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1 I INLEIDING 
 

“(..) jullie leesplezier, dat zal ons een rotzorg zijn. Want met een variatie 

op Mulisch: ‘Wij zijn jullie leesplezierverzorgers niet. Vanaf zekere leeftijd 

moet iedereen zijn leesplezier zelf verzorgen, zowel het grote als het 

kleine.’ 

En we gaan zéker niet in op vragen als ‘Wat zou t.b.v. het 

literatuuronderwijs ontwikkeld / onderzocht  / ondersteund moeten 

worden?’ Dat is namelijk de afgelopen decennia voortdurend gebeurd. En 

wat hebben we daaraan gehad? 

He‐le‐maal niks, nada, nul, niente, niets en niemendal. 

Behalve een hoop oud papier: dissertatietjes, jaargangen van een blaadje, 

brochures, mislukte schoolboeken en papers, heel veel papers. 

En natuurlijk dat het literatuuronderwijs op veel scholen naar de 

verdoemenis is geholpen.” 

(Dautzenberg 2007) 

Aan  het  woord  is  Jo  Dautzenberg,  voormalig  leraar  Nederlands  te  Nijmegen,  literair 

medewerker  van  de  Volkskrant,  co‐auteur  van  een  handboek  Nederlands  en  notoir 

personage in vele – vaak zelf gecreëerde – steekspelen. Riddertoernooien waar hij met zijn 

in  vitriool  gedrenkte  pen  strijdt  voor  het  behoud  van  de  kennisoverdracht  in  het 

literatuuronderwijs.  Ook  in  de  wereldoorlog  die  woedt  rondt  de  assimilatie  van  het 

leesdossier staat hij de stormtroepen bij met zijn waarschuwingen: “Beide  (Leesdossier en 

Geïntegreerd Literatuur Onderwijs) zouden alleen maar tot rampen leiden en van het begin 

af aan  is dat ook door allerlei mensen uitgelegd, zodat de bedenkers en de aanhangers nu 

niet in het Nederlands kunnen zeggen wat de Duitsers na de oorlog zeiden.” 

Of het literatuuronderwijs herschapen is in een bar landschap dat de vele veldslagen niet te 

boven kwam, dat weet  ik niet. Of het  leesdossier één grote krater  is, evenmin. En of het 

even erg gesteld  is met  literatuur  in het Vlaamse Onderwijs als wat Dautzenberg beweert 
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over het Nederlandse, al helemaal niet. Er is gewoon bitter weinig bekend over de praktijk 

van het literatuuronderwijs in Vlaanderen. Alle “papers, heel veel papers” ten spijt. 

Dus, dit  is nóg een dissertatie. Waarin voornamelijk vragen aan bod komen als: “Wat zou 

t.b.v.  het  literatuuronderwijs  ontwikkeld  /  onderzocht    /  ondersteund moeten  worden?” 

Maar,  dit  is  géén  scriptie  die  een  vakkundig  op  smaak  gebracht  aftreksel  van  andere 

literatuur wil zijn.  In dit werk poog  ik na te gaan wat men  in de  loopgraven van de oorlog 

vindt, en of er nota bene wel een oorlog woedt. En die bevindingen overhandig ik hier met 

plezier aan de “didactici en wat daar aan pseudowetenschappers omheen hangt, aan een 

universiteit of een van de genoemde terreurinstellingen”. 

In het voorbije jaar heb ik leerkrachten namelijk gevraagd of het fout loopt. Waar het fout 

loopt. Wat ze doen. Wat ze willen. Wat ze nodig hebben. Daarnaast heb ik dezelfde vragen 

aan leraars in opleiding gesteld. En bovendien heb ik de verkregen antwoorden vergeleken 

met een enquête die in opdracht van de Nederlandse Taalunie afgenomen werd in 1987. In 

het  gebladerte  dat  op  deze  inleiding  volgt,  vindt  u  een  neerslag  van  die  kwantitatieve 

rondvragen. Zo weten we meteen of enige melancholie naar ver vervlogen tijden gegrond 

is. En of het literatuuronderwijs op veel scholen naar de verdoemenis is geholpen.  

 

 

 

 

 

   



| 10 
 

2 I KORTE GESCHIEDENIS VAN HET LITERATUURONDERWIJS 

 

 

2.1. INLEIDING 

De  doelstelling  van  deze  masterproef  is  tot  een  beeld  te  komen  van  het  Vlaamse 

literatuuronderwijs  in  de  praktijk  anno  2008‐2009.  Om  de  huidige  situatie  te  kunnen 

documenteren,  lijkt het me onontbeerlijk de  theoretische  en historische  context  van het 

literatuuronderwijs te schetsen in Vlaanderen. In de voorbije anderhalve eeuw zijn immers 

heel  wat  discussies  en  problemen  van  het  huidige  literatuuronderwijs  ooit  al  eens 

aangekaart.  

Een  historische  bespreking  van  theoretische  of  empirische  onderzoeken  in Vlaanderen  is 

echter  bijzonder  moeilijk  realiseerbaar.  Het  onderzoek  naar  literatuuronderwijs  in 

Vlaanderen  is  namelijk  te  dun  gezaaid  om  er  een  gefundeerd  historisch  overzicht mee  

samen te stellen. Ook Nicolaas en Vanhooren die  in 2008 voor de Taalunie een stand van 

zaken opmaakten van het Nederlandstalige literatuuronderwijs, kwamen tot de constatatie 

dat de onderzoeken in Vlaanderen schaars zijn, zeker in vergelijking met Nederland: 

“Opvallend  is echter dat veruit het meeste onderzoek afkomstig  is uit Nederland. 

Uit een  inhoudsanalyse van de HTNO‐databank blijkt dat 92% van het empirisch 

onderzoek  dat  tussen  1969  en  2006  gevoerd  werd  en  deel  uitmaakt  van  de 

databank uit Nederland stamt. Wanneer we ook de niet‐empirische onderzoeken in 

rekening  brengen,  blijkt  dat  Nederlandse  onderzoekers  bijna  80%  van  het 

onderzoek naar het onderwijs Nederlands produceren. Wat het onderzoek naar het 

literatuuronderwijs betreft, is dat niet anders.”  

(Nicolaas en Vanhooren 2008 : 60) 

Verder halen ze Soetaert aan uit 1991 om aan te tonen dat dit geen tijdelijk verschijnsel is, 

maar dat degelijke beschrijvingen van het Vlaamse literatuuronderwijs heel zeldzaam waren 

en dat altijd al geweest zijn: 
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“wie een beeld wil krijgen van het moedertaalonderwijs de dag van vandaag en de 

voorbije  jaren  in  Vlaanderen,  kan  helaas  amper  gebruik  maken  van  empirisch 

onderzoek  of  historische  overzichten.  Ook  wat  het  theoretisch  denkwerk  i.v.m. 

moedertaalonderwijs  betreft,  is  het  pover  gesteld  in  Vlaanderen,  zeker  in 

vergelijking met de rijkdom aan publikaties in de ons omringende landen” 

(Soetaert 1991 : 37 in Nicolaas en Vanhooren 2008 : 60) 

Een  overzicht  aan  de  hand  van  de  wetenschappelijke  literatuur  in  Vlaanderen  zou  dus 

slechts  op  drijfzand  gefundeerd  zijn.  In  Nederland  is  het  literatuuronderwijs  en  de 

wetenschappelijke  theorie  er  rond  de  laatste  honderdvijftig  jaar  echter  wél  goed 

gedocumenteerd. Dat hun geschiedenis niet zomaar in de plaats kan gesteld worden van de 

onze, staat uiteraard buiten kijf. Het Nederlandse onderwijs is anders georganiseerd en het 

Belgische  kent  ook  andere  historische  pijnpunten  en  sleutelgebeurtenissen.  Toch  heb  ik 

ervoor  gekozen  om  via  de  omweg  van  de  geschiedenis  van  het  Nederlandse 

literatuuronderwijs te werken. Die keuze wordt gestut door hoofdzakelijk drie argumenten. 

Ten  eerste  spits  ik  mij  niet  toe  op  historische  gebeurtenissen,  maar  wel  op 

literatuurtheoretische  stromingen.  Die  verspreidden  zich  doorheen  de  ons  omringende 

landen grotendeels op ongeveer dezelfde momenten  in de geschiedenis.  In  ieder  land of 

taalgebied zijn die stromingen weliswaar gekoppeld aan andere figuren, beleidsmaatregelen 

en  aan  een  verschillende  receptie, maar  de  polemieken  eromheen  steunen  op  dezelfde 

argumenten.  Ik wil  dus  geen  geschiedenis weergeven  van  feiten  en  data, maar  één  van 

verschillende visies op en denkrichtingen binnen het literatuuronderwijs.  

Ten tweede vormt Vlaanderen bovendien één taalgebied met Nederland. Enerzijds bereiken 

buitenlandse  literatuurtheoretische  trends  onze  streken  gelijktijdig  via  vertalingen. 

Anderzijds worden polemieken en theorieën binnen ons taalgebied door zowel Vlaamse als 

Nederlandse  onderzoekers  en  academici  gevolgd.   De  affiniteit  van  het Vlaamse  literaire 

forum met het Nederlandse  is dus veel groter dan met dat van om het even welk ander 

land. 

Ten derde wordt mijn keuze gesteund door Van de Ven (1984) die de Nederlandse situatie 

vergelijkt  met  de  Vlaamse  en  tot  de  conclusie  komt  dat  dezelfde  stromingen  in  beide 
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gebieden  teruggevonden  kunnen worden. Hij  baseert  zich  daarvoor  op  Bovee  (1969)  en 

Daems (1984) die eerder tot dezelfde conclusie kwamen. 

Ik ga de verschillende historische  ideeën over  literatuur dus schetsen aan de hand van de 

Nederlandse situatie. Voor ik daarmee aanvat, wil ik hier eerst nog even uitstippelen hoe ik 

te werk zal gaan. Ik zal me voor dit overzicht baseren op voornamelijk drie werken, namelijk 

Het  nut  van  het  nutteloze  van  Piet  Hein  Van  de  Ven  (1990),  Literatuuronderwijs  als 

voldongen  feit  van Gerard De Vriend  (1996) en Het oog  van  de meester  van Theo Witte 

(2008). Deze drie werken bieden een bescheiden overzicht van het  literatuuronderwijs en 

de literatuurwetenschap in Nederland. Door hun visies te combineren en hun standpunten 

tegen  elkaar  uit  te  spelen,  hoop  ik  tot  een  bondige  beschrijving  van  de  dominante 

stromingen en opvattingen te komen. 

Interessant is dat deze werken, of toch althans de studies van Van de Ven en De Vriend, een 

geconcentreerde versie van het Nederlandse  literatuurdebat bevatten. Daartoe namen de 

onderzoekers  elementen  over  uit  talloze  andere  studies  en  overzichten,  in  de  vorm  van 

citaten. Ik heb ervoor gekozen om mijn verhaal regelmatig te onderbouwen met die citaten, 

omdat ze behoeden voor een te grote abstrahering. Een geschiedenis van ideeën is moeilijk 

terug te brengen tot enkele grote lijnen, en daarom probeer ik zoveel mogelijk te nuanceren 

door telkens zowel voor‐ als tegenstanders aan het woord te laten. 

Ik  streef  dus  een  overzichtelijke  geschiedenis  na  van  de  ideeën  omtrent  het 

literatuuronderwijs  in  Nederland,  die  gecalqueerd  kan worden  op  de  Belgische  situatie. 

Daartoe beperk  ik mij tot niet geografisch verankerde  ideeën en theoretische stromingen, 

en vermijd  ik zoveel mogelijk gedateerde  feitelijkheden. De bedoeling van dit overzicht  is 

inzicht  te  krijgen  in  de  huidige  Vlaamse  praktijksituatie,  het  is  dan  ook  geenszins mijn 

intentie  een  volledig  en  gedetailleerd  beeld  van  de  Nederlandse  geschiedenis  van  het 

literatuuronderwijs op te hangen. 
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2.2. HALWEG DE 19DE EEUW SLAAT DE KLOK HISTORISH‐BIOGRAFISCH 

 

 

Als vertrekpunt voor dit overzicht neem ik het verschijnen van gespecialiseerde handboeken 

voor het literatuuronderwijs, zoals beschreven door Renders: 

Mede onder  invloed van de historische  taalstudie verschijnen na het midden der 

vorige  eeuw  afzonderlijke  handboeken  over  de  geschiedenis  der  Nederlandse 

letterkunde.  Hieruit  moesten  wekelijks  enige  bladzijden  van  buiten  geleerd 

worden.”  

(Renders 1954 : 83 in Van de Ven 1990 : 11) 

Dit  citaat  verheldert  ook  de  toenmalige  visie  op  literatuurstudies.  Het  onderwijzen  van 

literatuur  wordt  rond  1850  opgevat  als  het  van  buiten  laten  leren  van  gegevens  over 

literaire werken  en  hun  auteurs. Doel  van  dit  onderwijs  is  zuivere  cultuuroverdracht,  de 

leerstof wordt gevormd door de literaire canon, biografische feiten, perioden en jaartallen. 

Deze manier  van werken wordt  gedefinieerd  als  historisch‐biografisch. De  nadruk  ligt  op 

biografieën  van  schrijvers,  waaraan  hun  werken  opgehangen  worden.  Langzaamaan 

verschuift  het  zwaartepunt  naar  een  literair‐historische  definitie  van  het 

literatuuronderwijs, waarin de werken centraal gesteld worden.  

Deze manier  van  literatuur  onderwijzen werd  ook  verankerd  in  de  regelgeving  voor  het 

onderwijs. In een Koninklijk Besluit uit 1870 worden voor het eindexamen Nederlandse taal‐ 

en letterkunde de volgende eisen opgesteld: 

“Zowel  bij  het  schriftelijk  als  bij  het mondeling  examen  heeft  de  candidaat  te 

tonen,  dat  hij  bij  grondige  kennis  van  de  Nederlandse  taal  en  haar  spelling, 

spraakkunst  en  stijl,  vaardigheid  bezit  om  zich  nauwkeurig  en  duidelijk  in 

beschaafd  Nederlands  uit  te  drukken.  Het  examen  in  letterkunde  omvat  de 

hoofdtrekken van de geschiedenis der Nederlandse  letterkunde en de kennis van 

enkele van haar voornaamste voortbrengselen, meer bijzonder  in de 17de, 18de en 

19de eeuw.” 

(K.B. geciteerd in De Vriend 1996 : 88) 
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2.3. BEGIN 20STE EEUW STAAT DE ESTHETIEK VAN HET WERK CENTRAAL  

 

 

In  het  eerste  decennium  van  de  twintigste  eeuw  verschuift  de  aandacht  van  de  literaire 

context naar het werk zelf. Deze beweging heeft puur esthetische motieven: het werk wordt 

geapprecieerd om zijn intrinsieke schoonheid. Het doel van het literatuuronderwijs wordt: 

“de leerlingen doordringen met de schoonheid der verzen, hun de ontwikkeling van 

handeling en karakters (..) tonen (..). Niet op het weten komt het aan, maar op lust 

tot  weten,  op  ontwikkeling  van  het  denkvermogen,  op  ontwikkeling  van  den 

geest.”  

(Kalf 1893 : 11 in Van de Ven 1990 : 12) 

Deze verschuiving vloeit voort uit kritiek op  de literair‐historische aanpak aan het eind van 

de negentiende eeuw. De nadruk zou te veel  liggen op  letterlijke kennisoverdracht, terwijl 

er te weinig nadruk gelegd wordt op reflectie en appreciatie. 

Kalffs  visie  kent  behoorlijk wat  navolging;  ook  in  Poelhekke  vinden we  bijvoorbeeld  een 

voorstander van zo’n heroriëntering van het literatuuronderwijs. De leerlingen moeten een 

“juiste kijk” krijgen op het “wezen der letterkundige kunst”. Voor Poelhekke betekent dit dat 

ze zelf oordeelkundig de  literaire ontwikkelingen  in de hedendaagse kunst moeten kunnen 

volgen, en zo bouwen aan hun eigen ontwikkeling. Een historische invalshoek is niet uit den 

boze, maar deze “geestesgemeenschap met de beste dichters van vroeger en nu” heeft als 

doel “leeren begrijpen, genieten, (..) smaak ontwikkelen” (Poelhekke 1907 : 446 in De Vriend 

1996 : 93) 

Het onderwijs moet de  leerlingen dus geen vis voorschotelen, maar hen  leren vissen. Het 

kritisch vermogen van de leerlingen moet gestimuleerd worden, en ze moeten in staat zijn 

schoonheid te herkennen en te smaken. Kalff pleit vooral voor esthetische waardering die 

moet leiden tot eigen kritisch inzicht. Daartoe wil hij zoveel mogelijk de overzichten mijden 

en de werken zelf aanbieden (Van de Ven 1990 : 13):  
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“Waartoe  dient  het  de  leerlingen  zulk  een  overzicht  van  de  geschiedenis  onzer 

literatuur van buiten te doen leren? Wat baat het hun of zij onze literatuur netjes 

in  tijdvakken  kunnen  verdelen;  of  zij  de  namen  en werken  kennen  van  zoovele 

jammerhartige rijmelaars en prozaschrijvers, die te onzent  in  lang verleden tijden 

de pen hebben gehanteerd; (..) Zal men door zulke lessen in de leerling lust wekken 

tot kennismaking met een of meer der goede schrijvers? Ik geloof het niet. Wie lust 

wil wekken, moet  komen met de  stukken  zelve  in de hand  en  iets  van deze  ten 

gehore brengen”  

(Kalff 1893 : 98 in Van de Ven 1990 : 12) 

Zijdeveld bevestigt deze tendens in zijn overzicht van de “leermiddelen voor het onderwijs in 

de Nederlandse  letterkunde gedurende de  laatste vijf en twintig  jaar” (Zijdeveld: 1936). Hij 

maakt onder andere een onderscheid tussen de onderwijsdoelen van de negentiende en de 

twintigste eeuw.  In de negentiende eeuw streefde men volgens hem naar “vermeerdering 

van kennis en scherping van intellect”. In de eerste decennia van de eeuw die daarop volgt, 

zijn vooral “verrijking van gemoed en geesten wekken en verhelderen van het esthetisch / 

religieus / ethische gevoel” belangrijk (Zijdeveld 1936 in Van de Ven 1990 : 30). 

De opvattingen van Kalff en co blijven toonaangevend tot aan de Eerste Wereldoorlog. Van 

de Ven vat dit als volgt samen: 

“Er is een dominante visie op literatuuronderwijs. In die visie wordt het tot de taak 

van literatuuronderwijs gerekend de leerlingen te leren esthetisch te waarderen, te 

leren  een  literair  werk  te  plaatsen  in  het  betreffende  tijdsgewricht,  vanuit  de 

psyche van de auteur. Literatuurgeschiedenis mag, met mate, mits er veel ruimte is 

voor de hedendaagse, en dit onderwijs niet verwordt tot een canon van weetjes en 

feitjes, die gemakkelijk examineerbaar zijn, maar ten koste gaan van echt inzicht.” 

(Van de Ven 1990 : 17) 

Het  is niet echt duidelijk  in hoeverre  leraars de veranderende  inzichten bij doctorandi en 

literatuurwetenschappers  navolgen.  Handboeken,  waarin  de  theoretische  stromingen 

uitgewerkt worden in praktische richtlijnen, zijn meestal een teken aan de wand.  Daarom is 

het  interessant dat Lansberg  in 1924 een onderzoek beschrijft naar schoolboeken en voor 

schoolgebruik  uitgegeven  tekstuitgaven.  Lansberg  wijst  op  de  nog  steeds  dominante 

aanwezigheid van een historisch‐chronologische werkwijze:  
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“(..) deze werken  (willen) de historische ontwikkeling chronologisch doen kennen 

als een voor den beschaafden Nederlander on‐ontbeerlijk geestelijk goed.”  

(Lansberg 1924 : 3 in Van de Ven 1990 : 20) 

Hoewel  de  literatuurwetenschappers  al  een  kwarteeuw  overtuigd  zijn  van  een  meer 

tekstgerichte  aanpak,  heeft  de  literair‐historische  aanpak  nog  steeds  overtuigend  de 

bovenhand  in  de  klas.  De  leerkrachten  zijn  nog  gevormd  onder  een  ander 

literatuurhistorisch  gesternte,  en blijven  voornamelijk  de  geassimileerde  visies  uitdragen. 

Volgens Van de Ven is dat het gevolg van materiële tekortkomingen: 

“de praktijk van het literatuuronderwijs, zo is in alle artikelen impliciet of expliciet 

te  vinden,  blijft  tezeer  gekenmerkt  door  aandacht  voor  feiten,  weetjes;  als 

oorzaken hiervoor worden genoemd:  tijdsproblemen  (veel  te weinig  lesuren), het 

ontbreken van goede schoolboeken, exameneisen en –gewoonten.“  

(Van de Ven 1990 : 18) 

De kritiek op de kloof tussen theorie en praktijk is geen tijdelijk fenomeen,  ze is nog steeds 

niet verstomd. De Vriend haalt Muller  (1929) aan die vindt dat  “er  in de klas  iets anders 

mocht worden  verwacht  dan  universitaire  vakinhouden,  zodat  het  eerste  probleem  voor 

beginnende  leraren  de  leerstof  is”  (Muller  1929  in De  Vriend  1996  :  105). Muller  klaagt 

daarbij de gebrekkigheid van de beroepsopleiding aan, en De Vriend vermeldt dat die kritiek 

tot “de dag van vandaag” (1996) nog niet verstomd is. 

Maar  ik kom nog even  terug op het eerste kwart van de  twintigste eeuw.  In die periode 

wordt het  literaire werk dus  centraal  gesteld,  in de  literatuurtheorie  althans.  In  de  jaren 

zestig  van  die  eeuw  zullen we opnieuw  een  vergelijkbare  trend  opmerken; het werk,  de 

tekst  zelf,  wordt  centraal  gesteld.  Het  zou  echter  een  brug  te  ver  gaan  om  de  twee 

bewegingen over één kam te scheren en beide van het etiket autonomistisch  te voorzien. 

De  eerste  stroming  stelt  het  werk  vooral  centraal  uit  esthetische  motieven,  terwijl  de 

tweede op  zoek gaat naar  rationele en objectieve  criteria om de  tekst  te analyseren  (De 

Vriend 1996 : 114‐115). 
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2.4. JAREN ’30, ’40, ‘50 EN HET NATIONALISTISCH‐MORALISERENDE DISCOURS 

 

 

De vraag of literatuur nu primair historisch, dan wel esthetisch moet worden onderwezen, 

staat vanaf de tweede helft van de jaren twintig weer volop ter discussie, en dat debat loopt 

door  tot een  stuk  in de  jaren dertig van de vorige eeuw.  Literatuurwetenschappers  zoals 

Van Leeuwen vinden – nog in de nasleep van Kalff ‐ dat “litteratuuronderwijs (..) sich bezig 

moet houden met wat  inderdaad  litteratuur  is, kunst  is, tot schoonheid geworden  is”  (Van 

Leeuwen, 1925 : 168 in Van de Ven, 1990 : 23). Aan de andere kant van het debat bevindt 

zich  onder  andere Wilkeshuis. Hij  vindt  dat  de  andere  partij  “een  aesthetische methode 

(voorstaat),  die  –  door  haar  gebrek  aan  historische  orienteering  –  onpsychologisch  is 

geworden” (Wikeshuis 1925 : 325 in Van de Ven 1990 : 24). 

In  de  jaren  veertig  verliezen  de  aanhangers  van  het  esthetische  parcours  terrein  en  de 

literair‐historische definitie van het literatuuronderwijs flakkert weer op. Niet in zijn zuivere 

eerste verschijningsvorm, maar  tegen een moraliserende en nationalistische achtergrond. 

De  context waarin  de  literatuur  ontstaat,  dient  niet  enkel meer  als  uitgangspunt, maar 

wordt  tot  rechtvaardiging  en  finaliteit  van  de  literatuur  gemaakt.  Boeken,  teksten  en 

romans  worden  als  middel  beschouwd  tot    “het  vormen  van  sterk‐  en  ruimvoelende 

Nederlandse Nederlanders” (Schneiders 1930 : 143 in Van de Ven 1990 : 25).  

Van de Ven situeert deze tendens binnen de autonome, tekstgerichte literatuuropvattingen 

(Van de Ven, 1990: 56).  Ik volg hem daarin helemaal niet, omdat  in de visie van de  jaren 

veertig  net  de  elementen  buiten  de  tekst  duidelijk  overheersen.  De  nationalistische  en 

moraliserende elementen sijpelen immers de literatuur binnen vanuit een maatschappelijke 

realiteit. Breitenstein verwoordt de geldende visie, en stelt dat men zonder een historische 

achtergrond (..) 
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“(..) meestal een scheve kijk (..)(krijgt) op de bedoelingen van de auteur; elk mens 

is  nu  eenmaal  gebonden  aan  zijn  tijd,  en  met  talloze  vezels  gebonden  aan 

voorgangers  en  tijdgenoten;  zijn  leven  en  zijn  levensvisie worden mede  bepaald 

door  de  politieke  en  economische  omstandigheden,  de  idealistische  of 

moralistische inslag, voor en tijdens zijn eigen levensperiode.”  

(Breitenstein 1951 : 134 in Van de Ven 1990 : 38)  

Drie  zaken overheersen  in de visie van de  jaren dertig en veertig.  Literatuuronderwijs en 

moedertaalonderwijs in het algemeen moeten ten eerste normatief en objectief meetbaar 

zijn. Er wordt geklaagd over een verwaarlozing van de kennis van de moedertaal, waardoor 

men  de  appreciatie  van  het  esthetische  gaat  terugschroeven  en  de  nadruk  leggen  op 

taalbeheersing.  Ten  tweede  staat  het  literaire  werk  niet  meer  op  zichzelf,  het  wordt 

opnieuw ingebed in een historische context. De moedertaal en de teksten van eigen bodem 

moeten  de  band  tussen  de  lezer  en  zijn  natie  versterken.  Ten  derde wordt  de  leerling 

beschermd voor amorele invloeden; in de literatuur komen vele facetten van het leven aan 

bod,  en  sommige  daarvan  zijn  (nog)  niet  geschikt  voor  de  leerlingen  van  het  secundair 

onderwijs. 

Ten eerste  is er dus de doorgedreven normering; die  is voor een stuk het gevolg van een 

rapport van de commissie Van den Ent (1941). Deze onderzoekt de veelgehoorde klachten 

over  “de  taalbeheersing  van  het  jongere  geslacht”  en  komt  tot  de  conclusie  dat  het 

taalonderwijs weer normatief moet worden. De norm van het moedertaalonderwijs  is de 

beschaafde Nederlandse  taal, en die moet gehandhaafd worden;  in het  recente verleden 

was er volgens de commissie een gebrek aan  taaltucht.  (Van de Ven 1990  : 33). Enerzijds 

kwam dit door wetenschappelijke opvattingen die  leidden tot een mentaliteit, gedrenkt  in 

het laisser faire. Anderzijds lag een toenemende aandacht van jongeren voor andere zaken 

(massamedia,  sport)  aan  de  basis  van  een  zwakke  taalbeheersing.  De  commissie  is  van 

oordeel dat de aandacht moet komen te liggen op het “gewone, maar rake woord, en (het 

vermijden van) alle uitzonderlijkheden  in woordvorming en zinsbouw”  (Van den Ent 1941  : 

16 in Van de Ven 1990 : 33). Daarenboven moet dit gebeuren op een zodanige manier dat 

“alle  lagen der bevolking de gelegenheid  tot volledige ontwikkeling hunner gaven krijgen” 

(Van den Ent 1941 : 10 in Van de Ven 1990 : 33) 
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In het kader van die normering pleit de commissie ook voor een historische aanpak. Volgens 

Van den Ent e.a. laat het literatuuronderwijs zich splitsen in een “aesthetisch‐interpreterend 

en  een  historisch  gedeelte”.  Over  dat  eerste  zou  weinig  onenigheid  bestaan,  maar  er 

bestaan blijkbaar wel  verschillende  visies op de historische  aanpak. De  commissie maakt 

hier komaf mee, en schuift duidelijk haar standpunt naar voren. De leerlingen moeten een 

chronologisch overzicht krijgen van de hele literatuurgeschiedenis, en die kennis moet ook 

getest worden op het eindexamen.  

“Wij  menen  echter,  dat  inzicht  in  de  historische  samenhang  der  literaire 

verschijnselen  (..) moet  behoren  tot  de  eisen  van  het  eindexamen. Hierbij  dient 

men, eveneens bij het eindexamen der andere scholen, er voor te waken, dat het 

onderzoek zich niet teveel op loutere feitenkennis richt; men zal dit gevaar niet zo 

licht lopen, indien men het examen in de letterkunde zodanig inricht dat het zich in 

de  eerste  plaats  aansluit  bij  de  ingediende  lijst  van  gelezen  werken  of  bij  de 

voorgelegde tekst.”  

(Van den Ent 1941 : 78‐79 in Van de Ven 1990 : 34) 

Deze  laatste  regel  is  een  belangrijke  nuancering.  De  commissie  pleit  voor  een  exact 

examineerbaar  onderwijs, maar  dit  betekent  niet  dat  dit  uniform  hoeft  te  zijn.  Er wordt 

duidelijk in 1941 al gepleit voor een lezersgerichte toetsing, wat pas in de jaren zeventig een 

ruime aanhang zal kennen. Uiteraard zal deze individuele aanpak dan omwille van de lezer 

ingevoerd worden, terwijl hier enkel een betere examinering centraal staat.  

Ten  tweede  wordt  de  literatuur  weer  ingebed  in  een  historische  context  met 

nationalistische trekjes. Ook in 1941 verschijnt een werk van Kramer over het taalonderwijs, 

dat onder meer de moedertaal verheerlijkt. Hij benadrukt heel  sterk   de  functie van  taal 

binnen de denkwereld van de volksgemeenschap:  

“In de moedertaal is de geestelijke cultuur van een volk, zoals die door de eeuwen 

is  gegroeid,  vorm  geworden;  daarom  is  zij  het  geestesmerk  van  een  volk  bij 

uitnemendheid.” 

 (Kramer 1941 : 11 in Van de Ven 1990 : 31) 
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Ook in datzelfde jaar verwoordt Karsemeyer het nog iets poëtischer: 

“Men spreekt tegenwoordig veel over nationaal besef, maar hier ligt een taak voor 

de school zo mooi en verheven, dat we daar gerust enige rivieren en gebergten van 

Europa  –  om  maar  iets  te  noemen  –  aan  mogen  opofferen.  Hier  geen  koud 

intellectualisme, hier geen dorre feitenkennis, maar hier een vorming van hart en 

gemoed, die een blijvende invloed zal hebben op de Nederlandse bevolking”  

(Karsemeyer 1941 : 166 in Van de Ven 1990 : 35) 

Ten  derde  wordt  er  gepleit  voor  de  bewaking  van  morele  grenzen  in  de  werken  die 

aangeboden worden. Die  tendens krijgt  veel aanhang na de Tweede Wereldoorlog, maar 

voorlopers zijn ondermeer al te vinden in de studie van Lansberg uit 1924. In die studie over 

schoolboeken  die  ik  reeds  aanhaalde,  hamert  hij  onder  andere  op  het  selecteren  van 

moreel geschikte boeken voor leerlingen : 

“Bij  het  hoog‐houden  van  de  banier  van  ’t  huwelijksideaal  dreigen  de 

romanverhalen, maar vooral: de besprekingen met de leerlingen (..) dat omlaag te 

trekken. (..) wat weet de 18 jarige van ijverzucht in het huwelijk, van erotisme, van 

sexueele huichelarij?”  

(Lansberg 1924 : 56 in Van de Ven 1990 : 22)  

Van  de  Ven  beweert  dat  het  opleggen  van  dergelijke moraliserende  restricties  voor  het 

eerst opduikt bij Lansberg, maar het  lijkt me twijfelachtig dat men daarvóór de  leerlingen 

niet zou afgesloten hebben van bepaalde soorten  literatuur. Hij geeft zelf ook aan dat dit 

“verklaard kan worden vanuit het feit dat Lansberg in dezen vooral refereert aan ‘christelijke 

auteurs’, die ik blijkbaar niet heb opgemerkt, laat staan gelezen.” (Van de Ven 1990 : 22) 

Na de tweede wereldoorlog is ’t Hart (1948, 1949 en 1959) een fervente aanhanger van de 

morele bescherming van de leerling: 

“houden wij rekening met de gebrekkige ervaring en zelfcritiek van de jonge mens, 

de  verwarring  en  verbijstering  bij  de  ontdekking  van  eigen mogelijkheden,  een 

emotioneel en voorbarig toegepaste analogie‐redenering, dan dient alles wat een 

denktucht  kan  ondermijnen  en  de  geestelijke  uitgroei  kan  doen  belemmeren  of 

doen misvormen naar ons vermogen te worden geweerd.”  

(’t Hart 1949 : 393 in Van de Ven 1990 : 37) 
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De drie  zonet  vernoemde  tendensen  staan niet  los  van elkaar,  ze komen  samen  voor en 

verweven zich  in de  teksten en hun  interpretatie. Hijmans ziet zelfs een expliciet verband 

tussen de keuze voor een historische aanpak en de bescherming tegen “amorele invloeden”. 

Hij  verbindt  beide  met  de  levensbeschouwelijke  achtergrond  van  de  leraar:  “de 

literatuurgeschiedenis  kan  een  zekere  immuniteit  geven  tegen  allerlei  anarchistische  en 

amorele invloeden van de litteratuur van de nieuwere tijden” (Hijmans 1955  in Van de Ven 

1990 : 42). Van de Ven voegt daar nog aan toe: “, vooral van belang voor een leraar die als 

“mens” kiest voor het christelijk geloof” (Van de Ven 1990 : 42). 

Rond de jaren vijftig ontspint zich een nieuwe discussie. Al sinds het ontstaan van een apart 

literatuuronderwijs werden er naast oorspronkelijk Nederlandstalige  literatuur ook werken 

van  andere  Europese  landen  behandeld.  In  de  periode  tussen  1954  en  1955 wordt  die 

verhouding  echter  in  vraag  gesteld.    Volgens  Morgen  (1954)  is  de  kwaliteit  van  de 

Nederlandse letterkunde zodanig abominabel – in vergelijking met die van onze buurlanden 

– dat het nauwelijks verdedigbaar is er zoveel tijd aan te besteden. De wereldliteratuur zou 

dus meer aan bod moeten komen  in het onderwijs.  Janssens  (1954) en Bolckmans  (1954) 

hangen die mening niet aan. Ze vinden dat de schoonheid van een uiting veel meer tot zijn 

recht komt  in een oorspronkelijk Nederlandstalig werk dan  in een vertaling. En bovendien 

kun  je  alleen  via  werken  in  de  moedertaal  laten  zien  hoe  de  Europese  stromingen  in 

Nederland  tot  uiting  kwamen.  Dit  debat  sleept  echter  niet  lang  aan,  al  snel  verslapt  de 

aandacht voor (vertaalde) buitenlandse literatuur binnen het moedertaalonderwijs. (Van de 

Ven 1990 : 43) 
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2.5. DE JAREN ZESTIG, EEN VAGE OVERGANGSPERIODE 

 

 

De  jaren  zestig  zijn  een  soort  van  overgangsfase.  Het  idee  van  een  zuivere 

literatuurgeschiedenis heeft afgedaan. Nieuwe pedagogische methodes zijn al een tijdje aan 

het kiemen, maar groeiden nog niet uit  tot volwaardige alternatieven. Onder andere een 

autonome –  structuralistische – aanpak en een  lezersgerichte manier van werken winnen 

aan populariteit. Ondertussen bestaat het  literatuuronderwijs uit een  ratjetoe van  resten 

van wat voorheen vigerend was en de beginselen van stromingen die  in de  jaren zeventig 

toonaangevend zullen zijn.  

Er  staan  nog  geen  pasklare  nieuwe  literatuurtheorieën  voor  de  deur, maar  de  onvrede 

groeit wel over de verouderde aanpak die nog geldt. Deze aanpak had cultuuroverdracht tot 

hoofddoel, maar beperkt zich voornamelijk tot het doorgeven van biografische en  literair‐

historische  informatie. Het achterhaald geachte onderwijs zou  te herleiden  te zijn  tot het 

leren  van  feiten  uit  de  literatuurgeschiedenis.  Daarenboven  zouden  te  vaak  uitsluitend 

tekstfragmenten behandeld worden, die dan enkel nog dienen als oppervlakkige  illustratie 

(De Vriend 1996  : 4). Er  is dus een  verlangen voelbaar naar een aanpak  van de  tekst als 

geheel, maar voorlopig komt daar geen antwoord op. 

De  jaren  zestig  worden  ook  gekenmerkt  door  vaagheid  en  onduidelijkheid.  In  1962 

verschijnt de Didactische handleiding voor de  leraar  in de moedertaal, opgesteld door de 

commissie Van Dis. Het doel van het literatuuronderwijs wordt als volgt gedefinieerd:  

“Beleving en beschouwing van Nederlandse  literatuur (literaire kunst  in de strikte 

zin van het woord, maar daarnaast ook literatuur in de vorm van beschouwing en 

betoog, zoals kritiek, essay, enz.) en in verband daarmee het aanbrengen van enige 

kennis van haar geschiedenis.”  

(Van Dis 1962 : 100 in Van de Ven 1990 : 45) 

Er worden heel veel vage doelstellingen geformuleerd, maar de commissie geeft niet aan 

hoe die praktisch gerealiseerd zouden moeten worden. Na inzage en voorlezen van de tekst 
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in  de  klas worden  “vervolgens  –  aanvankelijk  schijnbaar  zonder  enige  orde  –  functionele 

vormen  betrokken:  beelden,  ritme,  klank,  verhouding  vers‐zin,  rijm,  woordkeus, 

woordplaats. Het mag daarbij niet gaan om een min of meer automatisch afhandelen en 

leren  van  formele  kenmerken;  evenmin  om  het  aanspreken  van  mooi‐vinden  via  vage 

gevoelsnoties op de basis van: eigenlijk kun je er niet over praten” (Van Dis 1962 : 113 in Van 

de Ven 1990 : 46). 

De  leerlingen moeten  dus  zelf,  via  actieve  participatie,  tot  de  appreciatie  van  literatuur 

komen.   Een  leraar mag niet  streven naar volledigheid  inzake historie, vorm en gedachte 

(Van de Ven 1990 : 46). Maar daartegenover staat dat hij deze taken toch moet combineren 

met het meegeven van geschiedenis en nationale gevoelens. De  leraar Nederlands  “is bij 

uitstek de man die  jonge mensen voert naar de  rijkdom van onze nationale cultuur en die 

hen tot deelhebbers aan die cultuur maken kan” (Van Dis 1971 : 8 in Van de Ven 1990 : 46). 

De “gulden middenweg”  (Van de Ven 1990  : 46) die de commissie aanwijst, wordt echter 

niet massaal bewandeld. Zowel de aanhangers van  individuele ontplooiing als die van een 

culturele bagage hameren op een  groter overwicht  van hun  visie. Dat blijkt bijvoorbeeld 

duidelijk als we de definitie van Van Dis vergelijken met die van Visserman: 

“Waarom geven we literatuuronderwijs? (..) Om jonge mensen in innerlijk contact 

te brengen met andere  rijpe mensen, om gids  te zijn, bemiddelaar  tussen  tijden, 

landen, culturen en mensen.”  

(Visserman 1964 : 9 in Van de Ven 1990 : 47) 

De  leerkracht  biedt  de  leerling  “een  oriëntatiemogelijkheid  in  de  verwarring  van  het 

bestaan”  (ibid.  : 16). De confrontatie met de visie van de auteur dwingt hem daarnaast – 

volgens Visserman  althans  ‐ na  te denken over  vragen  als  “wie ben  ik  temidden  van alle 

beweging? Wat  is de zin van het  leven en wat de zin van mijn bestaan?” (ibid. : 9) Andere 

stemmen schreeuwen dan weer om een historische aanpak, met als – zwak – argument dat 

dit de enige manier zou zijn om de kennis van het literatuuronderwijs op een betrouwbare 

manier te toetsen (Van de Ven 1990 : 48). Het landschap van het literatuuronderwijs is dus 

heel erg verdeeld en noch duidelijk geformuleerd, noch praktijkgericht.   
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2.6. DE JAREN ZEVENTIG EN DE STRUCTUURANALYSE VAN DE NEW CRITICS 

 

 

Al een tijdje gaan stemmen op voor een meer autonome aanpak van literaire werken, reeds 

in de jaren vijftig kant Sivirksy zich tegen een letterkundige geschiedenis:  

“de  literatuur  is met  talrijke  draden  aan  de  tijd  gebonden, maar wat  haar  tot 

literatuur maakt, is tijdloos en het gevaarlijke van de literatuurgeschiedenis is, dat 

door  een  chronologische  behandeling  en  een  binding  aan  de  eigentijdse 

verschijnselen,  een  cohaerentie  of  zelfs  een  afhankelijkheid  van  de  actualiteit 

wordt gesuggereerd.”  

(Sivirsky 1954 : 527 in Van de Ven 1990 : 40) 

Hij  kant  zich  echter  niet  tegen  elke  vorm  van  geschiedenis,  hij wil  de  leerlingen wel  in 

contact  brengen met  de  canon  of  de  “meesterwerken  van  het  verleden”. De  didactische 

invalshoek moet  echter  veranderen;    een  historische  literatuurbeschouwing moet  plaats 

maken voor een structurele.  

In de jaren zeventig komt tot bloei wat al geruime tijd kiemde: “Het zoeken van een zinvolle 

samenhang binnen de literaire tekst zelf, gepaard aan het streven naar explicitering van de 

interpretatie en het argumenteren voor de wetenschappelijkheid van interpretaties (..)” (De 

Vriend 1996 : 18) 

De voorstanders  van deze autonome aanpak van het  literaire werk noemen  zich de New 

Critics.  Graff  zoekt  de  oorsprong  voor  deze  beweging  reeds  in  de  “autonomistische” 

tendensen op het eind van de negentiende eeuw. Toen was er een beweging die het werk 

louter  om  het werk  zelf  en  zijn  esthetische waarde  bestudeerde  (cf.  supra). Of  de New 

Critics van de  jaren  zestig en zeventig  schatplichtig zijn aan Kalff en medestanders  laat  ik 

hier  in  het midden.  In  ieder  geval  verzetten  ze  zich  tegen  de  kunstopvattingen  die  van 

kracht waren  tussen beide periodes  in. Namelijk de propagandistische oprispingen  tijdens 

de  jaren  ’30 en  ’40 en de  vijandige houding  tegenover het modernisme daarna. De New 

Critics verwerpen een utilitaire cultuuropvatting en “hun betoog hield vooral een pleidooi in 
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voor de  specifieke bestaansmodus van  literatuur”  (De Vriend 1996  : 20). Daartoe gaan  ze 

specifieke methodes zoals close reading en structuuranalyse gebruiken om het werk als op 

zichzelf bestaande entiteit te analyseren. 

Deze voorstanders van de  intrinsieke aanpak vrezen volgens De Vriend (1996 : 17) dat het 

verwijzen naar de historische context van een werk afbreuk doet aan de waarde ervan, net 

zoals  Sivirsky  (cf.  supra). Het  koppelen  van  een werk  aan  zijn  ontstaansgeschiedenis  zou 

leiden tot relativisme en de waarde ervan verdoezelen: “Volgens de New Critics verleent de 

ergocentrische benadering namelijk niet alleen toegang tot de  intrinsieke betekenis van de 

literaire tekst, maar evenzeer tot zijn intrinsieke waarde.” (De Vriend 1996 : 17) 

In  Nederland  komen  die  inzichten  in  November  1962  al  aan  de  oppervlakte  met  de 

publicatie  van  het  eerste  nummer  van  het  tijdschrift  Merlyn.  De  eerste  twee  pagina’s 

bevatten een  soort manifest dat wijst op de  autonomistische  koers die het  tijdschrift  zal 

varen:  

“De  redactie van Merlyn  zal uitgaan van het principe dat het behandelde object 

het  einddoel dient  te  zijn  voor de  beschouwer, niet  het  toevallige  startpunt  van 

weinig ter zake doende betogen.”  

(Merlyn 1962 : 2 in De Vriend 1996 : 28)  

Omstreeks  1970  heeft  de  structurele  benadering  een  stevige  positie  verworven  in  de 

Nederlandse literatuurstudie. De Vriend illustreert dit aan de hand van het verschijnen van 

enkele  schoolboeken,  zoals Close  reading van poëzie en Analyse van verhalend proza  (De 

Vriend 1996 : 13). De benadering van die handboeken is gericht op niets dan de tekst zelf. 

Adé verwoordt de structuralistische invalshoek als volgt: 

“Door haar specifieke taalarbeid reflecteert ze kritisch op de tekst van het bestaan, 

in al  zijn modaliteiten, en affirmeert  ze het  zelf‐zijn van de  lezer en de  schrijver, 

tegen alle mogelijke maatschappijvormen in. Dat doet ze echter alleen in het leven 

en  in het  schrijven  zelf, het  is dus eigenlijk onmeedeelbaar.  Een gesprek  verfijnt 

alleen mijn eigen  inzicht, niemand  leest of  schrijft  in mijn plaats.  Ik kan dus ook 

niemand wijsmaken wat hij zal lezen, en hoe, en wat hij zal schrijven, en hoe.”  

