Literatuuronderwijs op DNS
Welke mogelijkheden zijn er om een gezamenlijke aanpak voor het literatuuronderwijs te
ontwerpen die voldoet aan de ontwerpprincipes van DNS?

Praktijkonderzoek AOS

Auteurs: Marco van den Broek, Jeanette Claddder, Noortje Geers, Thomas Langbroek,
Maurice de Roij en Lois Rutters
School: De Nieuwste School, Tilburg
Begeleider AOS: Rian Aarts
Datum: Juni 2019

1

Samenvatting:
Welke mogelijkheden zijn er om een gezamenlijke aanpak voor het literatuuronderwijs te
ontwerpen die voldoet aan de ontwerpprincipes van DNS?
Literatuur is interessant, nuttig en biedt meer dan genoeg opties om de ontwerpprincipes
van DNS (verwondering, eigenaarschap en het geleerde zichtbaar maken) te laten zien.
Tijdens enkele gesprekken tussen de experts talen op DNS bleek echter dat er verschillend,
en niet tot ieders tevredenheid, met literatuuronderwijs werd omgegaan. Een grotere mate
van afstemming en samenwerking werd als zeer wenselijk gezien, maar hoe zou je dat voor
elkaar moeten krijgen? Welke mogelijkheden tot afstemming bestaan er? En, niet geheel
onbelangrijk: wat vinden de leerlingen nu eigenlijk van literatuuronderwijs?
Om antwoord te geven op deze vragen zijn we gaan onderzoeken wat de huidige, evenals
de wenselijke staat van het literatuuronderwijs op DNS is. Naast het afnemen en analyseren
van enquêtes hebben we gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten op het gebied
van literatuuronderwijs. Aan de hand van de resultaten hebben we aanbevelingen
geformuleerd, met als doel om hiermee om een literatuurprogramma te gaan ontwikkelen
dat beter past bij DNS en haar ontwerpprincipes.
Uit ons onderzoek blijkt dat een milde samenwerking tussen de talen in de bovenbouw het
meest wenselijke is.
Profielschets
Marco van den Broek (Nederlands), Jeanette Cladder (Nederlands), Noortje Geers (Engels),
Thomas Langbroek (Duits), Maurice de Roij (Engels) en Lois Rutters (Spaans) zijn experts in
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Literatuuronderwijs op DNS
1. Verlegenheidssituatie
Uit een discussie tijdens de eerste Onderzoeksproeverij op De Nieuwste School bleek dat
de talensecties op verschillende manieren met literatuuronderwijs omgaan. Wanneer
bijvoorbeeld in periode 1 de renaissance wordt behandeld bij het ene vak, krijgen leerlingen
dezelfde stof aangeboden in de derde periode bij het andere vak, waarbij de leerstof in
principe niet aansluit op wat er eerder is behandeld. Voor leerlingen is dit op z’n minst
onduidelijk: het literatuuronderwijs laat schoolbreed een beeld zien dat allesbehalve
samenhangend is.
Een interessante constatering, want de ontwerpprincipes (verwondering, eigenaarschap en
het geleerde zichtbaar maken) van DNS zijn er onder andere op gericht dat leerlingen
bewust omgaan met hun eigen leerproces. Deze ontwerpprincipes houden verder in dat de
nieuwsgierigheid van de leerlingen geprikkeld wordt (verwondering), dat leerlingen eigenaar
leren te zijn van hun eigen leerproces (eigenaarschap) en dat zij samen vaststellen wat zij
hebben geleerd (het geleerde zichtbaar maken). De huidige werkwijze bemoeilijkt dit, want
voor leerlingen is er geen overzicht van het literatuuronderwijs op DNS. De praktijkvraag die
uit deze discussie is ontstaan, richt zich dan ook vooral op afstemming: hoe kunnen we ons
literatuuronderwijs zo inrichten dat er meer samenhang ontstaat tussen de talen en het als
betekenisvoller wordt ervaren door leerlingen?
Wij verwachten dat er, als antwoord op de praktijkvraag, een of andere vorm van
samenwerking tussen de talensecties moet worden gerealiseerd die tegemoetkomt aan
deze behoeftes, via de ontwerpprincipes van DNS.
1.1 Onderzoeksvraag
Welke mogelijkheden zijn er om een gezamenlijke aanpak voor het literatuuronderwijs te
ontwerpen die voldoet aan de ontwerpprincipes van DNS?
Deelvragen:
1. Wat is de huidige staat van ons literatuuronderwijs?
○ Bij de beantwoording van deze deelvraag wordt duidelijk hoe literatuur op
DNS in de bovenbouw wordt behandeld en welke doelen hiermee bereikt
dienen te worden.
2. Wat is goed literatuuronderwijs?
○ Wetenschappelijke inzichten en de ontwerpprincipes van DNS staan centraal
bij de beantwoording van deze vraag. Na de inventarisatie bij 1. ontstaat de
vraag of de ‘huidige staat’ wenselijk is, wij deze visie willen handhaven dan
wel aanpassen en welke wetenschappelijke inzichten deze visie
onderbouwen. Deze vraag wordt beantwoord vanuit verschillende
invalshoeken. Ten eerste kunnen leerlingen meepraten over wat zij goed
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literatuuronderwijs vinden, of over wat zij zouden willen doen met literatuur.
Ook kunnen zij aangeven wat zij zinvolle toetsen vinden.
3. Welke afstemming tussen de talensecties is mogelijk én wenselijk?
○ Om de literatuurpraktijken van de talen op elkaar te laten aansluiten, zijn
afspraken nodig over verschillende aspecten van dit domein. Gedacht moet
worden aan:
i.
leerstof
ii.
periodes van de literatuurgeschiedenis
iii.
feedback
iv.
toetsing
○ Ook is er een overzicht nodig van belemmeringen: welke omstandigheden
zorgen ervoor dat afstemming tussen vakken niet mogelijk is?
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2. Theoretisch kader
De vormgeving van literatuuronderwijs kan op verschillende manieren plaatsvinden. In
paragraaf 2.1 komt de regelgeving aan bod die is bepaald door het ministerie van Onderwijs
en waarvan de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) een handreiking beschikbaar heeft
gesteld. De benaderingswijzen voor literatuur in de moedertaal die in paragraaf 2.2 worden
besproken, zijn niet alleen bepaald door het doel, maar ook door de visie op literatuur. In
paragraaf 2.3 zal blijken dat literatuur bij de moderne vreemde talen (MVT) een eigen
benaderingswijze kent. Hoe men met deze benaderingen omgaat, is de laatste jaren
veranderd. In de laatste paragraaf zal blijken in hoeverre literatuuronderwijs geïntegreerd
wordt aangeboden.

2.1 Regelgeving voor literatuuronderwijs
Het examenprogramma op havo- en vwo-niveau bevat het domein Literatuur. Voor
Nederlands geldt dat een havo-leerling acht werken dient te lezen en enige kennis opdoet
van literatuurgeschiedenis; op het vwo leest men twaalf werken waarvan drie van vóór 1880
(Bonset, 2007). Het literatuuronderwijs op basis van Nederlandstalig werk hoeft pas in
leerjaar 4, 5 en 6 van het voortgezet onderwijs te beginnen. Immers, volgens het boek
Nederlands in de onderbouw ( Bonset, 2010), waarin de kerndoelen voor het schoolvak zijn
uitgewerkt voor leerjaar 1 t/m 3, is er in leerjaar 1 tot en met 3 geen expliciet
Nederlandstalige literatuur vereist.
Voor de vakken Engels, Duits en Frans samen gelden andere regels, want volgens
Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo
kan de leerling
‘beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen van ten minste drie literaire
werken (Fasoglio & Meijer, 2007). Precies hetzelfde geldt voor Spaans (SLO, z.d.). In het
examenprogramma van mavo-leerlingen komt het onderdeel Literatuur niet voor.

