheid en dus ook van 
smaakonzekerheid. 
(7) In zo’n tijdsgewricht is houvast 
nodig en enige consensus binnen de 
wereld der ontwerpers, waarbij de afschaffing 
van het ornament als een 
soort van waarheidsgebod gold: toon 
de constructie, verhelder de functie in 
de vorm, dat is de naakte waarheid. Die 
ene bitse en kraakheldere idee zoog 
allerlei noties die toen gangbaar waren, 
naar zich toe: het ideaalbeeld van rein 
leven, een nieuwe soberheid en een 
nieuwe eerlijkheid, het streven naar de 
verheffing van de werkende stand door 
vakbeweging en socialisme en bovenal 
het nieuwe, democratische beginsel 
van gelijkheid en gelijkwaardigheid dat 
al een zekere soberheid vereist: alle 
mensen kunnen wel gelijk zijn, maar ze 
kunnen niet allemaal tegelijk rijk zijn. 
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(8) Al die hoogwiekende gedachten 
moesten uitdrukking vinden in de barse 
eenvoud en de karige perfectie van het 
ontwerp. Dat is verrassend goed gelukt. 
Verrassend des te meer omdat het 
onversierd ontwerp wel gauw aansloeg 
bij een vooruitstrevende, politiek 
geëngageerde en cultureel geïnteresseerde 
voorhoede, maar helemaal niet 
in de smaak viel bij de loontrekkers 
voor wie het allemaal bedoeld was. Die 
moesten worden opgevoed, op allerlei 
terrein, maar ook op het gebied van de 
goede smaak. Terwijl op andere 
gebieden, in de media en de muziek 
bijvoorbeeld, de smaakmakende elites 
niet langer de toon aangaven, kregen 
de welingerichte kringen met hun 
versierverbod in de vormgeving steeds 
meer navolging in steeds bredere kring. 
(9) Laten we bovenaan beginnen, 
sociaal gesproken dan, met de laatste 
catalogus van het meubelbedrijf 
Pastoe. Het is van een haast hemelse 
helderheid, een zuivere volmaaktheid, 
en er is geen krul, geen toefje en geen 
tierelantijn te vinden in al die honderd 
pagina’s kleurendruk. Dat was te verwachten 
op de bovenste verdieping van 
het Nederlands design. Maar als we 
aan de andere kant instappen, sociaal 
gesproken op de begane grond van de 
Nederlandse woninginrichting, is het 
beeld even ongedecoreerd. Ikea, de 
woninginrichter uit Zweden, trekt 
drommen mensen naar de toonzalen. 
Ook in dit door en door commerciële en 
klantvriendelijke woonparadijs is 
nauwelijks een frutsel, franje of sierrand 
te bekennen. Het kan niet minimaler 
dan bij Ikea. Het versierverbod wordt er 
nageleefd en vindt bij het publiek een 
willig gehoor: driekwart van de Nederlanders 
bekijkt de catalogus, 60 procent 
van de gezinnen bewaart hem tot de 
nieuwe verschijnt. De Ikea-catalogus 
wordt jaarlijks verspreid in een oplage 
van 170 miljoen, tweemaal zo veel als 
de Bijbel. 
(10) Het is in de architectuur niet 
anders. Als er al van ornamentiek 
sprake is, dan gaat het om een discrete 
textuur in de huid van het bouwsel, een 
golfje hier, een rand daar of ginds een 
richelmotief. Komt het bij hoge uitzondering 
tot decoratie, dan is die 
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meest geometrisch en tot het uiterste 
geabstraheerd. 
(11) Niet iedereen in Nederland mijdt 
ornament en decoratie: Turkse en 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders richten hun 
woning heel anders in, met allerhande 
snuisterijen, bric-à-brac en souvenirs 
die herinneren aan het land van herkomst, 
aan verre verwanten. Ook leven 
veel jonge en minder jonge NederlanVW- 

100 1-a-12-1-b 7 lees verder ►►► 

ders zich nu uit in versieringen – van de 
opperhuid. Deze tatoeages zijn ontleend 
aan een traditioneel, maar 
verloren gewaand, beeldrepertoire: 
doodskoppen, slangen, dolken, een 
bloedend hart, een Japanse krijger of 
een rondborstig naakt. 
(12) Er is nog een ander beeldvocabulaire, 
minstens zo trefzeker en 
minstens zo verbreid. Dat bestaat uit de 
logo’s van bekende merken en beroemde 
sportclubs. Ze zijn even veelzeggend 
en worden even goed begrepen 
als de bidprentjes, heiligenbeelden 
en iconen van weleer. Die ‘brands’ van 
nu verwijzen niet naar het hogere, maar 
wel naar het betere: naar luxe en welstand 
en naar de overwinnaars in de 
wedstrijd. Iedereen begrijpt waar het 
logo van ‘Mercedes’ voor staat, of ‘Nike’ 
of ‘Armani’; of wat ‘Ajax’ betekent, of 
‘Maradonna’. Een wereldwijd pantheon 
van commerciële en sportieve iconen 
waarmee mensen kunnen laten zien 
waar ze bij willen horen, dus tot welke 
sociale categorie ze behoren. 
(13) Er bestaat dus welzeker een 
hedendaagse, welhaast universele 
beeldtaal. Maar die beelden worden 
niet geciteerd in architectuur en design. 
Pubers corrigeren dat prompt, op eigen 
initiatief, met posters en knipsels van 
hun idolen aan de muur van hun kamer. 
Sportfans hangen hun klushok vol met 
vlaggen en souvenirs van hun club en 
hun vedette. 
(14) Er zijn nu zo veel nieuwe technieken 
om afbeeldingen te etsen in beton, 
tegels of steen, dat gebouwen tamelijk 
gemakkelijk te versieren zijn. Met 
gebruiksvoorwerpen is dat nog eens zo 
simpel. En toch blijven de gebouwen en 
de voorwerpen grotendeels zonder 
versiering. Het smaakdictaat dat alle 
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decoratie, maar vooral het figuratieve, 
verhalende ornament, verbiedt, geldt 
nog. Waarom het zich zo taai gehandhaafd 
heeft, nu al bijna een volle eeuw, 
is een klein raadsel dat de ontwerpers 
zelf nog het best kunnen oplossen. 
naar: Abram de Swaan 
uit: NRC Handelsblad, 17 oktober 2009 
Abram de Swaan is socioloog en emeritus universiteitshoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
einde 

noot 1 Het Bauhaus was een opleiding voor beeldende kunstenaars, ambachtslieden en architecten 
tussen 1919 en 1933. In de filosofie van het Bauhaus zouden mensen als vanzelf anders gaan 
leven, meer solidair zijn met elkaar en gelukkig worden zodra ze kunnen wonen in luchtige, 
zonnige woonblokken zonder enige versiering. De Bauhausstijl heeft wereldwijd navolging 
gekregen. 

 

 