(Adé 1969 : 62 in Van de Ven 1990 : 50‐51) 
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In 1974 verschijnt het DCN‐cahier Letteren leren lezen. Een bundel artikelen over literatuur‐ 

en  lektuurlessen  in het  voortgezet onderwijs onder de  redactie  van  Sturm.  Tahey  en Vos 

beschrijven in deze bundel drie benaderingswijzen voor het literatuuronderwijs: de literair‐

historische benadering, de structuur‐analytische benadering en de sociologische benadering. 

De eerste benadering overheerste een groot stuk van de voorbije eeuw en  is  in theorie  in 

onbruik  geraakt.  De  tweede  ligt  in  de  lijn  van  wat  Sivirsky  voorstond  en  wordt  “een 

basisvaardigheid” genoemd in het rapport (Tahey en Vos 1974 : 20 in Van de Ven 1990 : 51). 

De  sociologische  benadering  tenslotte  geeft  aan  “hoe  literatuur  en  leven  op  elkaar 

betrokken  zijn  (..)”  (ibid.). Het  rapport  is nogal vaag; het perfecte  literatuuronderwijs  zou 

moeten proberen zoveel mogelijk van elke benadering te combineren.  
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2.7. DE LEZER KOMT CENTRAAL TE STAAN, AL DAN NIET ALS ALIBI 

 

 

De  structuuranalyse  heeft  de  literatuurstudie  na  1970  niet  eenzijdig  bepaald.  De 

tekstgerichte interpretatie oogstte weliswaar veel succes aan de universiteiten, maar er was 

ook ruimte voor fundamentele kritiek (De Vriend 1996 : 49). 

De  Vriend  stipt  ondermeer  aan  dat  de  gezaghebbende  positie  van  de  tekstgerichte 

interpretatie zorgt voor een eenzijdige visie op het lezen van literatuur. De focus op de tekst 

zou  leiden  tot  een  verwaarlozing  van  literatuur  als  “een  het  leven  verrijkende  of 

veraangenamende  bron  van  (esthetische  ervaring)”  (De  Vriend  1996  :  227).  De  puur 

wetenschappelijke  en  rationele  aanpak  van  enkel  de  tekst  zelf  zou  het  lezen  voor  veel 

leerlingen tot een schoolse opgave maken.  

De kritiek creëerde een opening voor nieuwe  invalshoeken. Een koerswijziging die spoedig 

heel wat aanhang kende, werd vanuit Konstanz ingezet door Hans Robert Jauss en Wolfgang 

Iser.  Ze  werd  al  snel  bekend  onder  de  noemer  receptie‐esthetica  en  “kan  worden 

beschouwd als een potentiële  vernieuwing  van de  literatuurstudie.  (..)”  (De Vriend 1996  : 

51).  Deze  beweging  wou  komen  tot  een  theorie  rond  de  receptie  en  de  werking  van 

literatuur,  als  reactie  op  de  structuuranalyse.  Die  zette  namelijk  de  lezer  buitenspel,  de 

kracht van een tekst lag volgens de New Critics in de tekst zelf, en de lezer kon daar weinig 

aan  bijdragen.  De  receptie‐esthetica  zorgt  voor  een  herwaardering  van  de  lezer  in  het 

leesproces.  

De Vriend  vindt  echter dat  het  Iser niet  zuiver  om  de  lezer  te  doen  is. Hij  is  de mening 

toegedaan dat de  literatuurstudie van  Iser voor  ieder afzonderlijk werk de  lezersrol moet 

opsporen die erin besloten ligt. Het zou dus helemaal niet om de lezer gaan, maar om een 

analyse van de tekst zelf. De lezer wordt dus als een soort alibi gebruikt voor een techniek 

die louter tekstgericht is. Als argumenten haalt hij ondermeer de terminologie van Iser aan: 
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“In het werk van Iser komen nog andere termen voor die kunnen bijdragen tot deze 

gevolgtrekking. Zo lezen we over de intentie van de tekst (Iser 1970 : 235), zien we 

dat het begrip adequate  leeswijze voorkomt (Iser 1970 : 238) en horen we dat de 

betekenis van de tekst zich tijdens het leesproces ontsluit (Iser 1976 : 62).” 

(De Vriend 1996 : 57; mijn cursivering) 

De  Vriend  leidt  uit  het  discours  van  Iser  af  dat  die  laatste  “gelezen  worden”  het 

belangrijkste structuurelement van  literaire  teksten vindt. Dit doet hem dan weer denken 

aan  de  praktijk  van  de  structuuranalyse  en  het  tekstgericht  interpretatie‐onderzoek. Die 

overeenkomsten “maken eveneens duidelijk waarom de opstelling van Iser acceptabel was 

voor de in interpretatie geïnteresseerde literatuurstudie.” (De Vriend 1996 : 57) 

In  zijn conclusie over de werkingsesthetica geeft De Vriend  Iser en  zijn  receptie‐esthetica 

een stevige veeg uit de pan: 

“Als de geproclameerde aandacht voor de  lezer vooral  leidt tot het opsporen van 

de  lezersrol  in  teksten en als voor de hypothetische  lezer de  leeservaring van de 

onderzoeker wordt ingevuld, dan verabsoluteert men slechts de eigen lezerspositie. 

De  onderzoeker  zal  geneigd  zijn  om  de  eigen  eruditie  te  houden  voor 

eigenschappen  van  de  bestudeerde  teksten.  Zijn  onderzoek  voldoet  bovendien 

volledig  aan  de  consensus  die  er  bestaat  over  doel  en  methode  van  de 

tekstgerichte interpretatie. De lezer diende slechts als alibi om dat type onderzoek 

opnieuw  te  legitimeren.  Vragen  over  literair  lezen,  over  het  leren  lezen  van 

literatuur, over het bereiken van literaire competentie, komen niet aan de orde. De 

door  de  ideologie  van  de  esthetische  ervaring  geschraagde  eenzijdige  adaptatie 

van  de  werkingsesthetica  maakt,  dat  men  de  empirische  werkelijkheid  van 

bijvoorbeeld het lezen op school uit het oog verliest.”  

(De Vriend 1996 : 76) 

De  lezergerichte  instelling van  Iser  is daarenboven ook helemaal niet nieuw. Reeds  in  late 

jaren vijftig wordt een  leerling‐georiënteerde didactiek voelbaar, de strikte overdracht van 

kennis  is  niet  meer  het  enige  doel.  Ook  wordt  er meer  beaamd  dan  in  het  secundair 

onderwijs  een  modelburger  klaar  te  stomen.    De  discoursen  van  academici  neigen 

langzaamaan naar ontplooiing  van het  individu en maatschappelijk bewustzijn.  Ze pleiten 

voor literatuur als middel om de  leerling kennis te laten maken met gevoelens en situaties 
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waar hij  in het echte  leven nog niet mee  in aanraking kwam.  In plaats van het  individu te 

conformeren aan de maatschappij ‐ wat nog steeds de gangbare visie is ‐ wordt de leerling 

aangemoedigd  zijn  eigenheid  te  ontplooien.  Van  der Meulen  vat  beide  visies  als  volgt 

samen:  

“De  ene  groep  wil  het  accent  leggen  op  de  wat  de  maatschappij  van  haar 

toekomstige  werkers  verlangt,  de  andere  beroept  zich  op  de  eisen  die  een 

harmonische ontwikkeling van het opgroeiend individu stelt.”  

(Van der Meulen 1957 : 116 in Van de Ven 1990 : 44) 

De  zuivere  kennis,  enkel  om  de  kennis,  is  volgens  Van  der  Meulen  in  1957  dus  al 

voorbijgestreefd.  Kennis  –  van  bijvoorbeeld  de  literatuurgeschiedenis  –  dient  enkel  om 

zichzelf een weg  te kunnen banen door het  literatuurlandschap; het  is een middel, maar 

geen doel. 

De gedachtegang van De Vriend met betrekking tot Iser en de receptie‐esthetica is dus niet 

geheel onlogisch. Botweg komt het erop neer dat  Iser een  reeds bestaande  tendens – de 

opkomende aandacht voor de lezer – gebruikt zou hebben om zijn theorieën ingang te doen 

vinden.  Theorieën  die  nota  bene  –  alweer  volgens  De  Vriend–  meer  neigen  naar  een 

structuralistische aanpak.  

Ik  ga me  niet  uitspreken  over  het  al  dan  niet  gerechtvaardigd  zijn  van  deze  these,  de 

geldigheid  ervan  is  dan  ook  niet  relevant  voor mijn  verhaal. Wel  van  belang  is  dat  de 

receptie‐esthetica  een  ander  klimaat  creëerde waarin  de  lezer  definitief  een  centrale  rol 

toegewezen kreeg. Een plaats die hij nog steeds inneemt.  

In  de  jaren  zeventig  is  die  veranderde  pedagogische  visie  echter  nog  niet  tastbaar  in  de 

praktijk,  zoals  blijkt  uit  een  bijdrage  van  Kamer  aan  het  DCN‐cahier  van  1974.  Hij 

concludeert: 

“We willen de  lezer centraal stellen, maar we weten nog niet goed hoe dat moet 

(of we willen het nog niet echt met hart en ziel) en dus blijven we doen wat in onze 

opleiding aan vakwetenschap hebben leren bedrijven: literatuurgeschiedenis en/of 

structuuranalyse met als leer‐ en leesstof de officiële literatuur.” 



| 30 
 

(Kamer 1974 : 40 in Van de Ven 1990 : 52) 

Datzelfde DCN‐cahier  van  Sturm  e.a.  bewijst  evenwel  de  verworvenheid  van  de  leerling‐

gerichte  aanpak  in  de  literatuurtheorie.  In  hun  bijdrage  introduceren  Schut  en  Tahey 

bijvoorbeeld een term als leesplezier: 

“De  ruimere  opvatting  van  het  begrip  literatuur  (..)  stelt  ons  in  staat  in  de 

schoolpraktijk aan  te  sluiten bij de belangstelling  van de  leerling.  (..)  Leesplezier 

kan binnen de school geen einddoel zijn. Het onderwijs moet duidelijk verder gaan. 

Maar  leesplezier  is wel  absolute  voorwaarde, wil  literatuuronderwijs  enige  kans 

van slagen hebben.”  

(Schut en Tahey, 1974 : 52‐53 in Van de Ven 1990 : 52) 

Vanaf  nu  wordt  de  lezer  het middelpunt  van  het  academische  literatuuronderzoek.  De 

receptie‐esthetica  vroeg  aandacht  voor  de  rol  van  de  lezer  in  het  leesproces  en  de 

appreciatie van  literaire teksten. Niet alleen worden termen als  leesplezier en  leeservaring 

belangrijke ijkpunten, al snel heeft dit tot gevolg dat ook de context van de lezer belangrijk 

wordt. De  individuele  lezer wordt opgezocht en het onderzoek gaat rekening houden met 

zijn  voorkennis  en  omgeving.  Dit  zorgt  dan weer  voor  het  ontstaan  van  een  empirische 

literatuurwetenschap en het ontstaan van de  literatuursociologie, een benadering die zich 

gaat toespitsen op de literatuur als maatschappelijk verschijnsel. (Witte 2008 : 55) 

De literatuurpraktijk lijkt de theorie op een vaste afstand te volgen, ook in de jaren negentig 

van de twintigste eeuw is dit nog zo. De aandacht voor de individuele leerling is onder 

literatuurtheoretici al een tijd gemeengoed wanneer de didactici de lezersgerichte draad 

oppikken: 

“Hoewel  literatuurwetenschappers  reeds  in  de  jaren  1970  en  1980  publiceerden 

over een lezersgerichte benadering van een literaire tekst (..)  is er pas sinds begin 

1990  eensgezindheid  onder  literatuurdidactici  om  ook  in  het  onderwijs  op  een 

dergelijke manier met literatuur om te gaan.”  

 

De Vriend, wiens Literatuuronderwijs als voldongen feit in 1996 verscheen, is zo’n didacticus 

die de  lezergerichte aanpak aanhangt. Het  literatuuronderwijs moet zich “literair  lezen” of 

een  esthetische  ervaring  als  doel  stellen  en  oog  hebben  voor  de  beginsituatie  van  de 
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leerling. Niet iedere lezer heeft immers voldoende achtergrond of ervaring om eender welk 

werk  te  lezen,  laat  staan  te waarderen  (De Vriend 1996  : 228).  In  zijn  conclusie pleit De 

Vriend dan ook voor een  literatuursociologische aanpak die rekening houdt met de noden 

en wensen van de individuele lezer: 

“Het stilzwijgend uitgaan van het literatuuronderwijs als voldongen feit, kan er toe 

leiden  dat  zelfs  in  moedertaaldidactiek  met  een  pedagogisch  uitgangspunt 

onvoldoende  rekening  wordt  gehouden  met  de  aard  van  dat  onderwijs  als 

socialisatieverschijnsel.  De  leerlingen  in  de  literatuurles  hebben  een  bepaalde 

leesontwikkeling doorgemaakt. Ze hebben voorkeuren en afkeuring ontwikkeld bij 

het  (deels  voorschools)  leren  omgaan met  fictie.  Individuele  ontplooiing  van  de 

leerling  op  literair  gebied  betekent  onderwijs  geven  dat  een  literair 

ontwikkelingsproces  helpt  bevorderen.  Het  is  onderwijs  dat  bijdraagt  aan  het 

oefenen  van  vaardigheden  en  vermogens,  zonder  ‘kennis  en  inzicht’  te  niet  te 

doen.” 

 (De Vriend 1996 : 230) 
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2.8. DE ZANDBANK DIE NA DE LEZER KOMT 

 

 

Het centraal stellen van de lezer roept echter ook heel wat vragen op. Nu er geen algemeen 

geldige  tekstkeuze, werkvorm en  toetsing meer bestaat,  rijst er een heel pak didactische 

problemen. Het  literatuuronderwijs gaat zich niet meer voornamelijk op doelen richten en 

de  didactiek,  het  hoe  van  het  onderwijs,  wint  aan  belang. Met  de  forse  groei  van  de 

massamedia,  het  vervagen  van wat  ‘hoge’  en wat  ‘lage’  cultuur  is  en  het wegvallen  van 

achterliggende  doelstellingen,  komt  daarnaast  ook  de  legitimering  van  het 

literatuuronderwijs  in het gedrang. En met het wegvallen van de laatste overkoepelende – 

structurele ‐ zekerheden ten slotte, moet ook het overzicht eraan geloven: 

Er bestonden bij wijze van spreken net zoveel visies op het  literatuuronderwijs als 

leraren  (Witte  1995).  Volgens  De Moor  (1999)  is  er  waarschijnlijk  nooit  in  de 

geschiedenis  van  ons  onderwijs  zoveel  over  literatuuronderwijs  gediscussieerd, 

geschreven,  voorgeteld  en  afgewezen  als  in  de  laatste  vijfentwintig  jaar  van  de 

vorige eeuw.  

(Witte 2008 : 27) 

De enige zekerheid wordt de individuele lezer. De methodologische aandacht gaat zich dus 

volledig  toespitsen op de evolutie van het  leesgedrag van de  leerling, zijn  leeservaring en 

leesproces.  Daartoe  worden  enkele  nieuwe  instrumenten  ontwikkeld,  in  ons  taalgebied 

maakte vooral de  literatuurdidacticus De Moor zich verdienstelijk. Hij  introduceerde onder 

meer  het  leesdossier,  het  leesverslag,  de  leesautobiografie  en  het  balansverslag.  (Witte 

2008 : 26) 

Vooral  het  leesdossier  heeft  de  laatste  twintig  jaar  een  belangrijke  rol  gespeeld  in  het 

lezergerichte literatuuronderwijs. Aan de hand van dit dossier wordt de progressie getoetst 

op een schriftelijk of mondeling examen. In de programmatoelichting van het ‘tweede fase’ 

onderwijs wordt het leesdossier als volgt omschreven:  
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“De kandidaat heeft een  leesdossier samengesteld waarin hij zijn ervaringen met 

en  beschouwingen  over  literatuur  heeft  gedocumenteerd.  (..)  Variatie  in  de 

verwerkingsopdrachten  is noodzakelijk. Daarnaast kan,  indien de school daarvoor 

kiest, het  leesdossier  een  leesautobiografie en  / of  een of meer balansverslagen 

bevatten.”  

(Verbeek 1996 : 52 in Witte 2008 : 29) 

Een  ander  belangrijk  hulpmiddel  is  de  vermelde  leesautobiografie.  Om  iedere  leerling 

individueel  te  kunnen  begeleiden,  is  het  nodig  om  zijn  leesachtergrond  en motivatie  te 

kennen.  In dit document vertelt de  leerling daarom   “over zijn geschiedenis als  lezer vanaf 

de eerste plastic babyboekjes tot en met het lezen van boeken in de onderbouw. (..)” (Witte 

2008 : 31‐32). 

Met  het  aanhalen  van  deze  praktische  middelen  wil  ik  niet  de  indruk  wekken  dat  de 

literatuurwetenschappen  zich  van  puur  theoretische  stromingen  naar  praktische 

instrumenten omvormen, en al zeker niet in een periode van enkele jaren. Er worden verder 

literatuurwetenschappelijke theorieën ontwikkeld, maar de eenheid  is verloren gegaan. Er 

bestaat  geen  allesomvattende  theorie  meer  die  de  toon  aangeeft,  waardoor  het 

literatuurtheoretische  landschap verbrokkelt.  In de volgende alinea’s schets  ik beknopt de 

nadagen van het structuralisme. 

Tijdens de late jaren zestig beginnen veel literatuurwetenschappers zich namelijk vragen te 

stellen bij deze stroming. De twijfel rijst of het wel mogelijk is om met een allesomvattend 

model  literatuur  objectief  te  bestuderen. Onderzoekers  stellen  zich  openlijk  de  vraag  of 

literatuur wel objectief bestudeerd moet worden. Uit de zekerheden van het structuralisme 

vloeien  de  onzekerheden  van  het  poststructuralisme  voort.  Dit  poststructuralisme  gaat 

benadrukken dat alle kennis meervoudig en  instabiel  is. Wetenschappers gaan niet  langer 

vasthouden  aan  rationaliteit  en  de  fixatie  om  literatuur  in  een  systematisch 

wetenschappelijk kader te vangen.  (online: Universiteit van Amsterdam) 

Het poststructuralisme  is als stroming moeilijk te vatten, omdat het niet vast omlijnd  is en 

bijvoorbeeld  geen manifest  heeft. Meestal  wordt  de  beweging  opgehangen  aan  enkele 

vooraanstaande  theoretici  zoals  Jacques Derrida,  Jean  Baudrillard  en Gilles Deleuze. Het 
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meest  vruchtbare  relict  van  het  poststructuralisme  is  de  deconstructie. Deze manier  van 

lezen werpt een kritische blik op bepaalde axioma’s over tekst en taal. Betekenissen liggen 

niet meer  a  priori  vast  voor  iedere  lezer,  volgens  de  deconstructie  zorgt  ondermeer  het 

creëren van tegenstellingen hiervoor (ibid.). 

Door  de  deconstructie  is  het  poststructuralisme  uitgevloeid  in  verschillende  recente 

literatuurtheorieën  zoals  gender  en  feminisme,  postkolonialisme  en  cultural  studies  of 

cultural  analysis. Onderzoekers proberen  aan  te  tonen dat de  representatie  van wij  ‐  de 

ander en man ‐ vrouw niet neutraal en objectief kan zijn, maar juist waardegeladen is. (ibid.; 

Witte 2008 : 25). 

De literatuurwetenschap vervolgt dus haar weg, ook na het centraal stellen van de lezer en 

het opgeven van de grote  literatuurwetenschappelijke verhalen. Het poststructuralisme en 

de stromingen die deels steunen op de deconstructie maken echter nooit de sprong van de 

literatuurtheorie naar het literatuuronderwijs. Individuele docenten loodsen deze theorieën 

binnen  in hun  lessen, maar deze ontwikkelingen worden niet structureel  in schoolboeken 

uitgewerkt. (Witte 2008 : 25‐26) 
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2.9. DE LEGITIMATIE VAN HET LITERATUURONDERWIJS, EEN NOODZAAK? 

 

 

De  literatuurwetenschap  heeft  zich  gedurende  lange  tijd  voornamelijk  gefixeerd  op  de 

auteur  en  zijn  omgeving.  Doorgeven  van  kennis  over  de  natie  en  haar  geschiedenis, 

overbrengen van morele en ethische  lessen en  cultiveren van  culturele bagage waren de 

topprioriteiten voor het literatuuronderwijs.  

Vervolgens  is de aandacht zich  langzamerhand op de  tekst zelf beginnen  toespitsen. Eerst 

om puur esthetische redenen. Het literaire werk moest bemind worden om zijn intrinsieke 

esthetische  schoonheid.  Daarna  werd  het  literaire  werk  de  focus  van  de 

literatuurwetenschap  omdat  er  nood  was  aan  objectieve,  rationele  argumenten  om 

literatuur te rechtvaardigen, en binnen de literatuur onderverdelingen te maken.  

Ten  slotte  is  de  literatuurwetenschap  afgestapt  van  een  fixatie  op  de  objecten,  het 

ontvangende  subject  kwam  centraal  te  staan.  Het  onderwijs  in  de  literatuur  lijkt  geen 

externe legitimatie meer nodig te hebben; leesplezier en individuele ontplooiing volstaan.  

Heeft  het  literatuuronderwijs  met  de  individuele  aanpak  zijn  eigen  bestaansredenen 

opgeblazen?  Gedurende  meer  dan  een  eeuw  hebben  academici  en  wetenschappers 

gepoogd  het  onderwijs  in  de  literatuur  te  legitimeren,  zowel  om  esthetische  als  om 

contextuele  als  om  intrinsieke  redenen.  Nu  die  zoektocht  geen  vaste  fundamenten 

opgeleverd heeft, wat  is  dan  nog de  bestaansreden  van het  literatuuronderwijs? Als  het 

doel enkel nog individueel plezier is, hoort literatuur dan niet meer thuis in een individuele 

omgeving dan in het onderwijs? 

Uiteraard  zijn  deze  vragen  wat  bij  het  haar  gegrepen,  maar  is  de  honger  naar  het 

bestaansrecht, het waarom van het literatuuronderwijs dan gestild? Ook Van de Ven en De 

Vriend bezinden zich over deze evolutie:  
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“De  factoren  die  het  bestaan  en  de  inrichting  van  literatuuronderwijs  op  de 

middelbare  school  bepalen,  blijken  voort  te  komen  uit  een  vrijwel  onomstreden 

gedachtengoed.” 

(De Vriend 1996 : 78‐79) 

Hiermee verwijst De Vriend naar de bevindingen van Van de Ven die “er op (zouden) kunnen 

wijzen, dat de doelstellingen voor het literatuuronderwijs voornamelijk werden afgeleid van 

opvattingen over de onbetwistbaar geachte waarde van literatuur.” (ibid.) 

In de conclusie van zijn eigen Literatuur als voldongen feit komt De Vriend nogmaals terug 

op de legitimatie van het literatuuronderwijs: 

“Het niet of nauwelijks aan de orde stellen van de vraag naar het waarom van het 

literatuuronderwijs  heeft  ongetwijfeld  te  maken  met  een  diepgewortelde 

consensus over de waarde van literatuur en esthetische ervaring.”  

(De Vriend 1996 : 228)  

Het lijkt er dus op dat de literatuurwetenschap de waarde van literatuur als vanzelfsprekend 

blijft  beschouwen,  ook  als  een  rationele  bestaansreden  niet  gevonden  kan  worden. 

Literatuur  hoeft  zich  niet  meer  te  legitimeren,  algemeen  wordt  aangenomen  dat    ze 

waardevol is.  

De acceptatie van de vanzelfsprekendheid van literatuur is een goede zaak voor de lezer. Hij 

hoeft  zich  niet meer  te  focussen  op  ontledingstechnieken  of  functionele  aspecten,  zijn 

plezier primeert. Het is iedereen toegestaan uit literatuur te puren wat hij wil, en enkel de 

individuele  leeservaring  en  ‐achtergrond  tellen  als  referentiekader.  De  lezer  bouwt  een 

eigen literaire achtergrond op van waaruit hij zijn leesbeleving kan plaatsen en hij hoeft zich 

– in theorie – niet op rationele of esthetische gronden te rechtvaardigen. 

De  grote  verhalen  en  de  gemene  delers  hebben  afgedaan.  Dit  heeft  voor  de 

literatuurtheorie tot gevolg dat ze twee verschillende richtingen opgaat. In de eerste plaats 

blijft er een draagvlak bestaan voor  literaire  theorieën die zich op niches gaan  toespitsen 

vanuit  een  literatuursociologische  invalshoek.  Studies  worden  in  het  spoor  van  de 

deconstructie verricht naar gender, etniciteit, geloof, ... (cf. supra). Ten tweede is er een tak 
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van  het  literatuuronderzoek  die  zich  gaat  toeleggen  op  het  ontwikkelen  van  praktische 

instrumenten  om  aan  de  eisen  van  het  lezergerichte  onderwijs  tegemoet  te  komen. 

Academici gaan zich toespitsen op manieren om een betere leeservaring te bieden aan het 

individu. 

Deze vertakking doet echter geen goed aan de kloof die al altijd bestaan heeft  tussen de 

literatuurwetenschap en de praktische literatuurdidactiek. De Moor kijkt in 1980 uit over de 

relaties tussen literatuur en onderwijs, en ziet niets dan kloven :   

“kloven  tussen  literatuuronderwijs  en  literaire  kritiek,  literatuuronderwijs  en 

literatuurwetenschap,  literatuuronderwijs  en  literatuurdidactiek,  dat  wil  zeggen 

praktijk en theorie, literatuuronderwijs moedertaal en literatuuronderwijs vreemde 

talen; overal kloven.”  

(De Moor 1980 : 3 in Van de Ven 1990 : 3) 

Ook 8 jaar later (Van de Ven : 1987) en 28 jaar later (Witte : 2008) blijven die kloven diep. 

De theoretiserende tak van het literatuuronderwijs heeft de individuele leeservaring weinig 

te bieden. De lezergerichte afsplitsing spitst zich weliswaar toe op de praktische kant van de 

individuele  aanpak, maar  het  centraal  stellen  van  de  lezer  brengt  een  heel  pak  nieuwe 

problemen met zich mee. 

Het  is  bijzonder  moeilijk  om  instrumenten  te  vinden  die  voor  iedere  individuele  lezer 

geschikt zijn. Elke  leerling heeft een andere achtergrond, motivatie,  interesse en affiniteit 

als het op  literatuur aankomt. De  literatuurtheorie verliest  zich enerzijds  in kwantitatieve 

onderzoeken waarmee de invloed van bepaalde factoren op het leesgedrag gemeten wordt, 

terwijl  het onmogelijk  is  die  factoren  te  isoleren. Anderzijds worden  kwalitatieve  studies 

gemaakt waarin ervaringen van individuele leerlingen aan bod komen, maar het is moeilijk, 

zoniet onmogelijk om die te generaliseren. 

Bovendien  bestaat  er  dikwijls  een  instinctieve  terughoudendheid  bij  leraars  voor 

literatuurwetenschappers  en  academici.  Vanuit  hun  ivoren  toren,  boven  het wolkendek, 

zouden die  laatste de  leerkrachten voorschrijven hoe ze  in de  loopgraven te werk moeten 
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gaan.  Witte  wijt  deze  slechte  verstandhouding  toe  aan  onvoldoende  luisterbereidheid, 

vooral van de onderzoekers naar de leraars toe: 

“Een  verklaring  voor  de  kloof  tussen  onderzoek  en  praktijk  is  dat 

onderwijsonderzoek voor docenten meestal onvoldoende overtuigend, relevant en 

toegankelijk  is.  Onderwijsonderzoek  is  voor  docenten  vaak  onvoldoende 

overtuigend  omdat  resultaten  vaak  geen  eenduidig  antwoord  geven,  te  globaal 

zijn en niet of moeilijk kunnen worden toegepast in de praktijk. Het is onvoldoende 

relevant omdat de agenda en  vragen  van de onderzoekers afwijken  van die  van 

docenten. Onvoldoende toegankelijk omdat onderzoeksresultaten dikwijls worden 

gepubliceerd voor onderzoekers of opdrachtgevers en niet worden vertaald naar 

het onderwijsveld. (..) Veel docenten hebben vermoedelijk hierdoor een negatieve 

perceptie van onderwijsonderzoek.”  

(Witte 2008 : 48 naar Burkhardt & Schoenfeld 2003) 

De  bovengenoemde  problemen  en  de  verzanding  van  het  literatuurwetenschap  in  de 

retoriek  van  het  individuele  zorgden  ervoor  dat  er  de  laatste  twintig  jaar weinig  nieuws 

gepubliceerd  werd  over  literatuuronderwijs.  In  de  jaren  tachtig  verschenen  enkele 

overzichten die eindigden met de verschuiving naar aandacht voor de  leerling. Daarnaast 

werden ook werken uitgegeven  in verband met het  leesdossier. Maar over het algemeen 

bleef het behoorlijk stil. 

De  laatste  jaren  is daar  langzamerhand verandering aan het  inkomen. Zowel  in Nederland 

als  in België woedt er een discussie over de  (onderwijs)canon. Enkele vragen die centraal 

staan zijn: welke  schrijvers behoren  tot het  literaire establishment, welke boeken zouden 

zeker  aan  bod  moeten  komen  in  het  onderwijs  en  wie  heeft  daar  zeggenschap  over? 

Daarnaast  verschenen  heel  recent  ook  interessante  studies  over  de  praktijk  van  het 

literatuuronderwijs.  

De  Nederlandse  Taalunie  gaf  bijvoorbeeld  Het  literatuuronderwijs  in  Nederland  en 

Vlaanderen: een  stand  van  zaken  (Nicolaas en Vanhooren  : 2008) uit.   Daarin wordt niet 

alleen  de  huidige  praktijk  geschetst, maar  de  auteurs  geven  ook  een  overzicht  van  het 

wetenschappelijk onderzoek naar literatuur.  



| 39 
 

Nog in 2008 verscheen de dissertatie Literatuuronderwijs: de leeslijst in de derde graad ASO 

aan  de  Universiteit  Antwerpen.  De  auteur  stelde  zich  tot  doel  “inzicht  te  krijgen in  de 

samenstelling  van  de  leeslijst  in  het  vijfde  en  zesde  middelbaar  (derde  graad)  van  het 

Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) in Vlaanderen, anno 2008” (Segers : 2008). 

De derde en  laatste publicatie die  ik hier wil aanhalen  is het proefschrift van Theo Witte. 

Het oog van de meester: Een onderzoek naar de  literaire ontwikkeling van havo‐ en vwo‐

leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs (Witte : 2008) is mijn inziens één 

van de meest ambitieuze projecten binnen het Nederlandstalige literatuuronderwijs van de 

laatste kwarteeuw. Witte poogt de afstand tussen  literatuurtheorie en literatuurpraktijk te 

verkleinen: 

“Met dit onderzoek naar het  literatuuronderwijs wil  ik ook de kloof overbruggen 

tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk.  Ik probeer dus twee meesters te 

dienen.”  

(Witte 2008 : 17) 

Hij ontwikkelt  in zijn proefschrift een  instrument voor de  leraar om het  leesproces van de 

individuele  leerling op  te volgen en  te begeleiden. Door  te beginnen vanaf de  individuele 

ervaring – en niet  zoals  gewoonlijk  vanuit  theoretische modellen  –  stelt Witte  algemene 

literaire competentieniveaus op. De vraag  is echter of de slinger niet te ver doorslaat naar 

het  individuele  en  of  de  abstraheringen  niet  ten  koste  gaan  van  de  accuratesse. Witte 

vertrekt namelijk onder meer van de achtergrondkennis die de  leerlingen  reeds bezitten, 

zonder onvoorwaardelijk een basis aan te bieden. De praktische toepassing van zijn theorie 

zal de degelijkheid ervan moeten aantonen, maar  in  ieder geval  is Wittes titanenwerk een 

heel verdienstelijke poging tot verzoening van het theoretische met het praktische. 
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3 I VRAAGSTELLING EN METHODOLOGIE 

 
 

3.1. OVERZICHT 

 
In dit hoofdstuk wil  ik de basis  leggen voor een praktische  toetsing van wat  in het vorige 

theoretische  hoofdstuk  aan  bod  kwam. Voor  deze  scriptie werden  gegevens  gebruikt  uit 

drie  verschillende  kwantitatieve  rondvragen.  Het  betreft  één  bestaande  enquête  in 

opdracht  van  de  Taalunie  uit  1987  onder  leiding  van  Thissen  e.a.  en  twee  bescheiden 

peilingen die wij zelf organiseerden. De eerste van die twee had studenten uit de Specifieke 

lerarenopleiding  (SLO) Algemene  taaldidactiek  als doelgroep, de  tweede  leerkrachten die 

actief voor de klas staan.  

In  paragraaf  3.2  heb  ik  het  eerst  over  welke  gegevens  we  zouden  willen  puren  uit  de 

verschillende enquêtes, en op welke vraagstellingen het hele onderzoek gefundeerd is.  

Voor  elk  van  deze  drie  enquêtes  zal  ik  vervolgens  in  paragraaf  3.3  bespreken  hoe  de 

vragenlijst tot stand kwam, hoe de praktische rondvraag in zijn werk ging en wat de respons 

was.  In het volgende hoofdstuk ga  ik over tot het uitgebreid bespreken en vergelijken van 

de resultaten.  
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3.2. VRAAGSTELLING 

 

 

De geschiedenis die ik in het vorige hoofdstuk schetste, heeft voornamelijk betrekking op de 

Nederlandse  praktijk  hoewel  de  situatie  grotendeels  ook  toepasbaar  is  op  het  Vlaamse 

literatuuronderzoek en –onderwijs. Zoals  reeds aangehaald, moest  ik deze omweg maken 

omdat het bijzonder pover gesteld  is met de beschrijving van de Vlaamse stand van zaken 

(Nicolaas  en  Vanhooren  2008).  Het  is  echter  de  praktijksituatie  in  Vlaanderen  die mijn 

interesse hier wegdraagt. 

Om  tot  een  beschrijving  van  het  Vlaamse  literatuuronderwijs  te  komen,  zal  ik  dus  twee 

verschuivingen  moeten  doorvoeren.  Ten  eerste  moet  de  geografische  focus  uiteraard 

verlegd  worden  van  Nederland  naar  Vlaanderen.  Ten  tweede  is  er  nood  aan  een 

verplaatsing van het literatuurtheoretische kamp naar het literatuurpraktische. 

In 1987 werd in opdracht van de taalunie een onderzoek uitgevoerd dat in die context past. 

Thissen  e.a.  voerden  een  enquête  uit  bij  Vlaamse  en  Nederlandse  leerkrachten  en 

probeerden  zo  tot  inzicht  te  komen  in  wat  leeft  bij  de  “uitvoerende  macht”  van  het 

literatuuronderwijs.  De  resultaten  voor  Vlaanderen  en  Nederland worden  volledig  apart 

verwerkt en besproken, zodat het perfect mogelijk is Vlaamse resultaten te isoleren. 

De  literatuurwetenschap mag dan sinds 1987 geen grote sprongen gemaakt hebben, naar 

wat in de klas gebeurde kunnen we enkel gissen. In de lijn van de evoluties tijdens de vorige 

eeuw zou liggen dat er meer aandacht besteed wordt aan de  individuele  leerling. In plaats 

van  loutere kennis  zou de  leraar nu een  rijkelijk gevulde  staalkaart aanreiken, waaruit de 

leerling  kiest  wat  hem  het  meeste  leesplezier  verschaft;  dit  althans  in  theorie.  Maar 

bovenstaande  geschiedenis  heeft  ook  geleerd  dat  de  praktijk  vaak  enkele  decennia 

achterop hinkt op de theorie. En dat de kloof tussen onderzoekers en onderwijzers vaak te 

diep is om zomaar theoretische modellen door te trekken tot in de klas. 
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Om  deze  leemte  op  te  vullen,  heb  ik  in  samenspraak met  mijn  promotors  beslist  een 

rondvraag  te  organiseren  bij  leraars  Nederlands.  Het  gaat  meer  bepaald  om  een 

geactualiseerde  versie  van  de  enquête  van  Thissen  e.a.  uit  1987.  Op  die manier  is  het 

mogelijk  een  derde,  diachrone  verschuiving  door  te  voeren  en  tot  een  beschrijving  te 

komen van het Vlaamse  literatuuronderwijs  in de praktijk anno 2008‐2009.   We beslisten 

daarnaast niet enkel leerkrachten te ondervragen, maar ook studenten  lerarenopleiding te 

polsen naar hun ervaringen en  intenties. Op die manier hopen we niet enkel een zicht  te 

krijgen op de visies van de vorige en de huidige generaties leerkrachten, maar ook een blik 

op de toekomst te kunnen werpen.  

Meer gedetailleerde vragen die  ik daarbij  in het achterhoofd hou, zijn:  In welke richting  is 

het  literatuuronderwijs de  laatste  tijd geëvolueerd, en  is het  tout court wel geëvolueerd? 

Wat  zijn  de  vigerende  literatuurtheoretische  opvattingen  bij  leraars?  Is  de  praktijk  de 

theorie  gevolgd,  en  vieren  leesplezier  en  individuele  ontplooiing  er  hoogtij?  Willen  de 

studenten de onderwijspraktijk anders aanpakken dan hun voormalige lesgevers? En indien 

dat  het  geval  is, wat willen  ze  dan  precies  gaan  veranderen?  In welke  richting  lijkt  het 

onderwijzen van  literatuur  te evolueren als we de  resultaten van de drie enquêtes naast 

elkaar leggen? En hoe kunnen de leerkrachten in de klas het best ondersteund worden door 

literatuurdidactici? 
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3.3. OPZET VAN DE DRIE VERSCHILLENDE VRAGENLIJSTEN 

 

 
 
 

3.3.1. DE ‘TAALUNIE ENQUÊTE’ UIT 1987 
 

Het  uitgangspunt  voor  onze  peilingen  was  de  rondvraag  door  medewerkers  van  de 

toenmalige  Rijksuniversiteit  Gent  en  de  Katholieke  Universiteit  Nijmegen  in  1987.  Deze 

rondvraag  gebeurde  in  opdracht  van  de  Nederlandse  Taalunie  en  de  resultaten werden 

gepubliceerd in de reeks Voorzetten (Thissen e.a. 1988). 

Er werden  zowel  leraars  uit het Vlaamse  als  het Nederlandse onderwijs  bevraagd,  beide 

doelgroepen worden apart behandeld in de studie. Wij beperken ons hier tot het deel over 

het Vlaamse onderwijs en besteden geen aandacht aan het Nederlandse luik van de studie.  

Voor de enquête baseerden de onderzoekers zich op een vragenlijst opgesteld door Thijssen 

over de praktijk van het literatuuronderwijs Duits aan scholen voor het HAVO en het VWO 

in  Nederland  (Thijssen  1985).  De  lijst  werd  aangepast,  bijgesleuteld  en  voorgelegd  aan 

deskundigen op het gebied van onderzoeksmethodiek. Op die manier kwam men  tot een 

reeks vragen, verdeeld over vier rubrieken:  

A. Persoonlijke gegevens 
B. Literatuuronderwijs algemeen / voorbereiding 
C. Uitvoering van de literatuurlessen 
D. Evaluatie van de literatuurlessen / algemene beoordeling 
 

De complete lijst klokte af op 41 vragen, waarvan 39 gesloten en twee open vragen. Elk van 

deze opgaven bevatte nog heel wat subvragen, getuige het feit dat er voor Vlaanderen 283 

verschillende variabelen aanwezig waren in de vragenlijst. 

 

3.3.2. DE ENQUÊTE BIJ LERAARS IN OPLEIDING IN 2008 
 



| 44 
 

Onze  rondvraag bij  studenten  is  gebaseerd op een enquête uit 1987 op  initiatief  van de 

Taalunie  (Thissen e.a. 1988). De uiteindelijke vragenlijst die we de  studenten voorlegden, 

verschilt  toch  aanzienlijk  van  het  origineel  en  dit  is  voornamelijk  het  gevolg  van  twee 

factoren. De eerste is temporeel; er verstreken al meer dan twintig dynamische jaren sinds 

het  afnemen  van  de  oorspronkelijke  rondvraag  in  1987.  Ondertussen  veranderden 

verscheidene  zaken  in  onderwijs  en  maatschappij.  Doorgedreven  gebruik  van 

informaticatoepassingen  en  het  internet  laten  hun  sporen  na,  en  we  mochten  deze 

uiteraard  niet  veronachtzamen.  De  tweede  factor  die  voor  een  verschil  zorgt  met  de 

originele  peiling,  is  de  doelgroep.  Onze  vragenlijst  wordt  ingevuld  door  studenten 

lerarenopleiding, met als gevolg dat het uiteraard geen enkele zin heeft te polsen naar hun 

dagdagelijkse  lespraktijk.  Delen  B  (Literatuuronderwijs  algemeen  /  voorbereiding)  en  C 

(Evaluatie  van  de  literatuurlessen)  zijn  dus  niet  relevant  en  werden  bijna  integraal 

geëlimineerd.  

Daarnaast werd  het  deel A  (persoonlijke  gegevens)  enorm  ingekort  en werden  sommige 

vragen  uit  D    (Evaluatie  van  de  literatuurlessen)  betrokken  op  hun  recente  ervaring  als 

leerling in het secundair onderwijs, in plaats van op zelf gegeven lessen. 

Vervolgens  werd  de  aangepaste  vragenlijst  doorgespeeld  aan  mijn  promotors  Prof.  Dr. 

André  Mottart  en  Geert  Vandermeersche,  die  een  ruimere  achtergrond  en  expertise 

bezitten  op  het  vlak  van  literatuuronderwijs.  Zij  sleutelden  nog  aan  enkele  vragen  en 

begrippen en stelden de vragenreeks op punt. Uiteindelijk  bevat onze lijst 32 vragen, met in 

totaal  110  verschillende  variabelen. Onze  lijst  telt  29 multiplechoicevragen  en  drie  open 

varianten.  

Samen met Geert Vandermeersche zocht  ik naar een manier om de enquête digitaal af te 

nemen,  aangezien  de  tijdsspanne  waarin  de  antwoorden  moesten  teruggestuurd  en 

verwerkt worden behoorlijk klein was. We besloten na onderling overleg om de vragenlijst 

via Minerva1 beschikbaar te stellen aan de studenten. Minerva  is de digitale  leeromgeving 

                                                       
1 http://www.minerva.be 
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van de Universiteit Gent, waarlangs de  communicatie  tussen docenten,  studenten  en de 

administratie verloopt. 

Geert Vandermeersche zorgde voor het omzetten van onze vragenlijst naar een  template 

die ingeladen kon worden in het systeem. Op die manier konden de studenten inloggen met 

hun persoonlijke account en de vragenlijst terugvinden.  

 

3.3.3. DE ENQUÊTE BIJ ACTIEVE LERAARS IN 2009 
 

De lijst met vragen die we actieve leraars voorlegden was een licht aangepaste versie van de 

enquête die we de studenten SLO voorschotelden. Ten eerste wijzigden we waar nodig de 

vragen  van passieve naar actieve  vorm –  van Hoe ervoer u  literatuuronderwijs? naar hoe 

geeft  u  literatuuronderwijs?    Ten  tweede  veranderden we  nog  twee  zaken waarvan we 

merkten dat ze problemen opleverden bij de studenten.  

Ten  eerste  zorgde  de  schaalverdeling  van  de  antwoorden  bij  de meerkeuzevragen  voor 

verwarring.  In het eerste deel van de rondvraag waren de vijf keuzes als volgt opgedeeld: 

absoluut niet akkoord, niet akkoord, neutraal, akkoord, helemaal akkoord.  In het  tweede 

deel voorzagen we echter dat sommige studenten niet vertrouwd konden zijn met bepaalde 

termen  omdat  ze  heel  specifiek  of  archaïsch  waren.  Daarom  veranderden  we  voor  die 

vragen de schaal; de mogelijkheid term onbekend werd toegevoegd, en de keuze neutraal 

verviel.  Deze  aangepaste  waarden  stonden  bij  iedere  vraag  aangegeven  maar  vielen 

blijkbaar  niet  genoeg  op,  waardoor  minstens  enkele  respondenten  de  waarde  term 

onbekend bleven aanzien als absoluut onbelangrijk. Dit viel op in de resultaten, het lijkt me 

twijfelachtig dat bijvoorbeeld opzoekwerk en internet voor 5 procent van de ondervraagden 

onbekende  termen  zouden  zijn.  Of  dat  17  procent  niet  vertrouwd  is met  de  tekst met 

gesloten vragen. 

Daarom  besloten  we  de  schaalverdeling  aan  te  passen  in  de  vragenlijst  van  de  actieve 

leraars  om  verwarring  te  vermijden.  Er werd  geopteerd  om  consequent  de  keuze  term 

onbekend aan te bieden, zelfs als alle gebruikte termen kristalhelder zijn. De lijst wordt dan: 



| 46 
 

absoluut onbelangrijk, onbelangrijk, belangrijk, absoluut belangrijk, term onbekend en bij de 

stellingen: helemaal niet akkoord, niet akkoord, akkoord, helemaal akkoord, term onbekend. 

