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Voor- en dankwoord 

Het is ondertussen meer dan twee jaar geleden dat het avontuur met de naam ‘masterproef’ uit de 

startblokken is geschoten en de tijd is sindsdien razendsnel voorbijgegaan. We bevinden ons in het 

gezegende jaar 2019 wanneer ik en mijn moedige medestudenten, die ook voor de educatieve 

bachelor hebben gekozen, onze eerste lessen vakdidactiek krijgen. De lessen toonden ons voor het 

eerst dat er een hele onderzoekswereld schuilgaat achter de lespraktijk die wij al die tijd zo 

vanzelfsprekend vonden. Het werd ons duidelijk dat er nog heel veel te onderzoeken is en dat nieuw 

onderzoek ook echt iets kan betekenen. Vooral de inzichten over lezen en tekstbegrip wisten me te 

boeien, omdat het zo’n belangrijk onderdeel is in onze vakken Grieks en Latijn. Alles was ook tastbaar, 

omdat we het konden vergelijken met onze eigen ervaringen in de middelbare school. Enkele lesweken 

en hersenspinsels later en het idee om een masterproef te wijden aan het leesproces van leerlingen 

was een feit. Eenmaal de interesse in het onderwerp was opgewekt, was het mijn taak om dat te 

vertalen naar een concreet onderzoek. Daarbij heeft het boek ‘So übersetzen Schüler wirklich’ van de 

Duitse doctoraatsstudente Lena Florian ontzettend goed geholpen (Florian, 2017). Zij neemt de 

gesprekken op van leerlingen die per twee een Latijnse tekst lezen. Die werkwijze laat haar toe om het 

leesproces van leerlingen in actie te zien en om nadien die gegevens te analyseren. Dat was de 

inspiratiebron die ik nodig had; zo’n experimenteel onderzoek wou ik ook uitwerken. Een idee dat heel 

klein begon, heeft twee jaar later tot dit eindresultaat geleid. 

Deze scriptie is uiteraard niet enkel mijn verdienste. Eerst en vooral wil ik mijn promotor prof. dr. 

Katja De Herdt bedanken, de persoon die me liet kennismaken met het onderwerp. Ik wil haar ook 

hartelijk bedanken voor alle steun, advies en hulp tijdens het schrijven van mijn thesis. Zij stond altijd 

klaar met raad en daad en wist telkens goede feedback te geven. Daarnaast zou ik ook nog dr. Ludovic 

De Cuypere willen bedanken. Experimenteel onderzoek was namelijk een volledig onbetreden pad 

voor mij, vandaar heb ik zijn lessen statistiek gevolgd. Zijn steun omtrent de praktische kant van het 

onderzoek, zoals de privacy van de leerlingen, was dan ook van harte welkom. Voor de totstandkoming 

van het experiment wil ik uiteraard Tine, Thomas en hun leerlingen bedanken. Ze hebben me in hun 

klas verwelkomd en me de tijd en ruimte gegeven om mijn experiment uit te voeren. Zonder hen was 

deze hele scriptie onbestaande. Daarnaast verdienen de bachelorstudenten Lisa, Zohreh, Eva en 

Léonie ook een welgemeende ‘dank u wel’. Ze hebben de moeite genomen om in hun vrije tijd een 

onbekende masterstudent uit de nood te helpen en het experiment uit te testen. Die generale repetitie 

met hen was heel waardevol, net als hun feedback. Zonder hen was het experiment nooit zo vlot 

verlopen. Last but not least wil ik ook alle mensen bedanken die me hebben gesteund tijdens de hele 

opleiding en de vijf mooie jaren op de Blandijnberg nog wat extra kleur hebben gegeven. Op de eerste 

plaats komen uiteraard mijn ouders, om altijd in mij te geloven en me de kans te geven om mijn 
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interesses te volgen. Zonder enige twijfel wil ik ook mijn vrienden bedanken, waarmee ik die vijf jaar 

heb mogen doorbrengen, in het bijzonder Noor, Jana, Delfine, Jolien, Sander, Arthur en alle anderen 

die ik hier nog vergeet te vermelden. Ze waren een onuitputtelijke bron van steun en toeverlaat en 

zonder hen hadden mijn studentenjaren er nooit zo mooi uit gezien. De laatste die ik wil bedanken, is 

mijn vriendin Hanne voor ontelbaar veel zaken: voor alle liefde en vertrouwen, om me op tijd en stond 

weg te trekken van mijn bureau, om me op te peppen wanneer het even niet ging, kortom om er altijd 

voor me te zijn.  

 

Deinze, 13 mei 2021 
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Inleiding  

“Eens ze beginnen over vliegende dolfijnen, kan je toch echt 
niet meer weten of je juist bezig bent of niet?” 

 
- Arthur 

Wat gaat er om in het hoofd van Lukas, een echte boekenwurm, wanneer hij zich buigt over een 

Latijnse tekst? Hoe gaat Laure, de primus van de klas, te werk wanneer ze een niet-behandelde tekst 

probeert lezen? Wat denkt Kasper, een echte grammaticafreak, wanneer hij een Latijnse zin 

voorgeschoteld krijgt? En gebruiken deze drie leerlingen de methode van de leerkracht die hen 

doorheen de jaren werd aangeleerd of gaan ze toch elk hun eigen weg? Als toekomstige leerkracht 

Latijn en Grieks vind ik die vragen ontzettend fascinerend. Bovenstaande quote uit een 

luidopdenkgesprek van twee leerlingen is slechts een van de vele voorbeelden die ons doorheen deze 

scriptie in staat stellen om – al is het maar voor even – een blik te werpen in het hoofd van leerlingen 

Latijn en te begrijpen hoe ze een Latijnse tekst lezen.  

Hoe werken we dat idee dan concreet uit? Het doel van deze scriptie bestaat er eerst en vooral in 

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 degelijk antwoord 

te kunnen geven, bespreken we in het eerste hoofdstuk een aantal preliminaire zaken. We bekijken de 

positie van het lezen binnen het klassieketalenonderwijs en lichten voor het eerste de drie centrale 

begrippen van deze scriptie toe: tekstbegrip, leesstrategieën en leesmethodes. In het tweede 

hoofdstuk volgt dan een literatuurstudie van de meest relevante onderzoeken en publicaties omtrent 

die drie begrippen. Het onderzoek naar leesstrategieën komt bij die literatuurstudie wat uitgebreider 

aan bod, omdat dat ook de focus is van het eigen onderzoek. In het derde hoofdstuk gaan we 

vervolgens dieper in op de werkwijze die bij dit onderzoek werd gehanteerd, namelijk een experiment 

op basis van luidopdenkprotocollen. Na de methodologie volgen in het vierde hoofdstuk de resultaten 

van het onderzoek. De luidopdenkgesprekken van de leerlingen die het experiment hebben doorlopen, 

hebben namelijk zeer veel interessante data opgeleverd. Op basis daarvan stellen we in eerste 

instantie een lijst op van alle gebruikte leesstrategieën, om daarna de resultaten van de kwalitatieve 

data-analyse te bespreken. Deze eerste vier hoofdstukken beantwoorden dus met andere woorden de 

eerste en de belangrijkste deelvraag van deze scriptie: ‘Welke leesstrategieën wenden leerlingen aan 

bij een niet-leerkrachtgestuurde lectuur?’  

In het vijfde hoofdstuk leggen we vervolgens de link met de aangeleerde leesmethode. Het 

experiment werd namelijk afgenomen in twee scholen met een verschillende leesmethode. Op basis 
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van een grondige analyse van beide leesmethodes en de luidopdenkgesprekken belichten we de meest 

significante verschillen tussen beide klasgroepen en bekijken we of dat kan gelinkt worden aan de 

aangeleerde leesmethode. Dit hoofdstuk zal dus een antwoorden bieden op de tweede deelvraag: ‘In 

welke mate heeft de aangeleerde leesmethode een invloed op het leesgedrag?’  

In het zesde en laatste hoofdstuk denken we ten slotte na over de – allesbehalve evidente - vraag 

hoe we onze leerlingen tot betere lezers kunnen maken. De resultaten uit het eigen onderzoek en de 

inzichten uit bestaand onderzoek worden gebundeld om zo een aantal suggesties te geven voor een 

effectieve leesdidactiek. Disclaimer: deze scriptie pretendeert geen kant-en-klare leesdidactiek te 

ontwerpen, die elke leerling tot expertlezers zal maken. Dat gouden wondermiddel ligt wellicht enkel 

aan het einde van de regenboog. Dit deel – en bij uitbreiding de hele scriptie – wil dan ook louter een 

onderdeel zijn van een veel groter proces waarbij er continu wordt nagedacht over de vraag hoe we 

onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen opleiden om van een Latijnse tekst te kunnen genieten. Dat 

is volgens mij het doel van het vak Latijn, dus die zoektocht zijn we aan hen verschuldigd. 
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Hoofdstuk 1 Lezen in het klassieketalenonderwijs 

Vooraleer we ons verdiepen in de wetenschappelijke literatuur, bespreken we in dit eerste hoofdstuk 

een aantal preliminaire zaken. Daarbij hebben we het in de eerste paragraaf over het belang van het 

lezen binnen het Vlaamse klassieketalenonderwijs. We geven een korte stand van zaken aan de hand 

van drie vaststellingen: het belang van zelfstandig lezen, de problematiek rond het zelfstandig lezen 

en het gebrek aan empirisch onderzoek. Die bevindingen tonen meteen ook aan waarom onderzoek 

hierover relevant en noodzakelijk is. In de tweede paragraaf gaan we dieper in op wat we in deze 

scriptie eigenlijk begrijpen onder ‘lezen’ en ‘het leesproces’. We verkennen voor het eerst de drie 

centrale begrippen en leggen uit hoe we de keuze voor die drie begrippen kunnen verantwoorden 

binnen het kader van het klassieketalenonderwijs. 