2.2 Overzicht van benaderingswijzen voor literatuur in het moedertaalonderwijs
Er zijn verschillende manieren om literatuuronderwijs vorm te geven. Janssen (2002) maakte
een verdeling van vier verschillende benaderingswijzen: historisch, tekstgericht,
contextgericht en lezersgericht. Deze vormen karakteriseren welke teksten er op welke
manier behandeld worden en bij wie de eventuele autoriteit ligt. In deze paragraaf volgt een
overzicht van de benaderingen.
Bij de historische benadering staat vooral de literaire canon centraal en de docent treedt op
als tekstautoriteit. De chronologische volgorde van de teksten staat centraal bij de
behandeling. Het gaat dan vaak om fragmenten, waarmee literairhistorische kenmerken
worden toegelicht. Culturele vorming is het belangrijkste doel bij deze benadering (Janssen,
2002).
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Een tekstgerichte benadering houdt in dat er naar de tekst zelf wordt gekeken. Het gaat dan
vooral om moderne prozateksten. De leerling leert de betekenis van een tekst te ontdekken
door middel van analyse aan de hand van een set theoretische begrippen. De docent heeft
de rol van tekstautoriteit (Janssen, 2002).
Contextgericht literatuuronderwijs richt zich op teksten die rond een bepaald
maatschappelijk thema zijn gegroepeerd. Discriminatie en homoseksualiteit zijn hier
voorbeelden van; ook worden er teksten behandeld waarin vooroordelen centraal staan met
betrekking tot andere culturen. Bij de behandeling wordt dan ook nagedacht over de
antwoorden op maatschappelijke vragen. De docent treedt vooral op als begeleider
(Janssen, 2002).
Bij de lezersgerichte benadering is het onduidelijk welke teksten er worden behandeld. Zij is
gericht op de aanname dat leerlingen op verschillende manieren lezen. Bij het lezen
construeert de leerling zelf de betekenis en de nadruk ligt op de leesbeleving. De docent is
mederecipiënt (Janssen, 2002).

2.2.1 Een aanpassing van de lezersgerichte benadering
Een vijfde benadering werd, recenter, voorgesteld door Van den Boogaard (2018): de
receptie-esthetische. Hierbij staat niet alleen de individuele ontplooiing van de leerling
centraal, maar wordt hij er ook bewust van dat er aan het lezen van tekst een spel ten
grondslag ligt dat zich afspeelt tussen auteur, tekst en lezer. Bij deze benadering bevraagt
de lezer zijn eigen achtergrond: ‘Iedere lezer leest en interpreteert de tekst vanuit een ander,
eigen perspectief en referentiekader’ (Van den Boogaard, 2018, p. 24). Gedurende dit spel
ontstaat literatuur. Met andere woorden: volgens deze benadering, die zich baseert op de
ideeën van Roland Barthes, bevindt literatuur zich niet in de tekst, maar literatuur komt tot
stand in het hoofd van de lezer. Op deze manier leren leerlingen nadenken over hun
reacties op personages en de tekst zelf, omdat zij zich moeten gaan afvragen waarom zij op
een bepaalde manier reageren bij het lezen. Van den Boogaard benadrukt dat deze
benaderingswijze een vernieuwing is ten opzichte van het ‘op een gefossiliseerde
structuralistische benadering gebouwde literatuuronderwijs’(Van den Boogaard, 2018, p.
24), omdat de oorspronkelijke lezersgerichte benadering vooral gebaseerd is op
smaakontwikkeling. Hieruit valt de conclusie te trekken dat dit een vijfde, aparte benadering
is omdat de werkwijze weliswaar de lezer en zijn smaak als basis heeft, maar veel meer dan
de lezersgerichte benadering geconcentreerd is op het leesproces tussen literaire tekst en
lezer, waarbij de tekst niet per se een tekstuele vorm hoeft aan te nemen (Van den
Boogaard, 2018).

2.2.2 De ontwikkeling naar morele vorming
Van den Boogaard legt hier uit dat, geheel in lijn met het gedachtegoed van Roland Barthes,
een tekst pas ontstaat wanneer een lezer zich met zijn bagage, zijn eigen persoonlijke
achtergrond, verhoudt tot die tekst. Deze vormende werking van literatuur en de
7

receptie-esthetiek lijken aan te sluiten bij de gedachte van notie van Nussbaum dat literatuur
een vormende werking heeft. Nussbaum (2011) formuleerde op heldere wijze dat verhalen
het voertuig zijn waarmee kinderen zich leren verhouden tot anderen. Literatuur helpt dus
het leven van een ander te verkennen. De lezer leert zich zo verhouden tot anderen
(Nussbaum, 2011).
Literatuurdidactiek in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is overigens veel meer gericht
op morele vorming van de leerling, en kent hierin een lange traditie als onderdeel en doel
van het onderwijs in het algemeen (Arthur, Kristjánsson, Walker, Sanderse, & Jones, 2015).
Bohlin laat in het didactische boek Teaching Character Education through Literature (2005)
zien hoe ethische thema’s en vragen in een literair werk in de klas kunnen worden
behandeld . Een goed leven leiden via morele vorming is het doel van deze werkwijze.
Leerlingen verkennen de morele keuzes die personages maken; Bohlin noemt dit de
schooling of desire. Binnen de benaderingswijzen voor het literatuuronderwijs in Nederland
is dus een trend te zien die richting persoonlijke vorming beweegt.

2.3 Benaderingswijzen voor literatuur bij moderne vreemde talen
Zowel bij de moedertaal als bij de moderne vreemde talen (MVT) wordt literatuur gebruikt
om de leerlingen te onderwijzen. Het gebruiken van literatuur geeft namelijk een groot aantal
voordelen in het onderwijzen van een taal, maar de voordelen tussen het onderwijzen van
literatuur in de moedertaal en de MVT zijn wel deels verschillend. Bovendien zijn ook de
invalshoeken waarop literatuur behandeld wordt verschillend. Zo spreekt men binnen de
vreemdetalendidactiek, als het over literatuur gaat, ook van een taalgerichte benadering.
Het gebruik van literatuur tijdens MVT-onderwijs kent verschillende opbrengsten. Zo komt
door middel van literatuur de leerling in aanraking met authentieke teksten, in plaats van
teksten die specifiek geschreven zijn voor leerlingen. Het gebruik van authentiek materiaal
zorgt voor een verhoogde motivatie door een gevoel van prestatie als de leerlingen de tekst
succesvol gelezen heeft. Dit zorgt, op zijn beurt, weer voor intrinsieke motivatie om verder te
lezen (Bernardo, 2006). Daarnaast zorgt literatuur voor een versterkt cultureel en
intercultureel bewustzijn, wat in de tijd van een groeiende globalisatie een belangrijke
ontwikkeling is (Khatib, 2011). Khatib geeft daarbij aan dat kennis over de overeenkomsten
en verschillen tussen culturen en talen een verbetering van begrip van de wereld geeft.
Bovendien introduceert het lezen van literatuur een grote verscheidenheid aan woorden,
dialogen en proza (Van, 2009). Hoewel bijvoorbeeld poëzie, vaak wordt bekritiseerd
vanwege haar complexe en vergezochte syntactische structuren, kan het ook een goede
bron zijn voor het oefenen van grammaticale structuren (Khatib, 2011). Hierbij moet rekening
gehouden worden met het feit dat taal verandert, en dat leerlingen hulp nodig zullen hebben
bij het begrijpen van sommige grammaticale structuren en vocabulaire die niet meer gebruikt
worden. Literatuur heeft dus een duidelijke taalverwervende functie.
Maar daarmee is het nog niet duidelijk hoe die literatuur het beste kan worden aangeboden
in de les Engels, Spaans of Duits. Het SLO geeft docenten handvatten voor het onderwijzen
van literatuur met ‘De Meervoudige Benadering MVT Literatuur Onderwijs’(SLO, z.d.). “Dit
houdt in dat literaire teksten bij de moderne vreemde talen vanuit een viertal benaderingen
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behandeld worden in de les: de tekstgerichte, contextgerichte, lezersgerichte, en
taalgerichte benadering” (Bloemert, 2017). Uit literatuur over het aanbieden van literatuur in
de moedertaal kwam naar voren dat dit ook vanuit verschillende benaderingen gedaan kan
worden,
namelijk:
historisch,
tekstgericht,
contextgericht,
lezersgericht
en
receptie-esthetisch. Deze vormen karakteriseren welke teksten er op wat voor manier
behandeld worden, en bij wie de eventuele autoriteit ligt (Janssen, 2002; van den Boogaard,
2018).