Dit betekent dat er een discrepantie bestaat tussen de keuzemogelijkheden in de resultaten 

van de twee rondvragen, daar de optie neutraal niet meer terug te vinden is in de enquête 

voor  de  actieve  leraars.  Deze  overweging weegt  zwaar  door, maar  aangezien  de  eerste 

manier foutieve resultaten opleverde, was er geen andere mogelijkheid dan veranderingen 

aanbrengen. 

Ten  tweede  bevatten  alle  vragen  waar  de  studenten  hun  mening  kon  geven  de 

keuzemogelijkheid andere. Het was de bedoeling dat hier optioneel een andere term dan de 

opgesomde  kon  ingevuld  worden.  Door  een  technische  beperking  van  het 

bevragingssysteem was het echter niet mogelijk een open tekstvak te combineren met een 

antwoordoptie van een meerkeuzevraag. Dat  leverde nogal eigenaardige vragen op, zoals: 

 

Vraag 19: Hoe belangrijk vindt u de volgende werkvormen in het literatuuronderwijs? 
(gelieve aan  te duiden wat past:  term onbekend, absoluut onbelangrijk, onbelangrijk, belangrijk, absoluut 

belangrijk) 

- doceren 
- onderwijsleergesprek 
- kringgesprek / klasgesprek 
- groepswerk 
- peer teaching 
- individueel lezen en studeren 
- andere werkvorm 

 

Bij  vragen  zoals  in  bovenstaand  voorbeeld,  kon    de  respondent  dus  andere  werkvorm 

aanduiden zonder deze te kunnen specificeren. Daarom hebben we bij alle vragen de optie 

andere weggelaten, aangezien deze geen nuttige output genereert en enkel maar ballast is 

onder de technische beperkingen van het ondervragingssysteem. 

 
Uiteindelijk bleven er nog 27 vragen en 97 variabelen over. Van die 27 vragen  zijn er 25 

open,  één  is  gesloten  en  één  optioneel  om  de  vragenlijst  niet  te  belastend  te  maken 

(namelijk: Welke zijn de vijf laatste Nederlandstalige literaire werken die u gelezen heeft). 
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Aangezien het digitale leerplatform Minerva enkel toegankelijk is voor studenten, moesten 

we  op  zoek  naar  een  andere  oplossing  voor  de  leerkrachten. De Universiteit Gent  biedt 

echter ook Zephyr2 aan  ‐ een gelijkaardig systeem voor niet‐studenten. Dit platform werkt 

met  dezelfde  templatefiles  als Minerva, waardoor we  ons  vragenbestand  konden  blijven 

gebruiken, weliswaar na de nodige inhoudelijke aanpassingen. Een nadeel van dit systeem is 

wel dat hier, in tegenstelling tot Minerva, de leraars een eigen account moeten aanmaken, 

wat niet erg intuïtief verloopt en eventueel  respondenten kan afschrikken. 

Geert Vandermeersche zorgde opnieuw voor het importeren van de vragen in het systeem 

en de aangeschreven leraars kregen een vijftal weken de tijd in januari en februari 2009 om 

de enquête in te vullen. 

   

                                                       
2 http://zephyr.ugent.be 
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3.4. PRAKTISCHE OPZET EN RESPONS 

 

 

 
3.4.1. DE ‘TAALUNIE ENQUÊTE’ UIT 1987 

 
Thissen en collega’s kregen de hulp van de  inspectie in Vlaanderen; “de enige instantie die 

over adressenbestanden van scholen en van individuele leraren beschikt” (Thissen e.a 1988 : 

13). Uit de gegevens die  ze doorgespeeld kregen, kozen  ze willekeurig 300  respondenten 

verdeeld over de verschillende onderwijsnetten.  

Het  onderzoek  gebeurde  namelijk  in  het  kader  van  de  Algemene  Conferentie  van  de 

Nederlandse  Taal  en  Letteren  1987,  waar  een  voorlopig  verslag  met  de  belangrijkste 

resultaten werd  voorgelegd. De  vragenlijsten  die  in  september  1987 werden  verzonden, 

waren  dan  ook  vergezeld  van  een  aanbevelingsbrief  van  de  voorzitters  van  de 

conferentiecommissie.  In  Vlaanderen  werden  de  vragenlijsten  op  naam  verstuurd  naar 

driehonderd respondenten.  

Van  de  driehonderd  uitgestuurde  vragenlijsten  werden  er  in  Vlaanderen  142  ingevuld 

teruggestuurd,  wat  neerkomt  op  een  respons  van  47%.  Zeven  formulieren  werden 

oningevuld teruggestuurd. De betreffende leraars verklaarden geen literatuur als onderdeel 

van het vak Nederlands te geven, of geen tijd te hebben. 

 

 

3.4.2. DE ENQUÊTE BIJ LERAARS IN OPLEIDING IN 2008 
 
We vonden het interessant om ook de mening van leraars in opleiding in kaart te brengen. 

Dr.  Prof.  Ronald  Soetaert  was  zo  vriendelijk  de  studenten  Specifieke  lerarenopleiding 

Algemene taaldidactiek hiervoor aan te spreken. De rondvraag werd op 1 oktober 2008 via 
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Minerva  verspreid  over  een  negentigtal  studenten  en  de  respondenten  hadden  veertien 

dagen de tijd om de digitale vragenlijst in te vullen.  

Gezien het invullen van de digitale rondvraag onder lichte dwang gebeurde, lag de respons 

hoog. Van de ongeveer 90 personen in de opleiding begonnen er 58 aan het beantwoorden 

van  de  vragen.  Twee  van  hen  leverden  een  blanco  formulier  in,  opzettelijk  of  door 

technische problemen. 

Dat maakt dat we beschikken over de  antwoorden  van 56  studenten. Dit  is  geen enorm 

hoog  absoluut  cijfer, we  kunnen  uit  de  resultaten  dus  geen  sluitende  conclusies  trekken 

over de visie van de aankomende generatie  leerkrachten. De antwoorden geven niettemin 

de mening  weer  van  62  procent  van  de  studentenpopulatie,    waarvan  het  gros  in  het 

onderwijs aan de slag zal gaan. Het kan dus  leerrijk zijn de resultaten te toetsen aan deze 

van de andere twee peilingen, gezien de hoge representativiteit binnen de groep. 

 

 

3.4.3. DE ENQUÊTE BIJ ACTIEVE LERAARS IN 2009 
 
Voor deze rondvraag werden 277 personen via e‐mail gecontacteerd op dinsdag 13 januari 

2008.   Tien mails bereikten hun bestemmeling niet omdat het e‐mailadres  foutief was of 

niet  meer  gebruikt  werd.  Vijftien  personen  antwoordden  dat  ze  niet  tot  de  doelgroep 

behoorden  omdat  ze  niet  effectief  voor  de  klas  staan,  of  niet  langer  lessen Nederlands 

gaven.  

Van de 252 overige aangeschrevenen waren er slechts 15 die de enquête  invulden, dat  is 

slechts 6 procent. Ik vermoed dat er vooral twee zaken verantwoordelijk zijn voor deze lage 

respons.  Ten  eerste  worden  leraars  vaak  overvallen  en  geplaagd  door  academische 

onderzoeken en rondvragen, terwijl ze sowieso al meer bureaucratische rompslomp dienen 

af  te  handelen  dan  hen  lief  is.  Ten  tweede  werd  mijn  oproep  enkel  door  mezelf 

ondertekend en niet door een gezaghebbende instantie, waardoor bij de geadresseerden de 
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twijfel kan ontstaan zijn of het  invullen wel zou  leiden  tot een publicatie met enige vorm 

van gezag. 

Het  hoeft  geen  betoog  dat  uit  antwoorden  van  vijftien  respondenten  geen  algemene 

conclusies getrokken kunnen worden. De representativiteit van de verzamelde gegevens  is 

niet hoog genoeg om tendensen en veranderingen te kunnen schetsen. Deze masterproef 

omvat echter een exploratief onderzoek dat deuren wil openen.  Ik heb er dus  toch  voor 

gekozen de resultaten te verwerken en hier op te nemen, waarbij ik me gesterkt voel door 

drie argumenten.  

Ten  eerste  wil  ik  de  inbreng  niet  laten  verloren  gaan  van  leraars  die  wél  enthousiast 

gereageerd  hebben. Het  kan  niet  de  bedoeling  zijn  dat mensen  die  nog  openstaan  voor 

(zelf)evaluatie en vernieuwing en begeesterd zoeken naar verbetering in hun vakgebied, in 

de toekomst gedesillusioneerd raken doordat hun inbreng genegeerd wordt.  

Ten tweede is het voor een kwantitatief onderzoek via internet ongeveer evenveel werk om 

de gegevens van vijftien als van vijftienhonderd respondenten te verwerken. Ik hoop er met 

deze  scriptie  in  te  slagen aan  te  tonen dat de enquête  relevant  is en er nood  is aan een 

herevaluatie van het  literatuuronderwijs. Als er eventueel een nieuwe rondvraag komt op 

grotere  schaal  door  een meer  gezaghebbende  instelling,  kan  de  rivier  aan  resultaten  op 

behoorlijk eenvoudige manier in mijn bedding ingepast worden.  

Ten derde  is het  interessant om  te kijken of de vijftien ondervraagden het eens zijn over 

bepaalde pijnpunten. Die eensgezindheid  is niet volstrekt betrouwbaar, maar het kan wel 

een  uitgangspunt  zijn  om  bepaalde  methodologische  keuzes  of  hiaten  in  de 

onderwijspraktijk  grondig  na  te  trekken  in  andere  onderzoeken  of  op  zoek  te  gaan  naar 

elementen in de bestaande wetenschappelijke literatuur die dit staven of ontkrachten. 
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4 I BESPREKING RESULTATEN VAN DE DRIE ENQUETES 

 

 

4.1. INLEIDING 

 
In  dit  hoofdstuk  zal  ik  uitvoerig  de  antwoorden  bespreken  op  de  drie  enquêtes  die 

beschreven werden in de hoofdstuk 2. Om de analyse van de resultaten iets gemakkelijker 

te maken, heb ik de 32 vragen gegroepeerd in vijftien clusters van één of meerdere vragen 

die  bij  elkaar  aansluiten.  In  elk  van  die  clusters  worden  de  resultaten  in  tabelvorm 

opgenomen in de tekst, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen. Deze inleiding bevat enkele 

aantekeningen met betrekking tot de weergave van die resultaten, de verschillen tussen de 

enquêtes onderling en de consequenties daarvan.  

De resultaten van de drie enquêtes zijn telkens onder iedere vraag weergegeven, in zoverre 

ze  voorhanden  zijn.  Een  groot  deel  van  de  vragen  werd  namelijk  pas  in  onze  peiling 

ingevoerd  en  ik  beschik  dus  niet  altijd  over  cijfermateriaal  van  de  enquête  uit  1987.  

Bovendien werden ook enkele vragen die aan de studenten gesteld werden, weggelaten in 

de rondvraag bij de actieve leraars. Ook verschillen de vragen soms lichtjes , afhankelijk van 

de  doelgroep.  De  studenten  lerarenopleiding  beschikken  niet  over  vermeldenswaardige 

praktijkervaring, dus bij hen werd  in het eerste deel van de rondvraag gepeild naar hoe zij 

het  literatuuronderwijs ondervonden. Doorgaans waren ze zelf  tot een vijftal  jaar geleden 

het subject van dat literatuuronderwijs, wat het interessant maakt om naar hun ervaringen 

te polsen. Bij actieve leraars is het onmogelijk in te schatten wanneer ze zelf de middelbare 

schoolbanken bevolkten, dus bij hen vroegen we naar hoe  zij  staan  ten opzichte van het 

geven  van  literatuuronderwijs.    Dit  levert  kleine  verschillen  op  in  de  vragen,  zoals 

bijvoorbeeld: 

Vraag  3:  Stelling:  ik  vind  dat  ik  (de  leerlingen)  een  goede  basis  en  voldoende 
achtergrondinformatie meekreeg (meekrijgen) in het secundair onderwijs om zelf mijn 
(hun) weg  te vinden  in het ruime aanbod van  literatuur, en boeken te vinden die mij 
(hen) persoonlijk liggen. 
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In de bespreking is de vetgedrukte vraag deze die we aan de leraars in opleiding stelden. De 

gecursiveerde stukken zijn de veranderingen die we aanbrachten  in de vragenlijst voor de 

actieve  leraars.  In  dit  hoofdstuk  worden  alle  wijzigingen  aan  de  vragen  op  die manier 

weergegeven. 

Het wijzigen van de vragen voor de verschillende doelgroepen  levert heel wat problemen 

op bij het vergelijken achteraf. Het is immers helemaal niet vanzelfsprekend om actieve en 

passieve  ervaringen  in  verband  met  literatuuronderwijs  te  vergelijken.  We  hebben  die 

overweging gemaakt, maar besloten de wijzigingen toch door te voeren. Ten eerste zouden 

heel wat vragen geschrapt moeten worden, of zinloze resultaten opleveren indien we beide 

groepen dezelfde vragen zouden voorschotelen. Het is bijvoorbeeld nutteloos studenten te 

vragen naar hun praktijkervaring voor de klas. Aan de andere kant    levert het ook weinig 

zinvolle resultaten op om leraars te polsen naar hun passieve onderwijservaring, gezien die 

grofweg  tussen  de  vijf  en  de  vijfenveertig  jaar  achter  hen  ligt.  Ten  tweede  lijkt  het me 

interessant om de antwoorden van beide doelgroepen te vergelijken, omdat we zo met de 

visies aan beide zijden van de lessenaar in aanraking komen.  Enerzijds zijn er de leraars die 

vandaag  lesgeven.  Anderzijds  ondervraagden we  studenten  die  recent  in  de  klas  zaten, 

maar ondertussen ook al een – gedeeltelijke ‐ opleiding tot leraar genoten.  Het lijkt me dus 

boeiend beide inzichten met elkaar te confronteren, al gaat dat ten koste van een absolute 

uniformiteit in de vragenlijst. 

Daarnaast kom ik hier kort nog even terug op de verschillende schaalverdelingen die de drie 

rondvragen hanteren. Zoals u in de volgende paragrafen zult opmerken, is het soms moeilijk 

om de  resultaten  te  vergelijken omdat  er bij  iedere enquête  een  andere  schaal  gebruikt 

werd. Ik beschreef de oorzaak hiervan reeds in paragraaf 3.3.3. U zult merken dat het erop 

neerkomt dat in de peiling van 1987 drie antwoordmogelijkheden voorhanden waren. In de 

rondvraag van de studenten  lerarenopleiding werd dat aantal opgetrokken naar vijf, bij de 

actieve  leraars werd het voor de duidelijkheid gereduceerd naar vier, plus de mogelijkheid 

term  onbekend.  In  de  rechtse  kolom  staat  telkens  het  totale  aantal  respondenten 

vetgedrukt aangegeven. 
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>poëzie      

(studenten)   

abs. onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belangrk 

0 3 9 25 19 56

,00% 5,357% 16,071% 44,643% 33,929%  

(leraars in functie)  

term onbekend abs. onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belangrk 

 0 5 9 0 14

 ,00% 35,714% 64,286% ,00%  

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tamel. blngrk. belangrijk   

  3,300% 32,00% 62,300% 122

 

Om  de  vergelijking  toch  enigszins  mogelijk  te  maken  voer  ik,  in  wat  volgt,  vaak  een 

benaderende bewerking uit. Hoofdzakelijk splits ik in de meeste gevallen de waarden op in 

twee groepen, namelijk belangrijk en onbelangrijk, door de waarden voor (on)belangrijk en 

absoluut  (on)belangrijk  samen  te  tellen. Op  die manier  kunnen  van  iedere  bevraging  de 

waarden  aan  beide  kanten  van  de  schaal  met  elkaar  vergeleken  worden.  Mits  het 

benadrukken  van  de  verschillen  die  er  liggen  tussen  de mogelijkheden  (on)belangrijk  en 

absoluut  (on)belangrijk,  lijkt dit me de meest geschikte oplossing om de  resultaten uit de 

verschillende rondvragen te vergelijken.  

Om duidelijk het onderscheid te bewaren tussen de  letterlijke resultaten uit de rondvraag 

en de samengetelde waarden, gebruik  ik cursivering enkel voor die eerste. Zo verwijst een 

zin  als:  “Vijfendertig  procent  van  de  leraars  vindt  dit  belangrijk”  naar  de  samengetelde 

resultaten  voor  belangrijk  en  absoluut  belangrijk. De  volgende  zin  refereert  daarentegen 

aan  de  scores  zoals  de  respondenten  die  toekenden:  “Tweeëndertig  procent  van  de 

studenten kruiste hier de mogelijkheid belangrijk aan”.  

Tot slot wil ik nog even opmerken dat het kan  lijken alsof  ik  in dit werk de eerste persoon 

enkelvoud en meervoud  lukraak door elkaar gebruik. Deze  indruk wens  ik op voorhand te 

ontkrachten;  ik  schrijf  telkens  vanuit  de  eerste  persoon  enkelvoud wanneer  ik  uit  eigen 

naam bevindingen en conclusies presenteer. Daarnaast wordt het meervoud gebruikt als ik 

zaken wil aanduiden die  in onderling overleg met mijn promotors beslist of uitgedokterd 

werden. 
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4.2. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN VOOROPLEIDING 

 

 

De  gegevens  over  de  vooropleiding  werden  opgevraagd  omdat  niet  iedereen  in  de 

Specifieke  lerarenopleiding Didactiek  talen Nederlands  studeerde  in  het  hoger onderwijs, 

wat normaal wel het geval is bij de leraars die we ondervraagden. 

Vraag 1: Welke opleiding heeft u gevolgd? 
 
(studenten) 
1.1 In het secundair onderwijs 
ASO (talen): 46 ASO (andere dan talen): 11 
   
1.2 In het hoger onderwijs 
Nederlands 21 
Frans 19 
Engels 30 
Duits 9 
Spaans 9 
Latijn 11 
Grieks 7 
Blanco 8 
   
(leraars in functie) 
1.3 In welke opleiding geeft u les?  
ASO: 11 TSO: 3 BSO: 0 Blanco: 1 

 

Engels  is  bij  onze  respondenten  met  voorsprong  de  meest  populaire  keuze  in  de 

talencombinaties, op een afstand gevolgd door Nederlands en Frans. Opvallend  is ook dat 

allen een opleiding volgden binnen het ASO, en meer dan 80 procent van hen reeds daar 

voor een talenopleiding koos. 

Bij de actieve leraars vonden we het interessant om te weten in welke tak van het secundair 

onderwijs ze literatuur onderwijzen. Meer dan een vierde van onze respondenten geeft les 

in  het  TSO,  en  is  heel  bewust met  literatuur  bezig  –  zoals  blijkt  uit  hun  antwoorden  en 

specifiek uit de open vraag behandeld in paragraaf 4.16. Het TSO is dus misschien toch meer 

literatuurtheoretische  aandacht waard, momenteel worden  die  leerlingen  stiefmoederlijk 

behandeld, onder meer in de – extreem vage ‐ eindtermen (Nicolaas en Vanhooren 2008). 

   



| 55 
 

4.3. EFFICIËNTIE VAN HET LITERATUURONDERWIJS 

 

 

In vragen twee en drie samen polsen we naar de efficiëntie van het literatuuronderwijs. Als 

blijkt dat de respondenten vinden dat er voldoende tijd besteed wordt aan literatuur (vraag 

2) én dat de  leerlingen een goede basis en  voldoende  achtergrondinformatie meekrijgen 

(vraag 3), kunnen we voorzichtig besluiten dat er een algemene tevredenheid bestaat over 

het literatuuronderwijs.  

Bij het opstellen van de  rondvraag  leek een van de  topprioriteiten mij, gezien de tendens 

richting  leesplezier  en  persoonlijke  ontplooiing,  de  beschrijving  zoals  die  geformuleerd 

wordt  in  vraag  3  (namelijk:  “een  goede  basis  en  voldoende  achtergrondinformatie 

meekrijgen  in het  secundair onderwijs om  zelf  je weg  te  vinden  in het  ruime aanbod  van 

literatuur en boeken te vinden die je persoonlijk liggen.”) Het is uiteraard niet zeker dat alle 

respondenten die finaliteit voor het literatuuronderwijs onderschrijven.   

Vraag 2: Stelling: Er werd (wordt) voldoende tijd besteed aan literatuur binnen de taallessen 
 
(studenten) 

abs. nt. akkoord nt. akkoord neutraal akkoord hlml akkrd. 

1 12 14 21 9 57

1,754% 21,053% 24,561% 36,842% 15,789%

(leraars in functie)  

helem. nt. akk. niet akkoord akkoord helem. akkrd term onbknd.

0 4 1 8 2 15

,00% 26,667% 6,667% 53,333% 13,333%

 

Vraag 3: Stelling: Ik vind dat ik (de leerlingen) een goede basis en voldoende achtergrondinformatie 
meekreeg (meekrijgen) in het secundair onderwijs om zelf mijn (hun) weg te vinden in het ruime 
aanbod van literatuur, en boeken te vinden die mij (hen) persoonlijk liggen. 
 
(studenten) 

abs. nt. akkoord nt. akkoord neutraal akkoord hlml akkrd.  

3 16 21 14 3 57

5,263% 28,070% 36,842% 24,561% 5,263%

(leraars in functie)  

helem. nt. akk. niet akkoord akkoord helem. akkrd term onbknd.

0 6 4 3 2 15

,00% 40,00% 26,667% 20,00% 13,333%
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Als we kijken naar de tevredenheid van de studenten over de tijd die gespendeerd werd aan 

literatuur,  blijkt  dat  ze  voornamelijk  akkoord  gaan  (36,8  procent),  hier  geen  duidelijke 

mening over hebben (24,6 procent) en niet akkoord gaan (21 procent). Opgeteld gaat 52,6% 

van de ondervraagde studenten akkoord met de stelling, tegenover 22,8 procent die vindt 

dat er niet genoeg tijd besteed wordt aan literatuur.  

Bij de leraars valt op dat meer dan de helft van hen helemaal akkoord gaat met de stelling 

dat er voldoende  tijd gespendeerd wordt aan  literatuur. Het aantal  leerkrachten dat niet 

akkoord gaat is ongeveer hetzelfde als bij de studenten, ook ongeveer een vierde vindt dat 

literatuur niet de tijd krijgt die ze verdient.  Het zou interessant zijn om meer gedetailleerd 

na te gaan of leraars vinden dat hen voldoende tijd toebedeeld wordt, of dat ze genoeg tijd 

nemen om literatuur te onderwijzen. Letterkunde is geen zelfstandig vak, dus in de praktijk 

heeft de leraar behoorlijk wat marge om de verhouding van dit onderdeel ten opzichte van 

het overkoepelende vak Nederlands op te krikken of af te zwakken. 

Eigenaardig  is  dat  twee  respondenten  kozen  voor  de  optie  term  onbekend.  Dit wijst  er 

waarschijnlijk  op  dat  ze  de  schaalverdeling  ‐  die  nochtans  vlak  boven  keuzerondjes 

aangegeven was – niet bekeken. Het  lijkt me heel onwaarschijnlijk dat ze – een deel van – 

de  vraagstelling  niet  begrepen.  Deze  afwijking  is  eerder  van  technische  aard  en  wordt 

verder besproken in hoofdstuk 4. Helaas komt dit probleem ook bij andere vragen voor; ik 

zal deze fouten niet meer aanhalen, maar erop terugkomen in het volgende hoofdstuk.  

Vraag drie  is,  zoals aangehaald, een vraag die polst naar de algemene  tevredenheid over 

één  van  de  hoofddoelstellingen    van  het  huidige  literatuuronderwijs.  De  respondenten 

reageren  behoorlijk  verdeeld  op  de  stelling.  Bij  de  studenten  zijn  de  meningen  sterk 

uiteenlopend, maar ze hellen over naar de negatieve kant: 33% gaat niet akkoord, 30%  is 

dat wel, en 37% geeft aan hier geen mening over te hebben. Bij de  leraars stellen we  iets 

gelijkaardigs vast, maar daar  telt het akkoord‐kamp  iets meer aanhangers. Beide groepen 

zijn dus van mening dat studenten die het diploma secundair onderwijs behalen niet over 

voldoende  achtergrondinformatie  beschikken  om  zichzelf  te  oriënteren  in  het 

literatuurlandschap. 
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Samengevat  lijken  de  respondenten  over  het  algemeen  te  vinden  dat  er  voldoende  tijd 

besteed wordt aan het onderwijzen van literatuur. Aan de andere kant zijn zowel leraars als 

studenten er niet echt van overtuigd dat leerlingen na hun opleiding in staat zijn zichzelf te 

oriënteren  in  het  literatuurlandschap,  wat me  in  theorie  toch  geen  erg  hoog  gegrepen 

doelstelling  lijkt.  De  respondenten  zijn  dus  eerder  negatief  over  de  efficiëntie  van  het 

literatuuronderwijs.  
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4.4.  APPRECIATIE VAN HET LITERATUURONDERWIJS 

 

 

Cluster  drie  heb  ik  samengesteld  uit  twee  vragen  die  enkel  aan  de  studenten  gesteld 

werden, omdat  ze naar de  leerkrachten  toe niet  relevant zijn. Het gaat enerzijds om een 

algemene  vraag  die  nagaat of  de  respondenten  vinden  dat hun  interesse  voor  literatuur 

positief geëvolueerd  is door het  literatuuronderwijs. Het zou een spijtige zaak zijn voor dit 

literatuuronderwijs mocht een groot deel  van de  respondenten  vinden dat hun  interesse 

voor literatuur niet positief beïnvloed werd. 

Anderzijds werd de  studenten de vraag voorgeschoteld of  ze  literatuuronderwijs  later op 

dezelfde  manier  zouden  onderwijzen  als  het  hen  onderwezen  werd.  Deze  vraag  is 

interessant omdat  later  in detail  gepolst wordt naar hoe  ze  specifieke onderdelen willen 

aanpakken.  Dezelfde vragen worden ook aan actieve  leraars gesteld, zodat het mogelijk is 

na  te gaan of de verschillen en gelijkenissen zich op bepaalde vlakken situeren, of eerder 

uitgaat van een globaal gevoel van verzet of consensus. 

Vraag 6: Stelling: Mijn interesse voor literatuur is in de positieve zin geëvolueerd door de lessen 
literatuuronderwijs in het secundair onderwijs (vraag niet gesteld aan leraars in functie) 

(studenten) 

abs. nt. akkoord nt. akkoord neutraal akkoord hlml akkrd. 

1 8 12 29 6 56

1,786% 14,286% 21,429% 51,786% 10,714% 

 

Gelukkig voor ons onderwijs is 63 procent van de ondervraagden de mening toegedaan dat 

dit  literatuuronderwijs een positieve  invloed had op haar of zijn  interesse voor  literatuur. 

Een vijfde van hen gaat helemaal akkoord met de gegeven  stelling. Eenentwintig procent 

van  de  studenten  koos  voor  de  optie  neutraal,  en  16  procent  beweert  dat  het 

literatuuronderwijs geen positieve invloed had op haar of zijn interesse voor literatuur.  

Het  lijkt me weinig plausibel dat de belangstelling  voor  literatuur  van die  16 procent op 

twaalfjarige  leeftijd  al  zodanig  hoog was  dat  er  geen  ruimte meer was  voor  evolutie  of 

nieuwe  ontdekkingen.  Langs  de  andere  kant  is  het  ook  niet  erg waarschijnlijk  dat  die  9 
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personen  een  totale  en  vastgeroeste  desinteresse  voor  literatuur  vertonen. Allen  volgen 

immers  de  Specifieke  lerarenopleiding  Didactiek  talen  en meer  dan  80  procent  van  de 

studenten koos in het secundair onderwijs al voor een talenopleiding.  Er moet dus ergens 

iets  grondig  fout  gegaan  zijn  in  het  literatuuronderwijs  waarmee  deze  kleine  groep  in 

aanraking kwam.  

Vraag 13: Stelling: Ik zou literatuuronderwijs op dezelfde manier geven zoals ik dat gekregen heb 
in het secundair onderwijs. (vraag niet gesteld aan leraars in functie) 

(studenten) 
abs. nt. akkoord nt. akkoord neutraal akkoord hlml akkrd. 

9 18 19 8 2 56

16,071% 32,143% 33,929% 14,286% 3,571% 

 

Een groot deel van de studenten (48 procent) wil niet op dezelfde manier te werk gaan als 

hun gewezen leraars, en de helft daarvan is absoluut niet akkoord met de manier waarop ze 

literatuur onderwezen kregen. De grootste groep spreekt zich echter niet uit  (33 procent) 

en slechts 18 procent wil de weg vervolgen die hen gewezen werd, waarvan 4 procent daar 

absoluut van overtuigd  is. Het  lijkt me dus  interessant  in de verdere resultaten te speuren 

naar grote verschillen tussen de visie van huidige leraars en die in opleiding, om te zien op 

welke onderdelen die afkeurende houding precies slaat.  In de volgende paragrafen wordt 

regelmatig de aandacht gevestigd op afwijkingen  tussen beide groepen en  in hoofdstuk 4 

vindt u een besluitend overzicht. 
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4.5. VERHOUDING TUSSEN VLAAMSE, NEDERLANDSE EN INTERNATIONALE WERKEN 

 

 

In  vraag  vier  wordt  nagegaan  in  hoeverre  het  debat  over  de  verhouding  tussen  de 

Nederlandstalige werken en de wereldliteratuur nog leeft (cf. hoofdstuk 2). Daarnaast  werd 

de  respondenten ook naar hun mening  gevraagd over de  verhouding  tussen Vlaamse en 

Nederlandse  literatuur,  middels  vraag  5.  Gezien  de  politieke  verhoudingen  en  de 

toenemende  nadruk  op  de  Vlaamse  identiteit  bestaat  de  mogelijkheid  immers  dat  de 

discussie zich letterlijk van gebied verplaatst.  

Vraag 4: Hoe kan volgens u de verhouding tussen aandacht voor Nederlandstalige werken en 
vertaalde literatuur in het secundair onderwijs het best omschreven worden? 

(studenten) 

Teveel Nederlandstalige literatuur  20 35 %

Goed 31 54%

Te veel vertaalde literatuur  6 10%

(leraars in functie) 

Te veel Nederlandstalige literatuur  1 7 %

Goed 14 93%

Te veel vertaalde literatuur 0 0%

 

De mening dat de anderstalige  literatuur op weg  is om onze Nederlandstalige  cultuur en 

identiteit  te overrompelen heeft  in  theorie al een  tijdje afgedaan  (cf. hoofdstuk 2).  In de 

praktijk  leeft  de  discussie  ook  niet meer,  of  is  ze  zelfs  helemaal    verdampt.  Slechts  tien 

procent van de studenten en helemaal niemand van de leraars vindt dat er te veel vertaalde 

literatuur behandeld wordt. De leraars zijn erg tevreden over de huidige situatie, 93 procent 

bestempelde de verhouding tussen Nederlandstalige en vertaalde  literatuur als goed.    Iets 

meer dan de helft van de studenten SLO zijn ook tevreden, 35% geeft echter aan dat er te 

veel oorspronkelijk Nederlandstalige literatuur behandeld wordt.  
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Vraag 5: Hoe kan volgens u de verhouding tussen aandacht voor Vlaamse werken en Nederlandse 
literatuur in het secundair onderwijs het best omschreven worden? 

(studenten) 
Te veel Nederlandse literatuur 5 8,800% 

Goed 45 79,00% 

Te veel Vlaamse literatuur 6 12,00% 

(leraars in functie) 

Te veel Nederlandse literatuur  1 7,00% 

Goed 14 93,00% 

Te veel Vlaamse literatuur:  0 ,00% 

 

Op het gebied van de verhouding Nederlands – Vlaams ondervinden de respondenten nog 

minder problemen. Negenenzeventig procent van de studenten en negentig procent van de 

leraars vinden de huidige benadering proportioneel. Er is dus geen sprake van een vertaling 

van de politieke  sfeerschepping naar het  literatuurlandschap. Dat  is waarschijnlijk ook  te 

danken aan het niet‐bestaan van zoiets als een Belgische literatuur. 

Als we beschouwend een blik werpen op de relatie tussen het leerplan en de resultaten, ligt 

een  reden  voor  de  bijna  unanieme  tevredenheid  van  de  leraars  voor  de  hand.  In  de 

eindtermen wordt namelijk niet bepaald of de literatuur strikt Nederlandstalig, Nederlands 

of Vlaams moet zijn. Het staat de  leraars vrij om ook te werken rond vertaalde  literatuur. 

Het  lijkt me dus  logisch, dat  als de  vrijheid bestaat om  keuzes  te maken, de  leraars ook 

achter die zelfgemaakte keuzes staan. 

De antwoorden op vraag vier en vijf geven de indruk weer van studenten en leraars over de 

herkomst van de  literaire werken die  in het onderwijs behandeld worden. Het zou echter 

interessant zijn die  indrukken ook even te toetsen aan de praktijk. Hier  is dit mogelijk,    in 

2008 werd er namelijk een onderzoek uitgevoerd naar de leeslijsten in de derde graad van 

het ASO  (Segers  2008). Die  lijsten worden  vaak  door  leraars  aangeboden,  en  geven  hun 

leerlingen de kans een verplicht aantal boeken uit te kiezen die hen persoonlijk liggen. Door 

na te gaan hoe de verhoudingen liggen in de lijsten, kunnen we de kloof tussen theorie en 

praktijk even overbruggen.  
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Segers onderzocht zevenentwintig  lijsten die samen 2615 boeken bevatten, waarvan 1134 

vertaalde en 1481 origineel Nederlandstalige werken. Dat komt neer op een verhouding van 

43 procent vertaalde boeken tegenover 57 Nederlandstalige werken. Hier blijkt dus ook dat 

er  aanzienlijk  meer  Nederlandstalige  werken  gelezen  worden,  wat  door  studenten  en 

leraars als te veel aanzien wordt.  

Van die 1481 boeken die oorspronkelijk  in het Nederlands verschenen, werden er 851 (57 

procent) door Nederlandse auteurs en 630 (43 procent) door Vlaamse auteurs geschreven. 

Hoewel deze percentages dezelfde zijn als bij de verhouding Nederlandstalig – anderstalig, 

worden ze niet als storend ervaren.  
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4.6. DE CANON EN DE POPULAIRE CULTUUR IN HET LITERATUURONDERWIJS 

 

 

Het  canondebat  laait  opnieuw  hoog  op  de  laatste  jaren.  Bieden  de  klassiekers  uit  onze 

literatuur, cultuur en geschiedenis een meerwaarde aan de vorming van jonge mensen? En 

als  er  dan  toch  teksten moeten  gezien worden, waarom  niet  de werken  bestuderen  die 

reeds door vele handen gingen en een diepe indruk nalieten? Of krijgen jongeren een afkeer 

van  literatuur  door  meteen  geconfronteerd  te  worden  met  vergeelde  en  hermetische 

kanjers? Moeten  lessen focussen op het  lezen met plezier van om het even wat, of op het 

doorworstelen van doorwrochte klassiekers? Het is een wat uitzichtloze discussie omdat er 

voor verschillende standpunten iets te zeggen valt, en dat de verschillende kampen dan nog 

eens verdeeld zijn. 

Interessant binnen deze discussie zijn rondvragen, zoals onder andere het weekblad Knack 

(Hellemans  2008),  de  DBNL  en  de  KANTL  organiseerden.  De  Koninklijke  Academie  voor 

Nederlandse Taal‐ en Letterkunde (KANTL) werkt namelijk aan een Vlaamse lijst binnen een 

officiële Vlaams‐Nederlandse canon. De hevige uitlatingen die daarmee gepaard gaan geven 

enerzijds een beeld van het grote aantal personen en instellingen dat zich betrokken voelt, 

en anderzijds de gevoeligheden rond het debat. De lijstvorming van de KANTL verloopt dan 

ook niet zonder horten of stoten (Vanhoute 2008). 

Ik  haal  hier  enkele  resultaten  aan  uit  de  rondvraag  van  de  Digitale  Bibliotheek  voor  de 

Nederlandse Letteren; zij peilden al enkele jaren voor de KANTL en Knack bij de leden van de 

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde naar hun visie op de Nederlandse canon (online: 

van Stipriaan 2002). Van de 1485 verondersteld goed aangekomen formulieren werden er 

299  ingevuld terugbezorgd. De overgrote meerderheid van deze respondenten vinden dat 

de Nederlandse klassieken niet de aandacht krijgen die ze verdienen (76 procent). Meer dan 

de helft van de  respondenten vindt ook dat de  leerlingen  tijdens het secundair onderwijs 

ten minste 25 verplichte werken zouden moeten lezen. De bestemmelingen van de enquête 

werd ook gevraagd welke werken ze dan  tot die canon rekenen. Ter  illustratie vermeld  ik 
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hier  de  top  tien  (In  de  lijst  vindt  u  de  volgende  gegevens:  auteur,  titel,  jaar,  aantal 

respondenten op 299 dat voor dit werk koos): 

1. Multatuli, Max Havelaar (1860) (135) 

2. [anoniem, Willem die Madoc maakte] Van den vos Reynaerde (13de eeuw) (134) 

3. Gerard Reve, De avonden (1947) (72) 

4. Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel (1637) (59) 

5.  W.F. Hermans, De donkere kamer van Damocles (1958) (57) 

6.  Nicolaas Beets (Hildebrand), Camera obscura (1839) (53) 

7. [anoniem] Beatrijs (midden 13de eeuw) (47) 

8.  [anoniem] Karel ende Elegast (einde 12de eeuw) (35) 

9.  W.F. Hermans, Nooit meer slapen (1966) (30) 

10. P.C. Hooft, Lyriek [w.o. liederen, sonnetten] (28) 

 

Veel meer valt er uit de resultaten van deze rondvraag niet te halen, ze lijkt dan ook veel te 

bondig en wat ondoordacht. Om de mening van ‘onze’ studenten en leraars over de canon 

te vernemen, voegden we enkele specifieke vragen over dit onderwerp toe aan de enquête. 

Aangezien we beide groepen ondervragen is het ook mogelijk enkele stereotiepen over het 

canononderwijs  aan  de  tand  te  voelen.  De  leraars  zouden  volgens  het  cliché  de  (oude) 

klassiekers tot vervelens toe willen doorgeven aan hun leerlingen, terwijl die zich het liefst 

willen verdiepen in recentere lectuur.  

Vraag 7 gaat na of studenten en leraars vinden dat de leerlingen in de praktijk voldoende in 

contact komen met de canon. De vraag werd opgesplitst in twee deelvragen, naar analogie 

met vraag 4  (cf. paragraaf 4.5). De eerste deelvraag peilt naar de Nederlandstalige canon, 

de tweede naar die van de wereldliteratuur. 

De canon is maar een klein deelaspect van het medialandschap; het aanbod aan literatuur, 

film en andere verhaalvormen is overweldigend: analoog, digitaal, audiovisueel en gedrukt. 

Daarom  vroegen  we  de  respondenten  in  vraag  8  of  er  met  de  mainstreamcultuur 

kennisgemaakt wordt  in de klas. Als de  leerling  in staat  is zelf een werk te plaatsen  in het 

literatuur‐ of medialandschap, kan hij of zij het canondiscours waarschijnlijk beter plaatsen. 
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Het debat over de  klassiekers doortrekken  tot  in de  klas  lijkt me  interessant, omdat het 

debat veel meer inzicht verschaft in de werking van het literaire veld (Bourdieu 1992 : 171‐

177) dan het lezen van de klassiekers zelf. 

In vragen 28 en 29 kaarten we vervolgens hetzelfde probleem aan als  in vraag 7, namelijk 

het  doorgeven  van  kennis  over  de  canon.  In  die  twee  vragen  gaat  het  echter  over  de 

persoonlijke  voorkeur  van  de  student  of  leraar,  terwijl  het  in  vraag  7  om  de 

onderwijspraktijk ging.  In vraag 28 polsen we naar de  interesse van de respondenten voor 

de Nederlandstalige canon, vraag 29 gaat over de internationale klassiekers.  

Daarnaast  wilden  we  ook  weten  of  die  mogelijke  interesse  voor  de  canon  evenredig 

verdeeld  is  over  alle  tijdsperiodes,  dan  wel  of  er  onderscheid  gemaakt  wordt  tussen 

literatuur uit de  laatste eeuw en de werken die daarvoor  verschenen. Dit gaan we na  in 

vraag 30. In vraag 31 ten slotte, polsen we naar de belangstelling voor werken die de laatste 

vijf jaar verschenen. Die werken kunnen onmogelijk al tot de canon gerekend worden, maar 

het werpt een licht op hoe belangrijk leraars het vinden bij te blijven met de nieuwe literaire 

werken die verschijnen.  

Vraag 7: Stelling: ik ben (leerlingen komen) door de lessen literatuur in het secundair onderwijs 
voldoende in aanraking gekomen (-) met "de klassiekers". 

> die oorspronkelijk in het Nederlands geschreven werden.

(studenten) 

abs. nt. akkoord nt. akkoord neutraal akkoord hlml akkrd.

3 9 24 15 5 56

5,357% 16,071% 42,857% 26,786% 8,929%

(leraars in functie)  

helem. nt. akk. niet akkoord akkoord helem. akkrd term onbknd. 

0 3 5 5 2 15

,00% 20,00% 33,333% 33,333% 13,333%

> die oorspronkelijk in een andere taal geschreven werden.

(studenten) 

abs. nt. akkoord nt. akkoord neutraal akkoord hlml akkrd. 

7 19 14 13 2 55

12,727% 34,545% 25,455% 23,636% 3,636%

(leraars in functie)     

helem. nt. akk. niet akkoord akkoord helem. akkrd term onbknd.

0 6 5 1 1 13

,00% 46,154% 38,462% 7,692% 7,692%
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De clichés worden in deze rondvraag niet bevestigd, de studenten lijken geen canontrauma 

overgehouden te hebben aan het literatuuronderwijs. Drieënveertig procent van hen heeft 

geen uitgesproken mening over het onderwerp, 27 procent vindt dat hij of zij voldoende in 

aanraking  kwam met  de  Nederlandstalige  canon  en  9  procent  koos  hier  voor  helemaal 

akkoord.  Eenentwintig  procent  vindt  zelfs  dat  ze  te  weinig  in  aanraking  kwamen  met 

klassiekers  van  eigen  bodem,  en  een  vierde  van  hen  vindt  de  kennismaking  absoluut 

onvoldoende.                            

Als we naar de internationale canon kijken, zijn er lichte verschuivingen die in de lijn liggen 

van wat we in paragraaf 4.5 besloten. Daar beweerde 35 procent van de studenten dat er te 

veel aandacht uitging naar oorspronkelijk Nederlandstalige literatuur. Hier vindt 48 procent 

dat  er  te  weinig  omgekeken  wordt  naar  klassiekers  die  in  een  andere  taal  dan  het 

Nederlands geschreven werden, tegenover 30 procent die vindt dat dit wél het geval is. De 

bevraagde  studenten pleiten dus  globaal  gezien  voor meer  aandacht  voor oorspronkelijk 

anderstalige werken in het literatuuronderwijs. 

De  actieve  leraars  zijn meer  overtuigd  van  de  vertrouwdheid met  de  canon.  Zesenzestig 

procent  van  hen  vindt  dat  de  leerlingen  voldoende  in  aanraking  komen  met  de 

Nederlandstalige  canon,  de  helft  daarvan  is  helemaal  akkoord.  De  wereldliteratuur 

daarentegen krijgt ook volgens hen te weinig aandacht; 46 procent gaat niet akkoord met 

de gegeven stelling. Ook dit  ligt  in de  lijn van de antwoorden op vraag 4, daar vond geen 

enkele  leraar  dat  er  te  veel  aandacht  geschonken  werd  aan  vertaalde  internationale 

literatuur. 
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Als  het  op  mainstreamcultuur  aankomt,  zijn  de  meningen  echter  behoorlijk  verdeeld. 

Grofweg vinden de studenten dat ze hier niet voldoende mee  in aanraking kwamen.  Ik wil 

hier  wel  benadrukken  dat  de  vraag  vergezeld  ging  van  de  satelliet  “door  de  lessen 

literatuur”.  Er  bestaat  weinig  twijfel  over  dat  iemand  die  enigszins  de  media  volgt 

onvoldoende in aanraking zou komen met mainstreamcultuur.  

De leraars daarentegen zijn onbeslist over het contact met die populaire cultuur binnen de 

lessen. 47 procent van hen oordeelt dat dit contact voldoende  is, maar meer dan de helft 

van die groep is daar absoluut van overtuigd. Er is dus nog zeker ruimte om de canon en de 

klassiekers te situeren in een breder literatuur‐ en medialandschap. De hamvraag is echter 

of  leraars en  studenten meer  contact met de mainstreamcultuur willen binnen de  lessen 

literatuur. Het  is niet omdat ze aangeven er onvoldoende mee  in aanraking komen dat ze 

het aandeel populaire cultuur automatisch willen verhogen in het onderwijs.  