1.1 Klassieke talen in het Vlaams onderwijs: een stand van zaken 

Het hedendaagse klassieketalenonderwijs in Vlaanderen is volledig opgebouwd rond het lezen van 

authentieke teksten en dat vinden we meteen terug in de leerplannen Latijn en Grieks van het 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen.2 In het leerplan voor de derde graad vormt lectuur of tekststudie, 

zoals de leerplanmakers het noemen, het centrale begrip (Leerplan KOV 3e graad, 2015). Dat begrip 

omvat veel verschillende deelaspecten, vandaar wordt het ook verder gespecifieerd:  

Tekststudie omvat drie momenten, waarbij het inzicht in de tekst geleidelijk wordt verdiept en 

verruimd:  

1. taalreflectie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis en leesvaardigheid. 

2. lectuurreflectie: literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en door 

inhoudelijke/stilistische analyse. 

 

 
2 Deze scriptie zal hoofdzakelijk werken met de actueel geldende leerplannen van het KOV, aangezien die koepel de grootste 

onderwijsverstrekker is voor de vakken Latijn en Grieks. Daarnaast werken de twee scholen die zullen deelnemen aan het experiment 

ook met de leerplannen van het KOV (cf. infra). Vooral het leerplan van de eerste graad zal geraadpleegd worden, omdat de 

eindtermen en de leerplannen op het moment van schrijven worden gereviseerd en het leerplan van de eerste graad voor het 

ogenblik het meest recent is. Dezelfde grote lijnen die in het leerplan van de eerste graad worden uitgezet, zullen terugkeren in de 

nieuwe leerplannen voor de tweede en derde graad. Naast de leerplannen van het KOV zijn er ook nog de leerplannen voor klassieke 

talen van het GO! en het OVSG. 
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3. cultuurreflectie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische context en transfer 

naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie. (Leerplan KOV 3e graad, 2015, p. 21) 

Dit onderzoek en deze scriptie focust zich hoofdzakelijk op het eerste moment van tekststudie: 

namelijk taalreflectie. Met taalreflectie wordt de eerste, cruciale stap in het leesproces bedoeld. 

Vooraleer men tot een literaire interpretatie (lectuurreflectie) of een totaalinterpretatie vanuit de 

ruimere cultuurhistorische context (cultuurreflectie) kan komen, moet men eerst de oorspronkelijke 

tekst kunnen lezen en begrijpen. De term ‘taalreflectie’ is weliswaar niet erg transparant, vandaar dat 

men in het nieuwe leerplan voor de eerste graad voor ‘leesstrategieën en elementair tekstbegrip’ heeft 

gekozen (Leerplan KOV 1e graad, 2019).  

Het lezen van authentieke teksten is ontegensprekelijk de belangrijkste pijler en het voornaamste 

doel van het klassieketalenonderricht in Vlaanderen, maar dat is niet de enige reden waarom een 

onderzoek naar het leesproces van leerlingen interessant is. Ondanks de grote focus op lectuur is het 

lezen van Latijnse teksten bij veel leerlingen namelijk een heikel punt. Toon Van Houdt stelt 

bijvoorbeeld heel duidelijk dat we onszelf voorliegen als we denken dat leerlingen op het einde van 

hun opleiding zelfstandig een Latijnse tekst kunnen lezen (Van Houdt, 2018, p. 3). Een van de oorzaken 

is het feit dat klassikale lectuur niet of niet genoeg voorbereidt op zelfstandig lezen. Het is namelijk 

een interessante vaststelling dat het merendeel van de lectuur in het klassieketalenonderwijs 

klassikaal gebeurt. Dat blijkt telkens uit de doorlichtingsverslagen, maar ook bijvoorbeeld uit het 

nieuwe leerplan voor de eerste graad (2019), waarin heel wat wenken en krachtlijnen over zelfstandig 

lezen staan.3 Dat toont aan dat de leerplanmakers het belangrijk vinden, maar het toch nog te weinig 

doordringt tot in de klaspraktijk. Daaraan gekoppeld worden leesvaardigheidsoefeningen zoals niet-

behandelde teksten – de belangrijkste tool om te testen of leerlingen zelfstandig een tekst kunnen 

lezen –vaak als de grootste moeilijkheid gezien. Hier kan ik vanuit eigen ervaring spreken, maar ook 

Dries Thienpondt erkent dat probleem in zijn masterscriptie over de evaluatie van niet-behandelde 

teksten (Thienpondt, 2018). Een onderzoek naar het zelfstandige leesproces van leerlingen kan dus 

een eerste stap zijn om bijvoorbeeld beter te anticiperen op veelgemaakte fouten of minder effectieve 

leesstrategieën.  

Ten derde is dit onderzoek ook relevant omdat er over het leesproces, ondanks het grote belang 

en de vele moeilijkheden, amper empirisch onderzoek bestaat binnen het Nederlandse taalgebied. De 

meeste artikels of publicaties die over het onderwerp verschijnen, gaan enkel uit van eigen 

praktijkervaringen of passen bepaalde inzichten uit het MVT-onderzoek toe op het onderwijs Latijn, 

zonder die empirisch te testen. Binnen een Duits- of Engelstalige context zijn er wel een aantal 

empirische, wetenschappelijke studies ondernomen, die in dat onderwerp geïnteresseerd zijn, maar 

een studie die zich specifiek focust op het gebruik van leesstrategieën en de invloed van de 

aangeleerde leesmethode is nog niet gebeurd in een Nederlandstalige context. Dit onderzoek probeert 

die lacune dus in te vullen. 

 

 
3 ‘Leraren […] bieden de leerlingen voldoende oefenkansen door maximaal in te zetten op activerende werkvormen en opdrachten 

zelfstandig lezen.’ (Leerplan KOV 1e graad, 2019, p. 12). 
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1.2 Drie centrale begrippen 

De relevantie van onderzoek naar het leesproces is nu wel gebleken, maar wat verstaan we proces 

onder ‘leesproces’ of ‘lezen’. Die termen kunnen eerst en vooral vanuit verschillende uiteenlopende 

invalshoeken benaderd worden, maar in deze scriptie volgen we specifiek de cognitieve benadering 

van het leesproces.4 De belangrijkste redenen zijn dat het onderzoek naar lezen vooral door die 

benadering is beïnvloed, maar ook dat een vakdidactisch publicaties vanuit die invalshoek vertrekt (van 

der Plaat, 2015a; Van Oeveren, 2019). De basisidee achter die cognitieve benadering is dat men iets 

leest om er een bepaalde boodschap uit te halen (Nutall, 1996, 3). Lezen is met andere woorden een 

proces waarbij de lezer in de eerste plaats probeert om betekenis te geven aan de letters, woorden en 

zinnen die hij leest. Volgens Nutall is lezen met het oog op tekstbegrip het meest authentieke leesdoel, 

dus vandaar besluit ook zij dat het leesproces vanuit een cognitieve invalshoek moet benaderd worden 

(Nutall, 1996, 3).  

Omdat lezen een uitermate complex en individueel proces is en beïnvloed wordt door veel 

verschillende zaken, maken we in deze scriptie de keuze om te focussen op drie weloverwogen 

factoren. Het eerste beslissende onderdeel in het leesproces is zonet al aangehaald, namelijk 

tekstbegrip. Tekstbegrip zou heel basaal omschreven kunnen worden als de mate waarin een lezer 

betekenis kan geven aan de tekst. In dat opzicht is het van belang om tekstbegrip niet categorisch te 

bekijken – je begrijpt een tekst of je begrijpt hem niet – maar als een spectrum, dat kan reiken van een 

oppervlakkig of zelfs gebrekkig tekstbegrip, tot een heel grondig tekstbegrip. Over de vragen wat een 

leesproces precies inhoudt, hoe we tekstbegrip precies kunnen concipiëren en hoe we dan tot 

tekstbegrip komen, is veel geschreven, maar in deze scriptie maken we meer specifiek gebruik van de 

inzichten van Walter Kintsch. Binnen het cognitivistisch leesonderzoek wordt het constructie-

integratiemodel van Kintsch (Kintsch & Van Dijk, 1983; Kintsch, 1998; 2013) namelijk erkend als het 

meest complete en uitgewerkte model voor tekstbegrip (Ruddell & Unrau, 2013). Wanneer we het 

hebben over het tekstbegrip in het klassieketalenonderwijs, is het daarnaast ook noodzakelijk om het 

vertaalproces erbij te betrekken. Hoewel het nieuwe leerplan van de eerste graad het onderscheid 

tussen lezen en vertalen erkent, is de vertaalvraag in de klaspraktijk vaak nog de belangrijkste manier 

om naar het tekstbegrip van leerlingen te peilen.5 Vandaar is het zowel interessant als noodzakelijk om 

het vertaalproces in verband met lezen en tekstbegrip te bespreken. 