2.3.1 Vergelijking benaderingswijzen MVT met benaderingswijzen in de moedertaal
De benaderingswijzen voor enerzijds de moedertaal en anderzijds MVT zoals beschreven in
de bovengenoemde Meervoudige Benadering MVT vertonen veel overeenkomsten. De
hieronder uitgewerkte overeenkomsten zijn dan ook gebaseerd op die handreiking van SLO.
Waar in de moedertaal de historische kant van een verhaal centraal staat in een aparte
benadering, valt deze bij de MVT in de contextgerichte benadering. Hieronder vallen
biografische informatie, historische context en literaire geschiedenis. De historische
benaderingswijze bij de moedertaal is vooral gericht op literatuurgeschiedenis en canonieke
werken.
De tekstgerichte benadering bij MVT is net zoals bij de moedertaal gericht op literaire
terminologie, genre, plaats en andere narratologische elementen. Ook bij MVT maken
leerlingen gebruik van vooraf aangeleerde begrippen (SLO, z.d.).
De lezersgerichte benadering bij MVT is net zoals bij de moedertaal gericht op
smaakontwikkeling. Leerlingen maken kennis met teksten buiten hun eigen smaak en
vormen hierover hun mening.
Het grootste verschil tussen de aanpak van literatuur in het Nederlands en de MVT is de
taalgerichte benadering. Deze benadering bestaat niet op dezelfde manier in de aanpak bij
de moedertaal. Er is echter een mogelijke relatie aan te wijzen tussen taalniveau en de
hoeveelheid gelezen literaire werken:
“Literaire teksten in een Moderne Vreemde Taal zijn een potentieel
rijke bron van talige input voor leerlingen: het biedt leerlingen een
grote variëteit aan authentieke en gecontextualiseerde taal die de
ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen kan faciliteren (het
zogenaamde ‘leeskilometers maken’). De focus op specifiek
taalgebruik in de literaire teksten, zoals connotatie, figuurlijk
taalgebruik, of woordvolgorde, zou kunnen leiden tot de ontwikkeling
van een gevoel voor tekstuele coherentie en cohesie bij leerlingen.
Daarnaast kunnen literaire teksten uitstekend gebruikt worden als
daadwerkelijke inhoud van de taalvaardigheidslessen waarbij de
focus het verbeteren van bijvoorbeeld de schrijfvaardigheid of
spreekvaardigheid van de leerlingen is” (Bloemert, 2017).
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Het is dus niet ondenkbaar dat dit verband ook bij het schoolvak Nederlands aan te wijzen
is.
Daarnaast zit er een verschil tussen de manieren waarop de contextgerichte benadering
wordt ingezet. Bij het lezen van literatuur in de moedertaal wordt er gelet op de sociale
omgeving van een tekst. Er worden vaak teksten behandeld waarin vooroordelen centraal
staan. Dit is vergeleken met MVT een smallere context. Een tekst in een vreemde taal biedt
voor leerlingen immers een hele andere context uit misschien een heel ander deel van de
wereld, waar zij kennis mee moeten maken. De docent treedt bij de contextgerichte
benadering in de moedertaal op als begeleider (Janssen, 2002). Bij het lezen van teksten in
de MVT wordt er vooral gefocust op de culturele, historische en sociaal rijke
verscheidenheid van de hele wereld. Deze teksten bieden vaak een context waarmee de
leerling niet vertrouwd is, in tegenstelling tot teksten in de moedertaal (Bloemert, 2017).
Bloemert geeft hierbij ook aan dat deze benaderingswijze bijdraagt aan de tolerantie bij
leerlingen voor deze vreemde context.
Al met al brengt het gebruik van literatuur tijdens MVT-onderwijs veel voordelen. Er zit
aanzienlijke overlap tussen het behandelen van literatuur in de moedertaal en in de MVT. De
benaderingen komen vrijwel overeen en het element dat gemist wordt in de benadering van
de moedertaal, de taalgerichte benadering, komt in de praktijk wel altijd aan bod, leert de
ervaring. Daarnaast zit er een verschil tussen de manieren waarop de contextgerichte
benadering wordt ingezet: zoals hierboven beschreven, is de context bij MVT breder en bij
de moedertaal smaller. Het zou niet meer dan logisch zijn om - met reeds op elkaar
afgestemde theoretische benaderingswijzen - ook de didactische aanpakken wat MVT en
het schoolvak Nederlands met elkaar in overeenstemming te brengen. Of deze afstemming
een volledige integratie zou moeten zijn, bespreken we hieronder.

2.4 Geïntegreerd literatuuronderwijs (GLO)
Het afstemmen van het literatuuronderwijs tussen verschillende vakken heet geïntegreerd
literatuuronderwijs (GLO). Sickman (2017) wijst erop dat dat GLO een wenselijk streven is,
als het gaat om verdieping van het literatuuronderwijs. Over het algemeen wordt daarmee
een volledige integratie bedoeld. Bij het invoeren van de tweede fase kregen scholen de
mogelijkheid om GLO aan te bieden. De meeste scholen die dit hebben geprobeerd zijn er
weer mee opgehouden om Literatuur als een apart vak aan te bieden.
In deze paragraaf bespreken we de voor- en nadelen van verschillende vormen van GLO en
gaan we in op de wenselijkheid voor toepassing op DNS.
Geïntegreerd Literatuuronderwijs (GLO) met een volledige integratie houdt in dat er een
apart vak (Literatuur) wordt gegeven, dat als zodanig in het rooster van de leerlingen
zichtbaar is en een eigen vaksectie heeft. Zo wordt de benodigde hoeveelheid overleg
beperkt. Het vak is daarbij losgekoppeld van de lessen Nederlands of de moderne vreemde
talen, de literatuur die bij dit vak voorbij komt kan uit alle landen komen en wordt over het
algemeen in het Nederlands of Engels gelezen. Het vak literatuur is op deze manier duidelijk
gemarkeerd voor alle betrokkenen: leerling, docent, schoolleiding.
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Het doel van GLO is dat leerlingen de samenhang leren zien tussen de letterkunde van de
verschillende talen waardoor hun inzicht en daarmee hopelijk ook hun plezier wordt vergroot
(Metzemakers & Peze, 2001). Het aanbod aan literatuuronderwijs wordt overzichtelijker voor
leerlingen en wellicht zullen ze ook minder werkdruk ervaren. Een zinnige diversiteit van
opdrachten wordt bevorderd en herhaling vermeden. Er wordt één literair begrippenapparaat
gehanteerd dat bij elke taal hetzelfde is, waardoor er eenduidigheid ontstaat.
Door Metzemakers en Peze (2001) wordt het leesdossier als het belangrijkste onderdeel van
het literatuuronderwijs genoemd. Ze zien het als overbodig dat leerlingen meerdere
leesdossiers zouden moeten maken omdat ze meerdere talen krijgen. De literaire
ontwikkeling is immers vakoverstijgend. Ze pleiten dus voor één leesdossier, als afsluiting
van één vak: Literatuur.
Metzemakers en Peze (2001) noemen een aantal nadelen, waar rekening mee gehouden
moet worden: de docent zal zich moeten bijscholen, hij moet dus bereid zijn te investeren.
De docent Nederlands die wellicht dit vak zou geven, kan nooit zoveel van de Duitse,
Spaanse en Engelse literatuur weten als de vakdocenten zelf. Er is extra collegiaal overleg
nodig, omdat er een extra sectie ontstaat, waarin docenten zitten die ook onderdeel zijn van
hun eigen taalsectie.
Helmers, Phaff & van Rooijen schreven in 2018 over College de Heemlanden in Houten. Dat
is een van de weinige scholen die anno 2018 nog GLO met een volledige integratie
toepassen. Naast de eerder genoemde redenenen en hun overtuiging van de meerwaarde
van het losstaande vak en nadelen die overeenkomen met die van Metzemakers en Peze
hebben ze nog toe te voegen dat de leerlingen minder of geen literaire teksten meer lezen in
de moderne vreemde talen en dus op dat vlak leeskilometers verliezen. Ook wordt het cijfer
verdisconteerd in het combinatiecijfer en heeft het daardoor uiteindelijk weinig weging meer.
Dat kan demotiverend werken voor leerlingen.