Vraag 28: Vindt u het belangrijk om leerlingen de kennis van 'de Nederlandstalige canon' door te 
geven? 

(studenten) 

abs. onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.  

0 2 10 28 15 55

,00% 3,636% 18,182% 50,909% 27,273% 

(leraars in functie) 

helem. nt. akk. niet akkoord akkoord hlm. Akkrd. term onbknd. 

0 3 5 6 0 14

,00% 21,429% 35,714% 42,857% ,00% 

 

 

Vraag 8: Stelling: ik ben (de leerlingen komen) door de lessen literatuur in het secundair onderwijs 
voldoende in aanraking gekomen (-) met "de populaire cultuur" (mainstreamcultuur zoals 
stationsromannetjes, tijdschriften, "populaire" films, ..) 

(studenten) 
abs. nt. 
akkoord nt. akkoord neutraal akkoord hlml akkrd.

8 16 17 12 3 56

14,286% 28,571% 30,357% 21,429% 5,357%

(leraars in functie)  

helem. nt. akk. niet akkoord akkoord helem. akkrd term onbknd

1 6 3 4 1 15

6,667% 40,00% 20,00% 26,667% 6,667%
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Er bestaat duidelijk een  grote  interesse  voor de  canon,  zowel bij de  studenten  als bij de 

leraars. Achtenzeventig procent van die eersten vindt de canon belangrijk, een derde van 

hen  kruiste absoluut belangrijk  aan. Bij de  actieve  leraars  ligt dat  aantal ongeveer  gelijk. 

Negenenzeventig  procent  hecht  belang  aan  de  canon  en  43  procent  koos  voor  absoluut 

belangrijk.  Of de respondenten dan ook vinden dat er meer tijd moet uitgetrokken worden 

voor de canon, konden we eerder afleiden uit de antwoorden op vraag 7. We vroegen of de 

leerlingen voldoende in aanraking komen met  de klassiekers. Daar antwoordden 36 procent 

van  de  studenten  en  66  procent  van  de  leraars  positief  op. De  leerkrachten  zijn  dus  de 

mening  toegedaan  dat  de  canon  heel  belangrijk  is,  maar  dat  er  tegenwoordig  genoeg 

aandacht  aan  besteed  wordt,  terwijl  de  studenten  er  liefst  wat meer  tijd  voor  zouden 

uittrekken.  

Vraag 29: Vindt u het belangrijk om leerlingen de kennis van 'de internationale canon / de 
wereldliteratuur' door te geven? 

(studenten) 

abs. onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

0 0 4 27 24 55

,00% ,00% 7,273% 49,091% 43,636% 

(leraars in functie) 

helem. nt. akk. niet akkoord akkoord helem. akkrd term onbknd. 

0 2 6 6 0 14

,00% 14,286% 42,857% 42,857% ,00% 

 

De internationale canon wordt nog wat belangrijker geacht dan die van ons taalgebied. Van 

de ondervraagde studenten vindt maar liefst 93 procent dit belangrijk. Bij de leraars bestaat 

er ook heel wat interesse, 86 procent hecht hier belang aan. In vraag 7, waar ik zonet naar 

verwees,  werd  ook  gepolst  naar  het  aandeel  van  de  internationale  klassiekers  in  het 

onderwijs, en zowel studenten (28 procent) als leraars (47 procent) vinden dit te klein.  

 

 

 



| 69 
 

Vraag 30: (Aanvullend bij vraag 28 & 29) Maakt u daarbij een onderscheid tussen oudere werken 
(vóór 1900) en recentere werken (na 1900) 

(studenten) 

helemaal niet niet echt neutraal eerder wel absoluut

4 4 15 22 10 55

7,273% 7,273% 27,273% 40,00% 18,182% 

(leraars in functie) 

helem. nt. akk. niet akkoord akkoord helem. akkrd term onbknd.

1 3 3 6 1 14

7,143% 21,429% 21,429% 42,857% 7,143%

 

We gingen vervolgens ook na of die mening over de  canon  zowel voor bejaarde als voor 

meer  recente  literatuur geldt. De meeste studenten  (58 procent) maken een onderscheid 

tussen oudere  (van voor 1900) en nieuwere werken. Bij de  leraars  ligt dit aantal nog wat 

hoger, 64 procent geeft aan er een andere aanpak op na  te houden wat oudere werken 

betreft.  

Ik haalde  in hoofdstuk 1  reeds het onderzoek  van  Segers naar de  leeslijsten  in de derde 

graad ASO aan  (Segers 2008).  Interessant  is dat hij zijn studie koppelde aan een enquête, 

die deels overlapt met onze vragenlijsten. Ook Segers gaat na uit welk tijdvak de leerlingen 

zeker een boek gelezen moeten hebben volgens de leerkrachten. Slechts een vierde van de 

leraars  legt verplicht een periode op waaruit de  lectuur komen moet. Opvallend  is dat die 

groep de recentste werken het belangrijkste vindt, en de belangstelling gradueel afneemt 

naar oudere periodes toe. 

  Periode 2001 – 2008 :  26% 
Periode 1984 – 2000 :  20,7% 
Periode 1951 – 1980 :  14,8% 
Periode 1900 – 1950 :  8,9% 
Periode voor 1900 :    6,5% 

 
                (Segers 2008 : 50) 

 

De vraagstelling is bij Segers dus specifieker en toegepast op de leeslijst; de resultaten 

komen echter overeen met de antwoorden van onze respondenten. Er wordt duidelijk een 

onderscheid gemaakt tussen recentere en wat oudere literatuur, en de voorkeur gaat 

duidelijk uit naar de recentst verschenen werken. 
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Vraag 31: Vindt u het belangrijk om ook heel recente literatuur te behandelen (de laatste 5 jaar 
verschenen )? 

(studenten) 

abs. onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

0 3 9 29 14 55

,00% 5,455% 16,364% 52,727% 25,455% 

(leraars in functie) 

helem. nt. akk. niet akkoord akkoord helem. akkrd term onbknd. 

0 1 3 10 0 14

,00% 7,143% 21,429% 71,429% ,00% 

 

Tot slot vroegen we studenten en leraars ook naar hun mening over heel recente literatuur 

(werken  die  de  laatste  5  jaar  gepubliceerd  werden).  Negenenzeventig  procent  van  de 

studenten vindt het belangrijk die te behandelen, een derde daarvan meent dat dit absoluut 

belangrijk  is. Bij de  leraars  ligt dit nog een pak hoger, 92 procent vindt dit belangrijk, en 

maar  liefst 77 procent daarvan gaf aan dit absoluut belangrijk te vinden. Zowel studenten 

als  leraars vinden het dus belangrijk kort op de bal te spelen, op de hoogte te blijven van 

nieuwe werken die gepubliceerd worden, en deze kennis door te geven. Dit bleek ook uit 

hun persoonlijke  literatuurinteresse, de meeste opgegeven boeken bij vraag 26 werden de 

laatste vijf jaar gepubliceerd (cf. paragraaf 4.15). 
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4.7. SOORTEN TEKSTORDENING 

 

 

In  cluster 6 heb  ik  vier  vragen ondergebracht die    verband houden met de  verschillende 

manieren van tekstordening. Centraal staat de vraag of de respondenten liefst werken met 

een  breed  overzicht  van  het  literatuurlandschap,  dan wel  of  ze  een  selectie  van  teksten 

verkiezen die vervolgens grondig uitgediept worden. Dit lijkt mij één van de cruciale vragen 

in  het  literatuuronderwijs,  die  afhangt  van  de  regerende  didactische  opvattingen. Als  de 

nadruk ligt op bijvoorbeeld structuuranalyse, lijkt het voor de hand liggend dat men ervoor 

zal  kiezen  om  enkele  teksten  tot  op  het  bot  te  ontleden.  Normaal  gezien  is  ons 

literatuuronderwijs momenteel toegespitst op leesplezier en de individuele leeservaring (cf. 

hoofdstuk 2).  In de  lijn van de verwachtingen  ligt dan ook dat de nadruk gelegd wordt op 

het  voorschotelen  van een breed palet  aan  literaire werken.  Zo  kan de  leerling  van  alles 

proeven, en zelf beslissen wat haar of hem het meeste ligt.  

Vraag 11: Werd u geconfronteerd (confronteert u de leerlingen) met een breed overzicht van werken 
en een korte bespreking ervan, of ging de leraar (gaat u) diep in op bepaalde werken zonder het 
literatuurlandschap te schetsen? 

(studenten) 

Breed overzicht 9 16,10%

Diepteanalyse 13 23,20%

Combinatie 32 57,10%

Anders 2 3,60%
  
(leraars in functie)  

Breed overzicht 2 13,00%

Diepteanalyse 5 33,00%

Combinatie 7 47,00%

Anders 1 7,00%

 

Uit de  resultaten blijkt dat de meeste  studenten  (57 procent)  te maken hadden met een 

combinatie van een breed overzicht van de  literatuurgeschiedenis met een diepteanalyse 

van  bepaalde  teksten.  Daarnaast  blijkt  toch  nog  23  procent  alleen  maar  in  aanraking 

gekomen te zijn met een doorgedreven bespreking van enkele teksten. Het is niet duidelijk 

of het hier gaat om een grondige behandeling van de tekst zelf of van de  inhoud, maar  in 
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beide  gevallen  strookt  die  werkwijze  niet  echt  meer  met  de  huidige  opvattingen  over 

literatuuronderwijs.  Een  reden  hiervoor  kan  zijn  dat  leraars  verkiezen  de  technieken  te 

blijven hanteren die ze goed beheersen en die hen een houvast bieden  (Witte 2008). Het 

percentage studenten ten slotte dat enkel in aanraking kwam met een breed overzicht van 

werken is kleiner en bedraagt 16 procent. 

Alhoewel  het  om  hetzelfde  onderwijs  gaat,  op  ongeveer  hetzelfde  moment,  liggen  de 

resultaten  bij de  leraars  toch  een  stuk  anders. De  combinatie  van  overzicht  en  grondige 

uitwerking  is ook hier het populairst  (met 47 procent), maar de diepteanalyse scoort nog 

een  stuk beter dan bij de  studenten  (33 procent),  terwijl het breed overzicht  ietsje  lager 

scoort  (13%). Deze verschillen zijn waarschijnlijk  te wijten aan een discrepantie  tussen de 

theoretische visie van een leraar, en hoe de omzetting daarvan in de praktijk ervaren wordt 

door de leerlingen.  

Vragen 10 en 17 zijn bijna volledig gelijklopend, en lijken dan ook redundant. Beide vragen 

gaan  na welke  soorten  van  tekstordening  de  respondenten  verkiezen,  en  geven  hen  de 

keuze  uit  dezelfde mogelijkheden. De  reden waarom  deze  vragen  alle  twee  opgenomen 

werden, is tweeledig. Ten eerste is er een nuanceverschil. Vraag 10 peilt bij studenten naar 

het  onderwijs  zoals  zij  het  ondervonden,  vraag  17  naar  hoe  ze  het  zelf  zouden  willen 

organiseren. Het leek ons interessant na te gaan in hoeverre die twee van elkaar verschillen; 

zeker  na  de  analyse  van  de  resultaten  van  cluster  3,  waar  blijkt  dat  de  studenten  het 

literatuuronderwijs anders willen aanpakken dan hun  lesgevers. Ten tweede  is er een fout 

in de bevraging geslopen; voor de leraars zijn vragen 10 en 17 ongeveer hetzelfde. In vraag 

10  luidt de vraagstelling:  “In welke mate wordt belang gehecht aan de volgende  soorten 

van  tekstordening?”,  In  vraag  17 werd  dat:  “Hoe  belangrijk  vindt  u  de  volgende  soorten 

tekstordening bij het aanbieden van teksten?”. Het verschil  ligt dus  in het gebruik van het 

werkwoord. In vraag 10 wordt de vraag passief gesteld met een generaliserende betekenis 

als gevolg, vraagt 17 daarentegen gebruikt een actieve vorm en peilt zo naar de individuele 

mening van de respondent. Dit lag ook in onze bedoeling; nagaan in hoeverre de geldende 

norm in het literatuuronderwijs verschilt van de individuele opinie.  
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Door een fout zijn beide vragen echter niet net na elkaar in de enquête beland, maar zitten 

er nog zes andere vragen tussen. Om dit tijdsverschil tussen het beantwoorden van de twee 

vragen  te  compenseren,  had  de  vraagstelling  veel  explicieter  moeten  zijn.  Ik  zal  beide 

vragen dus niet tegen elkaar opwegen, maar enkel de antwoorden op vraag 17 gebruiken 

om conclusies uit te trekken. Vraag 10 kan nu immers zowel persoonlijk als veralgemenend 

opgevat worden, wat op zijn beurt tot feite resultaten zou kunnen leiden. 

Vraag 10: In welke mate werd (wordt) belang gehecht aan de volgende soorten van 
tekstordening? 
> chronologisch     
(studenten)  

abs. onblngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.

4 6 10 27 9 56

7,143% 10,714% 17,857% 48,214% 16,071%

(leraars in functie) 

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 6 6 2 1 15

,00% 40,00% 40,00% 13,333% 6,667%  

 

> thematisch 

(studenten) 

abs. onblngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.

3 15 16 16 6 56

5,357% 26,786% 28,571% 28,571% 10,714%

(leraars in functie) 

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

1 3 8 2 1 14

7,143% 21,429% 57,143% 14,286% 7,143%

 

> per genre 

(studenten) 

abs. onblngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.

2 4 17 25 8 56

3,571% 7,143% 30,357% 44,643% 14,286%

(leraars in functie) 

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

0 5 7 2 1 15

,00% 33,333% 46,667% 13,333% 6,667%

  

> losse teksten 

(studenten) 

abs. onblngrk. 
onbelangrijk 
neutraal belangrijk abs. belngrk.

6 12 20 16 2 56

10,714% 21,429% 35,714% 28,571% 3,571%
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(leraars in functie) 

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

2 3 5 2 3 13

15,385% 23,077% 38,462% 15,385% 23,077%

 

Vraag 17: Hoe belangrijk vindt u de volgende soorten tekstordening bij het aanbieden van 
teksten? 

> chronologisch  
(studenten)  

abs. onblngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.

3 2 10 31 10 56

5,357% 3,571% 17,857% 55,357% 17,857%  

(leraars in functie)  

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

0 4 6 4 0 14

,00% 28,571% 42,857% 28,571% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  14,800% 36,100% 39,300% 122

   

> thematisch  

(studenten)  

abs. onblngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.

2 6 16 19 13 56

3,571% 10,714% 28,571% 33,929% 23,214%

(leraars in functie)  

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

3 3 7 1 0 14

21,429% 21,429% 50,00% 7,143% ,00%  

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  13,100% 44,300% 36,100% 122

   

> per genre  

(studenten)     

abs. onblngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.

0 1 9 33 13 56

,00% 1,786% 16,071% 58,929% 23,214%  

(leraars in functie)  

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 3 9 2 0 14

,00% 21,429% 64,286% 14,286% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  25,400% 31,100% 32,00% 122

      

> losse teksten  
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(studenten)     

abs. onblngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.

14 15 18 7 2 56

25,00% 26,786% 32,143% 12,500% 3,571%  

(leraars in functie)  

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

3 4 5 0 2 14

21,429% 28,571% 35,714% ,00% 14,286%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  34,400% 25,400% 14,800% 122

 

De  hoofddoelstelling  van  deze  vraag was  nagaan  in  hoeverre  bepaalde  tekstsoorten  de 

voorkeur genieten. Als we de resultaten van de drie doelgroepen naast elkaar leggen, blijkt 

dat ze het slechts over één zaak eens zijn. Namelijk dat de behandeling van losse teksten de 

laagste  prioriteit  krijgt.  Bij  zowel  studenten,  actieve  leraars  als  hun  collega’s  uit  1987 

behaalt  losse  teksten een onvoldoende  (respectievelijk 17, 35   en 40 procent). De huidige 

generatie leraars en studenten hecht het meeste belang aan een ordening per genre (82 en 

78 procent), terwijl de generatie van ’88 een thematische ordening verkiest. Tachtig procent 

van hen  vindt deze werkwijze belangrijk,  als we de waarden  voor belangrijk en absoluut 

belangrijk samentellen.  

Een chronologische (73 procent) en thematische ordening (71 procent),   gevolgd door een 

rangschikking per genre (74 procent) zijn de belangrijkste methodes voor tekstordening als 

we  het  gemiddelde  nemen  van  de  samengetelde  waarden  voor  ‘belangrijk’  bij  de  drie 

doelgroepen.  Enkel  losse  teksten wordt,  zoals  reeds  aangehaald,  door  iedereen  als  een 

onbelangrijke methode voor tekstordening aanzien.   

Als  laatste  spitsen we ons even  toe op wat  studenten  zouden willen veranderen aan het 

literatuuronderwijs dat ze genoten. Daartoe vergelijken we de resultaten van vraag 10  (In 

welke mate werd belang gehecht aan de volgende manieren van tekstordening) en vraag 17 

(Hoe belangrijk vindt u de volgende soorten  tekstordening bij het aanbieden van  teksten). 

Uit de  rondvraag blijkt dat de meesten  geconfronteerd werden met een  systeem waarin 

chronologische  tekstordening  prominent  aanwezig  was.  Vierenzestig  procent  van  de 

ondervraagden  geeft  aan  dat  dit  belangrijk  of  absoluut  belangrijk  geacht  werd.  Deze 
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methode  wordt  op  de  voet  gevolgd  (59  procent)  door  een  benadering  per  genre.  Een 

thematische aanpak  (40 procent) of het aanbieden van  losse teksten  (33 procent) werden 

als minder belangrijk ondervonden tijdens de lessen Nederlands.  

Mochten  de  studenten  het  zelf  voor  het  zeggen  hebben,  dan  kozen  ze  eerder  voor  een 

aanpak per genre (78%) , gevolgd door een chronologische manier van werken (73%). Ook 

de  thematische aanpak scoort beter dan bij de actieve  leraars  (57%), alleen  losse  teksten 

doen het een stuk slechter (17%). 

In vraag 21 ten slotte wordt nagegaan of de visie van de respondenten omtrent teksten en 

tekstordening  ook weerspiegeld wordt  in  het  tekstboek  dat  ze  gebruiken.  De  studenten 

kregen wederom  een  hypothetische  variant  van  de  vraag  voorgeschoteld; welk  leerboek 

zouden  ze  willen  gebruiken?  De  nuance  tussen  de  twee  vragen,  gebruiken  en  willen 

gebruiken, is niet zonder betekenis. In de enquête van 1987 werden namelijk beide vragen 

gesteld  aan  de  toenmalige  leraars.  Uit  de  resultaten  blijkt  dat  er  behoorlijke  variaties 

optreden,  gemiddeld  zo’n  5%.  Dit  is  te  verklaren  doordat  binnen  een  school  vaak met 

hetzelfde leerboek gewerkt wordt, en er compromissen gemaakt worden. Wij  verkozen niet 

beide vragen  te stellen om de  rondvraag binnen de perken  te houden. Daarnaast kunnen 

we ook afleiden uit de andere vragen in de cluster in welke mate de ideale methode afwijkt 

van het gekozen leerboek in de praktijk.  

 

 

 

 

 

 

 



| 77 
 

Vraag 21: Welk soort leerboek zou u het liefst gebruiken (gebruikt u) voor literatuuronderwijs? 

 stud.: aant. Stud.: % Lrs: aant. Lrs.: % ‘87: %

Beknopt overzicht van de 

literatuurgeschiedenis met teksten en 

vragen 

22 39,3% (1) 1 7,1% (6) 13,9% 

(4) 

Ik werk het liefst zonder leerboek 9 16,1% (3) 4 28,6% (2) 29,5% 

(2) 

Beknopt overzicht van de 

literatuurgeschiedenis zonder teksten 

3 5,4% (5) 0 0,0% (7) 0,8% 

(8) 

Beknopt overzicht van de 

literatuurgeschiedenis met teksten 

14 25,0% (2) 2 14,3% (4) 5,7 (6) 

tekstboek 2 3,6% (6) 1 8,2% (5) 8,2% 

Algemeen leerboek Nederlands met 

literatuur als onderdeel 

4 7,1% (4) 6 42,9% (1) 31,2% 

(1) 

Tekstboek met vragen 1 1,8% (7) 3 18,1% (3) 18,1% 

Een ander leerboek / andere methode 1 1,8% (8) 0 0,0% (8) 4,9% 

 totalen 56   14    

 

In de resultaten valt er een opmerkelijke parallellie op te merken tussen de mening van de 

huidige actieve  leraars en die van  leraars uit 1987. Beide groepen verkiezen dezelfde  top 

drie van leerboeken (na de percentages wordt tussen haakjes de volgorde van de resultaten 

aangegeven). Alle  twee  de  generaties  leraars  gebruiken  blijkbaar  al  dertig  jaar  liefst  een 

algemeen  leerboek  Nederlands  met  literatuur  als  onderdeel,  met  opvallend  gelijke 

percentages gevolgd door werken zonder leerboek en een tekstboek met vragen. 

De  studenten  daarentegen  zouden  het  liefst werken met  een  beknopt  overzicht  van  de 

literatuurgeschiedenis met teksten en vragen (39 procent). Deze optie komt maar op plaats 

vier  in  de  enquête  van  1987  en  op  de  zesde  plaats  bij  de  actieve  leraars.  Als  tweede 

verkiezen ze hetzelfde beknopte overzicht van de  literatuurgeschiedenis, maar dan zonder 

vragen (25 procent). Op de derde plaats komt werken zonder leerboek. 

Als we dit nu gaan vergelijken met de antwoorden op de andere vragen in deze cluster zien 

we  een  soort  patroon  ontstaan.  De  studenten  kiezen  telkens  een  overzicht  van  de 

literatuurgeschiedenis,  al  dan  niet  gecombineerd  met  een  diepteanalyse  van  bepaalde 
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teksten. Het handboek van hun voorkeur, namelijk een  literatuurgeschiedenis met teksten 

en vragen, sluit daar het nauwst bij aan. 

De huidige generatie  leraars verkiest ook een combinatie van overzicht en diepteanalyse, 

maar legt eerder de nadruk op dit laatste. Deze lijn wordt ook doorgetrokken in het gebruik 

van het handboek. Boeken die  (enkel) een overzicht  geven  van de  literatuurgeschiedenis 

worden  niet  hoog  gequoteerd.  De  keuze  voor  een  algemeen  leerboek  Nederlands  met 

literatuur als onderhoofdstuk 1s waarschijnlijk praktisch de handigste oplossing. Binnen die 

groep van algemene  leerboeken kan er dan nog een keuze gemaakt worden uit methodes 

die de teksten chronologisch rangschikken, of ze per genre of thema ordenen.    
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4.8. OPMERKINGEN VAN STUDENTEN OVER HET LITERATUURONDERWIJS 

 

 

Cluster zeven bestaat maar uit één enkele vraag, het gaat om een open vraag. Die sluit het 

deel  af  waarin  de  leerlingen  gepolst  werden  naar  hun  ervaringen  met  het 

literatuuronderwijs zoals zij het onderwezen kregen in het secundair onderwijs. De vraag is 

heel erg ruim, de respondenten werd gevraagd “tekortkomingen” te signaleren in de lessen 

literatuur. Het stond hen dus vrij om de inhoud van vorige vragen te becommentariëren, of 

zaken  aan  te  halen  die  niet  vermeld  werden.  De  vraagstelling  was  vrijblijvend,  toch 

antwoordden 37 van de 58 studenten uitgebreid. In dit hoofdstuk geef ik een overzicht van 

de verschillende tendensen die uit de antwoorden naar voren komen, de volledige lijst met 

antwoorden vindt u in Bijlage II. 

Vraag 12: Vindt u dat er tekortkomingen zijn aan de lessen literatuur zoals u die kreeg in 
het secundair onderwijs ? (vraag niet gesteld aan leraars in functie) 

 
De  studenten  verwoorden  hier  in  grote  lijnen  wat  ze  reeds  aangaven  in  de  vorige  11 

multiplechoicevragen. Globaal gezien  zijn er ongeveer vier verschillende opmerkingen die 

telkens terugkomen. 

Ten eerste vinden veel studenten dat het onderwijs zich richt op een te klein aantal werken. 

De leraars spitsen zich te vaak toe op een bepaald boek en de inhoud ervan. Veel studenten 

missen  een  korte  uitleg  bij  de  tijdsgeest  waarin  het  boek  ontstond,  de  socioculturele 

context en de tijdsgenoten van de auteurs. Ze zouden liever een breder overzicht aangereikt 

krijgen van wat er bestaat aan  literatuur, voornamelijk  in Vlaanderen. Daarnaast geven de 

respondenten  ook  aan  dat  de  receptie  van  het  werk,  secundaire  bronnen,  de 

literatuurkritiek   en mogelijke adaptaties  in het  toneel of de  film niet voldoende aan bod 

komen. Sommigen pleiten ook voor een leeslijst op basis van zo’n breder panorama. Op die 

manier kunnen  leerlingen uitkiezen welke auteur of  literatuur hen het meest  ligt, en  zich 

met interesse verdiepen in die werken.  

Deze opmerkingen verbazen niet na de analyse van de resultaten van cluster 6 (cf. paragraaf 

4.7). Daar  gaf  een  deel  van  de  leerlingen  (23  procent)  ook  al  aan  dat  ze  enkel met  een 
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diepteanalyse  van  een beperkt  aantal  teksten  geconfronteerd worden.  Indien  ze de  vrije 

keuze hadden uit een aantal handboeken, gaat hun voorkeur uitdrukkelijk (69 procent) uit 

naar een leerboek dat een beknopt overzicht van de literatuurgeschiedenis weergeeft. 

Ten  tweede  geven  de  studenten  aan  dat  er  veel  te  weinig  literatuur  behandeld  wordt 

tijdens  de  lessen  Frans,  Engels  en  Duits.  De  nadruk  ligt  volgens  hen  voornamelijk  op 

taalverwerving. Literatuur en lezen worden stiefmoederlijk behandeld en een overzicht van 

de  literatuurgeschiedenis  komt  zo  goed  als  nergens  aan  bod. Ook  zijn  de  studenten  de 

mening  toegedaan  dat  er  veel  te  weinig  gecommuniceerd  wordt  tussen  de  leraars 

onderling.  Vakoverschrijdend  overleg  tussen  de  leraar  Nederlands  en  zijn  collega’s  die 

vreemde talen onderwijzen, zou het literatuuronderwijs ten goede komen. 

Deze opmerkingen over het onderwijs in het Engels, Frans en Duits moeten wel in verband 

gebracht worden met de doelgroep van de rondvraag. Het gaat hier over studenten talen, 

waarvan  de  meerderheid  (55  procent;  cf.  cluster  1)  een  talencombinatie  studeert  of 

studeerde die één van die drie talen bevat.   Het  lijkt me voor de hand  liggend dat zij door 

hun opleiding in contact kwamen met een groot deel van de literatuur uit één of meerdere 

van die taalgebieden. Daardoor zijn deze studenten waarschijnlijk  iets alerter en kritischer 

als het op  ‘hun’  literatuur aankomt. Dat neemt uiteraard niet weg dat die kritiek gegrond 

kan zijn. 

Als derde grote kritiekpunt komt uit de opmerkingen naar voor dat er te weinig  literatuur 

behandeld wordt uit de tweede helft van de twintigste eeuw. De leraars zouden zich te veel 

toespitsen  op  de  oudere  klassiekers,  waardoor  er  geen  ruimte  overblijft  om  de 

hedendaagse  literatuur aan te pakken. Deze kritiek is ietwat eigenaardig, omdat slechts 36 

procent van de studenten in paragraaf 4.6 aangaf voldoende in contact gekomen te zijn met 

de Nederlandstalige  klassiekers. Dit  verschil  valt eventueel  te  verklaren door het  verschil 

tussen  de  kwantitatieve  en  de  kwalitatieve  vraag.  Niet  iedere  student  heeft  namelijk 

bedenkingen ingevuld, waardoor de opmerkingen van enkelingen een verkeerd totaalbeeld 

kunnen  schetsen. Daarnaast werd ook gevraagd om  tekortkomingen aan  te wijzen;  zaken 

waar de studenten tevreden over zijn, worden dus niet vermeld.   
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Ten  slotte  blijkt  uit  deze  open  vraag  dat  er  te  weinig  structuur  zit  in  de  lessen 

literatuuronderwijs. Of althans, een structuur die niet duidelijk genoeg aan de oppervlakte 

komt in de klas. Uit de opmerkingen komt naar voren dat sommige studenten vinden dat de 

leraar niet duidelijk maakt op welke manier hij te werk zal gaan. Het  is des te stimulerend 

en  overzichtelijk  als  de  leraar  duidelijk  aangeeft wat  hij  zal  behandelen, waarom  hij  dat 

doet,  en  hoe  de  verschillende  onderdelen met  elkaar  verband  houden.  Sommige  leraars 

houden een duidelijke  structuur  in het achterhoofd bij het geven van  literatuuronderwijs 

maar veruitwendigen die niet, waardoor het soms lijkt alsof willekeurig teksten en auteurs 

aan bod komen. 
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4.9. DE FINALITEIT VAN HET LITERATUURONDERWIJS 

 

 

In vragen 9 en 14 wordt nagegaan waarop de nadruk ligt in het literatuuronderwijs volgens 

de huidige en vorige generatie leraars en de studenten. Dit is een heel algemene vraag, en 

ze impliceert dat de respondent in een lijst aanduidt in welke mate een item voor hem een 

doel  is  van  literatuur(onderwijs).  Er  wordt  dus  gepeild  naar  enerzijds  de  functie  en 

anderzijds de  legitimatie van dat onderwijs. Het  leek ons  interessant om na te gaan of de 

theoretische  verschuiving  van  objectieve  bestaansgronden  voor  het  literatuuronderwijs 

naar  subjectieve  beleving  ook  in  de  praktijk  merkbaar  is.  Iedere  leraar  blijft  immers 

waarschijnlijk wel één of meerdere bijzondere drijfveren hebben om  literatuur vanuit een 

bepaald standpunt over te brengen. Daarnaast werd de vraag  in 1987 ook al gesteld en  is 

het interessant om de evolutie in kaart te brengen.  

De  meeste  van  de  antwoorden  kunnen  immers  in  verband  gebracht  worden  met  een 

bepaalde discussie rond het  literatuuronderwijs. Zo zal  iemand die resoluut kiest voor het 

overbrengen van de canon  literair esthetische vorming of cultuuroverdracht waarschijnlijk 

een hoge waarde  toekennen. Zij die de mening  toegedaan  zijn dat  literatuur er  is om de 

taalvaardigheid  aan  te  scherpen,  vinden hun  gading bij algemene  taalvaardigheid.  Zij die 

literatuur een belangrijke plaats  toekennen  in het ontplooien  van het  individu binnen de 

maatschappij zijn individuele ontplooiing en maatschappelijke bewustwording waarschijnlijk 

meer  genegen.  De  respondenten  die  ten  slotte  vinden  dat  literatuur  er  eerder  is  om 

ontspanning te brengen, zullen leesplezier belangrijk een hoge score toekennen.  

De vragen zijn niet onderling exclusief, wat ervoor zorgt dat de antwoorden waarschijnlijk 

niet eenduidig zullen zijn. Iemand die literair esthetische vorming absoluut belangrijk vindt, 

kan  leesplezier  ook  een  topprioriteit  toekennen.  Ik  ben  geen  voorstander  van  die 

vraagstelling, maar we hebben ze niet veranderd, omdat het anders onmogelijk zou zijn nog 

te vergelijken met de resultaten uit 1987. 
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Uit de  resultaten van vraag 14 hoop  ik  twee  zaken  te kunnen bestuderen. Ten eerste de 

diachrone evolutie  tussen wat  leraars  in 1987 antwoordden, en wat hun huidige collega’s 

belangrijk  vinden. Daarbij  is  het  ook  interessant na  te  gaan  of de  resultaten  van  actieve 

leraars vandaag de dag nauwer aansluiten bij die van hun collega’s uit 1987 dan bij die van 

de studenten. Uit de resultaten van vorige vragen bleek immers dat het tijdsverschil van 20 

jaar gemakkelijker te overbruggen was dan de kloof leraar – student SLO. Ten tweede ga ik 

ook hier na waar de verschillen  liggen  tussen de visies van  studenten en hun voormalige 

leraars.  Aangezien  die  eersten  aangaven  het  literatuuronderwijs  anders  te  willen 

aanpakken, is het goed mogelijk dat ze andere doelstellingen formuleren. 

Tot slot dien ik hier nog te vermelden dat dezelfde fout in de vragenlijst sloop als in cluster 

6. Daar schoven twee vragen met een licht nuanceverschil van positie in de lijst, zodat hun 

betrouwbaarheid minimaal werd. Ook  hier  is dit het  geval met  vraag 9  (“waarop  ligt  de 

nadruk”)  en  vraag  14  (“waarop  vindt  u  dat  de  nadruk  gelegd moet  worden”),  daarom 

worden enkel de antwoorden op vraag 14 gebruikt in de analyse. 

Vraag 9: Waarop lag (ligt) de nadruk in de lessen literatuur in het secundair onderwijs? 

> cultuuroverdracht         

(studenten)     

abs. onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.
2 4 11 35 4 56

3,571% 7,143% 19,643% 62,500% 7,143%   

(leraars in functie)         

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  
0 0 9 6 0 15

,00% ,00% 60,00% 40,00% ,00%   

            

>literair esthetische vorming       

(studenten)    

abs. onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.
1 4 24 24 3 56

1,786% 7,143% 42,857% 42,857% 5,357%   

(leraars in functie)         

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  
0 2 8 5 0 15

,00% 13,333% 53,333% 33,333% ,00%   
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>leesplezier         

(studenten)     

abs. onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 
3 16 21 15 1 56

5,357% 28,571% 37,500% 26,786% 1,786%   

(leraars in functie)         

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  
0 2 2 10 1 15

,00% 13,333% 13,333% 66,667% 6,667%   

            

>individuele ontplooiing         

(studenten)     

abs. onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.
3 12 19 21 1 56

5,357% 21,429% 33,929% 37,500% 1,786%   

(leraars in functie)         

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  
0 1 7 7 0 15

,00% 6,667% 46,667% 46,667% ,00%   

          

>maatschappelijke bewustwording       

(studenten)    

abs. onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.
1 14 19 20 2 56

1,786% 25,00% 33,929% 35,714% 3,571%   

(leraars in functie)         

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  
0 2 8 5 0 15

,00% 13,333% 53,333% 33,333% ,00%   

            

>algemene taalvaardigheid       

(studenten)    

abs. onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk.
0 5 20 21 10 56

,00% 8,929% 35,714% 37,500% 17,857%   

(leraars in functie)         

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  
1 2 9 3 0 14

7,143% 14,286% 64,286% 21,429% ,00%   
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In Vraag 9 wordt ‐  parallel met vraag 10 in cluster 6 ‐ nagegaan waar leraars en leerlingen 

vinden dat de accenten gelegd worden in het hedendaagse literatuuronderwijs. Opvallend is 

dat de leraars aan alle factoren meer belang hechten dan de studenten.  De leraars vinden 

dat alle vermelde doelstellingen erg benadrukt worden. Na de waarden voor belangrijk en 

absoluut belangrijk op te tellen, bekomen we voor de leraars overal cijfers tussen 80 en 100 

procent. Bij de studenten liggen die percentages beduidend lager, namelijk tussen 29 en 70 

procent.  Zoals uit  voorgaande  resultaten  al bleek,  is het normaal dat  er  een  kloof  gaapt 

tussen de  ideële  vormgeving  van het onderwijs  en de perceptie  ervan  in de praktijk. De 

waarden liggen hier echter te ver uit elkaar om van een gewoon perceptieverschil te kunnen 

spreken.  Een  mogelijke  verklaring  voor  de  grote  verschillen  is  de  keuzemogelijkheid 

neutraal. Die was voor de leraars niet beschikbaar, waardoor zij steeds verplicht waren een 

uitgesproken  mening  te  geven;  de  optie  akkoord  wordt  dan  de  meest  neutrale 

antwoordmogelijkheid. 

Het grootste meningsverschil tussen leraars en toenmalige leerlingen vinden we terug bij de 

term  leesplezier. Tachtig procent van de  leraars vindt dat hierop de nadruk gelegd wordt, 

terwijl  slechts  29  procent  van  de  studenten  dit  zo  ervoer.    Er  dient wel  genuanceerd  te 

worden  dat  het  grootste  deel  van  de  studenten  (38%)  hier  geen  specifieke mening  over 

heeft en koos voor neutraal. Verder verwondert het verschil  tussen  leraars en  studenten 

niet echt, omdat  leesplezier een heel erg subjectief gegeven  is. Het  lijkt me dat  leesplezier 

voor de meeste leraars een belangrijke (neven)doelstelling is. Als lezen een echte opdracht 

is  en  de  leerling  zichzelf moet  dwingen  om  boeken  door  te worstelen,  vermoed  ik  dat 

andere doelstellingen ook minder of niet gehaald zullen worden. Vanuit het standpunt van 

de leerling is het dan weer begrijpelijk dat leesplezier zo laag scoort. Zelfs al levert de leraar 

een  aanzienlijke  inspanning  op  dat  vlak,  toch  komen  obligate  opdrachten,  taken  en 

literatuurlijsten  snel  over  als  slepende  verplichtingen  die  niet  als  ‘plezierig’  worden 

beschouwd.  

Andere doelstellingen die volgens de studenten onvoldoende benadrukt worden, zijn literair 

esthetische vorming (48 procent vindt dit belangrijk), individuele ontplooiing (40 procent) en 

maatschappelijke  bewustwording  (40  procent). Opvallend  is  dat  de  scores  die  de  leraars 
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toekenden  ook  hier mijlenver  verwijderd  liggen  van  wat  de  studenten  aankruisten.  De 

leraars bedeelden de drie  vermelde aspecten  respectievelijk  scores  toe  van 86, 94 en 86 

procent. Dat ook hier de keuzemogelijkheid neutraal een  rol  speelt, blijkt duidelijk uit de 

resultaten. Respectievelijk 43, 34 en 34 procent van de studenten kruiste dit antwoord aan. 

Indien hen die mogelijkheid niet geboden was, zouden de  resultaten deze van de actieve 

leraars waarschijnlijk beter benaderen.  

Vraag 14: Waarop vindt u dat de nadruk gelegd moet worden in het literatuuronderwijs 

> cultuuroverdracht     

(studenten)   

abs. onbelngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

0 3 5 31 17 56

,00% 5,357% 8,929% 55,357% 30,357%   

(leraars in functie)     

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

0 0 10 5 0 15

,00% ,00% 66,667% 33,333% ,00%   

(enquête 1987)         

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

    1,600% 26,200% 69,700% 122

        

> literaire esthetische vorming   

(studenten)    

abs. onbelngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

1 0 16 26 13 56

1,786% ,00% 28,571% 46,429% 23,214%   

(leraars in functie)     

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

0 2 8 5 0 15

,00% 13,333% 53,333% 33,333% ,00%   

(enquête 1987)         

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

    2,500% 40,200% 54,900% 122

        

> leesplezier           

(studenten)      

abs. onbelngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

0 0 8 24 24 56

,00% ,00% 14,286% 42,857% 42,857%   

(leraars in functie)     

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

,00% 1 5 9 0 15

,00% 6,667% 33,333% 60,00% ,00%   

(enquête 1987)     
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    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

    1,600% 9,800% 87,700% 122

        

> individuele ontplooiing     

(studenten)   

abs. onbelngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

0 2 8 26 20 56

,00% 3,571% 14,286% 46,429% 35,714%   

(leraars in functie)     

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

0 1 5 9 0 15

,00% 6,667% 33,333% 60,00% ,00%   

(enquête 1987)     

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

    2,500% 27,00% 68,900% 122

        

> maatschappelijke bewustwording   

(studenten)  

abs. Onbelngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

0 3 11 29 13 56

,00% 5,357% 19,643% 51,786% 23,214%   

(leraars in functie)         

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

0 1 9 5 0 15

,00% 6,667% 60,00% 33,333% ,00%   

(enquête 1987)     

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

    3,300% 34,400% 59,00% 122

        

> algemene taalvaardigheid   

(studenten)  

abs. onbelngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

1 4 15 24 12 56

1,786% 7,143% 26,786% 42,857% 21,429%   

(leraars in functie)         

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

0 3 9 3 0 15

,00% 20,00% 60,00% 20,00% ,00%   

(enquête 1987)     

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

    1,600% 35,200% 62,300% 122

 
Als  we  de  resultaten  van  de  leraars  uit  1987  bekijken,  valt  het  op  dat  bijna  alles  als 

belangrijk  aangeduid werd. De  resultaten  variëren  tussen  93  en  97 procent. Verklarende 

factor is ook hier waarschijnlijk de verschillende schaalverdeling. De leraars uit 1987 hadden 

slechts de keuze uit drie antwoordmogelijkheden, zijnde onbelangrijk, tamelijk belangrijk en 
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belangrijk.  Er  was  geen mogelijkheid  om  een  genuanceerd  antwoord  te  kiezen  aan  de 

onbelangrijk‐kant van de  schaal, waardoor bijna automatisch alle gematigde  stemmen bij 

tamelijk  belangrijk  terechtkomen.  En  aangezien  ik  daarenboven  nog  eens  alles  aan  de 

belangrijk‐kant van de schaal samentel om te kunnen vergelijken met de andere enquêtes, 

krijgen we een vervormd beeld. 

Het  is dus noodzakelijk de  samengetelde  cijfers  te nuanceren, en de verschillende  scores 

apart  te  behandelen. Meteen  valt  op  dat  de  leraars  uit  1987 wel  degelijk  uitgesproken 

voorkeuren hebben. Zo komt  leesplezier op de eerste plaats, 10% van de  leraars vindt dit 

tamelijk  belangrijk,  terwijl  maar  liefst  88%  dit  als  belangrijk  beschouwt.  Ook 

cultuuroverdracht en  individuele ontplooiing worden door respectievelijk 70 en 69 procent 

van  de  ondervraagden  in  1987  als  belangrijk  beschouwd.  Het  laagst  scoort  literair 

esthetische  vorming, maar  nog  steeds  55  procent  van  de  respondenten  koos  hier  voor 

belangrijk.   

Om  de  vergelijking  te  kunnen maken,  breek  ik  ook  even  de  resultaten  van  de  huidige 

generatie  leraars op. Die zijn minder uitgesproken, de  resultaten voor absoluut belangrijk 

liggen  20  tot  40%  lager dan die  van de  vergelijkbare  keuzemogelijkheid  belangrijk bij de 

leraars  van  1987.  Ook  hier  scoren  leesplezier  en  individuele  ontplooiing  hoog; 

cultuuroverdracht daarentegen wordt bij de nieuwe generatie niet zo hoog  in het vaandel 

gedragen,  en  algemene  taalvaardigheid moet  – wat  de  huidige  generatie  actieve  leraars 

betreft – zeker geen nadruk krijgen binnen het literatuuronderwijs.  

Het  is dus moeilijk om conclusies te trekken uit de antwoorden van de twee verschillende 

groepen actieve leraars, wegens de verschillende schaalverdelingen. Voorzichtig kan er wel 

gesteld worden dat de meeste doelstellingen een hele sterke aanhang genoten en genieten. 

Enkel algemene  taalvaardigheid  is geen prioriteit meer van de huidige  leraars binnen het 

literatuuronderwijs. Dit komt waarschijnlijk doordat dit een specifieke plaats heeft gekregen 

binnen het algemene taalonderwijs. 

Ten  tweede  was  de  finaliteit  van  deze  vraag  ook  nagaan  in  hoeverre  studenten  voor 

verandering  kiezen  op  het  vlak  van  doelstellingen  voor  het  literatuuronderwijs.  Uit  de 
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resultaten blijkt dat ze verrassend genoeg over de hele lijn ongeveer op dezelfde golflengte 

zitten als de  leraars. Zowel de actieve  leraars als de studenten hechten het meeste belang 

aan leesplezier, en voor beide groepen krijgt algemene taalvaardigheid de laagste prioriteit. 

De  andere  doelstellingen  liggen  daar  ergens  tussen,  en  worden  ongeveer  gelijk 

gewaardeerd door  leraars en  studenten. Dit komt grotendeels omdat  iedereen behoorlijk 

tot heel positief staat ten opzichte van alle gegeven objectieven, en omdat de vraagstelling 

niet exclusief was. Een exclusieve formulering van de vraag zou ervoor zorgen dat iedereen 

zijn topprioriteit moet aanduiden, wat waarschijnlijk tot beter omlijnde resultaten en meer 

verschil zou leiden.  

Ook in het onderzoek van Segers naar de leeslijsten in de derde graad ASO komt een vraag 

voor  over  doelstellingen  van  het  literatuuronderwijs,  of  specifieker  “het  verplichte 

literatuurlezen” (Segers 2008). 