Naast tekstbegrip is er binnen het klassieketalenonderricht ook veel aandacht voor leesstrategieën 

(Boyd, 2018; Deagon, 2006, Markus & Pennel-Ross, 2004; McCaffrey, 2009; Van de Walle & Van Houdt, 

2004). Dat wordt gereflecteerd in het leerplan van de eerste graad waar er naar de eerste stap in het 

leesproces wordt verwezen als ‘leesstrategieën en elementair tekstbegrip’. Een leesstrategie zou 

omschreven kunnen worden als een hulpmiddel dat de lezer inzet om de tekst te begrijpen (Chamot, 

 

 
4 Het wijde spectrum aan theorieën en modellen over lezen blijkt uit de opsomming van Alverman en Unrau: ‘Among the broad and 

influential theories that have had a significant impact on reading research are constructivism, social constructionism, transactional 

theory, information/cognitive processing theories, sociocultural perspectives, sociocognitive theory, structuralism, poststructuralism, 

pragmatism, and reading motivation theory.’ (Alverman & Unrau, 2013, p. 56). 
5 ‘Tekstbegrip staat centraal in dit leerplan. Begrijpend lezen is niet gelijk aan vertalen. Vertalen is een heel hoge vorm van 

tekstbegrip.’ (Leerplan KOV, 2019, p. 12). 
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2005). Ze tonen hoe lezers een tekst aanpakken, waarop ze letten, hoe ze tot tekstbegrip komen en 

wat ze doen wanneer ze iets niet begrijpen. Het concept ‘leesstrategieën’ zal voor dit onderzoek een 

handige tool vormen om het leesproces van leerlingen te analyseren en vormt dus ons tweede centrale 

begrip. Het idee om met leesstrategieën aan de slag te gaan, is mij ingegeven door het onderzoek van 

Rebecca Boyd (2018) en de doctoraatsthesis van Lena Florian (2017). Vooral Boyds onderzoek is van 

grote waarde aangezien zij de enige is die op basis van een empirisch experiment de leesstrategieën 

van leerlingen bij het lezen van een Latijnse tekst op zo’n gedetailleerde manier heeft geïdentificeerd. 

Verder is er amper empirisch onderzoek dat kijkt naar welke leesstrategieën leerlingen gebruiken 

wanneer ze zelf een Latijnse tekst lezen en is er helemaal geen onderzoek die dat bestudeert binnen 

de Vlaamse onderwijscontext. Deze scriptie wil daar verandering in brengen.  

Naast tekstbegrip en leesstrategieën bekijken we als derde en laatste concept binnen dit onderzoek 

de (impact van de) aangeleerde leesmethode. Een leesmethode kan omschreven worden als een 

methodische aanpak om teksten te lezen. Om het anders te verwoorden: een leesmethode probeert 

een antwoord te bieden op de vraag: ‘Hoe lees je een tekst?’ en is dus in zekere zin een set aangeleerde 

leesstrategieën. Aangezien het leesproces zo complex is, zullen we echter zien dat een leesmethode 

en de didactiek daarrond veel meer omvatten dan een set aangeleerde leesstrategieën (cf. infra). Het 

idee van een aangeleerde leesmethode vinden we eerst en vooral terug in de eindtermen, die stellen 

dat leerlingen een aangeleerde leesmethode moeten kunnen toepassen (SET 3). Ook het nieuwe 

leerplan van de eerste graad stelt dat een leesmethode expliciet aangeleerd en ingeoefend moet 

worden (Leerplan KOV 1e graad, 2019, p. 12). Vandaar is het dus interessant om te kijken of leerlingen 

die aangeleerde leesmethode ook effectief toepassen wanneer ze er alleen voor staan. Het is ook 

interessant om mee te nemen vanwege de (soms grote) verschillen tussen leesmethodes. Elke 

leesmethode is anders en des te meer bij scholen binnen de katholieke koepel omdat de leerplannen 

van het KOV geen vaste leesmethode opleggen.6 Leerkrachten zijn dus meer vrij om te kiezen hoe ze 

hun leerlingen leren lezen, wat in de praktijk resulteert in een spectrum dat gaat van een analytische 

aanpak die focust op grammatica en vertalen tot een aanpak die sterk focust op lineair/voorspellend 

lezen en alle verschillende mengvormen en schakeringen daartussen. Omwille van die verschillen is 

het mogelijk, maar ook relevant om te kijken of een leesmethode überhaupt een impact heeft wanneer 

leerlingen zelfstandig een tekst lezen en zo ja, welke impact dat dan precies is.  

Ik ben me er weliswaar van bewust dat er nog heel wat zaken zijn die het leesproces beïnvloeden, 

zoals de impact van de moedertaal, de tekst/tekstgenre, het zelfvertrouwen en de motivatie van de 

leerlingen of het specifieke lezerstype. Al die elementen meenemen in mijn analyse zou een 

titanenwerk zijn en niet binnen het bestek van een masterproef passen. Daarom heb ik, omwille van 

de relevantie binnen het Vlaamse klassieketalenonderwijs, de keuze gemaakt om te focussen op deze 

drie aspecten. 

  

 

 
6 In tegenstelling tot het GO!, waar de lineaire leesmethode verplicht is (Leerplan GO! 2e graad, 2008, p. 22). 
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Hoofdstuk 2 In het hoofd van de lezer 

Deze literatuurstudie geeft een overzicht van het meest relevante wetenschappelijk onderzoek 

omtrent de drie centrale begrippen: tekstbegrip, leesstrategieën en leesmethodes. Het 

literatuuroverzicht rond tekstbegrip wordt beperkt tot de cognitieve benadering van tekstbegrip, meer 

bepaald zoals die beschreven wordt door Walter Kintsch, omwille van eerder vermelde redenen 

(Kintsch & Van Dijk, 1983; Kintsch, 1998, 2013). Na het onderzoek dat zich focust op de vraag hoe 

tekstbegrip tot stand komt, maken we de sprong naar het onderzoek over leesstrategieën. Daarvoor 

bieden we eerst een kort overzicht van een aantal interessante inzichten uit empirisch MVT-

onderzoek.7 De derde paragraaf omvat een exhaustief overzicht van het empirisch onderzoek naar de 

leesstrategieën die leerlingen gebruiken tijdens het lezen van Latijnse teksten. In het vierde en laatste 

deel worden ten slotte enkele bevindingen over de aangeleerde leesmethode besproken. Dat deel 

baseert zich vooral op vakdidactische publicaties en andere studies die zijn voortgekomen uit 

empirisch onderzoek bij moderne vreemde talen. 

2.1 Tekstbegrip: een individueel proces van constructie en integratie 

Laat ons beginnen bij het ultieme leesdoel volgens de cognitieve benadering: tekstbegrip. Het 

uitganspunt van Kintsch’ visie op het leesproces is dat men tijdens het lezen van een tekst ernaar 

streeft om een coherente mentale representatie van de tekst te maken.8 In zijn constructie-

integratiemodel toont Kintsch dat dat proces in twee fases verloopt. De eerste stap in het proces is de 

constructiefase. Daarbij zet een lezer tegelijkertijd bottom-up- en top-downleesprocessen in om tot 

begrip van de tekst te komen.9 Tijdens het bottom-upproces vertrekt de lezer vanuit de ‘bodem’ van 

de tekst en focust hij op de kleinste elementen van een tekst, bijvoorbeeld de betekenis van woorden 

en zinnen. In dat bottom-upproces gaat een lezer op basis van die semantische informatie een 

 

 
7 Hoewel er uiteraard ook onderzoek is gedaan naar leesstrategieën en strategisch lezen bij moedertaallezers, ga ik hier focussen op 

het MVT-onderzoek omwille van het feit dat het MVT-onderzoek vaak de focus legt op beginnende taalverwervers, zoals in dit 

onderzoek ook het geval is.  
8 De nadere toelichting bij dit proces is hoofdzakelijk gebaseerd op de uitleg van Van Oeveren (2019) en van der Plaat (2015a), twee 

classici die Kintsch’ visie als kader gebruiken voor hun eigen onderzoek. 
9 Voor een uitgebreide beschrijving van het onderscheid top-down en bottom-upstrategieën, zie paragraaf 2.2. 
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coherent geheel vormen. In het top-downproces daarentegen vertrekt de lezer niet vanuit de kleinste 

elementen van een tekst, maar vanuit zijn eigen voorkennis. Hij activeert allerlei soorten kennis op 

basis van die verworven tekstinformatie en van zijn algemene kennis.  

Die informatie klinkt misschien behoorlijk abstract, dus laten we dat even concreet maken. In de 

zin ‘De man groef een put.’ gaat de lezer tijdens het bottom-upproces op basis van de betekenis van 

de woorden inzien dat er wordt verteld over een man die een put aan het graven was. Het ziet in dat 

de man hier de actie uitvoert (het onderwerp) en dat de actie zich in het verleden plaatsvindt omwille 

van de verleden tijd van ‘graven’. Dat wordt bedoeld met het construeren van een coherent geheel op 

basis de semantische informatie die hij kan halen uit de ‘bodem’ van de tekst. Dat is natuurlijk niet 

alles, want een lezer weet op basis van zijn voorkennis dat de man hiervoor wellicht een schop, een 

graafmachine of misschien wel zijn handen heeft gebruikt, hoewel dat niet expliciet in de zin staat. Dat 

is het top-downproces: een lezer activeert allerlei soorten kennis op basis van die tekstinformatie en 

van zijn algemene kennis. Dat interactieve proces is de eerste stap in het leesmodel van Kintsch, de 

constructiefase, en levert op zijn beurt het eerste niveau van tekstbegrip op, met name de tekstbasis.  