2.4.1 Nadelen geïntegreerd literatuuronderwijs
Er zijn ook experts die alleen maar nadelen zien. J.A. Dautzenberg, auteur van een van de
bekendste literatuurmethodes van het schoolvak Nederlands, is heel negatief over GLO
(Dautzenberg, 2007). In zijn optiek verwordt literatuuronderwijs, zoals het op veel scholen
met GLO gegeven wordt, tot beleven in plaats van leren. Lastig is dat zijn kritiek zich niet
zozeer op de integratie van het literatuuronderwijs richt, maar op de manier waarop dat vaak
vorm krijgt.
Dat hij zijn kritiek op het moment van schrijven uitte had ermee te maken dat er als gevolg
van het Nieuwe Leren anders over de invulling van het vak Literatuur gedacht werd.
Leerlingen lazen minder, maar deden uitgebreider verslag van hun leesbeleving, hun visie
en hun betrokkenheid bij het boek.
Dautzenberg lijkt in de basis te verschillen van inzicht en mening over Literatuuronderwijs
met voorstanders van GLO: het doel van literatuuronderwijs, er iets van leren in plaats van
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het alleen maar leuk vinden. Dat is een interpretatie van zijn woorden, een belevingsgerichte
benadering gaat immers niet om het leuk vinden, maar om het betekenis geven voor de
leerling zelf, op basis van zijn of haar leeservaring.
Het genoemde nadeel dat er bijna geen romans in de vreemde talen worden gelezen, wordt
in de verschillende bronnen niet breed uitgemeten, maar is voor ons vakinhoudelijk wel een
zwaarwegend nadeel. Een belangrijk aspect van het literatuuronderwijs bij de moderne
vreemde talen is de taalverwerving die er onlosmakelijk mee verbonden is: zeker wanneer
de moderne vreemde talen willen dat er recht gedaan wordt aan de taalgerichte benadering,
mag deze functie van literatuur niet ondergesneeuwd worden. Geregeld is literatuur van het
betreffende land bij de MVT de kapstok waaraan de taalverwerving wordt opgehangen.
Een ander lastig punt is naast eerdergenoemde, dat sommige leerlingen in de bovenbouw 4
talen hebben en andere slechts twee. Wat dat voor het vak Literatuur zou betekenen blijkt
niet uit de onderzochte bronnen. Moeten er dus in het hele curriculum van het vak Literatuur
Spaanse en Duitse teksten aangeboden worden als een deel van de leerlingen die talen niet
volgt als vak? Deze kwestie leidt bij ons tot het neigen naar een vorm van integratie waarbij
Literatuur een onderdeel blijft van de vakken Nederlands en MVT.
Als er sprake is van slechts gedeeltelijke integratie houdt dat vaak in dat iedere vakdocent
zijn eigen deel voor z’n rekening neemt. Maar ook hier is veel collegiaal overleg nodig,
misschien nog wel meer. Als het binnen het eigen vak blijft, is er wel veel ruimte voor
flexibiliteit: je kunt als docent schipperen tussen taalkunde- en letterkundelessen. Er kan bij
het bespreken van literaire teksten ook extra aandacht gegeven worden aan het talige
aspect, aan nieuwe woordenschat en interessante zinsconstructies. Daarnaast kan de
docent zijn eigen gehele vak blijven geven. Dat literatuur niet ondergesneeuwd raakt bij
tijdgebrek, is iets wat we dan goed in het oog zullen moeten houden.
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3. Methode van onderzoek
3.1 Deelnemers
Voor dit onderzoek zijn kwalitatieve gegevens verzameld onder zowel leerlingen als
docenten. Het ging om twaalf taaldocenten in de onder- en bovenbouw van De Nieuwste
School. De leerlingen die mee hebben gedaan aan het onderzoek, 45 in totaal, waren
verdeeld over de eindexamenklassen bij havo en vwo. Ondanks het feit dat DNS een school
is voor mavo, havo en vwo, waren in het onderzoek alleen havo- en vwo-leerlingen
bevraagd, omdat in het mavo-programma geen expliciete kerndoelen zijn opgenomen met
betrekking tot literatuuronderwijs.
Deelvraag 1 werd beantwoord met behulp van een inventarisatie onder de betrokken
bovenbouwdocenten en -leerlingen. Deze inventarisatie is gebaseerd op eerder onderzoek
naar literatuuronderwijs (Janssen, 2012). De vier categorieën werden toegepast die Janssen
onderscheidde bij de benaderingen van literatuuronderwijs (zie Theoretisch kader). De vijfde
categorie, beschreven door Van den Boogaard (2018) werd toegevoegd omdat deze een
andere aanpak voorstelt dan de lezersgerichte benadering, zoals te lezen in het Theoretisch
kader. De inventarisatie werd ingevuld door zowel onder- als bovenbouwdocenten van de
betrokken talen; hierdoor ontstond het beeld van de huidige literatuuronderwijspraktijk.
Deelvragen 2 en 3 werden enerzijds beantwoord met de beschreven bronnen in het
theoretisch kader en anderzijds met de kwalitatieve data van de deelnemers. Allereerst werd
onder leerlingen en docenten een vragenlijst uitgezet die duidelijk moest maken wat er wordt
verstaan onder goed literatuuronderwijs. Ook vulden leerlingen een leerverslag in, waarin zij
zelf aangeven wat ze hadden geleerd van het literatuuronderwijs. Deze werden volgens
triangulatie verzameld met drie verschillende instrumenten: enquêtes, leerverslagen en
interviews. Op de antwoorden werd vervolgens een formele inhoudsanalyse toegepast.
3.2 Instrumenten
3.2.1 Enquêtes
We hebben voor vragenlijsten gekozen om te onderzoeken hoe literatuuronderwijs eruit
hoort te zien volgens leerlingen en docenten (deelvraag 2). Het afnemen van een enquête is
een effectieve en betrouwbare manier om grotere groep en respondenten tegelijkertijd te
bevragen. Bovendien kan een enquête objectiever geanalyseerd worden dan andere
methodes van gegevensverzameling. Door deze drie manieren van dataverzameling
(enquête, interview en leerverslag) te trianguleren, kon er een betrouwbaardere evaluatie
worden gemaakt. De verschillende manieren van dataverzameling in dit onderzoek staan
hieronder verder uitgewerkt. De enquêtes werden afgenomen met ‘Google Forms’, omdat
het gebruiken van een online-vragenlijst veel voordelen oplevert, onder andere: het is
minder tijdrovend (Langue, Schuman & Montesano Montessori, 2011 p. 188; Wright, 2005)
en anoniemer, omdat op papieren enquêtes handschrift herkend kan worden.
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De enquêtes bestonden voornamelijk uit gesloten vragen met een keuze uit verschillende
opties. Bij de multiple-choice vragen is ervoor gezorgd dat de categorieën “alle mogelijke
antwoorden afdekken en dat ze […] elkaar uitsluiten” (Lange, Schuman, & Montesano
Montessori, 2011, p. 195), zodat er geen overlap zit tussen de antwoorden. Daarnaast is er
bij een aantal vragen voor het gebruik van de klassieke Likertschaal met vijf categorieën
gekozen. Hoewel er dan de mogelijkheid geschapen werd dat “respondenten uit gemakzucht
te veel geneigd zijn om de midden categorie aan te kruisen, […] is het heel goed mogelijk
dat iemands mening precies in het midden ligt en dat zou dan niet gescoord kunnen worden
wanneer er geen midden categorie aangeboden wordt. Als onderzoeker verzwak je [als je
geen middenoptie hebt] de validiteit van de schaal” (Lange, Schuman, & Montesano
Montessori, 2011, p. 197).
3.2.2 Leerverslag
Met een leerverslag werden werkvormen en activiteiten op het gebied van
literatuuronderwijs door leerlingen geëvalueerd. Dit instrument werd gebaseerd op het
onderzoek van Schrijvers (2016), waarin de ontwikkeling van sociaal inzicht en zelfinzicht
naar aanleiding van het lezen van korte verhalen centraal stond. In een leerverslag gaven
leerlingen aan wat zij dachten geleerd te hebben van de werkvorm. Deze halfopen vorm van
dataverzameling heeft als voordeel dat er relatief abstracte vragen gesteld kunnen worden:
de antwoorden worden gecategoriseerd door de verschillende onderwerpen en tegelijkertijd
hebben de deelnemers veel vrijheid bij het formuleren van hun antwoord. De antwoorden
werden, net zoals bij de enquêtes, volgens een formele inhoudsanalyse gecategoriseerd.
De vragen die hierin worden gesteld luiden als volgt:
1. Denk eens terug aan de literatuur die je bij het vak [...] hebt gelezen. Wat heb
je door deze teksten geleerd over:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