Laatste vraag: Hieronder staan een aantal doelen welke met het verplichte literatuurlezen 
bereikt kunnen worden. Rangschik deze in orde van belangrijkheid. 
De leraren rangschikten de leerdoelen als volgt: 
1. leesplezier 
2. individuele ontplooiing 
3. literair‐esthetische vorming 
4. maatschappelijke bewustwording & wereldoriëntatie 
5. cultuuroverdracht 
6. vergroting van de algemene taalvaardigheid 

 

 

De antwoorden op de rondvraag van Segers verschillen aanzienlijk van de onze. Als ik de 

keuzemogelijkheden orden volgens de belangrijkheid die de actieve leraars er aan toe 

kennen, krijgen we het volgende lijstje: 

1.     cultuuroverdracht 
2.     individuele ontplooiing 
2.     leesplezier 
2.     maatschappelijke bewustwording 
3.     literair‐esthetische vorming 
4.     algemene taalvaardigheid 
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Het  is moeilijk  vergelijken,  voornamelijk  omdat  in  onze  rondvraag  drie  items  (met  het 

volgnummer 2 in bovenstaande tabel) dezelfde score halen. Bovendien komt de inhoud van 

Segers’  vraag  exact  overeen met  de  onze, maar  is  de  vraagstelling  helemaal  anders. De 

leraars werd  gevraagd de  termen  te ordenen  in  volgorde  van belangrijkheid. Onze  vraag 

was niet exclusief en de  termen moesten ook niet vergeleken worden met elkaar volgens 

belangrijkheid. Een klein verschil in de manier waarop de vraag opgesteld is, kan dus grote 

verschillen  in  de  antwoorden  opleveren.  Uiteraard  speelt  ook  mee  dat  onze  groep 

respondenten veel minder representatief is dan die van Segers. In ieder geval zijn allen het 

erover eens dat algemene taalvaardigheid de laagste prioriteit geniet.  
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4.10. TEKSTSOORTEN EN LITERAIRE GENRES 

 

 

In 1987 peilden Thissen e.a. naar de  interesse voor verschillende  tekstsoorten en  literaire 

genres.  Het  leek  ons  interessant  deze  vraag  te  herhalen  om  enerzijds  de  evolutie  te 

schetsen en anderzijds de resultaten te verbinden met de antwoorden op eerdere vragen 

en de actuele discussies rond literatuuronderwijs. Daarnaast kan het waardevol zijn een blik 

te werpen op het onderzoek dat Segers (2008) voerde naar de leeslijsten in de derde graad 

van het ASO.    Een  korte  vergelijking  tussen de  resultaten  van de  verschillende enquêtes 

enerzijds en de  leeslijsten anderzijds kan een verhelderend licht werpen op de continuïteit 

tussen intentie en praktijk.  

Vraag 15: Hoe belangrijk vindt u de volgende tekstsoorten als onderdeel van het 
literatuuronderwijs?

> jeugdliteratuur   

(studenten)  

abs. onbelangrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

2 8 12 28 6 56

3,571% 14,286% 21,429% 50,00% 10,714%   

(leraars in functie)   

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

0 3 9 3 0 15

,00% 20,00% 60,00% 20,00% ,00%   

(enquête 1987)         

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

    15,600% 40,200% 38,500% 122

    

> strips   

(studenten)      

abs. onbelangrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

6 23 20 6 1 56

10,714% 41,071% 35,714% 10,714% 1,786%   

(leraars in functie)   

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

1 2 5 7 0 15

6,667% 13,333% 33,333% 46,667% ,00%   

(enquête 1987)   

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  27,00% 4,100% 12,300% 122
 
> ontspanningslectuur 
(studenten) 
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abs. onbelangrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

3 12 28 13 0 56

5,357% 21,429% 50,00% 23,214% ,00%   

(leraars in functie)   

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

0 8 5 1 0 14

,00% 57,143% 35,714% 7,143% ,00%   

(enquête 1987)   

  onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  42,600% 34,400% 15,600% 122

            

> de Nederlandstalige canon       

(studenten)    

abs. onbelangrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

1 2 3 35 15 56

1,786% 3,571% 5,357% 62,500% 26,786%   

(leraars in functie)   

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

1 7 5 1 0 13

7,692% 53,846% 38,462% 7,692% ,00%   

(enquête 1987)   

  onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  11,500% 2,500% 40,200% 122

            

> oudere literatuur (voor 1900)       

(studenten)    

abs. onbelangrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

1 6 15 26 8 56

1,786% 10,714% 26,786% 46,429% 14,286%   

(leraars in functie)   

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

0 1 9 4 0 14

,00% 7,143% 64,286% 28,571% ,00%   

(enquête 1987)   

  onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  60,700% 17,200% 4,100% 122

            

> moderne literatuur         

(studenten)  

abs. onbelangrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

0 1 2 34 19 56

,00% 1,786% 3,571% 60,714% 33,929%   

(leraars in functie)   

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

0 3 10 1 0 14

,00% 21,429% 71,429% 7,143% ,00%   

(enquête 1987)   

  onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   
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  3,300% 9,800% 84,400% 122

    

> achtergrondliteratuur   

(studenten)  

abs. onbelangrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

0 11 20 21 4 56

,00% 19,643% 35,714% 37,500% 7,143%   

(leraars in functie)   

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

0 3 7 3 0 13

,00% 23,077% 53,846% 23,077% ,00%   

(enquête 1987)         

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  19,700% 49,200% 26,200% 122

    

> vertaalde literatuur   

(studenten)  

abs. onbelangrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 

3 4 19 23 7 56

5,357% 7,143% 33,929% 41,071% 12,500%   

(leraars in functie)   

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  

0 0 10 3 1 14

,00% ,00% 71,429% 21,429% 7,143%   

(enquête 1987)         

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

    13,900% 58,200% 23,800% 122

 

De drie groepen respondenten zijn het ongeveer eens over de belangrijkste soorten teksten 

voor het literatuuronderwijs. Aan moderne literatuur, vertaalde literatuur en jeugdliteratuur 

wordt  het  meeste  belang  gehecht.  Dit  verbaast  niet,  als  we  de  aanmerkingen  van  de 

studenten op het literatuuronderwijs in het achterhoofd houden. Een representatief aantal 

van hen vond het jammer dat er niet meer moderne en hedendaagse literatuur behandeld 

wordt. Uit eerdere resultaten kwam daarnaast ook al naar voren dat studenten en  leraars 

liever wat meer vertaalde literatuur aan bod zouden laten komen. Uit de analyse van cluster 

drie bleek ook reeds dat 35 procent van de studenten en 7 procent van de leraars vindt dat 

er  te  veel  oorspronkelijk  Nederlandstalige  literatuur  behandeld  wordt.  Dit  tegenover 

respectievelijk amper 11 en 0 procent die de mening toegedaan  is dat er te veel vertaalde 

literatuur aan bod komt.  
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Over jeugdliteratuur hadden we totnogtoe geen gegevens verzameld.  Het is ook moeilijk de 

waarde hiervan concreet te plaatsen, aangezien de drie rondvragen betrekking hebben op 

het volledige secundair onderwijs. Waarschijnlijk zal het aandeel van de  jeugdliteratuur  in 

de eerste cyclus veel hoger liggen dan dat in bijvoorbeeld de laatste twee jaar het geval is. 

Van  de  twee  generaties  actieve  leraars  vindt  ongeveer  tachtig  procent  jeugdliteratuur 

belangrijk.  Van  de  studenten  is  61%  die mening  toegedaan,  en  4%  vind  die  tekstsoort 

absoluut onbelangrijk.  

Achtergrondliteratuur en ontspanningsliteratuur worden daarentegen als een  stuk minder 

belangrijk  beschouwd.  Van  de  groep  studenten  vindt  26  procent  ontspanningsliteratuur 

onbelangrijk,  van  de  huidige  en  vorige  generatie  leraars  is  dat  respectievelijk  57  en  43 

procent. Op het eerste gezicht verbaast dit wat; gesteld dat we ontspanningsliteratuur over 

dezelfde kam kunnen scheren als populaire  literatuur of  lectuur. Eerder gaven 43 procent 

van de studenten en 47 procent van de huidige leraars in functie aan dat de leerlingen niet 

voldoende  in aanraking komen met de populaire cultuur. De respondenten vinden dus dat 

het aandeel van ontspannende  lectuur binnen het  literatuuronderwijs  laag  ligt, maar hier 

maken ze duidelijk dat dit absoluut geen prioriteit is. Deze vorm van literatuur heeft dus zijn 

plaats buiten het  literatuuronderwijs. Verder wordt ook achtergrondliteratuur  lage  scores 

toebedeeld, terwijl de respondenten – vooral de studenten – verscheidene malen aangaven 

meer  context,  achtergrond  en  een  panoramische  blik  voor  te  staan.  De  term 

achtergrondliteratuur  speelt  hier  mogelijks  een  rol  in.  Het  begrip  zelf  is  al  redelijk 

onduidelijk, maar achtergrondliteratuur over literatuur wordt helemaal wat wazig. 

Ten slotte wil  ik hier nog drie merkwaardige verschillen signaleren tussen de verscheidene 

doelgroepen. Ten eerste scoort de Nederlandstalige canon maar matig bij beide generaties 

actieve  leraars, ongeveer 45 procent van hen vindt dit belangrijk als tekstsoort binnen het 

literatuuronderwijs.  Bij  de  studenten  ligt  dat  aantal  echter  dubbel  zo  hoog.  Van  de 

studenten  vindt 90 procent de  canon belangrijk, en  twee  vijfden  van hen bestempelt de 

Nederlandstalige klassiekers als absoluut belangrijk. Dit betekent niet dat ze vinden dat er 

onvoldoende belang aan gehecht wordt, eerder gaf ongeveer de helft van de leraars én de 

studenten  aan  dat  de  leerlingen  voldoende  in  aanraking  komen  met  de  canon.  Het 
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stereotiepe  beeld  –  dat  ik  reeds  eerder  schetste  –  van  de  leraars  die  teruggrijpen  naar 

klassieke  ijkpunten  terwijl  de  leerlingen  op  de  barricaden  van  de  vernieuwing  springen, 

wordt door deze resultaten ontkracht. De resultaten wijzen  in  tegenovergestelde richting: 

studenten lijken veel grotere voorstanders van de canon dan de leraars.  

De  tweede  eigenaardigheid  in  de  resultaten  treffen  we  aan  bij  de  tekstsoort  strips.  Er 

bestaat  een wijd  gamma  aan  soorten  stripverhalen, maar de prototypische  strip  situeert 

zich volgens mij in de contreien van de populaire cultuur. En die, zo besloten we net, heeft 

zijn  plaats  buiten  het  literatuuronderwijs.  Aan  het  stripverhaal  als  tekstsoort wordt  dan 

weinig belang toegekend door studenten (13 procent) en de  leraars uit 1987 (16 procent). 

Eigenaardig  genoeg  lijkt  de  huidige  generatie  leraars  hier wél  enorm  veel  belang  aan  te 

hechten. Maar  liefst tachtig procent van hen bestempelt strips als belangrijk, en meer dan 

de helft daarvan als absoluut belangrijk. Deze opmerkelijk hoge score kan te wijten zijn aan 

de opgang van de graphic novel of striproman.  Deze kruising tussen de doorsnee comic en 

de  roman  behoort  niet  tot  de  populaire  cultuur, maar wordt  door  velen  als  een  aparte 

kunstvorm beschouwd. Voorbeelden zijn onder andere Maus van Art Spiegelman, Persepolis 

van  Marjane  Satrapi    en  het  werk  van  Frank  Miller  (online:  Wikipedia  2009). 

Randvoorwaarde  is  dan  uiteraard  wel  dat  prille  twintigers  globaal  gezien  niet  tot  de 

doelgroep van deze graphic novel behoren. 

Het derde opvallende verschil in resultaten is terug te vinden bij de term oudere literatuur. 

Studenten vinden die van betekenis, 46 procent duidt oudere literatuur aan als belangrijk en  

14 procent als absoluut belangrijk. De huidige generatie actieve  leraars  is hier nog sterker 

van overtuigd; 93 procent vindt dit belangrijk, waarvan bijna de helft oudere  literatuur als 

heel erg belangrijk beschouwt. Hiertegenover staat dan weer de ondervraagden uit 1987. 

Hoewel de balans daar meestal naar de positieve kant overslaat – door het ontbreken van 

mogelijkheden tot nuanceren – vindt 61 procent van hen dat oudere literatuur behandelen 

onbelangrijk  is.   De  vraag werd  in onze  rondvraag wel  iets nauwkeuriger; de  vermelding 

“(voor  1900)”  werd  toegevoegd.  Maar  het  zou  me  verbazen  mocht  enkel  deze  kleine 

toevoeging tot dergelijke verschillen leiden.  
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Naast uitvinden hoeveel waarde gehecht wordt aan de verschillende tekstsoorten, leek het 

ons ook  interessant even te polsen naar de verschillende  literaire genres. Literatuur  is een 

breed begrip en omvat uiteraard meer dan enkel romans. We vroegen de respondenten hoe 

belangrijk  ze  het  behandelen  van  poëzie,  romans,  novellen,  en  toneel  vinden.  De 

verschillende keuzemogelijkheden namen we over van de rondvraag uit 1987, het heeft niet 

veel nut de vraagstelling te wijzigen ten koste van de vergelijkbaarheid. Het lijkt me echter 

eigenaardig  waarom  novellen  bijvoorbeeld  wel  opgenomen  is,  terwijl  pakweg  het 

kortverhaal of de biografie ontbreken.  

Vraag 16: Hoe belangrijk vindt u het lezen en behandelen van de volgende literaire genres? 

>poëzie           

(studenten)      

abs. onblngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 
0 3 9 25 19 56

,00% 5,357% 16,071% 44,643% 33,929%   

(leraars in functie)         

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  
0 0 5 9 0 14

,00% ,00% 35,714% 64,286% ,00%   

      

(enquête 1987)         

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   
    3,300% 32,00% 62,300% 

122
            

>romans           

(studenten)      

abs. onblngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 
0 0 2 20 34 56

,00% ,00% 3,571% 35,714% 60,714%   

(leraars in functie)         

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  
0 0 2 12 0 14

,00% ,00% 14,286% 85,714% ,00%   

(enquête 1987)         

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   
    2,500% 14,800% 81,100% 

122
            

>novellen           

(studenten)      

abs. onblngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 
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0 0 8 24 24 56

,00% ,00% 14,286% 42,857% 42,857%   

(leraars in functie)         

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  
0 0 6 8 0 14

,00% ,00% 42,857% 57,143% ,00%   

(enquête 1987)         

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   
    21,300% 73,00% 3,300% 

122
            

>toneel           

(studenten)      

abs. onblngrk. onbelangrijk neutraal belangrijk abs. belngrk. 
0 3 8 26 19 56

,00% 5,357% 14,286% 46,429% 33,929%   

(leraars in functie)         

abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.  
0 1 3 10 0 14

,00% 7,143% 21,429% 71,429% ,00%   

(enquête 1987)         

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   
    6,600% 36,900% 54,100% 

122

 

De drie groepen  respondenten kozen eensgezind voor de  roman als belangrijkste  literaire 

genre. Honderd procent van de huidige actieve  leraars, 96 procent van de ondervraagden 

uit  1987 en  97 procent  van de  studenten  vindt   dit  een  belangrijk  genre. Maar  liefst 86 

procent van de actieve  leraars bestempelt de roman als absoluut belangrijk.   Deze  laatste 

groep  vindt  poëzie  ook  unaniem  belangrijk,  terwijl  dit  bij  de  studenten  helemaal  op  de 

laatste  plaats  komt.   Die  studenten  hechten  dan wel weer  veel  belang  aan  novellen,  86 

procent vindt dit een belangrijk genre. 

Tot slot  lijkt het me  leerrijk even na te gaan hoe de verschillende tekstsoorten en  literaire 

genres  in  de  leeslijsten  van  Segers  vertegenwoordigd  zijn  (Segers  2008).  Van  de  2615 

boeken  uit  27  leeslijsten  sorteert  hij  er  760  per  genre.  Het  begrip  roman wordt  in  zijn 

onderzoek  verder  opgesplitst  in  Nederlandstalige  thriller,  vertaalde  thriller, 

adolescentenroman  en  non‐fictie.  Ik  ga  die  waarden  omwille  van  de  vergelijkbaarheid 

samentellen. Het genre novellen komt niet voor, of werd niet geteld.  
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De  lijsten van Segers  tellen 712  romans  (94%), 47  toneelstukken  (6%) en 1 poëziebundel. 

Ondanks de  interesse van zowel  leraars als studenten voor poëzie en toneel, zijn deze dus 

ondervertegenwoordigd  in  de  leeslijsten. Dit  betekent  echter  niet  dat  ze  niet  behandeld 

worden.  Het  lijkt me  bijvoorbeeld minder  evident  om  leerlingen  hele  toneelstukken  of 

poëziebundels  thuis  te  laten  lezen dan  stukken eruit  in de klas  te behandelen. Het  is dus 

mogelijk dat  leraars voornamelijk romans op de  leeslijsten plaatsen en  fragmenten poëzie 

of toneel in de les aanreiken en contextualiseren. 

De begrippen genre en tekstsoort zijn bij Segers anders onderverdeeld dan  in de enquête 

van Thissen e.a. uit 1987, maar dat laat niet na de resultaten te vergelijken. Segers stelde de 

vraag “Welke genres komen bij u niet in aanmerking om te worden gelezen via de leeslijst?” 

aan  179  leraars  Nederlands.  Strips  worden  door  84,7  procent  van  de  leerkrachten  als 

onwaardige lectuur beschouwd. Dat getal ligt aanzienlijk hoger dan de afwijzende waarden 

die wij oogstten bij  studenten, de  resultaten van de  rondvraag uit 1987 en zeker de heel 

positieve appreciatie bij actieve leraars.  

Ook poëzie wordt door 52,1 procent van Segers’ respondenten niet  als leesvoer voor de lijst 

beschouwd,  terwijl  toch  blijkt  dat  hier  een  ruime  interesse  voor  bestaat,  vooral  bij  de 

leraars. Hetzelfde geldt, maar  in mindere mate,  voor  toneelteksten; 39,9 procent  van de 

door Segers ondervraagde leraars vindt dat die niet thuishoren op de leeslijst.  

De vragen uit de drie enquêtes die wij bestuderen en de resultaten van Segers mogen wel 

niet  zomaar over  dezelfde  kam  geschoren worden. Bij  ons  gaat  het  over wat behandeld 

wordt of zou moeten worden in het literatuuronderwijs in het algemeen, bij Segers specifiek 

wat geschikt is om in de leeslijst op te nemen. 
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4.11.  LITERATUURWETENSCHAPPELIJKE METHODES EN THEORIEËN 

 

 

Met onderstaande vraag werd  in 1987 gepeild naar de didactische methode of theorie die 

de ondervraagde leraars aanhingen. Op dat moment was de toonaangevende benadering al 

leerling‐gericht en theoretisch gezien is dat nu nog steeds het geval. In 1987 was die aanpak 

echter nog niet doorgedrongen tot  in de klaslokalen, de vraag  is of dit ondertussen al het 

geval  is. Andere methodes die nu ingeburgerd zijn of reeds tot de categorie vergane glorie 

behoren, waren toen nog recent: 

“Relatief  nieuwe  vakgebieden  daarentegen  blijven  nog  steeds  uit  de  klas  weg: 

narratologie, receptie‐esthetica en literatuursociologie”  

(Thissen e.a. 1988 : 59‐60) 

Door de vraag opnieuw te stellen aan leraars die de dag van vandaag voor de klas staan en 

aan zij die dat  in de  toekomst zullen doen, gaan we na  in welke mate er al dan niet een 

evolutie  heeft  plaatsgevonden.  Ook  de  studenten  konden  bij  deze  vraag  de 

keuzemogelijkheid  term onbekend aanstippen, waardoor de keuze neutraal vervalt, en de 

schaal volledig gelijk  is aan die van de  leraars  in functie. Als een theorie al dan niet totaal 

onbekend in de oren klinkt, is dat waarschijnlijk een teken aan de wand voor de populariteit 

ervan.  

Aan  de  wetenschappelijke  methodes  werden  er  twee  toegevoegd  in  onze  rondvragen; 

namelijk cultural  studies en gender  studies. Hoewel de kiemen ervan  in de  jaren zeventig 

liggen, waren deze theorieën nog lang niet wijdverspreid in het Vlaamse literatuuronderwijs 

in 1987 (cf. hoofdstuk 2). Nadien wonnen ze aan belang, dus leek het ons opportuun ze op 

te nemen in de keuzelijst. 
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Vraag 18: Hoe belangrijk vindt u het behandelen en toepassen van de volgende 
(literatuur)wetenschappelijke methoden en theorieën in het literatuuronderwijs? 

> structuuranalyse en close-reading

(studenten) 

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

1 11 21 18 4 55

1,818% 20,00% 38,182% 32,727% 7,273%

(leraars in functie)     

abs onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 0 10 4 0 14

,00% ,00% 71,429% 28,571% ,00%

(enquête 1987)     

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  9,00% 36,900% 42,600% 122

      

> receptie-esthetica  

(studenten)     

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

0 7 17 22 5 51

,00% 13,725% 33,333% 43,137% 9,804%  

(leraars in functie)  

abs onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 0 10 3 1 14

,00% ,00% 71,429% 21,429% 7,143%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  25,400% 37,700% 15,600% 122

   

> literatuursociologie     

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

1 1 12 29 5 48

2,083% 2,083% 25,00% 60,417% 10,417%

(leraars in functie)  

abs onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

0 4 7 0 3 14

,00% 28,571% 50,00% ,00% 21,429%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  26,200% 36,900% 20,500% 122

   

> narratologie  

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

0 4 15 34 3 56

,00% 7,143% 26,786% 60,714% 5,357%

(leraars in functie)  

abs onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 



| 101 
 

0 3 6 2 3 14

,00% 21,429% 42,857% 14,286% 21,429%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  25,400% 38,500% 12,300% 122

      

> historisch-biografische benadering   

(studenten) 

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

4 7 15 25 5 56

7,143% 12,500% 26,786% 44,643% 8,929%

(leraars in functie)  

abs onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

1 3 7 1 2 14

7,143% 21,429% 50,00% 7,143% 14,286%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  23,800% 50,800% 13,100% 122

   

> cultural studies  

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk Abs. belngrk. 

1 1 17 28 7 54

1,852% 1,852% 31,481% 51,852% 12,963%

(leraars in functie)  

abs onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

0 2 8 2 2 14

,00% 14,286% 57,143% 14,286% 14,286%  

   

> gender studies     

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

4 12 16 17 5 54

7,407% 22,222% 29,630% 31,481% 9,259%

(leraars in functie)  

abs onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 3 9 0 2 14

 21,429% 64,286% ,00% 14,286%

 

Het pad  van  zuivere  structuuranalyse en  close‐reading  zou  in  theorie ondertussen  al een 

tijdje  achter  ons moeten  liggen  (cf.  hoofdstuk  2).  Tachtig  procent  van  de  ondervraagde 

leraars in 1987 gaf nog aan deze technieken belangrijk te vinden, slechts veertig procent van 

de studenten SLO Algemene taaldidactiek hecht hier nog belang aan. Bijna 60 procent van 

de  studenten  vindt  de  methodes  onbelangrijk,  een  derde  van  hen  koos  voor  absoluut 

onbelangrijk.   Eén  student wist niet waar de  termen voor  stonden. Deze  resultaten  lijken 
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volledig te beantwoorden aan de verwachtingen; de glorieperiodes van structuuranalyse en 

close‐reading zijn al enkele decennia verleden tijd.  

De  huidige  generatie  leraars  dwarsboomt  dat  verwachtingspatroon  echter.  Niemand  (0 

procent)  van  hen  gaf  aan  de  begrippen  onbelangrijk  vinden,  en  29%  koos  voor  absoluut 

belangrijk.  Leraars de dag van vandaag zijn dus grotere aanhangers van structuuranalyse en 

close‐reading dan hun collega’s van 20 jaar geleden. Zowel voor de leraars van 1987 als hun 

huidige collega’s komen  structuuranalyse en close‐reading op de eerste plaats als gepeild 

wordt  naar  de  belangrijkste  literatuurwetenschappelijke  methode  binnen  het 

literatuuronderwijs. 

De receptie‐esthetica zoals ze boven de doopvont gehouden werd door Jauss en Iser heeft 

ook  al  veel  van  haar  pluimen  verloren,  maar  ze  is  wel  lezergericht.  In  de  lijn  van  de 

verwachtingen  ligt  dus  dat  deze methode  nog  steeds  een  zekere mate  van  populariteit 

geniet. Uit  de  resultaten  blijkt  dat  in  1987 maar  54%  van  de  respondenten  de  receptie‐

esthetica belangrijk vond binnen het  literatuuronderwijs. Twintig  jaar  later  is de aanhang 

van  de methode  bij  onze  groep  studenten  niet  kleiner  geworden,  43  procent  van  hen 

duidde belangrijk aan, 10 procent absoluut belangrijk; samen dus 53 procent. De term klonk 

ook niemand van hen onbekend in de oren.  

De resultaten van de huidige generatie  leraars schieten echter weer boven de andere uit. 

Drieënnegentig  procent  vindt  receptie‐esthetica  een  belangrijke  methode  binnen  het 

literatuuronderwijs.  Een  mogelijke  verklaring  voor  de  hoge  scores  van  zowel 

structuuranalyse en close‐reading als van receptie‐esthetica  is de periode waarin de groep 

actieve leraars gevormd werd. Hoogstwaarschijnlijk waren deze literatuurwetenschappelijke 

methodes  nog  niet  volledig  doorgedrongen  in  de  praktijk  in  1987, wat  de middelmatige 

scores  van de  toenmalige generatie  leerkrachten  verklaart. Toen echter de groep actieve 

leraars die onze enquête invulde hun opleiding (tot leraar) genoot, vierden deze methodes 

hoogtij.  Ik haalde eerder Witte aan, die  stelt dat een  leraar geneigd  is de  vorming uit  te 

blijven dragen die hij zelf ontving (Witte 2008); dit zou dus kunnen verklaren waarom deze 

theorieën nog steeds zoveel aanhang genieten. De groep studenten op haar beurt wordt in 



| 103 
 

de opleiding SLO de individuele literatuuraanpak onderwezen, maar kwam in het secundair 

onderwijs misschien nog  in  aanraking met de bij  leraars populaire methodes. Dit  zou de 

behoorlijke  scores  kunnen  verklaren  die  structuuranalyse,  close‐reading  en  receptie‐

esthetica nog steeds halen. 

Literatuursociologie  staat  een  benadering  van  de  literatuur  voor  waarbij  literatuur  als 

maatschappelijk  verschijnsel  wordt  bestudeerd  (online:  DBNL).  De  theorie  was  reeds 

verspreid en bekend in 1987, dus de resultaten van de verschillende rondvragen zouden ook 

hier ongeveer de populariteitsevolutie van de literatuursociologie moeten schetsen. In 1987 

waren  de  ondervraagde  leerkrachten  gematigd  positief,  57%  van  hen  vond 

literatuursociologie belangrijk. De huidige  generatie  leraars  is blijkbaar niet  zo  vertrouwd 

met de  term,   21 procent weet niet waar  literatuursociologie  voor  staat. Daarnaast  koos 

vijftig procent voor belangrijk en 29 procent voor onbelangrijk. De studenten zijn dan weer 

een stuk enthousiaster, 70% van hen vindt literatuursociologie belangrijk. Dat is meteen de 

hoogste  aanhang  die  één  van  de  vermelde  methodes  weet  te  verzamelen  onder  de 

studenten lerarenopleiding. De scores die de studenten en de generatie leraars in 1987 aan 

literatuursociologie  toekennen,  zijn  verklaarbaar.  Enerzijds  zat  deze  theorie  in  een 

stroomversnelling  tijdens  de  jaren  tachtig,  en  anderzijds  wordt  ze  nog  steeds 

onderschreven.  Waarom  29  procent  voor  onbelangrijk  koos  lijkt  echter  geen  logische 

verklaring te hebben. 

De narratologie, een uitloper van het structuralisme, kende zijn hoogdagen begin de  jaren 

zeventig  en was  al  op  zijn  terugweg  in  1987. Deze  literatuurwetenschappelijke methode 

zoekt naar een benadering van verhalende teksten, waarbij een poging wordt gedaan om de 

structurerende elementen die de tekst bepalen op een controleerbare wijze te beschrijven. 

(online:  DBNL  2009).  Het  gaat  om  een  mengvorm  van  narratologie  en  structuralisme, 

waarbij  de  tekst  geanalyseerd wordt  aan  de  hand  van  cultuurverschijnselen.  Bekendste 

onderzoekers  van  de  narratologie  zijn  Propp,  Todorov,  Greimas  en  Genette.  (online: 

Wikipedia  2009).  Hoewel  de  leraars  uit  1987  zich  het  dichtst  bij  de  hoogdagen  van  de 

narratologie bevonden, vinden zij dit echter de minst belangrijke methode, 51 procent van 

hen  kent  haar  enige  vorm  van  belang  toe. Hoewel  21  procent  van  de  huidige  generatie 
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leraars niet vertrouwd  is met de  term, vindt de meerderheid  (57%) van hen narratologie 

belangrijk.  De  studenten  vinden  na  literatuursociologie,  narratologie  de  belangrijkste 

literatuurwetenschappelijke  methode;  66  procent  van  hen  hecht  er  belang  aan.  De 

belangstelling  voor  de  narratologie  gaat  er  dus  op  vooruit,  terwijl  de  afstand  tot  de 

bloeiperiode  steeds  groter  wordt.  Een mogelijke  verklaring  ligt  in  de  interesse  voor  de 

socioculturele achtergrond waarin het verhaal ontstaat. Dit aspect van de stroming vinden 

we ook terug in de literatuursociologie, die momenteel populair is. 

De  historisch‐biografische  benadering  geldt  als  de  dinosaurus  onder  de 

literatuurwetenschappelijke methodes (cf. hoofdstuk 2): 

“Leerlingen  (..)  kregen  een  overzicht  van  de  geschiedenis  van  de  Nederlandse 

literatuur,  een  selectie  van  (fragmenten  uit)  meesterwerken  uit  ons  literaire 

verleden. Die aanpak paste in de sfeer van dat tijdperk: de opkomst van de naties. 

De  nadruk  lag  dus  op  de  presentatie  van  de  grootsheid  van  het  eigen  culturele 

verleden.  De  gedachte  erachter  was  (ook)  dat  door  de  kennismaking  met  die 

meesterwerken  vanzelf  liefde  voor  de  literatuur  zou  ontstaan.  Deze  aanpak,  de 

historisch‐biografische,  was  ruim  een  eeuw  de  enig  gehanteerde  in  het 

literatuuronderwijs.”  

(Bolscher 2005 : 62) 

 

Deze methode hoeft echter niet altijd gepaard  te gaan met een nadruk op het glorierijke 

verleden van de natie, in principe gaat het gewoon om een aanpak die de auteur als ijkpunt 

neemt. Deze manier van werken lijkt – ondanks de kritiek – van alle tijden, en de resultaten 

bevestigen dit ook. Respectievelijk 64, 57 en 54 procent van de ondervraagden uit 88, de 

huidig actieve leraars en de studenten vinden deze methode belangrijk. De naam klinkt de 

respondenten echter niet bekend in de oren, 7 procent van de studenten en 14 procent van 

de huidige leraars weet niet wat met de term historisch‐biografisch bedoeld wordt. 

Tot slot bespreek  ik kort de resultaten van de  twee methodes die we  toevoegden aan de 

keuzemogelijkheden.  Ten  eerste  is  er  cultural  studies,  een  breed  begrip  voor  een 

interdisciplinaire manier  van werken  die  tegenwoordig  erg  in  trek  is,  getuige  de  richting 

Cultural  Studies of Culturele  Studies die  aan  veel universiteiten  gevolgd  kan worden. Een 
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precieze definitie ervan vinden  lijkt echter moeilijk, omdat wat onder de noemer cultural 

studies  valt heel erg kan  verschillen, en geografisch uiteenvalt.  Ik haal  toch  vlug even de 

brede wikipedia‐definite aan:  

“Cultural  studies  is  an  academic  discipline  which  combines  political  economy, 

communication, sociology, social theory, literary theory, media theory, film/video 

studies,  cultural  anthropology,  philosophy,  museum  studies  and  art 

history/criticism to study cultural phenomena in various societies. Cultural studies 

researchers often concentrate on how a particular phenomenon relates to matters 

of ideology, nationality, ethnicity, social class, and/or gender.”  

(Wikipedia 2009) 

De  term  is blijkbaar goed  gekend bij  studenten,  slechts 1 persoon  gaf  aan niet  te weten 

waar cultural studies voor staat. Bij de  leraars  loopt dit op  tot 14 procent. Beide groepen 

duiden deze methode aan als derde belangrijkste van de zeven keuzes, met respectievelijk 

65 en 71 procent voorstanders  bij studenten en leraars. Eigenaardig genoeg ligt de score bij 

actieve leraars dus weer hoger dan bij studenten. 

Ten tweede voegden we gender studies aan de keuzes toe. Deze methode  is eigenlijk een 

specifieke tak van de cultural studies die zich toespitst op de verschillen tussen de seksen in 

allerlei disciplines. Of zoals het Centrum voor Genderstudies aan de Ugent het verwoordt:  

“Genderstudies  zijn  een  relatief  recente wetenschappelijke  discipline  die  zich  tot 

doel stelt de constructies en de betekenissen van vrouwelijkheid en mannelijkheid 

te  onderzoeken  en  de  impact  van  de  sekseverschillen  op  de  ontwikkeling  en  de 

productie  van  kennis  na  te  gaan.  Deze  doelstelling  wordt  als  uitgangspunt 

genomen  door  onderzoek/st/ers  uit  de  meest  uiteenlopende  wetenschappelijke 

disciplines. Hierbij  blijft men  niet  noodzakelijk  binnen  de  grenzen  van  het  eigen 

vakgebied  maar  maakt  men  vaak  ook  gebruik  van  theorieën,  methodes  en 

inzichten  uit  andere  disciplines  en  streeft  men  ook  vakoverschrijdende 

samenwerking na.”  

(online: Centrum voor Genderstudies Universiteit Gent 2009) 

Blijkbaar is deze benadering minder bekend dan gedacht, 7 procent van de studenten en 14 

procent  van de  leraars geeft aan niet bekend  te  zijn met de  term. Daarnaast  zijn gender 
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studies ook niet echt bemind, 52 procent van de studenten geeft aan deze benaderingswijze 

niet belangrijk te vinden binnen het literatuuronderwijs. Van die groep koos 22 procent zelfs 

voor absoluut onbelangrijk. Bij de  leraars  is niemand absoluut voor of tegen, 64 procent  is 

gematigd voorstander, 21 procent moderaat tegen. 

Concluderend  lijkt het erop dat de  resultaten  variëren omdat  termen doorheen de  jaren 

een  andere  invulling  krijgen,  of  concepten  een  andere  naam.  Daarnaast  leggen  beide 

groepen  actieve  leraars  de  nadruk  op  structuuranalyse  en  close‐reading,  terwijl  de 

studenten kiezen voor de bredere aanpak van de  literatuursociologie.  Het  lijkt   een tijd te 

duren  voor  nieuwe  methoden  geïncorporeerd  en  aanvaard  worden  in  het 

literatuuronderwijs. Na verloop van tijd gebeurt dit toch, getuige cultural studies en gender 

studies die langzaamaan oudere literatuurwetenschappelijke methodes verdrijven. 
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4.12.  WERKVORMEN EN TEKSTBENADERINGEN 

 

 

In  cluster  elf  behandel  ik  de  verschillende  manieren  waarop  de  literatuur  tot  bij  de 

leerlingen gebracht wordt. Vraag negentien vraagt meer specifiek naar de wijze waarop de 

leraar  informatie over  literatuur doorgeeft aan de  leerlingen, vraag twintig over de manier 

waarop de literatuur zelf wordt overgebracht.   

Vraag 19: Hoe belangrijk vindt u de volgende werkvormen in het literatuuronderwijs? 

> doceren   
(studenten)      

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

2 5 18 26 5 56

3,571% 8,929% 32,143% 46,429% 8,929%  

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

1 3 7 2 0 13

7,692% 23,077% 53,846% 15,385% ,00%  

(enquête 1987)     

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  23,00% 52,500% 15,600% 122

      

> onderwijsleergesprek    

(studenten)    

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

0 2 9 25 8 44

,00% 4,545% 20,455% 56,818% 18,182%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 1 7 6 0 14

,00% 7,143% 50,00% 42,857% ,00%

(enquête 1987)     

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  4,900% 27,900% 59,00% 122

      

> kringgesprek - klasgesprek 

(studenten)    

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

0 4 11 21 20 56

,00% 7,143% 19,643% 37,500% 35,714%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 1 6 7 0 14

,00% 7,143% 42,857% 50,00% ,00%

(enquête 1987)  
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    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  7,400% 41,00% 43,400% 122

   

> groepswerk     

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

1 5 11 28 11 56

1,786% 8,929% 19,643% 50,00% 19,643%  

(leraars in functie)     

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

0 0 6 8 0 14

,00% ,00% 42,857% 57,143% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  9,00% 43,400% 41,800% 122

   

> peer teaching  

(studenten)     

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. 

4 8 13 21 9 55

7,273% 14,545% 23,636% 38,182% 16,364%  

(leraars in functie)     

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

0 1 9 4 0 14

,00% 7,143% 64,286% 28,571% ,00%  

(enquête 1987)     

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  51,600% 21,300% 9,00% 122

      

> individueel lezen en studeren 

(studenten) 

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

2 7 15 22 9 55

3,636% 12,727% 27,273% 40,00% 16,364%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 0 4 10 0 14

,00% ,00% 28,571% 71,429% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  4,900% 42,600% 49,200% 122

 

In 1987 hechtten de ondervraagde  leraars vooral belang aan  individueel  lezen en studeren 

(als  we  de  waarden  voor  tamelijk  belangrijk  en  belangrijk  samentellen)  en  het 

onderwijsleergesprek (als we enkel naar de cijfers onder belangrijk kijken). Dat laatste wordt 

door de Bij Voorbeeld databank van de KU Leuven omschreven als “(..)  een gestructureerd 
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gesprek  waarbij  de  docent  de  studenten  stapsgewijs,  door  het  stellen  van  vragen,  tot 

bepaalde  inzichten  of  tot  het  oplossen  van  een  probleem  brengt”  (online:  Katholieke 

Universiteit Leuven 2009). 

Uit de resultaten van 1987 is er een voorkeur merkbaar voor onderwijsmethodes waarbij de 

student zelf actief meedenkt en  informatie aanbrengt. Dit bevestigen ook de hoge scores 

voor  het  kringgesprek  en  het  groepswerk.  Daartegenover  staat  de  lagere  score  voor 

doceren, 26 procent van de ondervraagde leerkrachten vindt dit onbelangrijk. Heel erg laag 

scoort peer teaching, meer dan de helft (52%) van de respondenten vindt dit niet belangrijk 

voor het literatuuronderwijs. De reden die daarvoor aangegeven wordt is de onbekendheid 

van de methode: 

“Dat peer teaching zo weinig aan bod komt is waarschijnlijk enerzijds te wijten aan 

het feit dat men weinig vertrouwd  is met deze werkvorm. Anderzijds  lijkt de term 

zelf  ook  weinig  bekend,  hoewel  hij  in  de  vragenlijst  kort  werd  verklaard.  Er  is 

telkens een hoog aantal blanco’s.”  

(Thissen e.a 1988 :  61) 

Peer  (‐to‐peer)  teaching  houdt  volgens  de  site  van  de Hogeschool Mechelen  in  “dat  (de 

student)  het  opgezochte  en  onderzochte  door(geeft)  aan  medestudenten  die  daarover 

kunnen ondervraagd worden.” (online: Katholieke Hogeschool Mechelen 2009) 

Bij de huidige generatie leerkrachten is peer teaching duidelijk een stuk bekender. Niemand 

koos  voor  de  optie  term  onbekend,  en  93  procent  van  de  respondenten  vindt  dit  een 

belangrijke methode om  literatuur te onderwijzen. Het valt op dat de actieve  leraars over 

alle werkvormen heel erg enthousiast zijn, buiten doceren.  Net als bij de leerkrachten uit de 

enquête  van  1987  staat  individueel  lezen  en  studeren met  stip  op  de  eerste  plaats.  Alle 

respondenten vinden dit belangrijk, en maar  liefst 71 procent van hen koos voor absoluut 

belangrijk. Ook het groepswerk wordt door honderd procent van de  leraars  in  functie als 

belangrijk beschouwd, onder hen 57 procent die het adjectief absoluut gebruikt.  

Op  de  derde  en  vierde  plaats  sluiten  het  kringgesprek  ‐  klasgesprek  en  het 

onderwijsleergesprek nauw aan. Beiden hebben een achterban van 93% van de  leraars die 
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deze werkvormen belangrijk achten.  In allebei de gevallen koos meer dan de helft van de 

groep voor absoluut belangrijk.   

De enige werkvorm die ook hier achterop hinkt, is het doceren, maar nog steeds 69 procent 

van de ondervraagden vindt dit belangrijk. Dus ook bij de huidige generatie  leraars wordt 

graag  de  nadruk  gelegd  op werkvormen waarbij  de  leerlingen  zelf  actief  participeren  en 

(re)produceren. 

Die  trend wordt ook  door de  leraars‐in‐spe  verdergezet. Hun  voorkeur  gaat  uit  naar  het 

onderwijsleergesprek  (75%), gevolgd door het kringgesprek  (74%). Ook hier krijgt doceren 

een lagere score (58 procent) toebedeeld. Er zijn echter nog twee werkvormen die slechter 

scoren, namelijk peer  teaching en het  individueel  lezen en studeren. Veertig procent vindt 

deze  laatste  werkvorm  onbelangrijk,  wat  zowat  het  enige  contrast  vormt met  de  twee 

generaties actieve leraars. 

Vervolgens gingen we na hoe de  respondenten de  teksten het  liefst  tot bij de  studenten 

overbrengen. We namen de vraag weer over van de rondvraag uit 1987 en wijzigden enkele 

zaken.  Ten  eerste  verwijderden  we  de  keuzemogelijkheid  creatief  schrijven,  omdat  die 

vreemde eend in de bijt veel meer op productie dan op receptie slaat. Ten tweede voegden 

we  twee nieuwe  termen  toe. De  laatste  twintig  jaar worden  vooral  gekenmerkt door de 

revolutie van computersystemen, de enorme opgang van multimediamogelijkheden en de 

verbinding van die twee via het  internet. Daarom creëerden we twee extra opties: video  ‐ 

multimedia en opzoekwerk ‐ internet. 

Vraag 20: Hoe belangrijk vindt u de volgende tekstbenaderingen of verwerkingsvormen als 
onderdeel van het literatuuronderwijs? 

> tekstbestudering     
(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. 

0 2 13 28 12 55

,00% 3,636% 23,636% 50,909% 21,818%  

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

0 0 7 7 0 14

,00% ,00% 50,00% 50,00% ,00%  

(enquête 1987)     

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   
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  ,00% 30,300% 66,400% 122

   

> tekstervaring     

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

0 0 11 27 16 54

,00% ,00% 20,370% 50,00% 29,630%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 0 4 10 0 14

,00% ,00% 28,571% 71,429% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  4,100% 41,00% 39,300% 122

   

> voorlezen - vertellen  

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

3 12 19 18 4 56

5,357% 21,429% 33,929% 32,143% 7,143%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

0 0 9 5 0 14

,00% ,00% 64,286% 35,714% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  11,500% 45,900% 34,400% 122

      

> stillezen      

(studenten)   

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

3 15 21 15 2 56

5,357% 26,786% 37,500% 26,786% 3,571%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 4 9 1 0 14

,00% 28,571% 64,286% 7,143% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  12,300% 46,700% 28,700% 122

   

> boekpromotie  

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. 

3 10 20 14 0 47

6,383% 21,277% 42,553% 29,787% ,00%  

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

1 1 7 4 1 14
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7,143% 7,143% 50,00% 28,571% 7,143%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  18,900% 25,400% 27,900% 122

   

> spel, drama, toneel     

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

1 6 14 29 6 56

1,786% 10,714% 25,00% 51,786% 10,714%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 3 3 8 0 14

,00% 21,429% 21,429% 57,143% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  4,900% 47,500% 38,500% 122

   

> video, multimedia  

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. 

0 3 14 32 7 56

00% 05% 25% 57% 13%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

0 0 7 7 0 14

,00% ,00% 50,00% 50,00% ,00%  

   

> opzoekwerk - internet     

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

3 8 25 14 5 55

5,455% 14,545% 45,455% 25,455% 9,091%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 2 5 7 0 14

,00% 14,286% 35,714% 50,00% ,00%

 

Wederom blijken de actieve  leraars heel enthousiast over de meeste  zaken. Van de acht 

keuzemogelijkheden zijn er vier die door alle 100 procent van de huidige generatie  leraars 

belangrijk bevonden worden. Namelijk  tekstervaring,  tekstbestudering, video  ‐ multimedia 

en voorlezen ‐ vertellen. De andere opties scoren iets lager, maar nooit vindt minder dan 70 

procent van de actieve  leraars ze belangrijk. Het minst belangrijk vinden ze stillezen, maar 

nog steeds 71 procent vindt dit belangrijk.  
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Bij de studenten en de  leerkrachten uit de enquête van 1987 zijn de verschillen tussen de 

opties  veel  groter. De  studenten  kiezen,  net  als  de  huidige  generatie  leerkrachten,  voor 

tekstervaring  als  belangrijkste  tekstbenadering.  Hun  tweede  keuze,  tekstbestudering,  is 

meteen ook de eerste keuze van de leraars uit ’88. Niemand van hen vindt dit onbelangrijk, 

het  is de  eerste  keer dat we  zo’n  volstrekte unanimiteit waarnemen bij deze doelgroep. 