De tweede stap is de integratiefase. Gedurende het lezen wordt de tekstbasis namelijk geïntegreerd 

in de reeds vermelde voorkennis van de lezer. In die fase wordt de geactiveerde kennis die past bij de 

context versterkt en niet passende kennis verzwakt. Als de lezer bijvoorbeeld in de volgende zin leest 

dat die man gewoon in zijn moestuin aan het werken is, zal hij het beeld van de schop versterken en 

het beeld van een graafmachine wellicht verzwakken. Die integratiefase doet het tweede 

begripsniveau, dat van het situatiemodel, ontstaan. Het begrip van het situatiemodel is niet hetzelfde 

als dat van de tekstbasis uit de constructiefase. Een situatiemodel “represents the information provided 

by the text” (Kintsch, 2013, p. 811), maar staat in tegenstelling tot de tekstbasis los van de specifieke 

manier waarop de informatie in de tekst is weergegeven en is geïntegreerd in de voorkennis van de 

lezer. In ons voorbeeld wordt daarmee bedoeld dat de lezer een gravende man met een schop voor 

zich ziet; hij ontwikkelt een mentale representatie van wat hij leest, los van de woorden op zijn blad. 

Dat is het situatiemodel. Het situatiemodel heeft bijgevolg twee kenmerken: het is inhoudelijk 

consistent met de tekstbasis en sluit aan bij relevante voorkennis van de lezer. Het is op basis van die 

twee niveaus en via die twee fases dat de lezer volgens Kintsch een mentale representatie van de tekst 

opbouwt. Hoe rijker het situatiemodel, hoe beter het tekstbegrip.  

Een andere manier om een cognitieve benadering van het leesproces te omschrijven, die sterk 

verwant is aan het model van Kintsch, gaat gepaard met zogenaamde ‘mentale modellen’. Mentale 

modellen, frames of schemata zijn gestructureerde representaties van kennis in het geheugen van een 

lezer (Nutall, 1996, p. 7). Tijdens het lezen probeert de lezer ook een mentaal model van de tekst te 

construeren (het situatiemodel in het model van Kintsch) en daarbij maakt hij continu gebruik van 

reeds bestaande mentale modellen (de voorkennis in de theorie van Kintsch). Die worden constant 

opgeroepen, aangevuld, herzien of vervangen naarmate de tekst vordert. Het is namelijk zo dat de 

informatie die de tekst biedt, continu getoetst wordt aan reeds bestaande kennis en die bestaande 

kennis worden dan eventueel bijgesteld (de integratiefase in het model van Kintsch). Het is het 

opbouwen van een zo rijk mogelijk mentaal model van de tekst dat zorgt voor een beter tekstbegrip. 

Annemieke van der Plaat past het redeneren met mentaal modellen toe op het leesproces van de 

klassieke literatuur:  

De lectuur roept direct bij aanvang een mentaal model op (op basis van de vorige les, een plaatje, 

de titel, de aantekeningen, de inleiding, ...). Dit eerste plaatje blijft actief zolang de 
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binnenkomende informatie (letters, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, vocabulaire en 

illustraties) niet in strijd is met dat beeld. (Van der Plaat, 2015a, p. 3) 

Uit deze cognitieve perspectieven op lezen blijkt hoofdzakelijk hoe belangrijk voorkennis is bij het 

construeren van tekstbegrip. Lezen is een wisselwerking tussen de informatie uit de tekst en de 

voorkennis van de lezer. Dat toont meteen ook aan hoe complex en individueel het leesproces is. 

Wanneer we terugkeren naar onze voorbeeldzin, is het mogelijk dat een andere lezer misschien de 

week daarvoor om de een of andere reden net in zijn tuin heeft gewerkt met een graafmachine. Door 

die voorkennis zal zijn mentale representatie van die zin mogelijks eerder een graafmachine bevatten 

dan een schop.  

Wat houdt de (voor)kennis van een lezer dan precies in? In deze scriptie gebruiken we het 

onderscheid tussen declaratieve, analytische en procedurele kennis (Adema, 2017). Declaratieve of 

beschrijvende kennis is feitelijke kennis die antwoordt op de vraag ‘wat?’. Het formuleren van 

grammaticale regels of het opzeggen van vormen behoort tot declaratieve kennis. Ten tweede is er 

analytische kennis, waarbij men een woord, een leeseenheid, een zin… kan analyseren op basis van 

die grammaticale regels. Dit type kennis is gelinkt aan het bottom-up lezen. Procedurele kennis ten 

slotte omvat vaardigheden en strategieën voor het gebruik en toepassen van die regels, bijvoorbeeld 

het afleiden van een woordbetekenis op basis van de context of het toepassen van een leesstrategie 

tijdens het lezen van een tekst. Die kennis beantwoordt de vraag ‘hoe?’. Weten dat je naar de uitgang 

van een Latijns naamwoord moet kijken om te achterhalen of het een nominatief is, maar weten dat 

de positie in de zin of de context daarbij ook kan helpen, is bijvoorbeeld procedurele kennis.  

Naast de voordelen die het biedt, moet er nog een bedenking geplaatst worden bij het cognitieve 

leesmodel. Het handige aan een leesmodel als dat van Kintsch is dat het heel gestructureerd, bijna 

mathematisch, een blauwdruk van het leesproces tracht te geven, maar naast informatie uit de tekst 

en de voorkennis van de lezer zijn er nog heel wat andere zaken die het leesproces van de lezer 

beïnvloeden. Omdat er in deze scriptie wordt gekeken naar leerlingen die een andere taal dan hun 

moedertaal leren, kan de manier waarop die taal wordt aangeleerd ook een rol in spelen. Andere zaken 

zoals leesmotivatie, leesattitude, interesse in de tekstinhoud en de socioculturele waarden en 

overtuigingen van een lezer hebben ook een niet te onderschatten invloed op het leesproces (Ruddell 

& Unrau, 2013). Van de Walle en Van Houdt (2004, p. 76) erkennen eveneens het belang van affectieve 

componenten zoals zelfvertrouwen en motivatie. Die zaken worden zoals eerder gezegd niet 

meegenomen in dit onderzoek, maar verdienen het wel om vermeld te worden.  

Om dit hoofdstuk over tekstbegrip af te ronden, kunnen we besluiten dat lezen een individueel en 

complex proces is waarbij we als lezer op zoek gaan naar tekstbegrip. Dat ontstaat door de 

wisselwerking van informatie uit de tekst (bottom-up) en de voorkennis van de lezer (top-down), 

waardoor we tot een mentale representatie van de tekst kunnen komen (situatiemodel). Naast 

informatie uit de tekst en voorkennis hebben ook nog andere factoren zoals de didactiek en affectieve 

componenten een invloed op dat leesproces.  
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2.2 Leesstrategieën  

2.2.1 MVT-onderzoek 

Net zoals het theoretisch model van Kintsch laat empirisch onderzoek zien dat lezers bottom-up- en 

top-downstrategieën gebruiken om tot tekstbegrip komen. Bottom-upstrategieën worden in 

dergelijke onderzoeken omschreven als strategieën waarbij de lezer tot tekstbegrip tracht te komen 

op basis van de kleinste bouwstenen van de tekst, zoals woorden of grammaticale elementen. De lezer 

probeert vanuit de ‘bodem’ van de tekst tot tekstbegrip te komen. Dat leidt tot intensief lezen (Nutall, 

1996, p. 17). Je zou het kunnen vergelijken met een fotograaf, die heel sterk inzoomt op een detail in 

het landschap. Hij neemt een prachtige close-up foto van een zeldzame bloem, maar hij verliest zo wel 

het volledige landschap uit het oog. Bij top-downstrategieën vertrekt de lezer niet rechtstreeks vanuit 

de zwarte letters op het papier en de kleinste tekstelementen, maar wel vanuit een overkoepelend 

beeld op de tekst. In het proces om tot tekstbegrip te komen laat hij zich bij top-downstrategieën 

helpen door zijn algemene kennis, zijn kennis van de tekst en hypotheses op basis van contextuele 

informatie. Dat leidt tot anticiperend of integrerend lezen (Nutall, 1996, p. 17). Je zou het kunnen 

vergelijken met een uitgezoomde landschapsfoto van diezelfde fotograaf. Hij kan nu het hele 

landschap overschouwen en begrijpt veel beter de verhoudingen tussen verschillende elementen, 

maar die ene zeldzame bloem is niet meer zo goed zichtbaar. 

Onderzoekers zijn niet alleen tot het inzicht gekomen dat tijdens het lezen zowel bottom-up- als 

top-downstrategieën gebruikt worden, maar ook dat de ervaren lezer daar continu en automatisch 

tussen wisselt. Een goed leesproces kan dus niet zonder een van beide. Datzelfde idee kwam ook al 

aan bod in de bespreking van het constructie-integratiemodel van Kintsch. 