...de belangrijkste teksten uit een bepaalde periode?
...de literatuurgeschiedenis?
...begrippen voor verhaalanalyse?
...opvattingen die je hebt over andere mensen?
...maatschappelijke onderwerpen?
...jouw smaak in verhalen?
...de betekenis van een tekst?
...moeilijkheden bij interpretatie?
… de te leren taal?

2. Denk eens terug aan de manier waarop jullie bij het vak [...] de verhalen hebben
besproken,
namelijk de opdrachten, portfolio’s, toetsen en/of fictiedossiers. Wat heb je geleerd bij:
A. ...schriftelijke toetsen?
B. ...het fictiedossier?
C. ...besprekingen van verhalen tussen de klas en jouw expert?
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D. ...discussies met medeleerlingen?
3. Denk eens na over de manier waarop jij het liefste literatuuronderwijs zou krijgen.
A. kijk naar de onderdelen A-I van deelvraag 1. Welke 5 onderdelen vind jij het meest
belangrijk? (Orden ze op de volgende manier: nummer 1: meest belangrijk, nummer
5: minder belangrijk). Je mag beargumenteren waarom je dit vindt.
B. Kijk naar de onderdelen A-D van deelvraag 2. Wat voor type opdrachten vind jij het
meest waardevol voor je leerproces? Orden ze op de volgende manier: nummer 1:
meest waardevol, nummer 4: minder waardevol.
C. In hoeverre merk je een samenhang in het literatuuronderwijs bij de verschillende
talen? (1: geen samenhang - 5: veel samenhang). Licht je antwoord toe.
D. In hoeverre zou je een samenhang in het literatuuronderwijs bij de verschillende
talen wenselijk vinden? (1: niet wenselijk - 5: erg wenselijk). Licht je antwoord toe.
Om leerlingen te helpen zich een voorstelling te maken bij de verschillende vragen, werd
gebruik gemaakt van voorbeeldsituaties.
De antwoorden uit het leerverslag moeten gezien worden als een verdere onderbouwing van
deelvraag 2. Leerlingen kunnen aangeven wat zij hebben geleerd, waarna de betrokken
docenten zich vervolgens kunnen afvragen of dat ook de bedoeling is van de huidige
onderwijspraktijk.

3.2.3 Interviews
Aangezien de informatie die uit de enquêtes en leerverslagen komt wellicht niet voldoende
was om een betrouwbare conclusie te trekken, werd er dieper ingegaan op de antwoorden
die zijn gegeven. Deze verdieping is aangebracht middels diverse interviews met
respondenten uit de eerder genoemde instrumenten. Door de verschillende data met elkaar
te vergelijken, kon er een beter beeld worden geschetst met betrekking tot de mening van de
leerlingen en docenten over de kenmerken van goed literatuuronderwijs en de beperkingen
dan wel mogelijkheden van afstemming. Aangezien in de enquêtes respondenten alleen
konden kiezen uit alternatieven die door de onderzoeker als relevant beschouwd werden, is
het interview gehouden met als doel te zorgen voor een bepaalde diepgang, zodat er
specifieker gekeken kan worden naar de zaken die leerlingen zelf als belangrijk ervaren.
(Lange, Schuman, & Montesano Montessori, 2011, p. 174).
3.3 Ethiek
Dit onderzoek houdt zich aan de verschillende voorwaarden van een ethisch verantwoord
onderzoek (Resnik, 2015). Het houdt zich aan de doelen van onderzoek; het doel is om
resultaten en conclusies naar waarheid weer te geven. Daarnaast is er met vertrouwen en
respect samengewerkt met iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt. Hierbij wordt
gedoeld op leerlingen die aan de evaluatie hebben meegewerkt, en op de collega’s die
geholpen hebben bij dit onderzoek. Deze leerlingen en collega’s zijn volkomen anoniem. Ze
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zijn niet beïnvloed door de antwoorden die zij hebben gegeven in formele en informele
situaties.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van dit onderzoek te lezen. Voor deze resultaten hebben
wij ons gebaseerd op een vragenlijst voor leerlingen (zie paragraaf 3.2.2) en een tweetal
vragenlijsten die zijn uitgezet onder onze collega’s Duits, Engels, Spaans en Nederlands (zie
bijlage 1 en 2). De leerlingen en collega’s zijn bevraagd over welke benaderingswijze voor
literatuuronderwijs het meeste gebruikt wordt op dit moment en welke wijze de voorkeur
heeft. Wij hebben deze gegevens verwerkt in grafieken en eventuele extra informatie in de
tekst eronder verwerkt.
Bij het weergeven van de resultaten hebben wij de volgende volgorde aangehouden:
1. De resultaten van collega’s met de meest voorkomende benaderingswijzen voor
literatuuronderwijs op DNS per taal.
2. Een vergelijking tussen de meest voorkomende benaderingswijzen tussen de talen
en de verschillende benaderingswijzen.
3. De meest wenselijke benaderingswijzen getoond, per taal maar ook als vergelijking
met alle talen.
4. Resultaten van de leerlingenvragenlijsten.
De uitkomsten van de vragenlijsten zijn afgerond op maximaal twee decimalen.

Figuur 1
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Figuur 2

Figuur 3
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Figuur 4

Figuur 5
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Figuur 6
Bovenstaande diagrammen (figuur 1 - 6) geven aan dat bij Duits en Nederlands de
lezersgerichte benaderingswijze volgens de expert momenteel het meest wordt gebruikt. Bij
Engels is dit, volgens de experts, de receptiegerichte benaderingswijze en bij Spaans de
taalgerichte benaderingswijze. Opvallend is dat bij ieder vak de historische benaderingswijze
onderaan staat.
De leerlingen geven echter in de enquête aan dat bij Duits de taalgerichte benadering ze het
meest is bijgebleven in plaats van de lezersgerichte benadering. Zo stelt één leerling
“Teksten lezen helpt met het vergroten van de woordenschat” . Een andere leerling geeft
aan: “D
 oor verschillende teksten met verschillende moeilijkheidsgraden te lezen heb ik
geleerd hoe een Duitse tekst is geschreven en opgebouwd.” Daarnaast valt bij Spaans op
dat leerlingen aangeven dat voornamelijk de smaak van de leerlingen behandeld is. Een
leerling zegt hierover: “We hebben meerdere absurde verhalen gelezen en ik ben er wel
achtergekomen dat ik die niet heel leuk vind, omdat die verhalen niet heel realistisch en ook
best wel akelig zijn. Mijn interesse ligt dan meer bij de Spaanse gedichten die we behandeld
hebben dan bij de verhalen uit het Spaanse absurdisme.” Verder geven de leerlingen aan
dat bij Nederlands de tekstgerichte- en historische benadering hen het meest is bijgebleven,
en bij Engels springt er niet een benadering bovenuit.