Daarnaast  gaat  hun  voorkeur  uit  naar  spel,  drama,  toneel  terwijl  de  andere  groepen 

respondenten daar geen zo’n belang aan hechten. 

Daarnaast  zijn  er  ook  enkele  zaken  die  een  pak  slechter  onthaald worden,  vooral  bij  de 

studenten. Ze staan afkerig tegenover boekpromotie, net als de leerkrachten ondervraagd in 

1987. Respectievelijk slechts 30 en 43 procent van hen vindt dit belangrijk, dit  is een heel 

pak minder dan de appreciatie van de huidige generatie leerkrachten (79 %).  

Verder hebben de studenten het ook niet begrepen op opzoekwerk  ‐  internet, voorlezen  ‐ 

vertellen en stillezen.  Het aantal van hen dat dit belangrijk vindt, ligt slechts tussen 34  en 

42 procent. Eigenaardig genoeg scoren de twee mogelijkheden die we toevoegden, en die 

slaan op het gebruik van moderne multimedia en communicatiemiddelen, veel lager bij de 

studenten  dan  bij  de  actieve  leerkrachten.  Zestig  procent  van  de  studenten  vindt 

opzoekwerk  ‐  internet  een  slechte  tekstbenadering,  bij  video  / multimedia  is  dit  dertig 

procent.  

Concluderend  kunnen  we  dus  stellen  dat  de  actieve  leraars  voor  alle  vormen  van 

tekstbenadering te vinden zijn. De generatie van 1987 is enkel helemaal niet te vinden voor 

boekpromotie. De studenten zijn een pak kieskeuriger. Op het vlak van tekstanalyse kiezen 

ze voor tekstbestudering en  tekstervaring. Als het aankomt op het visueel voorstellen van 

werken,  zijn  ze  voorstander  van  video  ‐ multimedia  en  spel,  drama,  toneel.  De  overige 

tekstbenaderingen vinden ze onbelangrijk. 
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4.13. BEOORDELINGSMETHODES VOOR HET LITERATUURONDERWIJS 

 

 

Een  heikel  punt  van  het  literatuuronderwijs  is  de  beoordeling  ervan.  De 

literatuurwetenschappelijke  methodes  in  het  onderwijs  evolueerden  allemaal  richting 

abstracte zaken als leesplezier, individuele ontplooiing, maatschappelijke bewustwording en 

literair esthetische vorming. Maar zijn die zaken evalueerbaar? Het  is moeilijk te testen of 

iemand  plezier  ondervindt  aan  het  lezen.  Of  hij  of  zij  zichzelf  ontplooid  heeft  en 

maatschappelijk  bewuster  geworden  is.  Die  onmogelijkheid  tot  beoordelen  haalt  de 

historische  beweging  aan  die  pleit  voor  het  niet  evalueren  van  het  literatuuronderwijs. 

Daartegenover  staan  dan  weer  zij  die  vinden  dat  het  literatuuronderwijs  rationeler  en 

objectiever moet zijn, zodat het geëvalueerd kan worden (cf. hoofdstuk 2). Een probleem is 

echter – voorlopig ‐ dat het hele Belgische onderwijssysteem gebaseerd is op evaluaties. Ze 

zorgen  voor  een  stimulans  om  de  leerlingen  de  stof  ter  harte  te  laten  nemen,  en  een 

meetinstrument  om  progressie  en mogelijke  problemen  in  kaart  te  brengen.  Het  is  dus 

interessant even te peilen naar wat de betrokkenen van die evaluaties vinden. 

Paradoxaal genoeg betekent die evaluatiegerichtheid van het Belgische onderwijs niet dat 

de overheid beoordelingsmethodes gaat aanreiken: 

“In vlaanderen  is elke  leerkracht vrij om de evaluatiepraktijk op een eigen manier 

vorm  te  geven.  Het  Vlaams  ministerie  van  Onderwijs  en  Vorming  formuleert 

immers geen criteria waaraan een evaluatie moet voldoen. Zelfs het  ‘format’ van 

de evaluatie  (een examen, een reeks toetsen, een taak, enz.) wordt niet bepaald. 

Ook wat in de leerplannen beschreven staat over toetsing en evaluatie heeft geen 

bindend karakter, maar  is uitsluitend bedoeld om  leraren  te  inspireren. Voor het 

vak Nederlands en het vakonderdeel literatuur is dat niet anders” 

 (Vanhooren en Mottart, Vonk 2009, jaargang 38, nummer 3, p. 6) 
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Deze vraag is dus bijzonder relevant, enerzijds wordt nagegaan of de beoordelingsmethodes 

al  toegespitst  zijn  op  een  lezergerichte  aanpak. Wat  op  zo’n  benadering  kan wijzen,  zijn 

hoge scores voor het  individuele gesprek n.a.v. de  leeslijst, het  leesdossier en de creatieve 

schrijfopdracht. Anderzijds  is het de bedoeling om uit de antwoorden op  te maken of de 

leerkrachten min of meer op dezelfde lijn zitten, ondanks het gebrek aan evaluatienormen. 

Vraag 22: Hoe belangrijk vindt u de volgende beoordelingsmethoden / toetstechnieken als 
onderdeel van het literatuuronderwijs? 

> (de tekst met) open vragen 
(studenten) 

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

1 2 1 28 24 56

1,786% 3,571% 1,786% 50,00% 42,857%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 0 8 6 0 14

,00% ,00% 57,143% 42,857% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  8,00% 34,400% 53,300% 122

   

> (de tekst met) gesloten vragen    

(studenten) 

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

9 12 21 9 3 54

16,667% 22,222% 38,889% 16,667% 5,556%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 4 7 3 0 14

,00% 28,571% 50,00% 21,429% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  9,800% 38,500% 30,300% 122

   

> het boek- of leesverslag 

(studenten) 

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

1 7 22 15 11 56

1,786% 12,500% 39,286% 26,786% 19,643%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

0 4 6 4 0 14

,00% 28,571% 42,857% 28,571% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  10,700% 45,900% 32,800% 122
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> het leesdossier     

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

2 0 18 18 5 43

4,651% ,00% 41,860% 41,860% 11,628%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 2 8 4 0 14

,00% 14,286% 57,143% 28,571% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  24,600% 27,00% 11,500% 122

   

> de spreekbeurt  

(studenten)  

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

4 7 16 25 4 56

7,143% 12,500% 28,571% 44,643% 7,143%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

0 3 8 3 0 14

,00% 21,429% 57,143% 21,429% ,00%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  22,100% 42,600% 21,300% 122

      

> het individuele gesprek n.a.v. de leeslijst   

(studenten) 

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk.

0 3 16 21 15 55

,00% 5,455% 29,091% 38,182% 27,273%

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd.

0 2 5 6 1 14

,00% 14,286% 35,714% 42,857% 7,143%

(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk

  22,100% 42,600% 21,300% 122

   

> de creatieve schrijfopdracht 

(studenten) 

term onbknd. abs. onblngrk. onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. 

0 6 10 25 15 56

,00% 10,714% 17,857% 44,643% 26,786%  

(leraars in functie)  

abs onblngrk onbelangrijk belangrijk abs. belngrk. term onbknd. 

0 1 7 6 0 14

,00% 7,143% 50,00% 42,857% ,00%  
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(enquête 1987)  

    onbelangrijk tml. belangrk belangrijk   

  14,800% 31,100% 35,200% 122

 

De drie groepen  respondenten zijn eenduidig als het op beoordelingsmethoden aankomt. 

Zowel de  leraars die  in 1987 ondervraagd werden (87 procent), hun huidige collega’s (100 

procent) als de studenten vinden de tekst met open vragen de belangrijkste methode.   Bij 

de andere voorkeuren zijn de didactische trendverschuivingen merkbaar. Voor de personen 

die  in  2008  ‐2009 ondervraagd werden,  komt  de  creatieve  schrijfopdracht op de  tweede 

plaats. De respondenten van 1987 vinden het traditionele boek‐ of leesverslag een tweede 

plaats waard,  79  procent  van  hen  vindt  dit  belangrijk. De  leraars  en  studenten  vandaag 

hechten hier een pak minder belang aan; 53 procent van de studenten vindt het boek‐ of 

leesverslag onbelangrijk, een derde van hen vindt het zelfs absoluut onbelangrijk.  

Deze trend is geen verrassing. De laatste jaren is het traditionele boekverslag – mede door 

het  internet  –  wat  in  de  vergetelheid  geraakt  ten  voordele  van  andere 

beoordelingsmethoden.  Het  leesdossier  heeft  bijvoorbeeld  een  sterke  opgang  gemaakt 

binnen het  literatuuronderwijs  (cf. hoofdstuk 1). Voor  tegenwoordig actieve  leraars  is het 

leesdossier  dan  ook  een  belangrijk  beoordelingsinstrument,  93  procent  van  hen  is  die 

mening  toegedaan. Eigenaardig genoeg gaan studenten hier niet mee akkoord. Slechts 54 

procent vindt dit een belangrijke beoordelingsmethode. Daarmee komt het leesdossier wel 

nog  steeds  op  een  vierde  plaats,  na  het  individuele  gesprek  n.a.v.  de  leeslijst  .  De 

spreekbeurt, het boek‐ of  leesverslag en de tekst met gesloten vragen doen het nog  ‐ een 

stuk ‐ slechter. Maar het blijft eigenaardig dat het gepromote leesdossier zo laag scoort. Een 

mogelijke  verklaring  kan  zijn dat de  studenten dit wel  zien  al een handig middel om het 

literatuuronderwijs te geven, maar niet om het te beoordelen.  

De  beoordelingsmethoden  die  zich  toespitsen  op  de  individuele  beleving  van  literatuur, 

zijnde  de  creatieve  schrijfopdracht,  het  individuele  gesprek  n.a.v.  de  leeslijst  en  het 

leesdossier doen het niet slecht, maar scoren niet zo goed als verwacht. Wel is merkbaar dat 

een  individuele  aanpak  populairder  geworden  is  de  laatste  twintig  jaar.  Zelfs  bij  het 

leesdossier, dat maar 54% scoort bij de studenten,  is dit het geval.  In 1987 vond maar 39 
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procent van de ondervraagden dit belangrijk,   en 36 procent gaf geen antwoord, wat wijst 

op  een  lage  bekendheid  van  de  term.  Uitzondering  is  het  individuele  gesprek  n.a.v.  de 

leeslijst,  wat  door  64  procent  van  de  leraars  belangrijk  bevonden  werd  in  1987.  Deze 

beoordelingsmethode maakte eerder een terugval, weliswaar 65 procent van de studenten 

vindt dit belangrijk, maar bij de actieve leraars komt dit op de laatste plaats met 59 procent.  

Globaal  gezien  hebben  de  methodes  die  peilen  naar  de  individuele  ervaringen  van 

leerlingen dus aan populariteit gewonnen,  ten nadele van het  traditionele boekverslag en 

de tekst met multiplechoicevragen. De tekst met open vragen blijft echter met voorsprong 

de  populairste  beoordelingstechniek,  en  de  andere  beproefde  toetstechnieken  wijken 

weinig of niet voor nieuwe methodes. 

   



| 119 
 

4.14. INTERESSES EN BEHOEFTE AAN INFORMATIE PER VAKGEBIED 

 

 

In deze cluster gaan we op zoek naar de  interesse van de  (toekomstige)  leerkrachten, en 

hun behoefte aan  informatie.  In vraag 23 wordt er nagegaan  in welke mate ze zelf menen 

op  de  hoogte    te  zijn  van  een  aantal  aspecten  van  het  literatuuronderwijs.  In  vraag  24 

kunnen de respondenten vervolgens aangeven in welke mate ze informatie willen over die 

onderwerpen. Door de antwoorden op die twee vragen te vergelijken is het mogelijk na te 

gaan hoe het enerzijds gesteld is met de kennis over bepaalde zaken en in hoeverre leraars 

daar  anderzijds  verandering  in  willen  brengen.  De  antwoorden  van  de  studenten  SLO 

Algemene  taaldidactiek  kunnen hier  interessant  zijn, omdat  ze  in  zekere mate wijzen op 

welke aspecten tegenwoordig de nadruk gelegd wordt binnen de lerarenopleiding. 

De antwoorden op vraag 24 kunnen vergeleken worden met  resultaten van de  rondvraag 

uit 1987. Vraag 23  is echter een sterk aangepaste versie van een oudere vraag, er zijn dus 

geen gegevens ter vergelijking voorhanden. In 1987  luidde de vraag namelijk: Informeert u 

zich  over  de  volgende  vakgebieden  en  onderwerpen  (bijv.  d.m.v.  vakliteratuur, 

congresbezoek, nascholing, enz.)?  Wij verkozen de vraag iets ruimer te stellen, en te polsen 

naar  de  tevredenheid  van  de  respondenten  naar  hun  eigen  kennis  over  de  opgegeven 

onderwerpen. 

Voor deze vragen werd de schaal aangepast, zowel in onze vraag als in die van 1987. In onze 

rondvraag  vervalt  voor  vraag 23 de  keuze  term onbekend en werd de  keuzemogelijkheid 

neutraal weer  ingevoerd, de meeste  termen  zouden de  studenten  vertrouwd  in de oren 

moeten  klinken.  Daarbij  dient  opgemerkt  te  worden  dat  de  resultaten  bij  belangrijk 

hierdoor hoogstwaarschijnlijk een  stuk  lager  liggen. Een  respondent die niet echt voor of 

tegen  is, kan hier voor neutraal kiezen. In de vorige vragen had zij of hij die keuze niet, en 

het lijkt me dat de meest voor de hand liggende keuze dan belangrijk (gematigd positief) is. 

In vraag 24 hebben we dezelfde wijzigingen aangebracht; hier verviel bij de studenten ook 

de keuzemogelijkheid term onbekend en werd de optie geen mening toegevoegd.  
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Vraag 23: Ik ben voldoende op de hoogte van de volgende vakgebieden en onderwerpen. 

> literatuurwetenschap 
(studenten) 

helemaal niet slecht neutraal op de hoogte helemaal 

1 9 13 27 5 55

1,818% 16,364% 23,636% 49,091% 9,091%

(leraars in functie)  

helemaal niet slecht op de hgte. helemaal term onbknd. 

0 2 11 1 0 14

,00% 14,286% 78,571% 7,143% ,00%

      

> literatuurkritiek  

(studenten)  

helemaal niet slecht neutraal op de hoogte helemaal 

0 9 27 15 3 54

,00% 16,667% 50,00% 27,778% 5,556%

(leraars in functie)  

helemaal niet slecht op de hgte. helemaal term onbknd.

0 2 12 0 0 14

,00% 14,286% 85,714% ,00% ,00%  

   

> literatuurgeschiedenis 

(studenten) 

helemaal niet slecht neutraal op de hoogte helemaal 

0 3 12 29 11 55

,00% 5,455% 21,818% 52,727% 20,00%

(leraars in functie)     

helemaal niet slecht op de hgte. helemaal term onbknd.

0 1 7 6 0 14

,00% 7,143% 50,00% 42,857% ,00%  

   

> moderne literatuur     

(studenten)  

helemaal niet slecht neutraal op de hoogte helemaal  

0 4 16 29 6 55

,00% 7,273% 29,091% 52,727% 10,909%

(leraars in functie)     

helemaal niet slecht op de hgte. helemaal term onbknd.

0 0 9 5 0 14

,00% ,00% 64,286% 35,714% ,00%

   

> tekstbestuderingsmethoden (bv. Close reading)

(studenten) 

helemaal niet slecht neutraal op de hoogte helemaal 

5 8 24 14 4 55
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9,091% 14,545% 43,636% 25,455% 7,273%

(leraars in functie)  

helemaal niet slecht op de hgte. helemaal term onbknd.

0 2 11 1 0 14

,00% 14,286% 78,571% 7,143% ,00%

   

> tekstervaringsmethoden 

(studenten) 

helemaal niet slecht neutraal op de hoogte helemaal 

9 13 25 7 1 55

16,364% 23,636% 45,455% 12,727% 1,818%  

(leraars in functie)  

helemaal niet slecht op de hgte. helemaal term onbknd.

0 4 8 2 0 14

,00% 28,571% 57,143% 14,286% ,00%

   

> concrete lesbeschrijvingen    

(studenten)    

helemaal niet slecht neutraal op de hoogte helemaal 

17 24 10 4 0 55

30,909% 43,636% 18,182% 7,273% ,00%

(leraars in functie)  

helemaal niet slecht op de hgte. helemaal term onbknd. 

0 2 9 2 1 14

,00% 14,286% 64,286% 14,286% 7,143%

   

> concrete projectbeschrijvingen 

(studenten) 

helemaal niet slecht neutraal op de hoogte helemaal 

17 23 11 4 0 55

30,909% 41,818% 20,00% 7,273% ,00%

(leraars in functie)  

helemaal niet slecht op de hgte. helemaal term onbknd.

0 1 10 2 1 14

,00% 7,143% 71,429% 14,286% 7,143%

      

>werkvormen  

(studenten)     

helemaal niet slecht neutraal op de hoogte helemaal  

10 25 19 1 0 55

18,182% 45,455% 34,545% 1,818% ,00%  

(leraars in functie)     

helemaal niet slecht op de hgte. helemaal term onbknd. 

0 0 10 4 0 14

,00% ,00% 71,429% 28,571% ,00%  

      

> leermiddelen en tekstkeuze 

(studenten) 

helemaal niet slecht neutraal op de hoogte helemaal 
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11 22 18 3 1 55

20,00% 40,00% 32,727% 5,455% 1,818%

(leraars in functie)  

helemaal niet slecht op de hgte. helemaal term onbknd.

0 1 9 4 0 14

,00% 7,143% 64,286% 28,571% ,00%

   

> beoordelingsmethoden    

(studenten)    

helemaal niet slecht neutraal op de hoogte helemaal 

17 14 21 2 1 55

30,909% 25,455% 38,182% 3,636% 1,818%

(leraars in functie)     

helemaal niet slecht op de hgte. helemaal term onbknd.

0 2 11 1 0 14

,00% 14,286% 78,571% 7,143% ,00%

 

Wat  bij  een  eerste  blik  op  de  resultaten  heel  sterk  opvalt,  is  dat  de  actieve  leraars  erg 

zelfzeker overkomen, terwijl de studenten bijzonder terughoudend zijn als het aankomt op 

quoteren van hun eigen kennis. Dat is grotendeels te wijten aan het moment waarop ze de 

rondvraag  invulden.  We  namen  de  enquête  af  in  oktober,  bij  het  begin  van  het 

academiejaar.   De meeste studenten beschikten dus enkel over parate kennis en passieve 

ervaring in verband met literatuuronderwijs. Hen kan dus niet verweten worden niet op de 

hoogte te zijn van vakspecifieke termen. Maar  in de  lijst staan ook enkele algemene zaken 

als moderne literatuur en literatuurgeschiedenis. Hoe zit het daarmee? 

Uit de antwoorden blijkt inderdaad dat enkel die bredere begrippen meer dan de helft van 

de  (helemaal)  op  de  hoogte  stemmen  achter  zich  krijgen.  Respectievelijk  73,  64  en  58 

procent  van  de  studenten  beweert  voldoende  op  de  hoogte  te  zijn  van 

literatuurgeschiedenis, moderne  literatuur en  literatuurwetenschap. Die percentages  liggen 

bij de  leraars een  stuk hoger,  zij hebben duidelijk meer  vertrouwen  in hun eigen  kennis. 

Honderd,  drieënnegentig  en  zesentachtig  procent  van  hen  geeft  aan  voldoende  op  de 

hoogte te zijn van de drie genoemde onderwerpen. 

Voor  de  studenten  zijn  de  andere  vakgebieden  veel  minder  bekend  terrein,  met  als 

dieptepunt  werkvormen.  Slechts  een  schamele  twee  procent  van  hen  geeft  aan  op  de 

hoogte  te zijn van dit onderwerp. Waarschijnlijk klinkt de term velen ook onbekend  in de 
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oren,  maar  gezien  de  keuzemogelijkheid  term  onbekend  hier  niet  aanwezig  was,  is  dit 

moeilijk  verifieerbaar. Heel  frappant  is  de  vertrouwdheid  van  de  actieve  leraars met  die 

werkvormen,  ze beweren hier het meest van op de hoogte te zijn van alle begrippen uit de 

lijst. Honderd procent van de huidige generatie leerkrachten geeft aan voldoende kennis te 

bezitten over werkvormen; tussen leraars en studenten gaapt dus een kloof van 98 procent 

‘onbekendheid’.  

De  andere  concrete  concepten  of  werkmethodes  scoren  ook  bijzonder  laag  bij  de 

studenten.  Zo  geeft  7  procent  van  hen  aan  op  de  hoogte  te  zijn  van  concrete 

projectbeschrijvingen en concrete  lesbeschrijvingen. Deze waarden zijn niet verrassend, de 

studenten hebben nog een jaar lerarenopleiding en een hele loopbaan aan ervaring voor de 

boeg waar  ze  in  contact  zullen  komen met  concrete beschrijvingen  van hoe het er  in de 

praktijk aan toe gaat.  

Alle  ondervraagde  leraars  (100  procent)  geven  aan  voldoende  op  de  hoogte  te  zijn  van 

moderne literatuur, evenals van werkvormen. Daarnaast voelen ze zich ook zeker over hun 

kennis  van  literatuurgeschiedenis  (93 procent),    leermiddelen  en  tekstkeuze  (93 procent), 

beoordelingsmethoden,    concrete  projectbeschrijvingen,    tekstbestuderingsmethoden, 

literatuurkritiek  en  literatuurwetenschap  (alle  86  procent).  Eigenlijk  is  er  niets  waar  de 

actieve  leraars zich zorgen over maken. Concrete  lesbeschrijvingen scoort het  laagst, maar 

nog steeds 78% van de respondenten denkt daar voldoende van op de hoogte te zijn.  

De  studenten  voelen  zich  dus  heel  erg  onzeker  over  de  opgesomde  vakgebieden  of 

onderwerpen,  de  leraars  daarentegen  zijn  heel  erg  zelfverzekerd.  Interessant  is  om  de 

gegevens van deze vraag te vergelijken met die van de volgende (cf. infra) om na te gaan in 

hoeverre  de  respondenten  (nog)  openstaan  voor  informatie  over  de  aangegeven 

onderwerpen. 
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Vraag 24: Ik zou graag meer informatie ontvangen over de volgende vakgebieden / onderwerpen. 

> literatuurwetenschap    
(studenten) 

helemaal niet nee neutraal ja absoluut

8 9 13 15 9 54

14,815% 16,667% 24,074% 27,778% 16,667%

(leraars in functie)  

helemaal niet nee ja absoluut term onbknd.

2 5 1 4 0 10

20,00% 50,00% 10,00% 40,00% ,00%

(enquête 1987)  

    helem. niet enige mate zeer veel

  41,00% 35,200% 13,100% 122

   

> literatuurkritiek     

(studenten)     

helemaal niet nee neutraal ja absoluut

6 3 15 19 12 55

10,909% 5,455% 27,273% 34,545% 21,818%  

(leraars in functie)  

helemaal niet nee ja absoluut term onbknd.

2 4 2 5 0 13

15,385% 30,769% 15,385% 38,462% ,00%

(enquête 1987)  

    helem. niet enige mate zeer veel

  32,00% 45,900% 13,900% 122

   

> literatuurgeschiedenis 

(studenten) 

helemaal niet nee neutraal ja absoluut

10 10 15 14 6 55

18,182% 18,182% 27,273% 25,455% 10,909%

(leraars in functie)  

helemaal niet nee ja absoluut term onbknd.

2 7 1 4 0 14

14,286% 50,00% 7,143% 28,571% ,00%

(enquête 1987)  

    helem. niet enige mate zeer veel

  35,200% 43,400% 12,300% 122

      

> moderne literatuur     

(studenten)     

helemaal niet nee neutraal ja absoluut

6 7 14 16 12 55

10,909% 12,727% 25,455% 29,091% 21,818%

(leraars in functie)     

helemaal niet nee ja absoluut term onbknd.

1 2 3 7 0 13

7,692% 15,385% 23,077% 53,846% ,00%
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(enquête 1987)  

    helem. niet enige mate  zeer veel   

  16,400% 33,600% 44,300% 122

      

> tekstbestuderingsmethoden (bv. Close reading)  

(studenten)  

helemaal niet nee neutraal ja absoluut

2 3 14 23 13 55

3,636% 5,455% 25,455% 41,818% 23,636%  

(leraars in functie)     

helemaal niet nee ja absoluut term onbknd. 

0 3 1 9 0 13

,00% 23,077% 7,692% 69,231% ,00%  

(enquête 1987)     

    helem. niet enige mate zeer veel

  11,500% 42,600% 38,500% 122

   

> tekstervaringsmethoden 

(studenten) 

helemaal niet nee neutraal ja absoluut

1 1 3 22 28 55

1,818% 1,818% 5,455% 40,00% 50,909%

(leraars in functie)  

helemaal niet nee ja absoluut term onbknd.

0 2 1 10 0 13

,00% 15,385% 7,692% 76,923% ,00%

(enquête 1987)     

    helem. niet enige mate  zeer veel   

  16,400% 41,800% 31,100% 122

   

> concrete lesbeschrijvingen    

(studenten) 

helemaal niet nee neutraal ja absoluut

0 0 7 16 32 55

,00% ,00% 12,727% 29,091% 58,182%  

(leraars in functie)     

helemaal niet nee ja absoluut term onbknd. 

0 2 2 9 0 13

,00% 15,385% 15,385% 69,231% ,00%

(enquête 1987)  

    helem. niet enige mate zeer veel

  14,800% 37,700% 42,600% 122

   

> concrete projectbeschrijvingen 

(studenten) 

helemaal niet nee neutraal ja absoluut

0 1 7 18 29 55

,00% 1,818% 12,727% 32,727% 52,727%

(leraars in functie)  
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helemaal niet nee ja absoluut term onbknd. 

0 2 3 9 0 14

,00% 14,286% 21,429% 64,286% ,00%  

(enquête 1987)     

    helem. niet enige mate  zeer veel   

  16,400% 40,200% 32,800% 122

      

>werkvormen  

(studenten)  

helemaal niet nee neutraal ja absoluut

0 1 6 17 31 55

,00% 1,818% 10,909% 30,909% 56,364%

(leraars in functie)  

helemaal niet nee ja absoluut term onbknd.

0 3 1 9 0 13

,00% 23,077% 7,692% 69,231% ,00%

(enquête 1987)  

    helem. niet enige mate zeer veel

  13,900% 40,200% 38,500% 122

   

> leermiddelen en tekstkeuze 

(studenten)    

helemaal niet nee neutraal ja absoluut 

0 1 5 17 32 55

,00% 1,818% 9,091% 30,909% 58,182%  

(leraars in functie)     

helemaal niet nee ja absoluut term onbknd.

0 4 1 8 0 13

,00% 30,769% 7,692% 61,538% ,00%

(enquête 1987)  

    helem. niet enige mate zeer veel

  8,200% 45,900% 41,800% 122

   

> beoordelingsmethoden 

(studenten) 

helemaal niet nee neutraal ja absoluut

0 3 7 16 28 54

,00% 5,556% 12,963% 29,630% 51,852%

(leraars in functie)  

helemaal niet nee ja absoluut term onbknd.

0 2 3 9 0 14

,00% 14,286% 21,429% 64,286% ,00%

(enquête 1987)  

    helem.niet enige mate zeer veel

  14,800% 45,900% 41,800% 122
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In cluster 11 gaven zowel leraars als studenten aan tekstervaringsmethoden de belangrijkste 

werkvorm te vinden. Dat betekent echter niet dat ze genoeg kennis menen te bezitten over 

dit onderwerp; zowel de  studenten SLO  (91 procent) als de ondervraagde  leraars  in 2009 

(85 procent) zouden hier graag meer informatie over ontvangen. Voor de leraars in functie 

gaat het om een gedeelde eerste plaats, hetzelfde aantal onder hen (85 procent) koos ook 

voor beoordelingsmethoden , concrete lesbeschrijvingen én concrete projectbeschrijvingen. 

De  respondenten  van  de  enquête  in  1987  gaven  eveneens  aan  het meest  behoefte  te 

hebben  aan  informatie  over  beoordelingsmethoden,  samen  met  meer  gegevens  over 

leermiddelen  en  tekstkeuze.  Daarnaast  zouden  ze  graag  beter  geïnformeerd  zijn  over 

tekstbestuderingsmethoden (82%) en concrete lesbeschrijvingen (81%). 

Een overschouwende blik leert dat vooral de tastbare en direct bruikbare onderwerpen het 

meest  in trek zijn. Niet alleen bij studenten, maar ook bij  leraars met ervaring. Als we het 

gemiddelde  berekenen  van  de  hang  naar  informatie  van  de  drie  groepen  samen,  komt 

beoordelingsmethoden  op  de  eerste  plaats  te  staan. Uit  cluster  12  bleek  dat  de meeste 

gehanteerde toetstechniek nog steeds de traditionele tekst met open vragen is; deze hang 

naar  traditie  houdt  dus  niet  in  dat  de  leerkrachten  zich  zouden  afsluiten  voor  nieuwe 

methoden. Deze score zou zelfs omgekeerd geïnterpreteerd kunnen worden;  leerkrachten 

zijn  op  zoek  naar  nieuwe mogelijkheden, maar  een  gebrek  aan  nieuwe  toetstechnieken 

zorgt ervoor dat alles bij het oude blijft.  

Op  de  tweede  plaats  staat  concrete  lesbeschrijvingen,  op  de  voet  gevolgd  door 

tekstervaringsmethoden  en  leermiddelen  en  tekstkeuze;  ik  gebruik  nog  steeds  de 

gemiddelde waarden van de drie groepen samen. Die hang naar  informatie over concrete 

lesbeschrijvingen  sluit aan bij de  resultaten van de vorige vraag, waar dit  item het  laagst 

scoorde.  Over  meer  algemene  zaken  zoals  literatuurwetenschap,  literatuurkritiek  en 

literatuurgeschiedenis geven allen aan geen zo’n grote behoefte aan informatie te hebben.  

Als we de  verschillen  tussen de drie groepen even onder de  loep nemen,  valt op dat de 

resultaten van de leraars uit 1987 en hun huidige ambtgenoten grotendeels gelijklopen. De 

generatie  van  1987  gaf  wel  aan  meer  behoefte  te  hebben  aan  inlichtingen  over 
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leermiddelen  en  tekstkeuze  en  literatuurgeschiedenis,  terwijl  de  leraars  in  functie meer 

concrete projectbeschrijvingen zouden willen.  De Studenten hebben doorgaans een grotere 

behoefte aan  informatie dan de actieve  leraars, behalve over  tekstbestuderingsmethoden 

en moderne literatuur.  

Tot slot lijkt het me interessant even de cijfers van vraag 23 (Ik ben voldoende op de hoogte 

van ..) en vraag 24 (Ik zou graag meer informatie ontvangen over ..) naast elkaar te leggen. 

Op die manier valt snel af te leiden aan welke onderwerpen belang gehecht wordt, en wat 

de respondenten eigenlijk behoorlijk koud laat.  

Ik  heb  de  resultaten  uitgezet  in  onderstaande  tabel.  De  verschillende  vakgebieden  of 

onderwerpen  worden  onder  elkaar  weergegeven.  In  de  eerste  kolom  worden  de 

samengetelde  resultaten  voor  op  de  hoogte  en  helemaal  op  de  hoogte  uit  vraag  23 

weergegeven. Rechts daarvan staan de scores voor akkoord en helemaal akkoord uit vraag 

24. Helemaal  rechts  vindt  u  de  som  van  beide  kolommen. Deze  samengetelde waarden 

houden wiskundig gezien uiteraard geen steek, maar ze kunnen wel een idee geven van de 

interesse voor een bepaald vakgebied. Als de som van kennis (op 100) en de behoefte aan 

informatie  (op 100) een stuk hoger  ligt dan 100, betekent dit dat de waarden meer doen 

dan enkel maar elkaar compenseren. Daartegenover staat dat als de som een stuk onder de 

100 uitkomt, de  interesse voor dit vakgebied behoorlijk  laag  ligt. Voor de  leraars uit 1987 

hebben we geen cijfers voor wat kennis betreft, dus kan  ik deze groep respondenten niet 

opnemen in mijn vergelijking.  
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kennis  behoefte  som 

literatuurwetenschap  studenten  58  45  103 

   leraar 2009  86  50  136 

   leraar 1987     48 

literatuurkritiek  studenten  34  56  90 

   leraar 2009  86  53  139 

   leraar 1987     60 

literatuurgeschiedenis  studenten  73  36  109 

   leraar 2009  93  36  129 

   leraar 1987     55 

moderne literatuur  studenten  64  50  114 

   leraar 2009  100  77  177 

   leraar 1987     78 

tekstbestuderingsmethoden  studenten  32  66  98 

   leraar 2009  86  77  163 

   leraar 1987     82 

tekstervaringsmethoden  studenten  15  91  106 

   leraar 2009 71  85  156

   leraar 1987 73 

concrete lesbeschrijvingen studenten 7  87  94

   leraar 2009  78  85  163 

   leraar 1987     81 

concrete projectbeschrijvingen  studenten  7  86  93 

   leraar 2009  86  85  171 

   leraar 1987     73 

werkvormen  studenten  2  87  89 

   leraar 2009  100  77  177 

   leraar 1987     79 

leermiddelen en tekstkeuze  studenten  7  89  96 

   leraar 2009  93  70  163 

   leraar 1987     88 

beoordelingsmethoden  studenten  6  82  88 

   leraar 2009  86  85  171 

   leraar 1987     88 

 

Uit de resultaten blijkt dat de huidige generatie actieve leraars het meest geïnteresseerd is 

in moderne  literatuur  en werkvormen.  Beide  items worden  identiek  beoordeeld. Hoewel 

iedereen  (100 procent)   aangeeft hier voldoende van op de hoogte te zijn, wil 77 procent 

van  hen  nog  steeds  meer  informatie  over  beide  onderwerpen.  Daarnaast  vinden  de 

respondenten  beoordelingsmethoden  en  concrete  projectbeschrijvingen  ook  heel  erg 
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belangrijk.  Wat  opnieuw  opvalt,  is  dat  de  huidige  generatie  leraars  heel  zelfverzekerd 

antwoordt; geen enkele samengetelde waarde duikt onder 129. 

De  studenten  SLO  zijn  iets  minder  enthousiast,  maar  hun  antwoorden  zijn  meer 

gebalanceerd.  De  waarden  liggen  uiteraard  een  stuk  lager  omdat  ze  heel  erg  weinig 

vertrouwen bleken te hebben in hun eigen kennis over de opgesomde onderwerpen. Maar 

hun  verlangen  naar  informatie  vult  die  povere  kennis  telkens  netjes  aan.  De  resultaten 

schommelen opgeteld allemaal rond de 100 procent. De meeste interesse van de studenten 

gaat uit naar moderne  literatuur; 64 procent bezit voldoende kennis over het onderwerp, 

maar 50 procent wil nog meer  informatie. De  studenten  zijn het minst geïnteresseerd  in 

beoordelingsmethoden, terwijl de leraars dit net heel erg interessant vinden.  

Uit al deze cijfers blijkt steeds maar weer dat werkvormen waar de respondenten concreet 

mee  aan  de  slag  kunnen,  het meest  gemist worden.  De  algemene  kritiek  over  de  kloof 

tussen  theorie  en  praktijk  die  ik  in  hoofdstuk  1  schetste,  blijkt  dus  ook  door  leraars  en 

studenten bevestigd te worden. 
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4.15. LEESGEDRAG VAN DE RESPONDENTEN  

 

 

In deze  cluster  gaan we na waar de  literaire  interesses  van de  (toekomstige)  leraars  zelf 

liggen.  Hoeveel  boeken  lezen  ze  ongeveer  per  jaar?  Hoeveel  boeken  daarvan  zijn 

oorspronkelijk  Nederlandstalig?  Hoeveel  vertalingen  lezen  ze?  Welke  boeken  lezen  ze 

precies? 

De antwoorden op deze vragen zijn niet direct relevant voor het literatuuronderwijs, maar 

ze kunnen wel een idee geven van de bredere context. De antwoorden op vragen 25, 26 en 

27 kunnen zo bijvoorbeeld mogelijk bijdragen  tot het doorprikken van enkele clichés over 

literatuur  in het algemeen. Lezen en  literatuur heten namelijk op de  terugweg  te zijn. Als 

leraars Nederlands en studenten SLO niet meer lezen, dan is het inderdaad heel erg gesteld 

met de interesse voor literatuur. We vroegen hen de laatste vijf Nederlandstalige boeken op 

te  sommen  die  ze  lazen.  Als  blijkt  dat  die  boekenstapel  een  mooi  stuk  van  het 

literatuurlandschap van de lage landen bedekt, is er niet onmiddellijk iets aan de hand. 

Ten  tweede  is  het  interessant  om  te  weten  of  de  respondenten  zich  de  laatste  vijf 

Nederlandstalige werken nog kunnen herinneren die ze lazen. Waarschijnlijk worden er ook 

veel vertaalde werken gelezen, en kan de periode waarin die vijf werken gelezen werden 

behoorlijk uitlopen. Als een groot aantal van de studenten en  leraars zich nog auteurs en 

titels  voor  de  geest  kan  halen,  duidt  dit  volgens mij  op  een  behoorlijk  regelmatige  en 

bewuste leespraktijk.  

Ten derde is het ook leerrijk om de verschillende lijstjes (Leerkrachten, studenten en Segers’ 

leeslijsten) met  elkaar  te  vergelijken.  Het  lijkt me  interessant  om  te  zien  of  leraars  en 

studenten  dezelfde  interesses  hebben.  En  het  lijkt me  nog  interessanter  om  te  zien  of 

studenten ook vaak boeken  lezen die voorkomen op Segers’  lijsten.  Indien dit het geval  is, 

lijkt  me  dat  een  opsteker  voor  de  leraars.  Dan  blijkt  namelijk  dat  zij  actuele  boeken 

aanbieden, die binnen het  interessegebied van de  leerlingen  liggen. Tot slot kan een korte 
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vergelijking tussen de leesinteresses van de leraars en de lijsten die ze opstellen aantonen in 

hoeverre ze zelf geïnteresseerd zijn in de literatuur die ze aanbieden. 

Dergelijke  vergelijkingen  kunnen  een  beeld  schetsen  van  een  breed  literatuurlandschap, 

maar dit zal steeds in zekere mate tendentieus zijn. De literaire context van het moment en 

de rol van de media en literatuurprijzen mogen niet uit het oog verloren worden. Bepaalde 

boeken of auteurs kunnen plots enorm  in de aandacht staan omdat ze buitengewoon veel 

gepromoot  worden  of  een  belangrijke  literaire  prijs  in  de  wacht  sleepten.  Op  de 

promotietechnieken van uitgeverijen naar  scholen  toe heb  ik geen  zicht, maar kort wil  ik 

hier toch even de “literaire tijdsgeest” schetsen waarin de rondvraag afgenomen werd.  

Ten  eerste werd  een week  voor we  de  enquête  op  de  studenten  loslieten  (namelijk  op 

woensdag 23 september 2008) de roman  Godverdomse dagen op een godverdomse bol van 

Dimitri  Verhulst  gratis  verdeeld met  het weekblad  Humo, wat  zorgde  voor  een  enorme 

verspreiding van het boek en veel aandacht van de media. Ten tweede wil  ik ook even de 

winnaars – zowel van de literatuur‐ als van de publieksprijs – van de Gouden Uil vermelden: 

in  2008 waren  dat Marc  Reugebrink    en  Jeroen  Brouwers,  in  2007  Arnon  Grunberg  en 

Dimitri Verhulst en in 2006 Henk van Woerden en Stefan Brijs.  Ten derde plaats ik hier de 

winnaars van de Libris Literatuurprijs: In 2008 ging D. Hooijer hiermee aan de haal, in 2007 

en 2006 waren dat respectievelijk Arnon Grunberg en K. Schippers. Ten vierde besloot Hugo 

Claus  op  19 maart  2008  dat  het  genoeg was  geweest,  en  zijn  overlijden  leidde  tot  een 

verhoogde  interesse voor zijn oeuvre. Tot  slot  is het ook belangrijk  in het achterhoofd  te 

houden  dat  de meeste  studenten  net  een  opleiding  taal‐  en  letterkunde  achter  de  rug 

hebben, en de voorbije vier jaar verplicht enkele werken moesten lezen.  
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Vraag 25: Hoeveel origineel Nederlanstalige literaire werken leest u per jaar? (Deze vraag 
werd niet gesteld aan leraars in functie) 
 

(studenten) 
>  De studenten gaven aan gemiddeld 4,5 oorspronkelijk Nederlandstalig boek per jaar te lezen. 

 
(enquête 1987) 
>  De leraars gaven aan gemiddeld 48 oorspronkelijk Nederlandstalige werken per jaar te lezen 

 

Vraag 27: Hoeveel vertaalde literaire werken leest u per jaar ? (Deze vraag werd niet gesteld 
aan leraars in functie) 

 

 >  De studenten gaven aan gemiddeld 7,4 vertaald boek per jaar te lezen. 

 

In  de  rondvraag  van  1987  beweerden  de  leerkrachten  gemiddeld  48  Nederlandstalige 

werken  per  jaar  te  lezen.  Dat  lijkt me  nogal  overdreven,  ze  hanteren waarschijnlijk  een 

verschillende  definitie  van  het  begrip  “werk”.  Blijkbaar  was  de  vraag  in  1987  niet  erg 

duidelijk, getuige de volgende passage uit de analyse: 

“Tenslotte  hebben  we  in  deel  B  van  de  vragenlijst  gevraagd  hoeveel 

Nederlandstalige  literaire  werken  de  leraren  per  jaar  lezen.  Deze  vraag  bleek 

echter  niet  duidelijk  geformuleerd  te  zijn:  sommige  leraren merkten  op  bij  het 

gegeven  antwoord  dat  het  ging  om  het  aantal  door  hen  zelf  gelezen  boeken, 

anderen  zetten  er  bij  dat  ze  het  aantal werken  dat  per  jaar  klassikaal  gelezen 

wordt  hadden  opgenomen  (het  eerste wilden we weten). De  gegevens  zijn  niet 

bruikbaar en we laten derhalve het cijfermateriaal achterwege.” 

 (Thissen e.a. 1988 : 24) 

Daarnaast gaven de studenten te kennen gemiddeld één boek per maand te lezen, waarvan 

gemiddeld een derde oorspronkelijk Nederlandstalige werken. Dit  lijkt me persoonlijk een 

mooi aantal dat niet wijst op een gebrek aan interesse in literatuur.  

Als we  naar  de  boeken  zelf  kijken,  blijkt  een  vergelijking met  de  lijsten  van  Segers  niet 

mogelijk omdat hij naliet die lijsten op te nemen in zijn scriptie. In een soort vooronderzoek 

vroeg hij lijstjes op bij leraars, en verzamelde er in totaal 27. Hij analyseert ze, maar laat na 

inhoudelijke conclusies te trekken. Dat  is begrijpelijk vanuit zijn methodiek, maar het ware 

interessant geweest ze te vermelden, al was het maar in een appendix. Op die manier kreeg 
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de  lezer  onmiddellijk  een  idee  van  hoe  die  lijsten  er  in  het  echt  uitzien,  en  konden 

(toekomstige) leraars even hun licht laten schijnen over (andere) manieren om zo’n leeslijst 

samen  te  stellen. Nu  blijft  het  bij  een  droge  academische  analyse waarin  geen  titels  of 

auteurs genoemd werden.  