Het onderzoek naar leesstrategieën heeft nog veel pogingen gedaan om classificaties van 

leesstrategieën te maken, maar voor dit onderzoek is vooral het verschil tussen bottom-up- en top-

downstrategieën van toepassing. Die dichotomie tussen top-down- en bottom-upstrategieën is al vier 

decennia lang een interessant onderwerp in het MVT-onderzoek. Een van de eerste belangrijke 

onderzoekers op dat vlak is Carol Hosenfeld. In haar onderzoek uit 1977 onderzoekt ze de 

leesstrategieën van 40 studenten Frans, Spaans en Duits door middel van luidopdenkgesprekken (cf. 

infra). Een interessante bevinding is dat de taalvaardigheid van de leerlingen in die vreemde taal een 

significante invloed heeft op het gebruik van leesstrategieën. Ze stelt namelijk vast dat succesvolle 

leerlingen meer top-downleesstrategieën gebruiken, zoals rekening houden met de context en de 

eerder gelezen informatie uit de tekst, terwijl minder succesvolle leerlingen meer aan de tekst 

gebonden zijn en meer op woordniveau lezen in plaats van tekstniveau, wat dus neerkomt op bottom-

upstrategieën. Ter conclusie maakt ze op basis van haar studie een profiel op van de succesvolle en 

minder succesvolle lezer. Haar voorbeeld van een succesvolle lezer Frans doet een aantal zaken: hij 

houdt de globale betekenis van de tekst in het achterhoofd, hij leest in ‘brede zinnen’, hij slaat 

woorden over die niet belangrijk zijn voor het begrip van de zin en hij heeft een positief zelfconcept 

als lezer. De minder succesvolle lezer Frans verliest de betekenis van de zin van zodra die begint te 

puzzelen met woorden, leest in korte zinnen, slaat zelden een woord over, maar ziet daarentegen elk 

woord als even belangrijk voor het begrip van de zin en hij heeft een negatief zelfconcept als lezer 

(Hosenfeld, 1977). 
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Gerard Westhoff (1981) komt tot gelijkaardige vaststellingen. Hij onderscheidt vijf vaardigheden, 

die Annemieke van der Plaat (2015a, p. 2) in haar eigen woorden opsomt: 1) letter- en 

woordherkenning, 2) syntactische herkenning (het herkennen van zinsdelen), 3) semantische 

herkenning (het herkennen van de betekenis van zinnen in onderlinge relatie), 4) pragmatische 

herkenning (het herkennen van de bedoeling van de spreker) en 5) de mentale representatie van de 

boodschap (het opnemen van de nieuwe informatie (de lectuur) in het eigen kennisbestand). Westhoff 

ontdekt dat onervaren lezers in een tweede taal (Nederlandse leerlingen, schoolvak Duits, 16 jaar) 

meer vertrouwen op de eerste vaardigheden, terwijl ervaren lezers meer de laatste vaardigheid 

toepassen. Ervaren lezers gebruiken bijvoorbeeld kennis van morfologie en syntaxis meer als 

toetssteen om te controleren of het ‘beeld’ van de tekst congruent is met de feitelijke informatie die 

de tekst levert. Onervaren lezers bouwen tekstbegrip op vertrekkend vanuit de kleinste bouwstenen 

van een tekst. Zijn bevindingen komen dus overeen met die van Hosenfeld (1977). 

Deze pioniers binnen het onderzoek naar leesstrategieën zijn al ietwat gedateerd, maar er zijn ook 

heel wat recente studies die tot gelijkaardige conclusies komen (Chuang, 2007; Kuo, 2015; Lai, 2013; 

Li, 2010; Young & Oxford, 2004). Een interessante toevoeging hierbij is dat, hoewel het merendeel van 

die studies tot gelijkaardige conclusies komt, er ook een aantal studies zijn die het beeld van de 

onervaren bottom-uplezer nuanceren (Hammadou, 1991; Wolff, 1987; Oxford et al., 2004). Zij tonen 

bijvoorbeeld aan dat beginnende lezers net terugvallen op hun algemene kennis wanneer bottom-

upstrategieën falen (vb. wanneer de betekenis van een woord niet (meer) gekend is of wanneer hun 

grammaticale kennis hen in de steek laat).  

2.2.2 Leesstrategieën tijdens het lezen van Latijnse teksten 

Na een aantal inzichten uit het MVT-onderzoek bekijken we de publicaties die zich specifiek focussen 

op de klassieke talen. Daarbij wordt de meeste aandacht besteed aan de empirische onderzoeken die 

er zijn, meer bepaald eye-trackingonderzoek en onderzoek op basis van luidopdenkprotocollen. 

Wanneer het relevant is, wijden we uit over hoe dit onderzoek zich tot die specifieke studies verhoudt.  

2.2.2.1 Eye-trackingonderzoek 

Judd en Buswell (1922) en Futch (1935) bestuderen beiden het leesproces van leerlingen Latijn op basis 

van eye-trackingonderzoek. Ze komen tot de conclusie dat beginnende leerlingen Latijn niet echt lezen 

maar eerder ontcijferen, zeker wanneer ze vooral beschrijvende (dus vb. grammaticale) kennis 

hebben. De onderzoekers maken daardoor de conclusie dat het beginonderwijs Latijn een te sterke 

focus legt op grammatica, een visie die meer en meer doorgang vindt in het Latijnonderwijs vandaag 

de dag. Olivia Futch daarentegen was meer geïnteresseerd in de ontwikkeling van Latijnse lezers 

(Futch, 1935). Ze onderwerpt 27 beginnende en 8 ervaren lezers aan een eye-trackingonderzoek en 

vergelijkt dat met hun score op een test die naar hun tekstbegrip peilt. De onderzoekster komt op basis 

van vier soorten oogbewegingen tot vier niveaus van Latijn lezen: 
 

1. Weinig en heel korte fixaties van de ogen op delen van de tekst, korte terugkijkbewegingen. 

2. Meer fixaties, meer terugkijkbewegingen dan in groep één. 

3. Veel fixaties en terugkijkbewegingen, met variatie in lengte 
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4. Minder en minder lange fixaties en minder terugkijkbewegingen dan in groep drie. (Adema, 

2015, p. 26)  

 

Het nut van eye-trackingonderzoek bij het bestuderen van het Latijnse leesproces van leerlingen wordt 

echter in twijfel getrokken door Bextermöller (2018). Ze stelt namelijk dat er een zekere 

leesvaardigheid nodig is bij participanten van een eye-trackingonderzoek. Daar voegt ze aan toe dat 

louter een eye-trackingonderzoek enkel iets zegt over het gedrag, maar niet bijster veel over het 

feitelijke leesproces, wanneer dat niet gekoppeld is aan een kwalitatieve data-analyse (Bextermöller, 

2018, p. 294). In een veel recentere studie van Luger (2018) wordt dat gecompenseerd. Zij onderwerpt 

leerlingen Latijn eerst aan een eye-trackingonderzoek wanneer ze een Latijnse tekst vertalen.10 

Vervolgens wordt een evaluerend gesprek afgenomen bij wijze van stimulated recall11. In haar studie 

ondervindt ze vooral dat er heel veel verschillen zijn tussen de leerlingen, waardoor ze zich beperkt tot 

een kwalitatieve case study van een van de participanten. Het onderzoek van Luger is een voorbeeld 

van een gemengde studie waarbij zowel kwantitatieve onderzoek wordt gevoerd op basis van het 

gedrag (eye-tracking) en kwalitatief onderzoek op basis van het denkproces (stimulated recall). Binnen 

het bestek van deze masterscriptie paste het niet om een kwantitatieve studie zoals eye-

trackingonderzoek te gebruiken, vandaar focust dit onderzoek zich op het denkproces van leerlingen 

met behulp van luidopdenkprotocollen.   

2.2.2.2 Luidopdenkprotocollen 

Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn classici luidopdenkprotocollen gaan toepassen om het 

leesproces van leerlingen te doorgronden (Adema, 2019, p. 48). Hieronder volgt een exhaustief 

overzicht van de studies die op basis van de luidopdenkprotocollen inzichten hebben proberen 

verkrijgen over het leesproces van leerlingen wanneer zij een Latijnse tekst lezen.   

De eerste onderzoeker die binnen dat profiel past is Eikeboom (1970). Hij is vanwege de toenmalig 

dominante grammatica-vertaalmethode vooral geïnteresseerd in het vertaalproces van leerlingen en 

hoe zij precies hun grammaticale kennis inzetten. Hij laat leerlingen die als succesvolle lezers 

beschouwd worden luidop een Latijnse tekst vertalen. Hij concludeert uiteindelijk dat de leerlingen 

niet vertalen zoals ze zeggen dat ze vertalen en dat ze er een aantal minder productieve leesstrategieën 

op na houden. Zo beginnen ze vaak meteen te vertalen zonder eerst stil te staan bij wat voor tekst ze 

te lezen krijgen, vertalen ze soms woord voor woord of besteden ze geen of weinig aandacht aan de 

syntax. 

Van Krieken (1982) gebruikt ook de luidopdenkmethode. Hij laat tien Nederlandse studenten, die 

zes jaar Latijn hebben gevolgd, een tekst mondeling vertalen om daarna af te ronden met een 

evaluerend gesprek. Bij het analyseren van de data maakt hij een onderscheid in drie grote strategieën 

 

 
10 Luger (2018) vertrekt vanuit het vertaalproces omwille van het feit dat ze onderzoek doet binnen het Nederlandse schoolsysteem, 

waar men niet spreekt over ‘lezen’ of ‘tekstbegrip’, maar vertalen de norm is. Haar onderzoek wordt in de paragraaf over lezen 

versus vertalen verder behandeld. 
11 Een stimulated recall is een techniek die vaak gebruikt wordt bij luidopdenkprotocollen (maar ook bij eye-trackingonderzoek zoals 

dat van Luger). Door middel van een vraag of een opdracht spoort de onderzoeker de participant aan om stil te laten staan bij het 

denkproces om zo alsnog zaken aan het licht te brengen die in eerste instantie gezegd werden (cf. Lyle, 2003). 
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die vaak terugkomen. Hij ondervindt dat leerlingen zowel linguïstische (morfologie en syntax, dus 

bottom-up) als cognitieve (beroepen op voorkennis, dus top-down) strategieën gebruiken, maar ze 

vooral gebruik maken van allerlei hulpprocessen, zoals een woordenboek. Deze scriptie neemt het 

woordenboekgebruik niet mee in het experiment, omdat leerlingen in het Vlaamse 

klassieketalenonderwijs meer werken met leeshulp en woordenlijsten.12 Uit zijn onderzoek blijkt ook 

nog dat zelfs sterke leerlingen doorgaans een starre en sterk semantisch georiënteerde leesmethode 

toepassen. Leerlingen Latijn, zo ook sterke leerlingen, blijken in alle gevallen onervaren lezers te zijn 

die hun tekstbegrip vooral opbouwen op basis van woordbetekenissen, waarmee ze dan vaak gaan 

puzzelen in de hoop een betekenisvolle zin te bekomen. De grammaticale kennis wordt daarbij niet 

voldoende ingezet en de leesmethode van de leerkracht wordt niet voldoende toegepast (Van Krieken, 

1982). 