4.1 Wat is de wenselijke situatie van ons literatuuronderwijs?
Om deze vraag te beantwoorden hebben we wederom een vragenlijst verspreid onder alle
talendocenten. Met deze vragenlijst brachten we in kaart welke benadering onder docenten
de voorkeur zou genieten en als meest wenselijk wordt gezien. Daarnaast hebben we
gevraagd of men graag meer, minder of evenveel aan literatuuronderwijs wil doen en
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waarom. Onderstaande diagrammen laten de resultaten zien van de vragen die met de
vijfpuntsschaal werden gesteld.

Figuur 7

Figuur 8

21

Figuur 9

Figuur 10

22

Figuur 11

Figuur 12

De resultaten in bovenstaande diagrammen (figuur 7 - 12) betekenen dat de
receptiegerichte benadering bij Duits en Nederlands als meest wenselijk wordt gezien. Bij
Engels is dit de lezersgerichte, en bij Spaans de contextgerichte benadering. Door alle
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vakken wordt de historische benadering als minst wenselijk gezien. Bij Spaans op een
gedeelde plek met de tekstgerichte benadering. Onze controlevraag in de enquête, waarin
wordt gevraagd om de benaderingswijzen te sorteren van meest naar minst belangrijk,
onderschrijft deze gegevens, zie figuur 13 en 14. In de enquête ontbrak helaas de
mogelijkheid om de lezersgerichte benaderingswijze aan te vinken.

Figuur 13

Figuur 14
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Uit de enquête die is ingevuld door de leerlingen lagen de resultaten van de wens naar
verschillende benaderingswijzen erg dicht bij elkaar, zie figuur 15. Opvallend is dat waar de
docenten de historische benadering als minst belangrijk zien (figuur 13 en 14), zien de
leerling deze als belangrijkst.

Figuur 15
Iedere expert (N=12) die de enquête heeft ingevuld, gaf aan meer aan literatuuronderwijs te
willen doen. Dit werd door een aantal experts nog extra onderbouwd: “Ik vind het zelf heel
erg leuk literatuur te behandelen met leerlingen, maar ik vrees dat de leerlingen er zelf niet
op zitten te wachten.”, “Ik zou graag meer tijd hebben om veel verschillende teksten samen
te lezen en uitgebreid te bespreken.”, “Het is misschien niet zo zeer méér, maar wel anders,
beter, en daar hoort meer ws wel bij.”
Meerdere experts gaven aan er nu vaak niet aan toe te komen of niet te weten hoe ze
literatuur in hun lespraktijk kunnen integreren. Zo stelt een collega: “Ik voel me niet
geschoold genoeg om hier iets mee te kunnen doen en zou dan graag in overleg met de
sectie bekijken wat mogelijk is.” Daarnaast zijn meerdere experts op zoek naar een manier
om literatuur te koppelen aan/combineren met andere vaardigheden en het lesplan, wat
werd onderbouwd met: “Indien we aan literatuuronderwijs de andere taalvaardigheden
(beter/effectiever) kunnen koppelen zou ik zeker meer aan literatuuronderwijs willen doen. ”
Tenslotte gaven leerlingen aan dat samenhang tussen de verschillende talen onvoldoende
merkbaar is en dat het wenselijk is dat die samenhang tussen de literatuurlessen van de
talen er wel komt, zie figuur 16.
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Figuur 16
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5. Conclusies
In dit hoofdstuk worden de deelvragen en de hoofdvraag besproken aan de hand van de
verkregen resultaten. Hieruit worden conclusies getrokken, waardoor uiteindelijk een
antwoord op de deelvragen en hoofdvraag gegeven wordt.
5.1 Deelvraag 1: Wat is de huidige staat van ons literatuuronderwijs?

De experts van de verschillende vakken (Duits, Engels, Spaans, Nederlands) hebben
verschillende voorkeuren als het gaat om de belangrijkste benaderingswijze, zoals te lezen
is in de resultaten. Volgens de experts wordt bij Duits en Nederlands de lezersgerichte
benaderingswijze het meest gebruikt, bij Engels de receptiegerichte benaderingswijze en bij
Spaans de taalgerichte benaderingswijze. De resultaten van de leerlingenenquête gaven
echter een ander beeld: zo viel bij Duits te zien dat bij de leerlingen de taalgerichte
benadering het meest is bijgebleven en bij het Nederlands de tekstgerichte- en historische
benadering. Bij Spaans ging het volgens de leerlingen voornamelijk over smaak en bij
Engels was er naar het idee van de leerlingen geen benaderingswijze die er bovenuit
sprong. Wat we hieruit hebben geconcludeerd is dat de experts en leerlingen verschillende
ideeën hadden wat betreft het huidige aanbod van literatuuronderwijs en wat de leerlingen
hiervan bijbleef.
5.2 Deelvraag 2: Wat is goed literatuuronderwijs?
In de zoektocht naar het antwoord op de bovenstaande deelvraag gaven meerdere bronnen
(Bloemert, 2017; van den Boogaard, 2018; Janssen, 2002; Schrijvers, 2016) aan dat het
behandelen van literatuur volgens verschillende benaderwijzen de optimale manier is om
literatuur te onderwijzen.
Janssen (2002) maakte een verdeling van vier verschillende benaderingswijzen: historisch,
tekstgericht, contextgericht en lezersgericht. Deze vormen karakteriseren welke teksten er
op welke manier behandeld worden en bij wie de eventuele autoriteit ligt. Schrijvers (2016)
gaf aan dat deze vier benaderingswijzen te combineren zijn, waarmee recht gedaan wordt
aan praktijksituaties met overlappingen. Een vijfde benadering werd, recenter, voorgesteld
door Van den Boogaard (2018): de receptie-esthetische. Bovenstaande vijf benaderingen
waren echter voornamelijk gericht op Nederlands literatuuronderwijs, en de moderne
vreemde talen misten hier een laatste benadering: de taalgerichte benadering (Bloemert,
2017), waarbij literaire teksten worden ingezet om de taal te verwerven.
Bij goed literatuuronderwijs komt de leerling door middel van literatuur in aanraking met
authentieke teksten, wat zorgt voor een verhoogde motivatie door een gevoel van prestatie
wanneer de leerlingen de tekst succesvol gelezen hebben. Dit zorgt, op zijn beurt, weer voor
intrinsieke motivatie om verder te lezen (Bernardo, 2006), vooral wanneer dit gestimuleerd
wordt vanuit de lezersgerichte benadering. Daarnaast zorgt literatuur voor een versterkt
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cultureel en intercultureel bewustzijn (Khatib, 2011), met name wanneer gewerkt wordt met
de receptie-esthetische, historische en contextgerichte benadering. Khatib geeft daarbij aan
dat kennis over de overeenkomsten en verschillen tussen culturen en talen een verbetering
van begrip van de wereld geeft. Bovendien introduceert het lezen van literatuur een grote
verscheidenheid aan woorden, dialogen en proza (Van, 2009), met name wanneer hiernaar
gekeken wordt vanuit de taalgerichte en de tekstgerichte benadering.
Al met al brengt het behandelen van literatuur vanuit de verschillende benaderingen veel
voordelen. Er zit aanzienlijke overlap tussen het behandelen van literatuur in de moedertaal
en in de MVT. De benaderingen komen vrijwel overeen en het element dat gemist wordt in
de benadering van de moedertaal, de taalgerichte benadering, komt in de praktijk wel altijd
aan bod, leert de ervaring. Het zou daarom niet meer dan logisch zijn om - met reeds op
elkaar afgestemde theoretische benaderingen - ook de didactische aanpakken van MVT en
het schoolvak Nederlands met elkaar in overeenstemming te brengen.