Vraag 26: Welke zijn de vijf laatste Nederlandstalige literaire werken die u gelezen heeft? (auteur 
- titel) (Bij leraars in functie werd deze vraag facultatief gemaakt) 

auteur  ll. lrs. auteur (vervolg) ll lr
Adriaan Morren  0 1 Oek De Jong  1
Annelies Verbeke  3 2 P.A.S. van Limburg Brouwer  1
Arnon Grunberg  6 5 Patrick Bernauw  1
Arthur Japin  1 1 Paul Mennes  1
Aster Berkhof  1 Paul Van Ostaijen  1
Atte Jongstra  5 Peter Verhelst 6
Charles de Coster (FR)  1 Pieter Aspe  2 1
Connie Palmen  3 1 Remco Campert  1
Cyriel Buysse  1 Renate Dorrestein  1 1
derk‐jan eppink  1 Rose Gronon  1
Dimitri Verhulst  13 7 Stefan Brijs  2 5
Emants  1 Steven Adolf  1
Ernest Claes  1 Tim Krabbé  1 1
Erwin Mortier  1 Tom Lanoye  4
Gaston Burssens  1 Tom Naegels  1 1
Geert Van Istendael  1 Toon Telligen  1
Gerard Reve  2 Van Eeden  1
Harry Mulisch  12 Virginie Loveling  1
Hella Haasse  1 1 Vondel  1
Herman Brusselmans  2 W.F. Hermans  1
Herman Portocarero  0 1 Willem Elsschot  4
Hugo Claus  12 Jan Terlouw  0 2
Imme Dros  1 Paul Baeten Gronda  0 1
Ingrid Verhelst  1 Erik Vlaminck  0 1
J. Bernlef  1 Cristophe Vekeman  0 1
J. Cl. Van Rijckethem & Pat Van Beirs  0 1 A. Kerlin  0 1
Jan Wolkers  5 Pauline Slot 0 1
Jef Geeraerts  4 Adriaan Van Dis  0 1
Jeroen Brouwers  1 1 Bob van Laerhoven  0 1
Kader Abdollah  0 1 Jos Pierreux  0 1
Kristien Hemmerechts  3 D. Hooijen  0 1
Leo Pleysier  0 1 Stefan van den Broeck  0 1
Leon Dewinter  1 2 José Spaay 0 1
Louis Couperus  2      Dirk Bracke  0 1
Louis‐Paul Boon  9 1 Saskia De Coster  0 1
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M. Reugebrink  1 Boudewijn Büch  0 1
Maarten 't hart  1 Bart Plouvier  0 1
Mark Tijsmans  1 Deflo  0 1
Multatuli  3 A.F.Th van der Heijden 0 1
 

De  56  studenten  die  de  rondvraag  invulden  vermeldden  maar  liefst  vijfenvijftig 

verschillende auteurs. Als we er rekening mee houden dat er zes studenten waren die geen 

enkele auteur vernoemden, levert dit een bijzonder gevarieerd schrijversgezelschap op.  Om 

de  representativiteit  te  waarborgen,  konden  de  schrijvers  maximum  één  stem  per 

respondenten  krijgen.  Sommigen  vermeldden  namelijk  meerdere  boeken  van  dezelfde 

auteur. 

De  studenten SLO die geen namen van auteurs of  titels van  literaire werken  invulden bij 

vraag 26, gaven als reden op dat het te lang geleden was dat ze een Nederlandstalige werk 

lazen,  of  dat  ze  zich  de  namen  niet  konden  herinneren.  Uiteraard  bestaat  ook  de 

mogelijkheid dat ze zich er snel vanaf wilden maken en geen zin hadden in hun geheugen te 

graven of titels op te gaan zoeken. Hoe dan ook, een respons van 89 procent waarbij iedere 

student gemiddeld drie boeken opsomde, is zeker hoopgevend.  

De meest gelezen auteurs kwamen het voorbije  jaar toevallig ook veel  in de aandacht. Op 

de eerste plaats  komt Dimitri Verhulst met 13  lezers,  gevolgd door Hugo Claus en Harry 

Mulisch (beiden 12 lezers) en Louis‐Paul Boon (9 lezers). Mulisch’ roman De ontdekking van 

de hemel werd in 2007 uitgeroepen tot Beste Nederlandse roman aller tijden en er was heel 

wat ophef rond de feminatheek van Boon. Maar er moet ook niet te veel achter die literaire 

gebeurtenissen gezocht worden. Ons  taalgebied  is klein en kent maar een handvol Grote 

Schrijvers, die dan ook veel of voortdurend  in de media komen. Het zou dus verkeerd zijn 

om achter alles een contextuele reden  te gaan zoeken. Maar het succes van Verhulst  lijkt 

me wel degelijk bepaald door tijdelijke en externe factoren.  

Andere  populaire  auteurs  zijn  Peter  Verhelst  en  Arnon  Grunberg  (beiden  6  lezers),  Jan 

Wolkers en   Atte Jongstra (beiden 5  lezers), Willem Elsschot, Tom Lanoye en Jef Geeraerts 

(alle drie 4  lezers). Daarnaast maken ook minder bekende auteurs een acte de présence, 
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zoals bijvoorbeeld P.A.S. van Limburg Brouwer. De lijst bevat ook enkele auteurs of werken 

die niet binnen het gebied van de traditionele fictionele roman vallen. Zo wordt Imme Dros 

vermeld,  schrijfster van  jeugdboeken, komt er een dichtbundel van Van Ostaijen voor en 

vermeldt iemand een essayistisch werk van Derk‐Jan Eppink.  

Bij de leraars in functie werd duidelijk aangegeven dat vraag 26 facultatief was. Toch was er 

slechts  één  iemand  die  de  vraag  niet  beantwoordde.  Ook  bij  deze  doelgroep  is  Dimitri 

Verhulst de meest gelezen auteur, hij werd zelfs bij 7 van de 12 respondenten vermeld. Op 

de  tweede  en  derde  plaats  volgen  Stefan  Brijs  en  Arnon  Grunberg,  elk  goed  voor  5 

vermeldingen. Eigenaardig is dat de leraars andere auteurs lijken te lezen dan de studenten. 

Hoewel de  studenten er al  in  slaagden een aardige  lijst van 55 auteurs  samen  te  stellen, 

voegen de leraars hier nog eens 23 nieuwe namen aan toe.  

Wat ook opvalt  is dat er zich onder die 23 auteurs minstens twee  jeugdauteurs bevinden, 

namelijk  Jan  Terlouw  en Dirk  Bracke. Dat wijst  erop  dat  de  leerkrachten  zich  de moeite 

getroosten boeken te lezen die voor hun leerlingen bestemd zijn. Op die manier kunnen ze 

beslissen wat wel en wat niet op te nemen in de leeslijst. Natuurlijk is het ook mogelijk dat 

ze de werken lezen om de kennis van hun leerlingen over het boek te kunnen toetsen. Naar 

de  reden  voor  het  grote  interesseverschil  tussen  studenten  en  leraars  is  het  gissen. 

Enerzijds  speelt  het  leeftijdsverschil  zeker  mee,  anderzijds  raadplegen  beide  groepen 

waarschijnlijk verschillende kanalen om in contact te komen met nieuwe auteurs of werken.  

Als  conclusie  kan  dus  gesteld  worden  dat  de  huidige  en  toekomstige  leraars  een  hoge 

interesse  koesteren wat  literatuur betreft,  en dat deze  geuit wordt  in  een doordacht  en 

frequent leespatroon. Niet alleen worden de oudere werken gelezen die hun waarde al vele 

malen bewezen, ook nieuwe  auteurs wordt  een  kans  gegund.  Zeker  als  ze positief  in de 

media  kwamen,  bijvoorbeeld  na  het  behalen  van  een  literaire  prijs.  Tot  slot  kiezen 

studenten  en  leraars  voor  verschillende  auteurs,  dit  is  waarschijnlijk  te  wijten  aan  het 

leeftijdsverschil, maar een duidelijke reden ligt niet voorhanden. 
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4.16. OPMERKINGEN 

 

 

Ten slotte bevond zich aan het einde van de enquête een open vraag die de ruimte biedt 

voor opmerkingen over het  literatuuronderwijs  in het algemeen, of deze rondvraag  in het 

bijzonder. Om  het  overzicht  te  bewaren  heb  ik  de  opmerkingen  dan  ook  opgesplitst  in 

enerzijds  bemerkingen  op  het  literatuuronderwijs  en  anderzijds  bemerkingen  op  deze 

rondvraag. Helaas stelde ik vast bij de verwerking van de enquêtes dat er een fout geslopen 

was in het opstellen van de open vragen.  

Door een beperking van het digitale ondervragingssysteem werden de antwoorden van de 

leerlingen afgekapt na 255 karakters. We dachten dit verholpen te hebben in de rondvraag 

van de  leraars  in  functie, maar daar wordt alles na 510  tekens – het dubbele – niet  in de 

resultaten  opgenomen.  Dit  is  uiteraard  een  erg  spijtige  zaak,  aangezien  interessante 

standpunten naar voren komen. 

 

4.16.1.  OPMERKINGEN OVER HET LITERATUURONDERWIJS 

 

De antwoorden  liggen ver uit elkaar en  zijn moeilijk  samen  te vatten, u vindt  ze  terug  in 

Bijlage  II.a.  In  grote  lijnen  zijn  de  opmerkingen  gelijklopend met wat  uit  de  voorgaande 

meerkeuzevragen  bleek.  Als  het  aan  de  studenten  ligt,  zou  het  literatuuronderwijs  zich 

meer toespitsen op leesplezier. Meestal ondervonden ze het overbrengen van literatuur als 

te stroef, met te weinig zin voor creativiteit. Bovendien beweren ze dat de  leerkracht zich 

meestal  toespitste  op  enkele  werken,  waardoor  ze  nooit  een  overzicht  kregen  van  het 

literaire landschap. 

De leraars lijken behoorlijk wat aandacht te willen besteden aan de canon, maar daar niet in 

te  slagen  door  verplichtingen  van  de  eindtermen,  of  door  de  leerlingen  die  nog  niet 

voldoende leesrijp zijn.  
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4.16.2.  BEMERKINGEN OVER DEZE RONDVRAAG 

 

De  antwoorden  op  het  tweede  deel  van  deze  vraag  treft  u  aan  in  Bijlage  II.b.  Bij  de 

studenten  hadden  slechts  twee  personen  (van  de  56)  opmerkingen  bij  deze  rondvraag. 

Beiden merkten op dat  ze niet op de hoogte waren  van het doel  van de enquête. Dit  is 

inderdaad  terechte  kritiek,  de  leerlingen  werd  via  het  digitale  leerplatform  opgedragen 

enkele vragen te beantwoorden, zonder dat daar meer tekst en uitleg bij gegeven werd. 

Van de veertien  leraars waren er vijf die aanmerkingen maakten op de  rondvraag. Er  lijkt 

een soort van wantrouwen te leven bij leerkrachten ten aanzien van academici. Eén iemand 

drukt dit uit als “Ik voel me als leerkracht nu al gelabeld en een karikatuur”.  
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5 I METHODOLOGISCHE EVALUATIE 
 
 
5.1. INLEIDING 

 

In dit hoofdstuk ga  ik de vragenlijst die we opstelden kritisch beoordelen aan de hand van 

de  resultaten  en  feedback  van  leerkrachten  en  studenten.  De  beschrijvingen  zijn  vrij 

enquête‐technisch, maar  lijken me  onontbeerlijk  in  een  eerlijk  onderzoek.  Een  peiling  is 

immers nooit helemáál perfect, zeker niet in het kader van een masterscriptie van één jaar, 

waar tijd en middelen een beperkende rol spelen. Onvolkomenheden zijn ook in mijn werk 

aanwezig, en dit hoofdstuk is de plaats waar ik ze zelf zal aankaarten. 

In mijn geval kwam daar nog bij dat de respons op mijn vriendelijke oproep tot het invullen 

van de vragenlijst aan de lage kant ligt. Mijn onderzoek beschouw ik als een kompas waarop 

het  mogelijk  is  de  richting  van  het  literatuuronderwijs  af  te  lezen,  maar  door  de 

ontoereikende  representativiteit  is  het  onmogelijk  de  resultaten  als  oerdegelijke 

wetenschappelijke  fundamenten  te  gebruiken.  Daarom  is  een  gezaghebbend 

herhalingsonderzoek nodig om eventuele koerswijzigingen op te baseren. Vooral voor deze 

herhalingsonderzoeken  is  dit  hoofdstuk  opgesteld,  opdat  de  vragenlijst  alsmaar meer  de 

perfectie zou kunnen benaderen. 

De  enquête  die  wij  uitvoerden,  is  echter  evenwel  een  herhalingsonderzoek,  van  een 

herhalingsonderzoek. In 1987 baseerden Thissen e.a. (1988) zich immers op een vragenlijst 

van  Thijssen  (1985).  Ook  zij  gaven  problemen  aan  met  bepaalde  vraagstellingen  of 

eigenaardige resultaten. Ik heb hun bemerkingen gelezen voor het opstellen van de vragen, 

en er zoveel mogelijk rekening mee gehouden.  

In paragraaf 5.2 vindt u eerst de aanpassingen weer aan de vragenlijst van 1987, vervolgens 

geef  ik  in  5.3  een  overzicht  van  elementen  uit  onze  enquêtes  (2008  en    2009)  die  voor 

verbetering vatbaar zijn.   
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5.2. AANPASSINGEN AAN DE VRAGENLIJST VAN 1987 

 

 

In deze paragraaf geef  ik een overzicht van de aanpassingen aan de enquête van 1987, en 

de  positieve  consequenties  die  ze  met  zich  meebrachten.  Hoofdzakelijk  zijn  er  twee 

bijstellingen gebeurd die  ik hier ga bespreken. Ten eerste heb  ik de optie  term onbekend 

aan de keuzemogelijkheden toegevoegd en ten tweede de respondenten de kans geven om 

aan te duiden dat ze geen mening heeft over een bepaald onderwerp. 

Het  eerste  en  grootste  gebrek  aan    de  bevraging  uit  1987  was  de  verwarring  tussen 

onduidelijkheid  over  onbekende  termen  en  de  onwil  van  leraars  om  te  antwoorden. De 

leraars  werd  namelijk  steevast  drie  antwoordmogelijkheden  aangeboden  en  daarnaast 

bevat de analyse  telkens een vierde  reeks waarden, namelijk missing values. Deze kolom 

bevat  het  aantal  respondenten  dat  niet  antwoordde  op  de  vraag. Uit  die  cijfers  trekken 

Thissen en collega’s besluiten over onder meer de vertrouwdheid van de respondenten met 

een  bepaalde  term.  Als  het  aantal missing  values  hoog  ligt,  veronderstellen  ze  dat  de 

leerkrachten die niet antwoordden niet weten waar de term voor staat. Er is iets te zeggen 

voor deze redenering, maar nauwkeurig is ze zeker niet. In de evaluatie van hun onderzoek 

wordt dit dan ook een punt genoemd “waarop er kortsluiting ontstond tussen de bedoeling 

van de onderzoekers en de  intepretatie door de ondervraagden”  (Thissen e.a.  : 1988). Zo 

vermoedden  de  onderzoekers  dat  de  termen  canon,  peer  teaching,  tekstbestudering  en 

tekstervaring bij een deel van de respondenten niet gekend waren. Maar zekerheid omtrent 

die bewering is er niet. 

Om deze onduidelijkheden  in de  toekomst  te  vermijden, pleiten de enquêteurs  voor het 

verduidelijken van termen die mogelijk niet voor iedereen zonneklaar kunnen zijn:  

“(..)  we  veronderstellen  dat  het  geven  van  korte  uitleg  bij  termen  die  niet  op 

voorhand  bekend  mogen  worden  geacht(,)  de  kwaliteit  van  de  vragenlijst  zal 

bevorderen”  

(Thissen e.a. 1988 : 85) 
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Ik  ga  daar  slechts  gedeeltelijk mee  akkoord.  In  het  geval  van begrippen  als  canon  is  het 

inderdaad  nuttig  een  kort  woordje  uitleg  te  geven.  In  onze  vragenlijst  hebben  we  die 

suggestie gevolgd, en bijvoorbeeld de term canon verzegeld van de cryptische omschrijving 

“de  klassiekers”.  Iedereen  is  immers  verondersteld  de  inhoud  van  het  begrip  te  kennen, 

maar het woord zelf zou sommigen niet erg vertrouwd in de oren kunnen klinken. 

Anders is het met termen zoals bijvoorbeeld structuuranalyse. Ten eerste is het zo goed als 

onmogelijk deze  keuzemogelijkheid  te  vergezellen  van een  korte  cryptische omschrijving. 

Ten tweede  is de vorm van het woord onlosmakelijk met de  inhoud ervan verbonden. Het 

lijkt me bizar dat  iemand  deze  literatuurwetenschappelijke  stroming  zou  kennen,  zonder 

ooit van de naam ervan gehoord te hebben. Tot slot  is het ook gewoon  interessant om te 

weten welk aandeel van de respondenten niet weet waar een term voor staat. Als een groot 

deel van een groep leraars in opleiding bijvoorbeeld niet weet waar receptie‐esthetica voor 

staat, zegt dat iets over de stromingen die in hun leerprogramma aan bod komen. 

Wij kozen er dan ook voor om de keuzemogelijkheid  term onbekend  in  te voeren. Op die 

manier  kunnen  we  eenduidig  afleiden  dat  respondenten  niet  vertrouwd  zijn  met  een 

bepaalde term. In de vragenlijst voor de studenten gaven we enkel de mogelijkheid om voor 

de optie term onbekend te kiezen als we vermoedden dat sommige respondenten moeite 

konden  hebben  met  een  begrip.  Dit  leidde  echter  tot  verwarring,  waarop  we  deze 

keuzemogelijkheid  consequent  bij  iedere  vraag  aanboden  in  de  enquête  voor  de 

leerkrachten. In de volgende paragraaf ga ik hier dieper op in. 

Ten  tweede  waren  de  keuzemogelijkheden  in  de  bevraging  van  1987  te  beperkt.  De 

respondenten konden zo goed als altijd kiezen uit drie antwoorden, doorgaans waren dat 

onbelangrijk,  tamelijk  belangrijk  en  belangrijk. Het  is  gemakkelijker  om  de  resultaten  te 

verwerken en te analyseren als er maar drie keuzeopties zijn, maar voor de respondenten is 

het op die manier moeilijk om te nuanceren. Als  iemand geen uitgesproken mening heeft 

over een bepaald onderwerp, of vindt dat een bepaalde stelling tamelijk onbelangrijk is, zou 

de meest  logische  keuze  wel  eens  tamelijk  belangrijk  kunnen  zijn.  Die  optie  geeft  een 

gematigde  mening  weer,  zonder  overdreven  naar  het  negatieve  over  te  hellen.  In  de 
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verwerking van de resultaten worden de cijfers voor tamelijk belangrijk en belangrijk echter 

meestal samengeteld voor de duidelijkheid. Op die manier worden de resultaten nog meer 

vervormd en stemde de respondent die lichtjes afkerig stond tegenover een stelling of geen 

uitgesproken  mening  had,  uiteindelijk  voor  de  bewering.  In  de  resultaten  is  dit  ook 

merkbaar; de  samengestelde cijfers voor belangrijk  liggen globaal gezien veel hoger  in de 

enquête uit 1987 dan bij beide andere peilingen. 

Om  de  studenten  de mogelijkheid  te  geven  om  genuanceerd  te  kiezen,  stelden we  vijf 

keuzemogelijkheden  op:  twee  in  het  positieve  kamp  (belangrijk  en  absoluut  belangrijk), 

twee  in het negatieve kamp (onbelangrijk en absoluut onbelangrijk), en de optie neutraal. 

Die  laatste  geeft  de mogelijkheid  aan  zogenaamde  “foert‐stemmers”  of mensen  zonder 

uitgesproken mening  over  een  onderwerp  toch  een  stem  uit  te  brengen,  zonder  dat  de 

resultaten beïnvloed worden. Een bijkomend voordeel van deze manier van werken  is dat 

het ook duidelijk wordt als bepaalde zaken een aanzienlijk deel van de respondenten koud 

laten. 

Na een analyse van de resultaten blijkt dat de waarden voor neutraal redelijk hoog  liggen, 

regelmatig overstijgen ze de dertig procent. Aan de ene kant is dit zeker een positieve zaak; 

mocht deze mogelijkheid er niet geweest zijn, was gemiddeld tien tot vijftien procent van 

de stemmen in de verkeerde categorie terechtgekomen. Aan de andere kant bestaat wel de 

kans dat deze keuzemogelijkheid een uitweg biedt voor respondenten die zich snel van de 

vragenlijst  willen  afmaken.  Dit  bezwaar  weegt  echter  niet  op  tegen  de  opgesomde 

voordelen van een dergelijke extra keuzeoptie.  
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5.3. AANGEWEZEN AANPASSINGEN NAAR TOEKOMSTIGE PEILINGEN TOE 

 

 

Bij het opstellen van de vragen hebben we gepoogd een eenduidige lijst op te stellen naar 

het  voorbeeld  van  Thissen  e.a.  uit  1987.  Daarbij  hebben  we  de  overwegingen  in  acht 

genomen  die  zij  maakten  na  het  afronden  van  hun  onderzoek.  Bij  het  analyseren  en 

vergelijken van de resultaten kwamen er echter nog een aantal onvolkomenheden aan de 

oppervlakte, die ik in deze paragraaf wil opsommen. 

Ten  eerste  haalde  ik  in  de  vorige  paragraaf  al  aan  dat  we  de  keuzemogelijkheid  term 

onbekend invoerden in de enquête voor de studenten. We deden dit enkel bij vragen waar 

begrippen  in voorkwamen waarvan we dachten dat ze eventueel onduidelijk konden zijn. 

Het  totale  aantal  antwoordmogelijkheden  moest  gelijk  blijven,  dus  lieten  we  bij  die 

specifieke vragen de optie neutraal vallen. Daarbij zagen we echter over het hoofd dat dit 

de  duidelijkheid  niet  ten  goede  kwam.  De  respondenten  nemen  niet  de moeite  om  bij 

iedere  vraag  de  schaalverdeling  boven  de  keuzerondjes  te  lezen.  Getuige  daarvan  zijn 

enkele twijfelachtige resultaten; zo zou bijvoorbeeld 17 procent van de ondervraagden niet 

weten  waar  de  tekst  met  gesloten  vragen  voor  staat.  De  studenten  stipten  dus  term 

onbekend aan in plaats van absoluut belangrijk, dat bij de vorige vragen op die plaats stond. 

Het verhelpen van dit euvel  in de vragenlijst voor de  leerkrachten zorgde echter voor een 

ander probleem. In paragraaf 5.2 pleitte ik zonet voor het gebruik van de keuzemogelijkheid 

neutraal,  omdat  dit  de  respondenten  de  kans  geeft  om  hun  antwoorden  iets  meer  te 

nuanceren. In de tweede enquête, die voor de leerkrachten, besloten we de optie neutraal 

definitief weg te laten ten voordele van een consequente aanwezigheid van term onbekend. 

Op die manier kan er geen verwarring ontstaan door verschuivingen van de waarden die bij 

de verschillende keuzerondjes horen, dachten we. Uit de  resultaten blijkt echter opnieuw 

dat sommige respondenten de schaalverdeling niet lazen. Zo koos 23 procent van de leraars 

voor term onbekend bij de tekstordening losse teksten.  
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De  toekomstige  oplossing  voor  het  probleem  is  dus  tweeledig.  Enerzijds  lijkt  het  me 

essentieel zes keuzemogelijkheden aan te bieden, indien het systeem dit toelaat tenminste. 

Het  gaat  om  twee  positieve  keuzes  en  twee  negatieve  keuzes,  waarvan  telkens  één 

gematigd.  Daarbij  komt  dan  nog  een  optie  neutraal  en  een  keuzemogelijkheid  term 

onbekend. Anderzijds moet deze verdeling extreem duidelijk aangegeven worden voor de 

aanvang van de ondervraging.  In een digitale omgeving  lijkt het me zelfs aan  te  raden de 

respondent  een  aantal  seconden  verplicht  te  laten wachten  voor  hij  kan  beginnen met 

antwoorden,  terwijl  hij  een  pagina  ziet waarop  enkele  cruciale  gegevens  staan,  zoals  de 

schaalverdeling.  

Ten  tweede  zijn  er  enkele  zaken  die  fout  liepen  door  de  beperkingen  van  het 

bevragingssysteem  en  het  nalaten  van  uitgebreide  analyses  op  de  resultaten  van  een 

testpopulatie. De bevraging werd uiteraard door een handvol mensen ingevuld alvorens we 

ze op de respondenten loslieten, maar een intensieve dissectie van de cijferbrij zou te veel 

tijd gekost hebben. Bij het ontleden van de uiteindelijke resultaten kwamen er hierdoor nog 

twee bevragings‐technische gebreken aan het licht.  

Enerzijds  konden  de  respondenten  zo  uitgebreid  antwoorden  als  ze wilden  bij  de  open 

vragen  (vragen  12  en  32), maar werden  die  antwoorden  afgekapt  na  255  karakters.  De 

tekstvakken  in de bevraging waren dus niet begrensd, maar de  ruimte  voorzien  voor die 

antwoorden  in  de  database  blijkbaar wel. We merkten  dit  op  bij  de  verwerking  van  de 

resultaten van de studenten, en gaven bij het opstellen van de vragenlijst voor de  leraars 

expliciet de  lengte voor het antwoord mee als parameter. Helaas bleek het probleem nog 

steeds  niet  opgelost,  en  werden  ook  die  antwoorden  na  een  bepaald  aantal  tekens 

afgehakt.  Het  gaat  hier  dus  om  een  fout  in  het  Curios  ondervragingssysteem  die 

gesignaleerd werd en hopelijk snel opgelost raakt, zodat toekomstige enquêteurs geen last 

meer ondervinden van dit euvel. 

Anderzijds  blijkt  het  onmogelijk  in  het  Curios  systeem  een  multiplechoicevraag  te 

combineren  met  een  open  tekstvak.  De  bedoeling  was  bij  iedere  opsomming  een 

mogelijkheid andere aan te bieden, zodat de respondenten andere elementen, stromingen, 



| 145 
 

methoden, etc. konden suggereren. Dit is interessant, omdat de respondenten zo nieuwe – 

of net extreem verouderde – zaken konden opwerpen die we bewust niet opnamen of over 

het hoofd zagen in de keuzelijsten. Helaas blijkt het niet mogelijk een dergelijk suggestievak 

in  te  voeren  in  een  meerkeuzevraag,  zodat  we  deze  mogelijkheid  overal  moesten 

elimineren. De nood aan een gelegenheid  tot suggestie bij de meerkeuzevragen bleek uit 

een antwoord op vraag 32 (opmerkingen over deze ondervraging): “Het  is typisch voor een 

rondvraag dat je moet kiezen uit wat de initiatiefnemer als mogelijkheden aanbiedt, terwijl 

je zelf nog met totaal andere dingen bezig bent.” (cf. Bijlage II.b). 

Naast deze twee technische zaken gaf  ik ook al eerder aan dat  leerkrachten zich moesten 

registreren voor ze de enquête konden invullen. Dit is zeker een mogelijke drempel om aan 

de bevraging mee  te werken, gezien het  registratieproces behoorlijk veel  stappen omvat. 

Eén  leerkracht mailde me  “(..)  Ik  zal wel  een  digibeet  zijn,  het  zal  dus wel weer  aan mij 

liggen – quod errat  (sic) demonstradum  (sic). Als het niet eenvoudiger kan, dan maar niet.”  Ik 

heb deze persoon vanzelfsprekend via mail begeleiding aangeboden, maar heb geen zicht 

op hoeveel  leerkrachten me  niet op de hoogte brachten  van hun problemen. Het  is dus 

aangeraden (digitale) systemen te gebruiken die zo weinig mogelijk  inspanning vergen van 

de  respondenten.  Een  procedure  waarbij  men  niet  moet  registreren,  maar  wel  een 

persoonlijke  link  in  de  mailbox  krijgt,  lijkt  me  ideaal.  Zo  kost  het  invullen  van  de 

ondervraging  geen  extra  moeite,  maar  wordt  toch  de  controle  behouden  over  wie  de 

vragenlijst invult. 

Een derde onvolkomenheid vloeit voort uit een persoonlijke  fout. Na het veranderen van 

het perspectief ‐ van studenten naar leerkrachten – hadden vragen 10 en 17 vlak na elkaar 

geplaatst moeten worden, evenals vragen 9 en 14. Die vragen bevatten, na de aanpassing 

naar  leraars  toe,  slechts  een  heel  klein  nuanceverschil:  “In  welke  mate  wordt  belang 

gehecht  aan  (..)  ?”  (vraag  10)  versus  “Hoe  belangrijk  vindt  u  (..)  ?”  (vraag  17)  (zie  ook 

paragraaf  4.7).  Dit minieme  onderscheid  in  accent  zou  veel  duidelijker  in  de  verf  gezet 

moeten worden.  In  onze  bevraging was  dit  niet  het  geval, waardoor  de  antwoorden  op 

vraag 10 en vraag 17 zo goed als waardeloos zijn. 



| 146 
 

Ten slotte zou een minder brede populatie onder de respondenten tot meer nauwkeurige 

resultaten kunnen leiden. Zo hebben de leraars nu theoretisch gezien tussen de 0 en de 44 

jaar ervaring in het onderwijs. Indien deze grote groep leerkrachten opgedeeld zou kunnen 

worden volgens bijvoorbeeld de periode waarin ze hun vorming kregen, zou het mogelijk 

zijn meer gerichte conclusies te trekken. Mochten er ooit meer tijd en middelen beschikbaar 

zijn voor een herhalingsonderzoek, zou het ook interessant kunnen zijn om te peilen naar de 

tevredenheid over de literatuurlessen per graad van het middelbaar onderwijs.  
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6 I ALGEMEEN OVERZICHT EN CONCLUSIE 
 
 
6.1. INLEIDING 

 

In  dit  laatste  hoofdstuk  wens  ik  tot  een  besluitend  overzicht  te  komen  van  het 

literatuuronderwijs in Vlaanderen anno 2008 – 2009. Daarvoor wil ik uitgaan van de situatie 

die geschetst werd door Thissen e.a.  in de conclusie van hun enquête.  In paragraaf 6.2.1 

beschrijf  ik daarom de situatie  in 1987 aan de hand van hun studie, om  in paragraaf 6.2.2 

vervolgens  parallel  de  huidige  stand  van  zaken  in Vlaanderen  uit  te  tekenen. Door  deze 

twee punten uit de voorbije 30  jaar met elkaar te verbinden en ze te combineren met de 

visie  van  een  aankomende  generatie  leerkrachten,  hoop  ik  vervolgens  in  paragraaf  6.3 

enkele  evoluties weer  te  kunnen  geven.  Enerzijds  gaat  het  om  de  ontwikkelingen  in  het 

literatuuronderwijs  gedurende  de  laatste  dertig  jaar  (cf.  6.3.2),  anderzijds  om  de 

veranderingen  die  studenten  zouden willen  aanbrengen  (cf.  6.3.3).  Ten  slotte probeer  ik 

deze  twee  evoluties  te  combineren  en  een  blik  te  werpen  op  de  toekomst  van  het 

literatuuronderwijs (cf. 6.3.4). 
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6.2. EEN SITUATIESCHETS VAN HET LITERATUURONDERWIJS ‘TER PLAATSE’ 

 

 
6.2.1.  IN 1987 

 
Om de huidige  situatie  te  kunnen plaatsen en mogelijke evoluties  te  schetsen, ga  ik hier 

eerst  de  conclusies  weergeven  waar  de  onderzoekers  in  1988  toe  kwamen.  Over  het 

algemeen  blijven  Thissen  e.a.  echter  heel  erg  vaag  in  hun  besluit.  Ze  formuleren  één 

duidelijke conclusie met betrekking tot het literatuuronderwijs in 1988 : 

“De  belangrijkste  conclusie  over  het  huidige  literatuuronderwijs  (voor  zover we 

daar op grond van deze rondvraag iets over kunnen zeggen) luidt dat leraren zich 

in de praktijk nog sterk laten leiden door een aanpak die we enigszins traditioneel 

kunnen noemen”  

(Thissen e.a. 1988 : 85) 

Deze stelling is behoorlijk ongenuanceerd en even later wordt dit beeld nog bijgesteld, maar 

niet  voldoende  naar  mijn  mening.  De  onderzoekers  beweren  dat  de  praktijk  van  het 

literatuuronderwijs  nog  heel  erg  conventioneel  is,  maar  dat  de  leerkrachten  wel  erg 

geïnteresseerd zijn in nieuwe ontwikkelingen:  

“Het lijkt erop dat de leraren graag dergelijke ontwikkelingen (onderwerpen die de 

laatste twee decennia terrein gewonnen hebben) zouden willen volgen, maar daar 

om  verschillende  redenen  niet  aan  toe  komen.  De  eerste  reden  zou  tijdgebrek 

kunnen zijn, door menig  leraar werd daarover bij het beantwoorden van de open 

vragen  een  opmerking  gemaakt.  Als  tweede  reden  kunnen  we  de  niet  ideaal 

functionerende  nascholing  noemen,  hetgeen  in  combinatie met  de  eerste  reden 

een  enorme  hindernis  opwerpt  voor  de  leraren  om  gelijke  tred  te  houden met 

ontwikkelingen in de literatuurdidactiek.”  

(Thissen e.a. 1988 : 85) 

Deze  tweedeling  tussen praktijk en  intentie  lijkt me net  iets  te artificieel. Natuurlijk  is het 

eenvoudiger om nu, dertig jaar na datum, een bepaald moment te overzien en binnen een 

evolutie te plaatsen, maar hun eigen cijfers spreken Thissen e.a. tegen. De conclusie zou ook 

op een gemiddelde van de waarden van Vlaanderen en Nederland kunnen slaan, maar een 
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snelle studie van de resultaten voor Nederland wijst uit dat die zich evenmin  lenen tot de 

aangegeven  tweedeling  tussen  praktijk  en  theorie.  Volgende  uitspraak  over  de 

conventionaliteit  van het onderwijs  gaat dus niet helemaal op, niet  voor Nederland, niet 

voor Vlaanderen en Nederland samen, en zeker niet voor Vlaanderen alleen: 

“In de klas  ligt kennelijk de nadruk op cultuuroverdracht als doelstelling, worden 

meestal  alleen  literaire  teksten  behandeld,  chronologisch  geordend,  waarbij  de 

meeste aandacht uitgaat naar wat men door middel van structuuranalyse en close 

reading  over  een  tekst  aan  de  weet  kan  komen.  Doceren  en  het 

onderwijsleergesprek als meest benadrukte werkvormen bevestigen dit beeld.” 

 (Thissen e.a. 1988 : 85) 

Ik ga de resultaten stuk voor stuk even aankaarten om een meer geschakeerd beeld van het 

toenmalige  literatuuronderwijs  uit  te  tekenen.  Cultuuroverdracht  wordt  inderdaad  als 

belangrijk  beschouwd,  máár  leraars  hebben  meer  belangstelling  voor  leesplezier  én 

besteden er ook meer aandacht aan  in de praktijk. De teksten worden vaak chronologisch 

aangeboden,  maar  een  thematische  behandeling  krijgt  vijf  procent  meer  aandacht. 

Structuuranalyse  en  close‐reading  zijn  heer  en  meester  als  het  op 

literatuurwetenschappelijke theorieën aankomt, maar de receptie‐esthetica is duidelijk aan 

een opmars bezig. In Nederland spant doceren nog de kroon van de onderwijsvormen, maar 

in  Vlaanderen  komt  dit  slechts  op  een  vierde  plaats.  Deze  manier  van  werken  moet 

individueel  lezen  en  studeren, het onderwijsleergesprek, het  groepswerk  en het  kring‐  en 

klassengesprek  laten  voorgaan.  Als  het  op  tekstbenadering  aankomt,  is  tekstbestudering 

ontegensprekelijk de  leider, gevolgd door  spel – drama –  toneel – video,  tekstervaring en 

voorlezen en vertellen, en ook in de praktijk is dit het geval. 

Uit dit bondige, maar meer genuanceerde overzicht van de cijfers voor Vlaanderen blijkt dat 

het  literatuuronderwijs  in 1987 duidelijk  in het  teken  stond van de  tekstgerichte aanpak. 

Structuuranalyse  en  close‐reading  krijgen  ruimschoots  de  meeste  aandacht  van  de 

respondenten, zowel in de praktijk als qua theoretische belangstelling. Dit wordt bevestigd 

door  de  overduidelijke  keuze  van  de  leerkrachten  voor  tekstbestudering  uit  een  rist 

methodes voor tekstbenadering.  
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De focus op de tekst staat dus centraal, maar de aandacht voor de  lezer heeft duidelijk al 

ingang  gevonden  in  het  Vlaamse  onderwijs  anno  1987.  Zo  is  leesplezier  volgens  de 

resultaten  het  hoofddoel  bij  het  onderrichten  van  literatuur,  98  procent  van  de 

respondenten vindt dit belangrijk. Daarnaast hechtten de toenmalige leerkrachten ook veel 

belang  aan  het  uitwisselen  van  persoonlijke  ervaringen,  getuige  de  scores  voor  het 

groepswerk  en  het  kring‐  en  klassengesprek.  Tot  slot wijst  de  niet  geringe  belangstelling 

voor de receptie‐esthetica als theoretische stroming en de tekstervaring als tekstbenadering 

ondubbelzinnig op een bereidwilligheid naar de lezergerichte aanpak toe.  

 

 

6.2.2. IN 2008 – 2009 
 

Zoals  ik  reeds  aanhaalde,  is  het  steeds moeilijker  om  een  hedendaagse  situatie  juist  te 

plaatsen dan retrospectief een bepaald moment in een historische evolutie te kaderen. Om 

een  gedetailleerd  beeld  van  de  huidige  situatie  op  te  hangen,  ga  ik  eerst  zowel  de 

onderdelen  van  het  literatuuronderwijs  beschrijven  die  de  respondenten  positief 

evalueerden, als de zaken die volgens studenten en  leerkrachten voor verbetering vatbaar 

zijn. Het gaat hier voor alle duidelijkheid enkel om de enquête van 2008 bij studenten en die 

van 2009 bij  leraars. Bovendien worden enkel de vragen behandeld waar uitdrukkelijk de 

mening  van  de  respondenten  gevraagd  werd,  en  dat  op  een  kwantitatieve manier.  De 

kwalitatieve vragen worden hier niet behandeld omdat de  representativiteit daarvan niet 

kan nagegaan worden. In iedere alinea zal ik hier verwijzen naar de paragraaf uit het vorige 

hoofdstuk waar u meer cijfermateriaal kunt terugvinden.  

Een eerste positief element  is volgens de respondenten de  tijd die aan  literatuur besteed 

wordt  in  het  onderwijs.  Zowel  studenten  als  leerkrachten  vinden  dat  er  genoeg  lesuren 

uitgetrokken worden voor het literatuuronderwijs. Slechts 23 procent van de studenten SLO 

en 27 procent van de  leraars heeft  last van  tijdsgebrek als het op  literatuur aankomt. Dit 

lijken me zeker geen slechte cijfers, vooral omdat  ik het gevoel heb dat  leerkrachten altijd 
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ijveren voor meer lesuren. Of zoals een leraar mij mailde over de (vermeende) crisis in het 

literatuuronderwijs: “Geef me twee uur per week per klas meer en het is gepiept.” (cf. 4.3) 

Ten tweede hebben die lesuren ook een positieve invloed op de letterkundige interesse van 

de  studenten. Drieënzestig procent van hen zag zijn belangstelling voor  literatuur positief 

beïnvloed door de lessen Nederlands in het secundair onderwijs. Of dit aantal bevredigend 

is, hangt af van enkele bijvragen die kwalitatief beantwoord zouden moeten worden. Maar 

globaal gezien lijkt me dat dit cijfer best wel nog groeipotentieel heeft, meer dan een vijfde 

van de respondenten stond neutraal tegenover deze stelling. (cf. 4.4) 

Een  derde  punt  dat  de  respondenten  positief  beoordelen,  is  de  verhouding  tussen  de 

aandacht voor Nederlandse en Vlaamse auteurs. Bijna niemand houdt er protectionistische 

reflexen  op  na;  de  enkelingen  die  niet  tevreden  zijn,  zouden  zelfs  liever  wat  meer 

Nederlandse literatuur behandelen in de klas. Ook met de proportionele aanwezigheid van 

vertaalde literatuur zijn de meesten ingenomen, alhoewel een derde van de studenten toch 

liever wat meer oorspronkelijk anderstalige werken op de plank zou krijgen. (cf 4.5) 

Uit de antwoorden op de kwantitatieve vragen zijn ook twee negatieve punten van kritiek te 

puren.  Een  eerste  weegt  zwaar  door  en  heeft  betrekking  op  de  doelstelling  van  het 

literatuuronderwijs vandaag. Naar mijn aanvoelen is die doelstelling: de leerling voldoende 

achtergrondinformatie en hulpmiddelen  ter oriëntatie aanbieden,  zodat hij  in  staat  is zelf 

zijn weg te vinden in het literatuurlandschap. Vanhooren en Mottart bevestigen dit: 

“Uit de  leerplannen van de verschillende koepelorganisaties blijkt  immers dat het 

doel van het  literatuuronderwijs  is om aan het einde van het secundair onderwijs 

literair competente  lezers af te  leveren – dat zijn  lezers die over de nodige kennis 

en kunde beschikken om zelfstandig en adequaat om te gaan met diverse teksten 

en  tekstsoorten.  Om  dat  doel  te  bereiken  wordt  in  het  merendeel  van  de 

leerplannen  een  lineair  traject  voorzien  dat  leerlingen  moeten  doorlopen.  Het 

eindpunt van dat traject is de literaire competentie.”  

(Vanhooren en Mottart 2009) 

Eerlijk gezegd  lijkt mij deze doelstelling zeker niet te hoog gegrepen. Een  leerling krijgt zes 

jaar  lessen  Nederlands  in  het  secundair  onderwijs,  waarin  literatuur  verhoudingsgewijs 
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redelijk  wat  aandacht  krijgt.  Leggen  we  de  lat  te  hoog  als  er  gevraagd  wordt  dat  een 

adolescent het kaf van het koren kan scheiden als hij een boekenwinkel binnenstapt? Is het 

in zekere mate niet logisch dat die adolescent, ook meerdere jaren na het behalen van zijn 

diploma middelbaar onderwijs, weet waar hij terecht kan voor betrouwbare  informatie en 

nieuwe ontdekkingen? Ik vind dit persoonlijk een basisdoelstelling, maar blijkbaar wordt ze 

niet gehaald. Drieëndertig procent van de studenten vindt dat ze in de literatuurlessen niet 

voldoende informatie meekregen om hun eigen weg te vinden, tegenover dertig procent die 

dit  wel  vindt.  Van  de  leraars  zou  je  verwachten  dat  ze  iets milder  en  positiever  staan 

tegenover  hun  eigen  onderwijspraktijk, maar  veertig  procent  reageerde  negatief  op  de 

gegeven stelling. Er lijkt dus nog heel wat werk aan de winkel voor het literatuuronderwijs, 

tenminste als alle participanten de gegeven doelstelling onderschrijven.  

Een  tweede  punt  van  negatieve  kritiek  dat  uit  de  resultaten  blijkt,  is  dat  studenten  het 

literatuuronderwijs niet op dezelfde manier willen geven als ze het kregen. Deze resultaten 

zijn uiteraard niet strikt negatief; ze zijn afbrekend voor het de huidige onderwijspraktijk, 

maar kunnen hoopvolle verwachtingen scheppen naar de toekomst toe. Zo goed als de helft 

van  de  studenten  geven  aan  een  andere  richting  uit  te willen  en  een  derde  van  hen  is 

absoluut niet akkoord met het literatuuronderwijs zoals ze dat kregen.  Deze resultaten zijn 

in zekere zin wel te verwachten; het  is eigen aan jonge mensen om zich af te zetten tegen 

gevestigde  tradities. De vraag  is bijgevolg of die afwijkende houding gewoon gebaseerd  is 

op een gratuit gevoel van verzet, of ook berust op een inhoudelijk programma. In paragraaf 

6.3.8 vergelijk  ik nauwgezet de mening van  leerkrachten en  studenten om na  te gaan op 

welke vlakken deze laatste verandering nastreven.  
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6.3. EVOLUTIES 

 

 

6.3.1. OVERZICHT 
 

Na het uitvoeren van de enquêtes beschikken we over drie gegevensreeksen. Ten eerste is 

er  de  visie  van  de  leerkrachten  die  in  1987  de  bevraging  in  opdracht  van  de  Taalunie 

invulden, waardoor we een idee hebben van de toenmalige tijdsgeest. Daarnaast zijn er de 

antwoorden  van  de  huidige  generatie  leerkrachten,  die  de  actuele  praktijk  in  het 

literatuuronderwijs weerspiegelen. Ten slotte vroegen we ook naar de mening van leraars in 

opleiding, die een leidraad kan zijn bij het maken van voorzichtige toekomstvoorspellingen.  

Die  drie  datasets  direct  naast  elkaar  leggen  lijkt  me  de  gemakkelijkste  manier  om  de 

gegevens te vergelijken. De evoluties kunnen  in kaart gebracht worden, en het  is mogelijk 

na  te gaan of er een  lijn  te  trekken valt doorheen de  laatste dertig  jaar en die eventueel 

virtueel  door  te  trekken  naar  de  komende  jaren.  Ik  heb  er  echter  voor  gekozen  om  die 

evolutie  in twee aparte ontwikkelingen (leraars 1987 – huidige  leraars en huidige  leraars – 

studenten)  op  te  breken.  In  de  vorige  paragraaf  signaleerde  ik  al  dat  studenten  het 

onderwijzen  van  literatuur  anders  zouden  willen  aanpakken  dan  hun  voorgangers.  Die 

gewenste breuk met het verleden  lijkt mij binnen dit onderzoek  te belangrijk om  te  laten 

verdrinken in een cijferpoel. Om de visies van studenten en huidige leraars beter te kunnen 

bestuderen, heb  ik daarom beslist om de overeenkomsten en verschillen  tussen de  twee 

groepen te isoleren en apart te bespreken in 6.3.3. Dit impliceert dat ik ook de antwoorden 

van  de  leraars  uit  1987  en  die  van  hun  huidige  collega’s  in  een  aparte  paragraaf  zal 

vergelijken (cf. 6.3.2). In paragraaf 6.3.4 ten slotte probeer  ik beide evoluties aan elkaar te 

smelten en een  zicht  te  krijgen op waar de huidige  tendensen ons heen  zouden  kunnen 

leiden.  
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6.3.2.  VAN 1987 NAAR 2008 – 2009 
 

Een van de belangrijkste vragen om deze evolutie te schetsen, is deze die peilt naar wat de 

respondenten beschouwen als de belangrijkste objectieven van het  literatuuronderwijs.  In 

theorie zouden die doelstellingen de laatste dertig jaar toch al een stuk verschoven moeten 

zijn;  van  cultuuroverdracht  en  algemene  taalvaardigheid  naar  leesplezier  en  persoonlijke 

verrijking.  Hoewel  cultuuroverdracht  traditioneel  als  klassiek wordt  bestempeld  (Thissen 

e.a.  1988  :  85),  komt  dit  op  de  eerste  plaats  voor  de  huidige  groep  leerkrachten.  En 

eigenaardig  genoeg  verkozen hun  vakgenoten uit 1987  leesplezier, weliswaar op de  voet 

gevolgd door cultuuroverdracht. In theorie had ik dus een omgekeerde beweging verwacht. 

