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Wat gaat er om in het hoofd van een leerling, wanneer hij/zij zich buigt over een Latijnse tekst? 

Gebruiken ze daarbij de aangeleerde leesmethode of  gaan ze toch elk hun eigen weg? Als toekomstige 

leerkracht Latijn en Grieks vond ik die vragen ontzettend fascinerend. Vandaar heb ik besloten om er 

mijn masterproef aan te wijden. Het doel van de uiteindelijke scriptie bestaat erin om een antwoord 

te formuleren op de volgende, tweeledige vraag: ‘Welke leesstrategieën gebruiken Vlaamse 

leerlingen bij de niet-leerkrachtgestuurde lectuur van een Latijnse tekst en in welke mate heeft de 

aangeleerde leesmethode een invloed op hun leesgedrag?’ Om daarop een (kleinschalig) antwoord 

te kunnen geven, heb ik een experiment gedaan in twee klassen 4de jaar Latijn op twee verschillende 

scholen binnen de katholieke onderwijskoepel. Hierbij waren 44 leerlingen betrokken. Om de impact 

van de aangeleerde leesmethode te onderzoeken, heb ik gekozen voor scholen gekozen met een 

verschillende leesmethode: de ene hoofdzakelijk lineair/voorspellend, de andere meer analytisch 

georiënteerd. Ik liet de leerlingen van beide klassen in duo een niet-behandelde tekst lezen, met als 

opdracht om zoveel mogelijk luidop na te denken. Ook liet ik hen luidop reflecteren over hun 

leesgedrag, aan de hand van enkele stellingen. De gesprekken werden opgenomen en nadien 

geanalyseerd. Op basis van deze data heb ik een overzichtslijst gemaakt van alle leesstrategieën die 

de leerlingen gebruiken (ongeacht de effectiviteit ervan). Deze lijst (hfdst. 4) en de bijhorende analyse 

(hfdst. 5) kan voor leerkrachten een uitgangspunt vormen om met de leerlingen in gesprek te gaan 

over hun leesgedrag, of om een effectieve leesmethode vorm te geven.  

Het onderzoek leidde tot interessante inzichten en heeft ook enkele resultaten van gelijkaardige 

buitenlandse studies (o.a. Boyd, Florian, de Snoo) bevestigd. Eerst en vooral blijkt uit de gesprekken 

tussen de leerlingen hoe belangrijk woordenschatkennis is bij het lezen van een Latijnse tekst. De 

audio-opnames tonen aan dat leerlingen hun tekstbegrip hoofdzakelijk opbouwen op basis van 

woordbetekenissen. Ook valt op dat woordenschatproblemen het grootste struikelblok vormen om 

tot tekstbegrip te komen, (veel) meer dan grammaticale onduidelijkheden.  

Ook op vlak van grammaticale kennis zijn er heel wat interessante zaken te vermelden. Zo maken 

leerlingen regelmatig gebruik van een grammaticaal referentiekader als ze een woord, leeseenheid of 

zin grammaticaal proberen te duiden. Dit laatste doen ze zowel om te analyseren, als om het vervolg 

van de zin te voorspellen of om eerder gemaakte hypotheses te controleren. Veel grammaticale en 

begripsproblemen ontstaan door het niet in acht nemen van de vorm van naamwoorden. Een laatste 

bevinding is dat de leerlingen hun grammaticale kennis aanzienlijk minder inzetten op zinsniveau.  

Gekoppeld aan die laatste tendens is het feit dat leerlingen voornamelijk bottom-up lezen, d.w.z 

vanuit de kleinste bouwstenen van een tekst, zonder het grotere plaatje (voldoende) in rekening te 

nemen. Het beeld van de “zwakke bottom-uplezer” moet anderzijds ook genuanceerd worden, want 

sommige bottom-uplezers schakelen over top-down lezen op het moment dat ze moeilijkheden 

ervaren (‘Ik denk vanuit de logica van het overkoepelende verhaal’). Dat leidt in sommige gevallen tot 

goede resultaten, maar het risico is dat lezen een gokspel wordt. Tijdens het leesproces zien we dus 

zowel top-down- als bottom-up lezen terugkeren. Overwegend focussen op één van beide strategieën 

is echter geen betrouwbare strategie. De leerlingen die automatisch en spontaan kunnen switchen 

tussen de kleine bouwstenen van de tekst (bottom-up) en het grotere plaatje (top-down) behaalden 

de beste resultaten.  



Uit de gesprekken blijkt ook dat leerlingen van nature beginnen bij het eerste woord van een zin en 

zo woord voor woord verder lezen, ook wanneer op hun school een meer analytische leesmethode 

wordt gebruikt.  

Wat is nu de rol van de aangeleerde leesmethode? De impact daarvan lijkt een minder grote rol te 

spelen dan verwacht. De twee geanalyseerde leesmethodes leiden tot enkele verschillen in het 

leesgedrag van leerlingen, maar globaal gezien zijn de verschillen verrassend klein. De meer 

‘analytisch geschoolde’ leerlingen beginnen bij voorbeeld bij enkele zinnen met het zoeken naar het 

werkwoord. Globaal genomen focussen ze iets meer op grammaticale kennis.  Maar het algemene 

leesgedrag, de gemaakte fouten en – het belangrijkste - het verworven tekstbegrip zijn in beide klassen 

erg gelijklopend.  

Tot slot heb ik gekeken hoe we die bevindingen kunnen meenemen naar de lespraktijk om een zo 

effectief mogelijke leesdidactiek te ontwikkelen. Eerst en vooral is het van belang om een consistente 

leesmethode aan te bieden over de zes jaren heen waarin aandacht wordt besteed aan zowel de 

kleinste bouwstenen van een tekst (bottom-up) als het overkoepelende verhaal (top-down). Een 

effectieve leesmethode ondersteunt daarnaast ook bij voorkeur de natuurlijke reflex van leerlingen 

om lineair te lezen. Daarnaast is ook de manier waarop die leesmethode wordt ingeoefend van cruciaal 

belang. Omdat het merendeel van de leerlingen moeite had met zelfstandig lezen, moeten het aandeel 

van de klassikale lectuur durven terugschroeven en hen meer oefenkansen bieden.  

Aanpakken zoals differentiatie op basis van lezerstypes, het gebruik van lees- of foutenkaarten of een 

gefaseerde overgang van klassikaal naar zelfstandig lezen (cf. het Leren Lezen-project van Van de Walle 

en Van Houdt) kunnen leerlingen helpen om betere lezers te worden. Daarnaast kunnen ook praktijken 

uit de moderne-vreemdetalendidactiek zoals extensief lezen of easy reading een meerwaarde vormen. 

Easy reads zijn teksten in een toegankelijk, maar wel ‘natuurlijk’ en ‘klassiek’ Latijn, met een heel hoog 

percentage gekende woorden, die vaak worden terugkomen in de tekst. Op die manier leren leerlingen 

om Latijnse teksten te lezen en te begrijpen zonder ze expliciet te vertalen en internaliseren ze 

onbewust nieuwe woorden en grammaticale constructies.  

 