5.3 Deelvraag 3: Welke afstemming tussen de talensecties is mogelijk én wenselijk?
In deze deelvraag zijn de meningen van zowel experts als leerlingen bekeken betreffende de
meest en minst wenselijke benaderingen van literatuur. Aan de hand van deze resultaten en
het theoretisch kader bepalen we in hoeverre we het literatuuronderwijs op elkaar kunnen en
willen afstemmen.
Zoals in ons theoretisch kader is beschreven, is taalverwerving door middel van het lezen
van literatuur een belangrijk aspect van het literatuuronderwijs. We zagen in de resultaten
van de enquêtes dat een taalgerichte benadering door de verschillende vakken als niet
onbelangrijk tot redelijk belangrijk werd gezien (gemiddelde 3,67 op een vijfpuntsschaal).
Indien literatuur van de talen wordt losgekoppeld, vervalt de mogelijkheid tot taalverwerving
door middel van literatuur. Daarnaast is het op DNS mogelijk om 2, 3 of 4 talen te volgen,
wat een volledige integratie onmogelijk maakt indien men Duits en/ of Spaans hierin wil
betrekken.
Aangezien GLO niet mogelijk is op DNS, is het belangrijk om een andere manier van
samenwerking en samenhang te vinden. Er kwam naar voren dat de verschillende
benaderingswijzen gebruikt konden worden als overkoepelend geheel om samenhang te
creëren: de experts van de verschillende vakken hebben immers verschillende voorkeuren
als het gaat om de belangrijkste benaderingswijze, zoals te lezen is in figuur 11 en 12 en de
resultaten. Ook dit zou een argument zijn om géén volledig geïntegreerd literatuuronderwijs
te geven, maar te kiezen voor milde integratie. Dit kan onder andere betekenen dat de
experts overeenkomen om het minst de nadruk te leggen op de historische
benaderingswijze (daar deze bij elke taal onderaan staat), en het zwaartepunt van de
overige benaderingswijzen onder de verschillende vakken te verdelen. Wanneer we kijken
naar de mening van de leerlingen, blijkt echter dat we nog wel kritisch moeten kijken naar
het aandeel van de historische benaderingswijze, aangezien zij aangeven deze belangrijker
te vinden.
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De experts op DNS vinden dat alle benaderingswijzen bij de leerlingen aan bod moeten
komen. Hierom is het dus wenselijk dat de kernvakken Nederlands en Engels samenwerken
met Duits en Spaans, zodat iedere leerling, onafhankelijk van het aantal talen dat hij/zij
heeft, kennis heeft gemaakt met de verschillende benaderingswijzen. Een grotere
samenhang van het literatuuronderwijs wordt ook als wenselijk gezien door de leerlingen,
zoals in figuur 16 terug is te zien.

5.4 Hoofdvraag: Welke mogelijkheden zijn er om een gezamenlijke aanpak voor het
literatuuronderwijs te ontwerpen die voldoet aan de ontwerpprincipes van DNS?
Zoals in de antwoorden op de deelvragen te lezen is, vinden zowel experts als leerlingen het
belangrijk dat er een mate van samenhang komt tussen de verschillende talen met
betrekking tot literatuuronderwijs. Volledig geïntegreerd literatuuronderwijs is mogelijk noch
wenselijk op DNS.
Een gezamenlijke aanpak kan gevonden worden door de verschillende benaderingswijzen
als uitgangspunt te nemen. Door de benaderingswijzen te verdelen op basis van expertise
en voorkeur, en deze wel terug te laten komen, zorg je voor een evenwichtige behandeling
van literatuur. Hierbij moet opgemerkt worden dat de taalgerichte benaderingswijze natuurlijk
per taal terug zal komen. Om deze samenwerking in goede banen te leiden, wordt er een
grote mate van eigenaarschap verwacht van de experts; zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk
voor het aanbieden van literatuur die de leerlingen helpt vanuit de verschillende
benaderingswijzen te lezen. Van de leerlingen wordt op hun beurt verwacht dat zij de kennis
die bij de ene taal is opgedaan kunnen gebruiken dan wel verdiepen bij de andere taal.
Door naar elkaars lessen en elkaars gekozen werken te verwijzen, verwachten we dat
leerlingen een sterkere samenhang zullen ervaren. Wat ze geleerd hebben wordt hiermee
teruggehaald en voor hen zichtbaar gemaakt, wat een belangrijk ontwerpprincipe is van
DNS. Daarnaast raken de leerlingen wellicht verwonderd door het feit dat de verschillende
literaire werken en stromingen vanuit de verschillende talen niet veel van elkaar verschillen.
Concluderend kunnen we stellen dat het behandelen van literatuur met behulp van de
verschillende benaderingswijzen de juiste manier is voor onze school. Een volledig
geïntegreerd literatuuronderwijs zou niet passen, maar een sterkere vorm van samenhang is
wel erg gewenst. Door de verschillende benaderingswijzen te verdelen, trachten we aan te
sluiten bij de ontwerpprincipes van DNS.
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6. Discussie
In dit hoofdstuk blikken we terug op voorgaande hoofdstukken. Door deze met elkaar in

verband te brengen, zullen we de verkregen resultaten verklaren. We kijken kritisch naar de
methode van onderzoek en de resultaten die hieruit voort kwamen. Ten slotte doen we
aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek.

6.1 Vooronderstellingen
In de aanleiding was te lezen dat er een vraag was naar uniformiteit tussen de verschillende
talen met betrekking tot literatuuronderwijs. Bij deze vraag zijn ook aannames gedaan voor
het onderzoek startte. We gingen er vanuit dat uit het onderzoek een afstemming zou
teweegbrengen; een of andere vorm van samenwerking tussen de talensecties die
tegemoetkomt aan ieders behoeftes, via de ontwerpprincipes van DNS. Hierin ligt ook de
aanname dat de leerlingen een sterkere vorm van samenhang als prettig zouden waarderen.
Echter, uit de resultaten van dit onderzoek blijkt niet sterk dat de leerlingen dat inderdaad
ook zouden vinden. Wat wel blijkt is dat de ervaren samenhang nu minder sterk is dan de
wenselijke samenhang (zie figuur 16), dus er valt hierin nog wel een slag te slaan.
Daarnaast waren er vooronderstellingen over welke benaderingswijzen het meest in de les
werd gebruikt. Ook hier bleek de realiteit anders dan de verwachte situatie, zoals in het
hoofdstuk ‘resultaten’ te lezen is. Dit zou te verklaren zijn doordat leerlingen andere
informatie onthouden dan wat de docenten het belangrijkst vinden. Daarnaast zou dit ook
kunnen komen doordat niet alle benaderingswijzen specifiek genoemd worden, en daarmee
de leerlingen niet bewust bezig zijn met hoe ze met een tekst omgaan. Bijvoorbeeld bij
Engels: in de literatuurlessen worden allerlei verschillende genres behandeld, maar omdat
daar niet specifiek bij stilgestaan wordt, staan de leerlingen er wellicht ook niet bij stil dat op
deze manier hun smaak in literatuur zich kan ontwikkelen
Tenslotte maakten we de aanname dat alle taaldocenten meer met literatuur zou willen
doen. Deze aanname was correct, zoals te lezen in het hoofdstuk ‘resultaten’. Daarbij geven
meerdere collega’s aan dat ze het moeilijk vinden om literatuur meer bij hun vak te
betrekken.