Wat  wel  aan  het  verwachtingspatroon  voldoet,  is  de  hoge  score  voor  algemene 

taalvaardigheid in 1987, die in 2008 volledig weggesmolten is. Daarnaast hecht het huidige 

gezelschap  leerkrachten,  zoals  vermoed,  veel  belang  aan  individuele  ontplooiing  en 

maatschappelijke bewustwording. De receptie van het werk en de persoonlijke ontwikkeling 

winnen dus wel degelijk aan belang  ten opzichte van pure  cultuuroverdracht, hoewel die 

laatste zeker niet afgedaan heeft. 

Ook  op  het  vlak  van  tekstsoorten  merken  we  weinig  vernieuwing  na  30  jaar 

literatuuronderwijs,  en  leggen  de  leerkrachten  dezelfde  nadrukken  als  respondenten  in 

1987. Moderne  literatuur,  vertaalde  literatuur en  jeugdliteratuur  zijn voor beide groepen 

het belangrijkst, zij het in een licht verschillende volgorde. Wel nieuw is de plotse aandacht 

voor de  strip  als onderdeel  van het  literatuuronderwijs.  Ik  vermoed dat dit evenwel een 

tijdelijke trend is, het zou me verbazen mocht hier intensief rond gewerkt worden in de klas. 

Daarnaast  hechten  de  leerkrachten  vandaag  meer  dan  vier  maal  zo  veel  belang  aan 

literatuur van voor 1900 dan dertig jaar geleden; literair erfgoed overdragen staat dus hoog 

in het vaandel.   Als we de focus verleggen van tekstsoorten naar  literaire genres,  is er ook 

daar  weinig  tot  helemaal  geen  vernieuwing  merkbaar,  beide  groepen  verkiezen  eerst 

romans, dan poëzie. 

Leerkrachten  zijn  ook  erg  behoudsgezind  als  het  op  handboeken  aankomt.  Al minstens 

dertig  jaar  verkiezen  leerkrachten  dezelfde  top  drie,  namelijk:  een  algemeen  leerboek 
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Nederlands met  literatuur  als  onderdeel, werken  zonder  leerboek  en  een  tekstboek met 

vragen.  Die  voorkeur  interpreteer  ik  vooral  als  pragmatisch,  het  gebruiken  van  één 

algemeen handboek naar keuze  lijkt me het handigst  in de klas. Werken zonder handboek 

kan niet aan een  literatuurtheoretische stroming gekoppeld worden, terwijl een tekstboek 

met vragen kan wijzen op een voorkeur voor een tekstgerichte manier van werken. 

Door  rechtstreeks  naar  de  belangrijkste  wetenschappelijke  methoden  en  theorieën  te 

vragen,  is  het  mogelijk  ondubbelzinnig  te  achterhalen  wat  de  gangbare  theoretische 

stroming zou moeten zijn in het onderwijs. Anno 2009 is dit volgens de verwachtingen een 

mengelmoes  van  literatuursociologie, narratologie,  cultural  studies en  gender  studies  (cf. 

hoofdstuk 1). Uit de  resultaten blijkt echter dat  structuuranalyse en  close‐reading net als 

dertig jaar geleden nog steeds op de eerste plaats komen. De interesse hiervoor is zelfs nog 

gestegen, honderd procent van de bevraagde leraars in 2009 vindt dit belangrijk! De tweede 

plaats  wordt  ingenomen  door  de  receptie‐esthetica,  terwijl  die  bij  de  vorige  generatie 

leerkrachten nog bezet werd door de historisch‐biografische benadering. Als we een blik 

werpen  op  de  score  voor  literatuursociologie,  blijkt  die  in  2009  nog  20  procent  lager  te 

liggen  dan  in  1987. De  houding  van  de  respondenten  in  2009  is  dus  bijna  reactionair  te 

nomen. 

De  aandacht  voor  bepaalde  tekstbenaderingen  ligt  normaal  gezien  in  de  lijn  van  de 

literatuurwetenschappelijke methoden die de toon aangeven, en ook  in 1987 was dat het 

geval.  De  grote  aandacht  voor  de  structuuranalyse  leidde  tot  een  eerste  plaats  voor 

tekstbestudering. Ook de tekstervaring, in het spoor van de receptie‐esthetica, scoort hoog. 

De huidige groep  leraars volgt hun collega’s van dertig  jaar geleden en allen gaven aan dit 

belangrijk  te vinden. Daarnaast  schaart ook honderd procent van de huidige  leerkrachten 

zich achter voorlezen – vertellen en video – multimedia.  

De uiterst behoudende  trend blijft, ook  als het op werkvormen  aankomt. Beide  groepen 

leraars  vinden  individueel  lezen  en  studeren  het  belangrijkst,  gevolgd  door  het 

onderwijsleergesprek. De in 2009 bevraagde leraars voegen daar wel nog twee werkvormen 

aan  toe  die  de  leerling‐lezer  toelaten  zijn  mening  te  ventileren  en  zelf  een  bron  van 
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informatie  te worden, namelijk  het  groepswerk  en  het  kringgesprek. De  plotse  aandacht 

voor peer‐teaching past ook  in die trend,  in vergelijking met 1987 en de studenten scoort 

deze onderwijsmethode twee tot drie maal zo hoog. 

Op  het  vlak  van  beoordelingsmethodes  is  er  wel  een  zekere  vernieuwing  merkbaar. 

Alhoewel beide groepen nog steeds de tekst met open vragen als favoriet hebben, voegen 

de  actieve  leraars  daar  nog  twee  methodes  aan  toe.  De  keuze  voor  de  creatieve 

schrijfopdracht  en  het  leesdossier wijzen  op  een  grotere  aandacht  voor  de  lezer  en  het 

scheppend omgaan met zijn ervaringen. Bij de  leerkrachten  in 1987 waren de  tweede en 

derde plaats nog bestemd voor het boek‐ of  leesverslag en de tekst met gesloten vragen. 

Deze beoordelingsmethodes moeten  ietwat wijken, maar blijven  verbazingwekkend  sterk 

stand houden. 

Tot slot gingen we na over welke onderwerpen de respondenten graag meer geïnformeerd 

zouden  worden.  De  bedoeling  van  deze  vraag  is  min  of  meer  de  nieuwe 

literatuurwetenschappelijke  tendensen  in  het  onderwijslandschap  te  signaleren.  De 

respondenten  zijn  echter  niet  bijzonder  leergierig  naar  nieuwe  trends.  Zo  wilden  de 

leerkrachten  in 1987  graag meer  informatie over praktische  zaken  zoals  leermiddelen en 

tekstkeuze, beoordelingsmethoden en concrete  lesbeschrijvingen. Daarnaast willen ze ook 

(nog) meer te weten komen over tekstbestuderingsmethoden. De leraars die vandaag voor 

de klas staan kiezen  in de eerste plaats voor tekstervaringsmethoden, daarnaast gaat hun 

interesse  ook  uit  naar  concrete  hulpmiddelen  zoals  concrete  lesbeschrijvingen,  concrete 

projectbeschrijvingen  en  beoordelingsmethoden.  De  respondenten  lijken  dus  vooral  de 

stromingen  die  in  voege  zijn  te  willen  uitdiepen  en  op  zoek  te  zijn  naar  praktische 

instrumenten, in plaats van zich in te lichten over nieuwe methodes die op til zijn. 
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6.3.3.  VAN LEERKRACHTEN NAAR STUDENTEN IN 2008 ‐ 2009  
 

Wat de studenten onder meer zouden veranderen mochten zij het voor het zeggen hebben, 

is de aandacht voor  leesplezier. Tachtig procent van de  leerkrachten zegt dit belangrijk  te 

vinden,  terwijl maar 29 procent van de  studenten dat  zo ervoer  in het klaslokaal.  In hun 

lessen willen de  leraars  in opleiding dan ook   de meeste nadruk  leggen op dit  leesplezier. 

Die  nadruk  houdt  echter  niet  in  dat  het  doorgeven  van  kennis  naar  de  achtergrond 

verbannen wordt; cultuuroverdracht belandde bij de  leerkrachten nog op de eerste plaats, 

maar houdt hier goed stand op een tweede positie. Ook  individuele ontplooiing blijft, net 

als bij de leerkrachten, een belangrijke doelstelling. 

De  hang  naar  een  overdracht  van  gevestigde  waarden  vinden  we  ook  terug  bij  de 

tekstsoorten.  De  studenten  hechten  maar  liefst  dubbel  zo  veel  belang  aan  de 

Nederlandstalige  canon als de  leraars. Die  canon eindigt daarmee op een  tweede plaats, 

geflankeerd door enerzijds moderne  literatuur en anderzijds  jeugdliteratuur, zaken die we 

bij de twee generaties  leerkrachten ook terugvonden. Wat daarnaast ook opvalt,  is dat de 

belangstelling  die  de  leerkrachten  toonden  voor  oude  literatuur  ook  bij  de  studenten 

behouden blijft. De hoge cijfers voor de canon en oudere  literatuur  impliceren echter niet 

dat er een verminderde aandacht voor recente literatuur zou zijn; de studenten geven aan 

literatuur die de  laatste vijf  jaar verscheen absoluut belangrijk  te vinden. Als we onze blik 

even  verleggen  van  tekstsoorten  naar  literaire  genres,  merken  we  geen  spectaculaire 

verschillen; de leerlingen verkiezen net als de anderen romans maar zetten novellen op de 

tweede plaats, waar de leraars graag poëzie hadden zien staan.  

De  studenten  willen  dus  kennis  en  cultuur  overdragen,  opdat  de  leerlingen  zich  beter 

zouden  kunnen  ontplooien. Dit  blijkt  ook  als  ze  een  handboek mogen  kiezen.  Terwijl  de 

leraars opteren voor een algemeen leerboek, géén handboek of een tekstboek, trekken de 

studenten SLO nadrukkelijk de kaart van de literatuurgeschiedenis. Hun top drie bestaat uit 

een beknopt overzicht van de  literatuurgeschiedenis met  teksten en vragen, een beknopt 

overzicht  van  de  literatuurgeschiedenis  met  teksten,  en  werken  zonder  handboek.  Het 
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ideale handboek bevat dus enerzijds zeker een geschiedenis van de letterkunde, maar gooit 

anderzijds de teksten niet over boord. 

Ook  op  het  gebied  van  literatuurwetenschappelijke  theorieën  streven  de  studenten 

verandering  na.  Waar  de  huidige  generatie  leraars  nog  volop  de  kaart  van  de 

structuuranalyse  en  receptie‐esthetica  trok,  kennen  de  studenten  deze  methodes 

respectievelijk de  laatste en voorlaatste plaats toe. De poleposition hoort volgens hen toe 

aan literatuursociologie, gevolgd door narratologie. Een objectieve lezing van de tekst moet 

dus plaats ruimen voor het plaatsen van een werk in zijn ontstaanscontext. 

Er  is niets mis met de werkvormen waarmee de  studenten  zelf  te maken  kregen  in hun 

middelbare  schoolcarrière,  althans  dat  is wat  uit  de  resultaten  blijkt. Net  als  de  huidige 

generatie leraars gaat hun voorkeur uit naar het onderwijsleergesprek en het kringgesprek. 

Individueel  lezen  en  studeren  en  het  groepswerk  scoorden  nog  betrekkelijk  hoog  bij  de 

leerkrachten, maar worden nu teruggefloten. 

De  populairste  tekstbenaderingen  delen  de  studenten  eveneens  met  de  huidige  groep 

leraars en zelfs grotendeels met hun collega’s uit 1987. Ondanks de minieme aandacht voor 

de  theorie  van  de  structuuranalyse  en  de  receptie‐esthetica,  blijven  tekstervaring  en 

tekstbestudering het hoogst scoren, evenals video  ‐ multimedia. Achteraan  in het peloton 

vallen echter wel wat manieren weg om  teksten aan  te brengen. Zo worden voorlezen – 

vertellen en stillezen een heel pak minder geapprecieerd dan door de leerkrachten. 

Ook  als  het  op  beoordelingsmethodes  aankomt,  blijven  de  studenten  trouw  aan  de 

opvattingen  van  hun  voorgangers.  Bij  de  drie  groepen  respondenten  komt  de  tekst met 

open vragen op de eerste plaats. De studenten en de leraars die in 2008 ‐ 2009 de enquête 

invulden,  kiezen  ten  tweede  voor  een  reflectie  op  het  leesproces  door  middel  van  de 

creatieve  schrijfopdracht. De  leerkrachten  kozen  daarnaast  ook  voor  het  leesdossier. De 

studenten  willen  dit  dossier  an  sich  niet  gebruiken  om  hun  leerlingen  te  testen, maar 

plaatsen  het  individuele  gesprek  n.a.v.  de  leeslijst  op  een  derde  plaats.    Ook  bij  het 

beoordelen zijn er evenwel enkele methodes die het bij de leraars niet slecht deden, maar 
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nu helemaal afgeschreven worden. Dit  is het geval voor het boek‐ of  leesverslag, dat zijn 

ondergang beleefde met de opkomst van het internet, en de multiplechoicevraag. 

Ten  slotte vroegen we ook aan de  studenten over welke  zaken  ze graag meer  informatie 

hadden ontvangen. De antwoorden die we noteerden  liggen  in dezelfde  lijn van de  twee 

groepen  leraars.  De  aandacht  van  de  studenten  gaat  vooral  uit  naar  tekstervaring, 

daarnaast zijn ze ook op zoek naar meer concrete en praktische hulpmiddelen. Zo geven ze 

aan  graag  meer  te  weten  te  komen  over  leermiddelen  en  tekstkeuze  en  concrete 

lesbeschrijvingen. 

 

 

6.3.4.  GLOBALE EVOLUTIE EN TOEKOMSTTRENDS 
 

Aangezien  ik  van  deze  allerlaatste  paragraaf  een  geconcentreerde  versie  van  heel  deze 

scriptie zou willen maken, schets ik in enkele pennenstreken globaal de evoluties die ik in de 

vorige  twee  paragrafen  gedetailleerd  behandelde.  Vervolgens  ga  ik  over  tot  het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen die nog niet aan bod kwamen en het formuleren 

van enkele persoonlijke conclusies. 

In  grote  trekken wordt  het  literatuuronderwijs  de  laatste  dertig  jaar  vooral  gekenmerkt 

door  een  grote  immobiliteit met  enkele  onderhuidse  accentverschuivingen. De  aandacht 

voor  het  individuele wint  stilletjes  aan  terrein, maar  dit  betekent  niet  dat  er  op  andere 

vlakken veel ingeleverd wordt. Zo blijft cultuuroverdracht één van de topprioriteiten binnen 

het literatuuronderwijs, getuige ook de aandacht voor oudere werken en klassiekers. 

De  structuuranalyse  blijft  gedurende  de  hele  periode  de  toon  aangeven,  maar  in  het 

peloton  komt  de  receptie‐esthetica  op    kop  te  liggen  ten  koste  van  de  historisch‐

biografische aanpak, die naar de achtergrond verschuift. De analyse van de tekst zelf blijft 

dus belangrijk, maar bij het aanbieden van die teksten komt er meer ruimte vrij voor een 

subjectieve aanpak, zoals door middel van multimedia of voorlezen ‐ vertellen. 
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De  groeiende  belangstelling  voor  de  receptie  van  het  werk  blijkt  uit  de  vraag  van  de 

leerkrachten  naar  meer  informatie  over  tekstervaringsmethoden.  Daarnaast  zouden  ze 

graag  geholpen  worden  met  meer  concrete  hulpmiddelen  zoals  les‐  en 

projectbeschrijvingen  en  beoordelingsmethodes.  Dat  de  aanpak  binnen  het 

literatuuronderwijs  licht  veranderde,  blijkt  uit  de  nood  aan  die  nieuwe 

beoordelingsmethodes.  Zo  gaat  de  belangstelling  van  de  leerkrachten  vooral  uit  naar  de 

creatieve schrijfopdracht en het leesdossier, evenwel zonder de multiplechoicevraag en het 

traditionele boekverslag te verwaarlozen. 

In de  vorige drie  alinea’s  schetste  ik de praktijk  in het  literatuuronderwijs  van de  laatste 

dertig  jaar, zoals die naar voren komt  in de antwoorden van de  twee groepen  leraars. De 

visie van de leerkrachten die in 2009 aan de tand gevoeld werden, geeft weer hoe literatuur 

vandaag  onderwezen wordt  in  het  secundair  onderwijs. Maar  de  antwoorden  op  enkele 

vragen  die  ik  me  eerder  stelde  in  hoofdstuk  3,  lijken  me  nog  een  pak  interessanter. 

Namelijk, welke kant gaat het op met dit  literatuuronderwijs, wat blijken de belangrijkste 

beslommeringen van de  leraars  in opleiding te zijn? En hoe kunnen de  literatuurtheoretici 

die nieuwe generatie leraars het beste ondersteunen? Ik geef in de volgende twee alinea’s 

de  richting  aan  die  de  studenten  uit  zouden willen,  en  buig me  vervolgens over  hoe  dit 

praktisch begeleid zou kunnen worden. 

De  studenten  SLO  beogen  in  ieder  geval  een  breuk met  het  literatuuronderwijs  van  de 

laatste dertig  jaar, dat bleef vasthouden aan  traditionele waarden. De  studenten  trekken 

resoluut de kaart van het leesplezier en de individuele ontplooiing. De leerling moet inzicht 

krijgen  in het eigen  leesproces en er  voldoening uit halen, dit blijkt ook uit de gewenste 

beoordelingsmethodes.  Door middel  van  de  creatieve  schrijfopdracht  en  het  individuele 

gesprek  opteren  de  studenten  voor  een  persoonlijke  toetsing  van  de  leeservaring  en 

progressie. Net als bij de  leraars betekent deze evolutie geenszins een verwaarlozing van 

cultuuroverdracht als doelstelling voor het literatuuronderwijs. De (Nederlandstalige) canon 

wordt  net  heel  belangrijk,  en  ook  aan  oudere  literatuur  en  literatuurgeschiedenis  in  het 

algemeen wordt veel belang gehecht. Dit weerspiegelt zich in de keuze voor een handboek; 
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naast een goede selectie aan teksten is een beknopt overzicht van de literatuurgeschiedenis 

een must.  

Op het theoretische vlak willen de studenten de structuuranalyse en de receptie‐esthetica 

definitief  van  hun  troon  stoten,  ze  moeten  baan  ruimen  voor  literatuursociologie  en 

narratologie. Die laatste benaderingen maken in de praktijk echter nog deels gebruik van de 

tekstervaring, waardoor deze tekstbenadering  in de klas nog  lang niet afgeschreven  is. Dit 

blijkt ook uit de behoefte aan informatie, de meeste studenten zouden graag beter ingelicht 

worden over  tekstervaringsmethoden. Daarnaast bewijst ook de hoge populariteit van de 

tekstbestudering dat het  verwerpen  van  een  theoretische  stroming niet betekent dat de 

eraan verwante instrumenten met het badwater weggegooid worden.  

Het  literatuuronderwijs wordt dus, als we de  studenten mogen geloven, volledig  leerling‐

gericht. De evolutie  richting aandacht voor de persoonlijke  leeservaring  ligt  in de  lijn van 

wat de literatuurtheorie al een hele tijd aangaf, alleen vond deze ontwikkeling langzamer en 

later plaats dan verwacht. Wat mijn inziens echter wat over het hoofd gezien wordt door de 

literatuurtheoretici, is de aandacht voor cultuuroverdracht.  

Plezier  en  ontplooiing  zijn meestal de  vrucht  van  een  inspanning  en  het  assimileren  van 

kennis en een referentiekader; in het literatuuronderwijs lijkt me dat zeker ook aan de orde. 

Iedereen lijkt het ondertussen eens over de finaliteit van het literatuuronderwijs; de leerling 

moet  zich  zelfstandig  kunnen  oriënteren  binnen  het  grote  aanbod  aan  literatuur  en 

uitpikken  waar  hij  persoonlijk  plezier  en  voldoening  aan  beleeft. Maar  ik meen  uit  de 

resultaten te kunnen afleiden dat de literatuurtheorie tegenwoordig iets te veel overbuigt in 

de  richting  van  het  individuele.  Er  zou meer  aandacht moeten  komen  voor  een  literair 

basispakket.  Leerlingen  moeten  uiteraard  boeken  lezen,  en  dat  graag  doen;  dat  is  de 

basisvereiste. Maar daarnaast moet er voortdurend teruggekoppeld worden naar enerzijds 

kennis  en  anderzijds  context. Waar  kan  de  leerling,  na  een  positieve  leeservaring,  nog 

dergelijke boeken vinden? Hoe worden sommige eigenaardigheden of visies verklaard, met 

andere woorden: uit welke stroming en tijdsperiode komt het werk? In welke media kan de 

leerling volgen of er nieuwe werken van de auteur verschijnen? Hoe werd de tekst die hij las 
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in  de  kritiek  onthaald, en waarom?  Zijn  er  adaptaties  gemaakt  voor  toneel, of werd  het 

werk verfilmd? Welke literatuurprijzen worden er in ons taalgebied uitgereikt, of hoe kan de 

lezer in contact komen met nieuwe werken en auteurs? Dit lijken me allemaal interessante 

vragen  die  vertrekken  van  de  individuele  leeservaring  en  helpen  bij de  vorming  van  een 

onderlegde en  zelfstandige  lezer. En niet alleen  ikzelf ben die mening  toegedaan, ook de 

leraars in opleiding laten dit duidelijk blijken wanneer ze de kans krijgen in een open vraag 

(vraag  12;  cf. Bijlage  I).  Ze  vinden  dat  de  gelezen werken  te weinig  in  een breder  kader 

geplaatst worden. Zoals een student SLO het zelf stelt: “Opgegeven  literatuur om te  lezen 

werd te weinig teruggekoppeld aan de leerstof over literatuur”. 

Vanuit dit standpunt is het dus de theorie die de praktijk zal moeten bijbenen, in plaats van 

andersom. Uit  de  resultaten  blijkt  dat  de  literatuurpraktijk  lange  tijd  een  paar  decennia 

achterkwam  op  de  literatuurtheorie;  de  leerkrachten  die  in  2009  ondervraagd  werden, 

duidden  structuuranalyse bijvoorbeeld nog  aan  als  vigerende  literatuurwetenschappelijke 

methode  in de klas. Na het centraal stellen van de  lezer  is de  literatuurtheorie echter wat 

verzand in de retoriek van het individuele (cf. hoofdstuk 2). Daardoor werd de kloof tussen 

wat in de literatuurwetenschap bestudeerd werd en wat in de klas gebeurde te diep om de 

theorie nog op grote  schaal  in de praktijk  te kunnen  toepassen. Nu de  laatste der  ‘grote 

theorieën’ die de  literatuurtheoretici voortbrachten stilaan uitdooft  in de praktijk,  lijkt me 

dat de literatuurdidactici zich moeten herbronnen aan wat in die praktijk gebeurt. 

 De literatuurwetenschap zou moeten opduiken in de klas, niet door het aanreiken van puur 

theoretische richtingaanwijzers, maar door het opstellen van praktijkgerichte instrumenten. 

Leerkrachten vragen hier al dertig  jaar om, en  steeds met meer klem! Er blijkt een grote 

nood  te  zijn  aan  concrete  hulpmiddelen  zoals  lesbeschrijvingen,  projectbeschrijvingen, 

leermiddelen, beoordelingsmethoden en geschikte  teksten. Vooral dat  laatste wordt sterk 

benadrukt; de meeste leerkrachten zouden graag een helpende hand aangereikt krijgen die 

wat orde schept in het uitgebreide tekstaanbod. Of nog beter; op een structurele manier de 

handen in elkaar slaan om zo tot een gebalanceerde lijst te komen van werken die voor elk 

niveau in het leesproces geschikt zijn. 
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De  toekomst  is  echter  hoopvol. Met  name  het  recente  initiatief  van  Theo Witte  om  die 

brede kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen, is een grote stap in de goede richting. 

Witte  is namelijk, met de steun van de Stichting Lezen, bezig aan de constructie van Lezen 

voor de  lijst3, een digitaal platform waarop docenten samen kunnen beslissen over welke 

boeken bij welk niveau van literair lezen horen. Dit virtuele forum staat niettemin nog in de 

startblokken,  vertoont  vanzelfsprekend  nog  heel  wat  kinderziektes  en  is  gebaseerd  op 

Wittes  –  niet  door  allen  bejubelde  –  systeem  van  literaire  competenties.  Rozengeur  en 

maneschijn is het dus nog niet meteen in het literatuuronderwijs, maar dankzij een Vlaamse 

variant van Wittes systeem kunnen we hopelijk snel beginnen met  inhoudelijke discussies 

over, waarom niet, Dien Avond en die Rooze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik  hoop  dat  deze  scriptie  enkele  interessante  gegevens  over  de  literatuurpraktijk  in 

Vlaanderen  aan  de  academische  oppervlakte  bracht,  en  dat  ze  een  opstap  kan  zijn  naar 

uitgebreider onderzoek. Daarnaast hoop  ik  eveneens dat u de  vraag  “En wat hebben we 

daaraan  gehad?” die de heer Dautzenberg  zich  in de  inleiding  stelde, beslist niet  van het 

zelfde antwoord “He‐le‐maal niks, nada, nul, niente, niets en niemendal” moet voorzien. 

   

                                                       
3 http://www.lezenvoordelijst.nl/ 
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8 I BIJLAGEN 
 
 

I. ANTWOORDEN OP VRAAG 12  (bijlage bij 3.8) 
 

Vraag 12: Vindt u dat er tekortkomingen zijn aan de lessen literatuur zoals u die kreeg in het 
secundair onderwijs ? (vraag niet gesteld aan leraars in functie) 

“Enerzijds werden bepaalde ontwikkelingen in het literatuurlandschap zeer abstract 
uitgelegd, en met te weinig voorbeelden verduidelijkt. Anderzijds werden sommige 
werken uitvoerig besproken, waarbij de literaire context uit het oog verloren werd.“ 
“In de lessen Nederlands kregen we een breed panorama, een overzicht van de 
Nederlandse literatuur. In de lessen Frans, Engels e.d. lag de nadruk echter vooral 
op de taalverwerving, waardoor literatuur wat op de achtergrond kwam te staan. 
Voor een overzich..” 
“Ja, in Engels hebben we veel te weinig boeken moeten lezen, in Nederlands dan 
weer heel veel waarvan er teveel zware klassiekers bij waren om het leesplezier te 
stimuleren. Nederlands werd dan ook nogal gauw een geducht vak en lezen werd 
een zware opgave ..” 

“Wij kregen in de laatste twee jaar voor Engels bijna uitsluitend literatuur, dus op 
dat vlak zeker niet. Voor het Nederlands werd er niet genoeg aandacht besteed aan 
de moderne (niet hedendaagse) Nederlandstalige literatuur.” 
“Over het algemeen ben ik tevreden van de lessen literatuur die ik kreeg. Het is 
alleen wel jammer dat (vooral in de lessen Frans en Engels) erg de nadruk gelegd 
werd op 'klassiekers' waardoor de recente literatuur wat op de achtergrond 
verdween. “ 

“Het enthousiasme werd slechts zelden aangewakkerd dmv secundaire bronnen 
(film, toneel,...) die specifiek handelden over de besproken werken.” 

“Opgegeven literatuur om te lezen werd te weinig teruggekoppeld aan de leerstof 
over literatuur” 

“Weinig plaats voor de mening van de leerling”. 



 

“Te grote nadruk op de canon zoals die er vijftig jaar geleden uitzag ‐ met als 
gevolg dat je veel werken voorgeschoteld kreeg die zelfs zelfverklaarde culturo's 
gewoonlijk niet gelezen hebben, zoals pakweg Vondel. Tegelijk werd het 
hedendaagse werk beperk..” 
 
“Absoluut niet. Dankzij die lessen heb ik mijn passie voor Franse literatuur 
ontwikkeld en ben ik nu een trotse romaniste.” 
 
“Ik heb nagenoeg geen literatuur onderwijs gehad behalve in de laatste twee jaar 
van het secundair onderwijs, wat veel te weinig is voor een goede vorming. Meeste 
aandacht in de overige jaren ging uit naar grammatica en spelling of andere 
schrijfvaardighed” 
“Te weinig aandacht voor niet‐Nederlandstalige literatuur, bijvoorbeeld Franse 
literatuur. Tijdens het eerste jaar Romaanse talen aan de Ugent had ik soms de 
indruk nog maar heel weinig van de &quot;grote Franse literatuur&quot; gelezen te 
hebben.” 

“Nee” 

“ik heb een algemeen chronologisch overzicht van de Nederlandstalige literatuur 
niet voldoende meegekregen.” 

“Ik vind dat er te algemeen werd gewerkt. Het overzicht was belangrijker dan de 
teksten op zich.” 
“Er werd te weinig aandacht besteed aan literatuur, vooral voor talen als Engels en 
Frans” 
“Ja, ten eerste werd er veel te weinig literatuur onderwezen. Dit was zeker het 
geval voor het Frans, Engels en Duits. Maar ook voor het Nederlands heb ik nooit 
echt een overzicht gekregen van het aanbod aan literatuur. De nadruk werd altijd 
gericht op de”  

“Te weinig aandacht voor hedendaagse auteurs.” 

“De informatie werd niet vanuit een juist perspectief behandeld, het was eerder een 
schools overzicht” 

“ze worden niet boeiend genoeg gemaakt, te theoretisch, te weinig zelf iets kunnen 
doen als leerling” 



 

“Het chronologisch overzicht met aandacht voor de evoluties en ontwikkelingen in 
de literatuurstromingen werd vaak stiefmoederlijk behandeld. Iets te grote chaos in 
de gebrekkige samenhang.”  

“Meestal werd ? auteur en ? werk uitgebreid besproken zodat je niet echt een idee 
kreeg van het literatuurlandschap. 
In het algemeen vind ik dat we te weinig literatuurlessen kregen. “ 

“er zou nog meer moeten gefocust worden op omkadering en inbedding van een 
tekst in zijn (oorspronkelijke) context” 

“veel te snel gegeven, de leerlingen konden niets persoonlijk doen” 
“Te weinig overeenstemming tussen verschillende leerkrachten (cf. de ? wil de hele 
literatuurgeschiedenis zien in tien lessen, de ander spendeert een heel jaar aan 
'Animal Farm'; uiteindelijk ben je weinig met beide aanpakken, terwijl een 
tussenweg vru” 

“Ik vind dat er genoeg aandacht werd besteed aan Vlaams‐Nederlandse literatuur 
als vertaalde literatuur. Het aantal lectuuropdrachten was misschien wel beperkt, 
maar toch juist genoeg voor mensen die minder graag lazen.” 
“Te weinig structuur ‐‐‐ je kan perfect met glans afstuderen zonder ook maar het 
kleinste overzicht te hebben op het literaire landschap en de mechanismen die 
daarin spelen.” 

“ja, de focus lag vooral op taalkundige aspecten, literatuur kwam pas op de tweede 
plaats, en dan vooral in de vorm van (beknopte) boekbesprekingen 

Nee, niet echt.”  

“misschien nog meer het leesplezier stimuleren; en de leerlingen meer zelf laten 
kiezen welke boeken ze uit een lijst willen lezen; dan kiezen ze boeken waarmee ze 
meer voeling hebben” 
“Niet echt, al zou het misschien wel handiger geweest zijn om van bij het begin van 
het literatuuronderwijs een breed referentiekader te schetsen, dat systematisch kan 
worden aangevuld. Op die manier blijft het mogelijk om de lessen literatuur te 
kaderen i..” 

“De lessen waren te weinig ingekaderd in het grotere geheel van de literatuur. We 
bespraken enkele werken grondiger zonder de tijdsgeest erbij te kennen.” 



 

“Ja, te weinig overzicht.” 

“Ik vond dat de Vlaamse literatuur te weinig werd belicht. Ik denk dan aan namen 
als Jef Geeraerts, Louis Paul Boon, ...” 

“Ja. We hebben veel te weinig van de klassieke werken gelezen en besproken en dat 
gold voor bijna alle talen.”  

“nee” 

“Ik vind dat we veel te weinig de kans kregen om klassieke werken te lezen voor het 
Frans, Duits en Engels.” 

“Zoals uit vraag 11 blijkt, vond ik de lessen te selectief. Als er een bredere basis 
(zonder diepgaande analyse) van werken meegegeven zou worden, zouden 
leerlingen misschien gemakkelijker een persoonlijke voorkeur kunnen ontwikkelen 
en meer leesplezier ui.”. 

“Te weinig literatuur uit de tweede helft van de twintigste eeuw.”  

“Wat te weinig internationale literatuur.” 

“Ja, door tijdsgebrek wordt literatuur vaak opzijgeschoven om voorrang te geven 
aan taalverwerving en taalvaardigheid.” 

“Neen” 

“Niet echt.Ik heb het gevoel dat ik van alles heb mogen proeven, hetgeen mij dan 
ook aanzette om mijn interesse verder te doen evolueren in mijn hogere studies.” 

“Ja, voor Frans en Engels had ik graag een overzicht van de literatuur gekregen, in 
plaats van losse teksten te lezen zonder die echt de plaatsen in een bredere context. 
Voor Nederlands was het literatuuronderwijs wel heel goed.” 
 

   



 

II. ANTWOORDEN OP VRAAG 32 

 

a. Bijlage bij 4.16.1 (opmerkingen over het literatuuronderwijs) 

STUDENTEN : 

“Literatuur mag volgens mij geen opdracht worden. Het zou leuk zijn als meer 
leraren terug de smaak van het echte vertellen te pakken kregen, en in hun 
studenten een creatieve benadering van verhalen konden inspireren. De lessen 
mogen ook afgesteld worden ..” 

“Misschien kan de stimulus naar een creatieve omgang met literaire werken 
(omvormen tot toneelstuk, creatief herschrijven tot een gedicht, filmmontage,...) 
de interesse in de 'dode' tekst verlevendigen.” 

“Er wordt nog te weinig aandacht besteed aan het zoeken naar een eigen smaak 
binnen de literatuur bij de leerlingen.” 

“Het literatuuronderwijs moet veel meer inspelen op de leeservaring en het 
leesplezier van de leerlingen. Dat lijkt misschien op het eerste zicht populistisch, 
maar leesplezier ligt mijns inziens aan de basis van een langetermijnappreciatie 
van ('hoge') li..” 

“Ik vind het heel belangrijk dat het literatuuronderwijs een belangrijke component 
blijft binnen het vak Nederlands. Literatuur geeft je een bredere blik op de wereld 
en op de werkelijkheid. Het is ook belangrijk dat leerlingen weten waarom ze dat 
literatu..” 

“In mijn ervaring wordt er vaak te weinig vanuit een juist perspectief gewerkt. Dit 
komt doordat de leerkracht vaak niet begaan is met de onderwerpen, of de kennis 
erover is te stoffig. Vaak kan ook een contextuele aanpak (zelfs biografische info 
enz.) een ..” 

“het middelbaar ligt al vijf jaar achter mij en ik herinner me vooral dat we veel uit 
het hoofd moesten kennen. Dat maakt literatuur redelijk saai voor een 16/17/18‐
jarige. Wat meer interactie, iets creatiefs doen met wat we geleerd hebben, was 
wel leuk ge..” 



 

“Vaak wordt de oudere literatuur wat naar de achtergrond verbannen ten 
voordele van de moderne literatuur. Men vergeet er vaak op te wijzen dat 
moderne literaturen voortvloeien uit of reageren tegen hun oudere precedenten. 
Ook de interculturele invloeden o..” 
“Zoals al gezegd, had ik in het secundair onderwijs vooral moeite met de 
uitgebreide bespreking van een beperkt aantal werken en auteurs. Dat dit nogal 
chaotisch overkomt, werd me vooral duidelijk in mijn verdere opleiding waar 
literaire werken wel chronol..” 

“Er zou weer wat meer nadruk op het leesplezier mogen komen, werken worden 
zo vaak gewoon kapotgeanaliseerd, dat is allemaal heel leuk voor ons filologen, 
maar ook mensen die ons interessegebied niet delen zouden onbekommerd 
moeten kunnen genieten van lite..” 

“Het is heel belangrijk de grootste schrijvers uit het eigen taalgebied te kennen, 
maar hun werken moeten ook gesitueerd worden in de wereldliteratuur. Het is 
even belangrijk de grote namen van de wereldliteratuur te kennen want vaak zijn 
deze schrijvers b..” 

“Ik heb het literatuuronderwijs in het secundair als te beperkt ervaren.” 
 

 

 

LEERKRACHTEN : 

 

“Ik pleit heel erg voor het omvormen van leesboeken in luisterboeken.  Uit mijn 
ervaring blijkt dat lln die moeite hebben met lezen ( dyslectici enz) met veel 
enthousiasme kunnen luisteren naar en genieten van beluisterde werken.  Het 
past ook veel meer in ..” 

“Literatuuronderwijs staat of valt bij leraren die zelf graag en veel lezen en die 
willen luisteren naar de leerlingen en met hen willen praten over hun lectuur. 
Gelukkig zijn er de competentieniveaus van Theo Witte (Nederlandse prof)die mij 
daarbij helpen” 

“Ik vind het wel belangrijk om 'de canon' over te brengen, maar slaag daar sinds 
enekel jaren helemaal niet meer in door de nieuwe eindtermen die vele andere 
vaardigheden behandelen naast het literatuuronderwijs waardoor ik slechts 
enkele teksten per modu..” 



 

“Leerlingen zijn vaak helemaal het noorden kwijt als het over de canon van de 
literatuur en de chronologie ervan gaat. Op de Dag van het Nederlands 
(nascholingsnamiddag aan de KUL‐campus Leuven kwam prof. Rita Ghesquiere 
pleiten voor meer kennisoverdracht.” 

“Ik wil zoveel mogelijk de lln boeken laten kiezen waar zij klaar voor zijn en sites 
zoals boekenzoeker en iedereenleest zijn daar goede hulpjes bij, maar de lln 
maken daar nog te weinig gebruik van.”  

“In tso is literatuuronderwijs geen prioriteit. Er gaat veel meer aandacht naar 
taalvaardigheid en taalbeschouwing.”  

“Het literatuuronderwijs moet zich richten op de zelfontplooiing van de lezer die 
daarvoor wel de nodige kennis en vaardigheden moet krijgen voordat hij met de 
canon als kompas zich een weg kan zoeken door het literaire landschap.   Ik heb 
niks tegen pop ..” 
 
b. Bijlage bij 4.16.2 (opmerkingen over deze ondervraging) 

STUDENTEN : 

 
“Wij zijn slechts weinig op de hoogte over het doel van deze rondvraag. Het is 
minder aangenaam om tijd te investeren in iets, waar je niet van weet waarvoor 
het uiteindelijk dient. Verder vond ik dat er weinig aandacht in werd besteed aan 
het lezen van a..” 

“Het zou interessanter en aangenamer zijn om deze rondvraag in te vullen als je 
ook weet wat de bedoeling ervan is... Een beetje meer informatie hieromtrent was 
dus  welkom geweest!” 
 

 

LEERKRACHTEN : 

 
“Jammer dat die eerste vragen in de passieve vorm gesteld zijn: er is een verschil 
tussen 'wordt er genoeg aandacht besteed aan ...' en 'besteedt u genoeg aandacht 
aan ...'. Ik heb dus geantwoord alsof de enquête het alleen heeft over 
literatuuronderwijs..” 



 

“Interessante reflectie. Ik merk de discrepantie tussen droom en daad.”  

“Het is typisch voor een rondvraag dat je moet kiezen uit wat de initiatiefnemer als 
mogelijkheden aanbiedt, terwijl je zelf nog met totaal andere dingen bezig bent.  
Zo werk ik voor de bespreking met romans met creatieve methodes (een 
groepspresentatie m..” 
“De vraagstelling lijkt op het eerste gezicht zeer deductief, allicht is de verwerking 
daardoor gemakkelijker. Maar een abstracte invulling zoals deze neigt naar mijn 
gevoel wat te veel naar het theoretische, niettegenstaande de voordelen qua 
statistische ..” 

“Ik voel me als leerkracht nu al gelabeld en een karikatuur. Zo vind ik het eeuwige 
geleuter over de chronologische versus thematische aanpak een valse discussie. 
Een tekst bespreek je altijd thematisch in relatie tot andere teksten of culturele 
verschijns..” 

 

   



 

III. E‐mail aan leraars met vraag om de enquête in te vullen 

Beste 

Ik val als onbekende  zomaar bij u binnen  in de brievenbus en  stel me dus graag even 
voor. Ik ben Pieter Morlion, masterstudent Taal‐ en Letterkunde aan de Universiteit Gent, 
aangenaam.  Ik  werk momenteel  aan  een  masterscriptie  rond  literatuuronderwijs.  Ik 
hoop dat u een  leraar Nederlands bent  in het  secundair onderwijs.  Indien dit niet het 
geval zou zijn, is uw mailadres waarschijnlijk verkeerdelijk in mijn lijst geraakt, waarvoor 
mijn excuses. 

De voorbije maanden ondervroeg ik studenten uit de SLO‐opleiding over hun visie op het 
literatuuronderwijs. Daaruit  bleek  vooral  dat  ze  een  breuk met  het  huidige  onderwijs 
over literatuur voorstaan (81% van de ondervraagden gaf aan een andere richting uit te 
willen). Het  is uiteraard eigen aan  jonge mensen  ‐  zonder praktische ervaring  ‐ om  te 
willen breken met tradities. De enquête bestond verder echter nog uit specifieke vragen 
met betrekking tot wat er dan precies bijgesteld zou moeten worden. 

U voelt de bui waarschijnlijk al een beetje hangen.  Ik ben op zoek naar de mening van 
ervaren  leerkrachten om het huidige  literatuurbeleid en ‐onderwijs aan een korte maar 
kritische  analyse  te  onderwerpen.  Uw  visies  en  indrukken  worden  naast  de 
beleidsplannen,  de  indrukken  van  leraars  in  opleiding  en  de  huidige  literatuur‐  en 
canondebatten gelegd. Het is de bedoeling tot een panoramisch overzicht te komen van 
het huidige  literatuuronderwijs‐landschap  en  van  daaruit  tot  aanbevelingen  te  komen 
naar de toekomst toe. Het  literatuuronderwijs bevindt zich volgens vele betrokkenen  in 
een serieuze dip; het lijkt me dan ook opportuun om mogelijke gemiste kansen vandaag 
in kaart te brengen, en eensgezind grote lijnen voor morgen uit te tekenen. 

U zou mij ‐ en in zekere zin dus ook het literatuuronderwijs in het algemeen ‐ een grote 
dienst bewijzen door maximum 15 minuten van uw  tijd  te  spenderen aan het  invullen 
van de online vragenlijst die  ik opstelde. Dit gebeurt via het online enquêtesysteem van 
UGent dat bijzonder gebruikersvriendelijk is. Instructies vindt u onderaan deze mail. 

Indien  u  vragen  of  opmerkingen  heeft  bij  dit  onderzoek  of  literatuuronderwijs  in  het 
algemeen,  vind  ik  die met  graag  terug  in mijn mailbox.  Ik wens  u  in  ieder  geval  een 
prettig, deugddoend en leerplezierig jaar toe. 

 

Pieter Morlion 

 



 

Om de enquête online in te vullen, dient u kort even deze stappen te doorlopen: 

1. U surft naar het online systeem op http://zephyr.ugent.be/main/auth/inscription.php 

2. U vult uw naam en mailgegevens in en maakt een account aan 

3. U surft naar https://zephyr.ugent.be/main/ssl/login.php en logt in met 

gebruikersnaam en paswoord 

4. klik rechts op 'inschrijven op cursussen' 

5. Er verschijnt een zoekveld, geef "Literatuuronderwijs" in, en klik op zoek 

6. Het vak is onderaan verschenen: "LITERATUURONDERWIJS ‐ Vandermeersche Geert", 

klik op het 'verkiezings' symbooltje rechts naast "inschrijven" 

7. klik op 'mijn cursussen' en ga naar de cursus Literatuuronderwijs 

8. klik op 'Curios', onderaan de tweede kolom 

9. Daar vindt u de enquête Literatuuronderwijs terug. 

10. Dank ! 