De luidopdenkmethode wordt ook gebruikt door Toon Van Houdt, professor en vakdidacticus aan 

de Universiteit van Leuven, in samenwerking met projectmedewerkster Els Van de Walle. Daar wordt 

de methode vooral gebruikt als diagnosticerend hulpmiddel bij studenten Latijn en Grieks (Van de 

Walle & Van Houdt, 2004). Beginnende studenten worden er aan een test onderworpen waarbij ze 

een Latijnse tekst moeten lezen en vertalen naar het Nederlands. Die test laat dan zien welk niveau de 

student behaalt en waar er nog ruimte voor verbetering is. De vier meest voorkomende problemen bij 

het lezen van de tekst zijn: onvoldoende woordenschat- en/of grammaticakennis, geen 

procesbewaking, al te veel vertrouwen in ofwel bottom-up- ofwel top-downstrategieën en het niet 

integreren van nieuwe informatie in de reeds verworven informatie.13  

De Snoo (2009) gebruikt op haar beurt de luidopdenkprotocollen om in het kader van haar 

masterscriptie de verschillende criteria van beginnersteksten te onderzoeken en te bekijken bij welke 

beginnersteksten leerlingen dan het meest gebaat zijn. Ze doet dat door leerlingen teksten te laten 

lezen uit twee verschillende handboeken, Disco en Tolle Lege. Beide handboeken hebben een vrij 

uiteenlopende kijk op hoe Latijnse beginnersteksten moeten opgesteld worden. Eerst analyseert ze de 

beginnersteksten van de twee handboeken op basis van negen verschillende criteria, zoals 

grammatica, woordvolgorde en complexiteit van de zinnen, om dan op basis van 

luidopdenkprotocollen te kijken welke tekst het best congrueert met de capaciteiten, aanpak en 

behoeften van beginnende leerlingen Latijn. Op basis van haar onderzoek concludeert ze dat leerlingen 

best wel wat aankunnen en zinnen uit beginnersteksten dus niet te kort hoeven te zijn, de 

woordvolgorde dicht bij het origineel mag zijn en niet per se alle grammatica in de tekst gezien moet 

zijn. Ook raadt ze een lineaire leesmethode aan omdat alle leerlingen spontaan lineair lezen in haar 

onderzoek. Wat De Snoo doet, is een productevaluatie (van beginnersteksten) op basis van een 

procesevaluatie (leesproces van leerlingen). Dit onderzoek focust zich op het leesproces van leerlingen, 

zonder dat te koppelen aan een productevaluatie. 

Karten (2015) voert een interventiestudie uit in een Nederlandse school. Ze onderwerpt elf 

leerlingen aan een leesvaardigheidstraining, waarbij ze differentieert tussen de verschillende 

 

 
12 Bovendien wordt er al uitgebreid onderzoek verricht naar het woordenboekgebruik bij leerlingen klassieke talen door Daniel 

Bartelds, doctorandus aan de Universiteit van Leiden (Bartelds, 2018). 
13 Het ‘Leren Lezen’-traject, waarbinnen deze diagnostische test kadert, wordt niet langer toegepast aan de KU Leuven. 
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lezerstypes.14 Ze maakt met andere woorden verschillende versies van dezelfde oefening, aangepast 

aan het lezerstype van elke leerling. De luidopdenkprotocollen worden dan gebruikt als pre- en post-

test om te zien of er een significant verschil is na de leesvaardigheidstraining. Over het leesproces komt 

ze tot gelijkaardige resultaten als Van de Walle en Van Houdt (2004), wat betreft de negatieve effecten 

van een te sterk vertrouwen in bottom-up ofwel top-downstrategieën. Ze vindt wel dat het vertrouwen 

van leerlingen toeneemt wanneer ze gebruik maken van bottom-upstrategieën, omdat die meer 

houvast bieden.  

Newland (2016) gebruikt op zijn beurt de luidopdenkmethode in een Engelstalige context. Hij 

beperkt zich tot twee leerlingen Latijn die allebei beschouwd worden als zwakke, minder succesvolle 

lezers. Zijn hoofdconclusie is dat de leerlingen niet bijster goed presteren omwille van een gebrek aan 

motivatie en zelfvertrouwen. Zijn onderzoek toont dus de vaak onderschatte invloed van affectieve 

componenten op het leesproces van leerlingen. Hoewel dat ook een zeer interessante studie zou zijn, 

neemt dit onderzoek dergelijke factoren niet mee.  

De laatste twee studies zijn de grootste inspiratiebronnen voor dit onderzoek, vandaar worden deze 

twee onderzoeksters wat uitgebreider besproken. De eerste is de reeds vermelde Lena Florian. In haar 

doctoraatsthesis uit 2017 onderzoekt ze hoe twaalf Duitse leerlingen na drie jaar Latijn een tekst 

aanpakken, wanneer ze die moeten vertalen. De leerlingen worden onderverdeeld in duo’s en krijgen 

de taak om een stuk tekst mondeling te vertalen. Het hele proces wordt ondertussen vastgelegd op 

beeld. Haar onderzoeksresultaten tonen heel wat zaken die in vorige studies ook al besproken zijn. Zo 

kan ze bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen verschillende succesvolle en minder succesvolle 

leesstrategieën, maar vindt ze ook dat dat onderscheid niet absoluut is. Leerlingen gebruiken 

bijvoorbeeld hun algemene kennis, wat over het algemeen beschouwd wordt als een goede strategie, 

maar dat blijkt niet altijd te leiden tot een correct tekstbegrip. De leerlingen focussen ook vaak op 

woordbetekenissen, waaruit ze concludeert dat woordenschat en een meer belangrijkere rol speelt 

dan grammatica. Ze voegt daar wel aan toe dat een goed en consistent vertaalproces niet zonder 

grammaticale kennis kan. Ze vindt ook dat leerlingen over het algemeen meer gebruik maken van 

bottom-upstrategieën. Top-downstrategieën zoals het gebruik maken van voorkennis over de tekst 

(de tekst was namelijk voorzien van een korte inleiding), wordt niet vaak toegepast, maar wanneer dat 

het geval is, blijkt die strategie wel succesvol te zijn. Haar onderzoek bevestigt ook dat het meer 

frequent en spontaan wisselen tussen verschillende leesstrategieën, zowel bottom-up als top-down 

een indicator is van een effectief leesproces en leidt tot beter tekstbegrip. In haar onderzoek gebruiken 

expertlezers aanzienlijk meer leesstrategieën en schakelen ze veel vaker tussen verschillende 

strategieën. Ten slotte ondervindt ze ook dat de meerderheid van de leerlingen lineair leest, net zoals 

het onderzoek van De Snoo (2009).  

Zoals eerder gezegd is het boek ‘So übersetzen Schüler wirklich’ van de Duitse doctoraatsstudente 

Lena Florian de inspiratiebron voor dit onderzoek naar het leesproces van leerlingen. Haar werkwijze 

is een zeer dankbaar aanvangspunt en de methodologie van dit onderzoek stemt dan ook deels 

overeen met de hare. Zo is idee om met luidopdenkprotocollen te werken op haar onderzoek 

gebaseerd. Niettegenstaande de gelijkenissen benadert deze scriptie de kwestie vanuit een ietwat 

 

 
14 Els Van de Walle en Toon Van Houdt (2005b) onderscheiden vier verschillende lezerstypes: bottom-up en top-downlezers, niet-

controleerders en niet-integreerders (cf. infra). 
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andere invalshoek. Ten eerste onderzoekt Florian enkele overkoepelende thema’s, zoals het belang 

van woordenschat of grammatica tijdens het lezen, maar de focus ligt niet zozeer op het registreren 

van allerlei specifieke leesstrategieën. Florian focust op de grote tendenzen, wat dit onderzoek ook 

doet, maar het is ook geïnteresseerd in die concrete leesstrategieën. Daarnaast maakt de titel ook een 

tweede verschil duidelijk, namelijk het feit dat Florian geïnteresseerd is in het vertaalproces 

(übersetzen). Dat heeft alles te maken met het klassieketalenonderwijs in Duitsland, waar, zoals 

bijvoorbeeld ook in Nederland, vertalen de norm is. Wanneer je wil weten of je leerlingen de tekst 

begrijpen, laat je hen de tekst vertalen. Enkele decennia geleden was dat idee in Vlaanderen ook de 

standaard onder invloed van de toen heersende grammatica-vertaalmethode. Hoewel in de 

klaspraktijk de vertaalvraag nog vaak een van de belangrijkste manieren is om naar tekstbegrip te 

peilen, verschilt het Vlaamse onderwijs op dat vlak toch behoorlijk sterk van haar buurlanden.15 Net 

zoals het Vlaamse onderwijs zich focust op het lezen van klassieke teksten en een onderscheid maakt 

met het vertalen ervan, kijkt mijn onderzoek ook naar het leesproces zonder dat gelijk te stellen aan 

het vertaalproces. 