6.2 Methode van onderzoek
Wij hebben met dit onderzoek getracht zo valide mogelijk resultaten te verkrijgen. Met
behulp van een enquête zijn collegae en leerlingen bevraagd naar hoe zij het
literatuuronderwijs op DNS ervaren. Deze enquête had een goede indruksvaliditeit; het gaf
correct weer hoe de verschillende secties over literatuur dachten en bracht ook binnen de
secties en de onderzoeksgroep de discussie op gang.
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De collega’s zijn bevraagd naar de huidige situatie en de wenselijke situatie. Het was de
bedoeling dat voor elke taal, alle docenten de vragenlijst zouden inleveren. Echter, bij de
huidige situatie hebben zowel voor Duits als Spaans niet alle collega’s de vragenlijst
ingevuld, en bij de wenselijke situatie hebben voor Duits, Engels en Nederlands niet alle
docenten de enquête ingevuld. De docenten die de vragenlijsten niet hebben ingevuld,
hebben dat niet gedaan omdat ze aangeven niets aan literatuur te doen, maar toch geeft dit
een vertekend beeld. .
Daarnaast hebben de leerlingen moeten aangeven wat ze zich konden herinneren van
verschillende manieren met tekst omgaan die in de les behandeld zouden zijn. Wat het
nadeel is van deze manier van vraagstelling, is dat leerlingen niet altijd alles wat ze zich
herinneren zullen opschrijven, maar wellicht maar een of twee voorbeelden. Vervolgens
werd geturfd hoeveel concrete voorbeelden de leerlingen hebben kunnen geven. Hiermee is
getracht aan te duiden hoeveel de verschillende benaderingswijzen aan bod zijn gekomen,
maar doordat leerlingen wellicht niet alles opschrijven wat ze zich kunnen herinneren, kan er
niet met zekerheid gezegd worden dat dit een correcte weergave van de realiteit is.
Tot slot werd in de methode vermeld dat er interviews zouden worden afgenomen naar
aanleiding
van
de
leerlingvragenlijsten.
De
respondenten
waren
allemaal
eindexamenkandidaten. Snel nadat de vragenlijsten waren ingevuld, hadden deze leerlingen
hun laatste lesdag gehad en waren zij niet meer op school. Om deze reden zijn er geen
aanvullende interviews afgenomen. Om dit te compenseren, werden de vragenlijsten
uitgebreid met vragen over de wenselijkheid van samenhang. Echte triangulatie heeft
hierdoor niet plaatsgevonden en bij een volgend onderzoek met dit onderwerp zouden de
resultaten van de vragenlijsten nog verder toegelicht moeten worden aan de hand van
interviews.

6.3 Antwoord hoofdvraag
De verlegenheidssituatie was de aanleiding voor de hoofdvraag: “Welke mogelijkheden zijn
er om een gezamenlijke aanpak voor het literatuuronderwijs te ontwerpen die voldoet aan de
ontwerpprincipes van DNS?”. Deze hoofdvraag had de deelvragen: “Wat is de huidige staat
van ons literatuuronderwijs?”, “Wat is goed literatuuronderwijs?” en “Welke afstemming
tussen de talensecties is mogelijk én wenselijk?”. Vooral de laatste deelvraag is een aantal
keer aangepast, omdat eerst alleen naar de mogelijkheden gekeken zou worden, maar dat
zou uiteindelijk niet leiden tot een nieuwe aanpak. Daarna veranderde de vraag naar alleen
de wenselijkheid onderzoeken, maar dan worden de verschillende mogelijkheden niet
duidelijk. Uiteindelijk zijn deze twee vragen gecombineerd door te kijken naar de
mogelijkheden én de wensen.
De hoofdvraag bleek aan het einde van het onderzoek niet compleet onderzocht te zijn; de
ontwerpprincipes van DNS worden specifiek genoemd in de hoofdvraag, maar zijn verder in
het onderzoek niet naar voren gekomen. De ontwerpprincipes zijn vanuit de ervaring van de
onderzoekers als vanzelfsprekend genomen, maar dat maakt wel dat het antwoord op de
hoofdvraag niet volledig aansluit bij deze vraag. Bij een vervolgonderzoek, waarbij een
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interventie zou worden gecreëerd, zou er nog gekeken moeten worden hoe de
ontwerpprincipes ingezet kunnen worden.

6.4 Aanbevelingen
Het uitgevoerde onderzoek is geen eindpunt, maar eerder een start om literatuuronderwijs
op DNS te hervormen. Het daadwerkelijke afstemmen en ontwikkelen van materiaal binnen
Duits, Engels, Nederlands en Spaans is een onderwerp wat zeer geschikt zou zijn voor een
vervolgonderzoek. Gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek zijn er verschillende
aanbevelingen die we kunnen doen.
Allereerst zouden de experts die aan dit vervolgonderzoek gaan werken in hun hoofd
moeten houden dat samenhang wenselijk is, maar dat ze géén apart schoolvak van
Literatuur moeten maken. Dit zou er namelijk voor zorgen dat de talige benaderingswijze
volledig wordt ondergesneeuwd. Volledig geïntegreerd literatuuronderwijs is mede hierom
niet mogelijk. De experts dienen op zoek te gaan naar samenhang waar dit mogelijk is. Het
naast elkaar leggen van lesmaterialen en planningen is een goede eerste stap om te
bekijken waar de samenhang op logische wijze ingezet kan worden.
Deze samenhang kan verder geconsolideerd worden door het zwaartepunt van de
verschillende benaderingswijzen te verdelen onder de verschillende vakken, waarbij
opgemerkt moet worden dat de kernvakken Nederlands en Engels samen elke
benaderingswijze moeten aanbieden. Het is aan te bevelen dat ze nauw samenwerken met
Spaans en Duits, om zo de werklast te verdelen. In dit onderzoek is per taal reeds
inzichtelijk gemaakt op welke benaderingswijze de nadruk ligt dan wel de gewenste nadruk
ligt. Een vervolgonderzoek zou uitgevoerd moeten worden om te controleren of deze
interventies een positieve verandering teweeg zou brengen.
Een andere aanbeveling is het combineren van literatuuronderwijs met andere
vaardigheden. Een regelmatig terugkerende reactie binnen de enquête was dat het de
experts vaak aan tijd ontbrak om meer aan literatuur te doen. Door literaire teksten te
combineren met andere vaardigheden (zoals schrijf- of spreekvaardigheid) wordt er in het
curriculum automatisch meer ruimte gecreëerd om literaire teksten te lezen. Binnen de
verschillende vakken zijn hier wellicht ook mogelijkheden voor, en het zou interessant zijn
om te verkennen wat deze zijn. Ook hier zou onderzocht moeten worden of dit een
meerwaarde oplevert voor zowel literatuuronderwijs als de verschillende vaardigheden die
gekoppeld zouden worden.
Wanneer we kijken naar de resultaten van de experts, zou je als aanbeveling kunnen geven
om de historische benaderingswijze wat minder aandacht te geven ten opzichte van de
andere benaderingswijzen. Leerlingen geven echter aan deze redelijk belangrijk te vinden,
zoals te lezen is in de resultaten. Deze informatie heeft ons verbaasd, maar geeft dus wel
weer duidelijk aan dat de ideeën en intenties van de expert niet altijd overeenkomen met de
perceptie en wensen van de leerlingen. Een laatste, zeer belangrijke aanbeveling is dus om
bij het ontwikkelen van de nieuwe manier van literatuuronderwijs op DNS veel contact te
32

houden met de leerlingen: door ze het nieuwe materiaal te laten testen, hier feedback op te
geven, door interviews met ze te houden en wellicht zelfs door ze mee te laten doen in de
ontwikkeling van het nieuwe materiaal.
Al met al kunnen we stellen dat dit onderzoek veel input heeft gegeven voor vervolgstappen.
Er moet onderzocht worden in hoeverre de samenhang opgezocht moet worden tussen de
verschillende vakken; de leerlingen willen meer tweede correctie, maar niet té veel.
Daarnaast moet onderzocht worden of het verdelen van de verschillende benaderingswijzen
werkt, ook in combinatie met de verschillende vaardigheden. Tenslotte moet nieuw materiaal
en de verandering dat dat teweeg brengt worden onderzocht.
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