De laatste studie is het onderzoek van Rebecca Boyd. Boyds onderzoek (2018) is van grote waarde 

aangezien zij tot nu toe de enige is die op basis van een empirisch experiment concrete leesstrategieën 

heeft geïdentificeerd, die leerlingen gebruiken wanneer zij een Latijnse tekst aan het lezen zijn. Ze 

maakt gebruik van een semigestructureerd groepsinterview met telkens drie leerlingen. Kort 

samengevat laat ze de leerlingen van de deelnemende klas per drie samenwerken aan een test op basis 

van een niet-behandelde Latijnse tekst en laat ze om beurt een groep van drie leerlingen bij haar 

komen. Die leerlingen mogen dan verder werken aan de test, terwijl ze ondertussen een aantal vragen 

stelt over de tekst en over hun leesproces. Op basis van de verzamelde data stelt ze een lijst samen 

van alle gebruikte leesstrategieën. De leesstrategieën die zij waarneemt uit haar experiment, heeft ze 

niet zoals Van Krieken (1982) onderverdeeld in een aantal grote categorieën, maar heeft ze veel 

gedetailleerder opgelijst. Haar opsomming maakt ze op basis van gekende leesstrategieën uit MVT-

onderzoek en specifieke leesstrategieën die ze heeft waargenomen in de interviews. In totaal heeft ze 

21 leesstrategieën uit de interviews gehaald, waarvan 14 die gekend zijn vanuit MVT-onderzoek en 

zeven specifiek voor leerlingen Latijn.16 Op basis van de gesprekken en de geattesteerde strategieën 

komt ze tot vijf algemene conclusies. Leerlingen gebruiken eerst en vooral heel veel bottom-

upprocessen. Ten tweede is ongekende woordenschat het grootste probleem om tot tekstbegrip te 

komen. Ten derde zijn er bij de zeven nieuwe strategieën voor het lezen van Latijn zowel positieve 

(‘woordgroepen herkennen’) als negatieve (‘hunt-the-verb method’) strategieën te vinden. Ten vierde 

ondervinden de leerlingen negatieve transfer vanuit de moedertaal bij het lezen van Latijn. Zo gaan ze 

bijvoorbeeld te weinig aandacht besteden aan de vorm, maar veel meer focussen op de inhoud van 

woorden, omdat ze dat die focus op de vorm niet gewend zijn in hun moedertaal (cf. infra). Ten slotte 

worden de hypothesen van Alderson (1984) die ze testte bevestigd: Engelstalige leerlingen kijken naar 

een Latijnse zin vanuit het Engels door de woordvolgorde uit het Engels te willen toepassen op het 

Latijn en leerlingen gebruiken hun top-downstrategieën, die ze in hun moedertaal gebruiken, niet voor 

een Latijnse zin.  

 

 
15 Zie voetnoot 5 voor het citaat uit het leerplan van de eerste graad. 
16 Voor de volledige tabel met waargenomen strategieën, voorzien van voorbeelden uit de interviews, zie Boyd (2018, pp. 320-3). 
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Aangezien zij als enige op basis van empirische data een hele lijst van specifieke leesstrategieën 

heeft geïdentificeerd, is haar experiment en de bijhorende onderzoeksmethode een zeer handige 

uitvalsbasis voor de methodologie van dit onderzoek. Zo is het idee om te focussen op leesstrategieën 

door haar onderzoek geïnspireerd. Hoewel de gebruikte methodologie gelijkaardig is, zijn er ook een 

aantal verschillen. Ten eerste doet zij onderzoek in het Engelse taalgebied. Een gelijkaardig onderzoek 

binnen het Nederlandse taalgebied is nog niet gebeurd. Verder koppelt ze haar bevindingen aan de 

invloed van de moedertaal op het Latijnse leesproces. Zo wijdt ze bijvoorbeeld uit over de negatieve 

syntactische transfer of cross-linguïstische interferentie. Die insteek zou ook in het Nederlandse 

taalgebied interessant zijn, maar dit onderzoek neemt die factor niet mee.  

Daarnaast kunnen er ook een aantal bedenkingen worden geplaatst bij de methodologie en 

dataverwerking van Boyd. Eerst en vooral voert zij semigestructureerde interviews, wat betekent dat 

ze tijdens het leesproces van de leerlingen vragen stelt naar hun gedrag. Het volgende voorbeeld 

illustreert dat ze daardoor eigenlijk het leesproces van leerlingen beïnvloedt en hen de woorden in de 

mond. 

Translate words in the same case together. 

Interviewer: Yeah, and if you notice like all those words, they all end in “o”. [referring to longo 

illo et fabuloso errore] 

Student 1: Uh-huh (affirmative). 

Interviewer: One ends in an “e”, so that’s for a reason. Any thoughts, you could almost bracket 

it off even. I’m a fan of bracketing things that are the same. So, can you if you think of your cases, 

does one case that has an “o”, could have an “o” ending and have an “e” ending and it’s all the 

same case? 

Student 2: I’m supposed to have this chart memorized and I don’t! (Boyd, 2018, p. 322) 

Een andere bedenking die daarmee gepaard gaat, is dat ze het gebruik van de verschillende 

leesstrategieën illustreert aan de hand van die mogelijks beïnvloede antwoorden van de leerlingen. 

Geattesteerde leesstrategieën worden nooit geïllustreerd door een voorbeeld waarbij een leerling de 

leesstrategie expliciet of impliciet gebruikt tijdens het effectief lezen van een Latijnse tekst. Dat kan 

gevaarlijk zijn, want wat leerlingen zeggen over hun leespraktijk, is niet noodzakelijk de manier waarop 

ze effectief lezen (cf. Eikeboom, 1970). In het volgende voorbeeld zegt de leerling dat hij of zij altijd 

het werkwoord zoekt, maar geeft ze geen voorbeeld uit het gesprek waarbij de leerling dat effectief 

doet: 

Read from verb to verb.  

Interviewer: Well, what about if you, if you read to the first verb you hit? 

Student 1: Yeah. 

Interviewer: You know? That’s always a good strategy, read from like verb to verb. 

Student 2: Yeah. 

Student 1: And I always try to find the verb. (Boyd, 2018, p. 322) 
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2.3 Leesmethodes en leesdidactiek 

Het tweede onderdeel van deze scriptie buigt zich over de impact van de aangeleerde leesmethode, 

maar over die impact tijdens het lezen van een Latijnse tekst is er nog geen onderzoek verschenen.17 

In deze paragraaf gaan we wel dieper in op de algemene begrippen ‘leesmethode’ en ‘leesdidactiek’. 

Zoals eerder gezegd probeert een leesmethode een antwoord te bieden op de vraag: ‘Hoe lees je een 

tekst?’ Het is een tool die wordt aangeleerd aan leerlingen om een – in dit geval Latijnse – tekst aan te 

pakken. Vandaar is de term sterk verbonden met het begrip ‘leesdidactiek’: de manier waarop men 

leerlingen leert lezen. Het literatuuroverzicht start in eerste instantie met een overzicht van de vier 

overkoepelende leesmethodes binnen het klassieketalenonderwijs in Vlaanderen. Elk hebben ze hun 

eigen visie op hoe leerlingen zouden moeten lezen en, daaraan gekoppeld, hoe Latijn moet aangeleerd 

worden. Op die manier krijgen we een eerste beeld van hoe een leesmethode kan ingevuld worden. 

Die verschillende paradigmata worden tegelijkertijd geschetst binnen het debat over expliciete of 

impliciete kennisverwerving, dat in het vervolg van het overzicht ook nog waardevol zal zijn. In het 

tweede deel bekijken we vervolgens welke elementen een specifieke leesmethode/leesdidactiek kan 

omvatten. In hoofdstuk 5 worden namelijk de twee leesmethodes geanalyseerd van de deelnemende 

vakgroepen, dus is het noodzakelijk om te weten waarop we moeten focussen (cf. infra). Het 

onderscheiden van die verschillende aspecten doen we aan de hand van een citaat van Toon Van 

Houdt en Els Van de Walle, waarna we ingaan op elk afzonderlijk onderdeel. Tot slot kijken we ook nog 

naar de plaats van de vertaalvraag binnen de lessen Latijn (en Grieks). 

In dit overzicht wordt hoofdzakelijk gewerkt met vakdidactische publicaties die betrekking hebben 

op het vak Latijn en/of Grieks. Er is veel verschenen over de manier waarop het 

klassieketalenonderwijs zijn leesdidactiek kan aanpakken, maar het is zo dat veel van die publicaties 

niet empirisch getest zijn. Wanneer dat wel het geval is, is het gebeurd in de eigen lespraktijk van de 

auteur, waarna ze hun bevindingen dan anekdotisch hebben neergeschreven. Vandaar wordt het 

overzicht aangevuld met enkele inzichten uit het MVT-onderzoek.  

2.3.1 Impliciete en expliciete kennis: vier paradigmatische leesmethodes  

Vooraleer we de verschillende leesmethodes uit de doeken doen, bespreken we eerst het debat tussen 

impliciete en expliciete kennisverwerving. Eerder zagen we al dat de (voor)kennis van een lezer kan 

opgedeeld worden in declaratieve, analytische en procedurele kennis. ‘Kennis’ kan echter ook op een 

andere manier benaderd worden, namelijk vanuit de vraag hoe die kennis het best verworven kan 

worden. Aangezien een leesmethode en een leesdidactiek hand in hand gaan, is die vraag hier ook 

relevant. Het antwoord erop is echter niet eenduidig: het is een discussie, overgewaaid vanuit de MVT-

didactiek, met aan de ene kant voorstanders van expliciete kennis en aan de andere kant voorstanders 

van impliciete kennis. Het doel is in beide gevallen om tot impliciete kennis en automatismen in het 

 

 
17 Florian (2017, pp. 129-30) vermeldt zijdelings dat leerlingen vooral woord-voor-woord te werk gaan, maar soms ook de methode 

van de leerkracht toepassen, wat niet altijd tot een goed resultaat leidt. Ook Van Krieken (1982) vermeldt in zijn studie dat leerlingen 

niet altijd de leesmethode van de leerkracht toepassen. 
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leesproces te komen, maar de weg ernaartoe verschilt. Voorstanders van expliciete kennis stellen dat 

leerlingen/taalverwervers eerst expliciete kennis van bijvoorbeeld grammatica, vocabularium en 

leesstrategieën moeten verwerven om die daarna te internaliseren en automatismen op te bouwen. 

Voorstanders van impliciet leren menen dat men vooral veel moet luisteren, schrijven, spreken en 

lezen zodat alle kennis impliciet/inductief wordt opgenomen en geïnternaliseerd. De meningen van de 

vakdidactische publicaties hierover zijn zoals gezegd verdeeld.18 Wat zegt het MVT-onderzoek? In de 

jaren ’60 en ’70 waren expliciete lesmethodes die focusten op grammaticale regels en vertalen de 

norm. Zij vertrokken vanuit het idee dat bij tweedetaalverwerving expliciete kennis over de taal eerst 

moet komen, vooral je de taal effectief kan leren gebruiken (spreken, schrijven…) (Ellis, 2008, p. 2). De 

kritiek op die methode was groot, omdat volgens anderen taalvaardigheid niet hetzelfde is als 

grammaticale kennis. Een van de tegenstanders van die methodes was Krashen (1982). Hij wordt 

beschouwd als een van de grootste pleitbezorgers van het impliciet leren van een vreemde taal en 

heeft het landschap van taaldidactiek sterk beïnvloed. Hij is van mening dat expliciete kennis niet 

noodzakelijk is om een taal te leren en dat een taal enkel geleerd kan worden door heel veel input. 

Denkers als Krashen gaan uit van de moedertaalverwerving, waarbij een kind gedurende de eerste 10-

12 jaar een taal natuurlijk leert, zonder enige vorm van expliciete kennis. De input-theorie van Krashen 

en andere vormen van natuurlijke taalverwerving stuitten ook op kritiek omdat het aanleren van een 

eerste taal als kind niet gelijk kan gesteld worden aan tweedetaalverwerving. Daarnaast wijst heel wat 

onderzoek op de positieve effecten van de expliciete kennis bij het verwerven van een tweede taal 

(Carrell, 1989; Chamot, 2004 en 2005; Singhal, 2001; Qanwal, 2014; Van Keer, 2004). Een van de 

terugkerende argumenten van dergelijke studies is dat expliciete kennis positief is voor de reflectie op 

het eigen leesproces. Die notie benoemt men ook met de term metacognitie (cf. infra). Vandaar besluit 

Ellis (2008) dat er nadien een compromis is ontstaan tussen beide standpunten: een visie op taalleren 

waarbij impliciete en expliciete kennis elkaar versterken. 

With regard to language pedagogy, there is now greater consensus in the acknowledgment of 

the separable contributions of explicit and implicit language learning, and it is more usual to hear 

of the necessity of a balanced learning curriculum that provides opportunities for meaning 

focused input, meaning-focused output, form-focused learning, and fluency development. (Ellis, 

2008, p. 7) 

Met dit debat in het achterhoofd kunnen we de vier grote paradigmata binnen de leesmethodes 

bespreken. De manier waarop Latijn aangeleerd werd doorheen de geschiedenis, is namelijk sterk 

beïnvloed door die verschillende paradigmata. Enkele decennia terug was de grammatica-

vertaalmethode de meest dominante, net zoals dat het geval was in het MVT-gebied. Bij het leesproces 

waren grammaticale kennis en een vertaling van de tekst dus de belangrijkste componenten. Die 

methode trekt met andere woorden de kaart van expliciete kennis. Door de inzichten uit het MVT-

onderzoek is men langzamerhand afgestapt van die methode. De Lectuurmethode was namelijk al 

sinds de jaren ’60 traag maar gestaag de visie op het lezen van klassieke teksten aan het beïnvloeden 

(Van Houdt, 2018). De Lectuurmethode maakt meer gebruik van impliciet leren in vergelijking met de 

grammatica-vertaalmethode. Zo worden woordenschat of grammaticale regels bijvoorbeeld pas 

aangeleerd nadat men ze is tegengekomen in een tekst. Die methode heeft ervoor gezorgd dat lectuur 

 

 
18 Vergelijk bijvoorbeeld Deagon (2006) en McCaffrey (2009) (cf. infra). 
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en leesplezier centraal staan. Die invloed is nog steeds goed zichtbaar in het Vlaamse 

klassieketalenonderwijs, zo ook in het leerplan van de eerste graad. Grammaticale kennis moet 

bijvoorbeeld telkens in functie staan van tekstbegrip en een lineaire lectuur wordt sterk aangeraden 

(Leerplan KOV 1e graad, 2019). De lineaire leesmethode is het exponent van de Lectuurmethode en 

representeert het merendeel van de aangeleerde leesmethodes in het Vlaamse 

klassieketalenonderwijs. In het GO! is de lineaire leesmethode bijvoorbeeld verplicht (Leerplan GO! 2e 

graad, 2008, p. 22). In het KOV is het niet verplicht, maar wordt wel het sterk aangeraden (Leerplan 

KOV 1e graad, 2019, p. 16). Een van de belangrijkste strategieën van beide methodes is het behouden 

van de Latijnse woordvolgorde. Heel wat vakdidactische publicaties bepleiten de voordelen van lineair 

lezen (Hansen, 1999; Markus & Pennel-Ross, 2004; Pennel-Ross, 2008; McCaffrey, 2009; Russel, 2018). 

Dergelijke strategieën en methodes worden ook gestaafd door empirisch onderzoek zoals dat van 

Florian (2017) en De Snoo (2009), die ondervinden dat leerlingen Latijn van nature lineair lezen.  

De derde leesmethode is nauw verwant aan de lineaire leesmethode, maar verdient toch een 

aparte vermelding. De positionele leesmethode wil namelijk een antwoord bieden op de lineaire 

leesmethode die volgens Wim Verbaal, de ontwerper van de positionele leesmethode, iedere vorm 

van methode of systematiek ontbreekt (Verbaal, 2015, p. 14). Kristien Hulstaert vertaalt die methode 

op haar beurt naar een bruikbare methode voor een middelbare klaspraktijk (Hulstaert, 2016). De 

positionele methode besteedt vooral aandacht aan de betekeniswaarde van de positie die een woord 

of leeseenheid in de zin inneemt. Het ziet lezen als een mentaal proces waarbij er op basis van woorden 

op een blad een beeld verschijnt voor het geestesoog van de lezer. Lezen, zo zegt Hulstaert, gaat over 

verbeelding, inleving, iets zien (Hulstaert, 2018, p. 53). Die visie op lezen leunt dus aan bij het 

cognitieve leesmodel van Walter Kintsch, waarin de mentale representatie van de tekst ook centraal 

staat.  

Tot slot staan we stil bij een cluster van leesmethodes die in de geest van onderzoekers à la Krashen 

werden opgesteld en inzetten op impliciet leren. Die methodes worden vaak omschreven als ‘actief’, 

‘levend’ of ‘gesproken’ Latijn. Een artikel dat die inzichten uit MVT-onderzoek heeft toegepast op het 

Latijnonderwijs is Patrick (2015). Hij zet sterk in op comprehensible input en concludeert uit zijn eigen 

lespraktijk dat zijn leerlingen beter in staat zijn om literaire teksten te begrijpen.19 Een ander voorbeeld 

is de methode Ørberg (1991). Hans Ørberg ontwikkelde een volledig lessenpakket (Familia Romana: 

Lingua Latina per se illustrata) dat vertrekt vanuit principes als comprehensible input en extensief 

lezen, waarbij de leerlingen vooral door veel input de Latijnse woorden en grammaticale regels 

verwerven.20  

 

 
19 Comprehensible input staat voor talige input die in grote mate begrepen wordt door de leerlingen en is een van de speerpunten 

van de theorie van Stephen Krashen: “We acquire language in only one way. When we understand what people say and when we 

understand what we read.” (Krashen, 1982). 
20 Voor andere publicaties die de pluspunten van actief Latijn in de klas als educatieve tool bespreken, zie Carlon (2013, 2016) en 

Regtuit (2015). Voor vakdidactische publicaties die de mogelijkheden van levend Latijn en Oudgrieks binnen het Vlaamse 

klassieketalenonderwijs bespreken, zie Laes, (2018a) en Van Houdt (2018). Voor meer informatie over Vlaamse scholen die via de 

methode Ørberg lesgeven, zie de masterscriptie van Delfine Abbeloos (2021). 
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2.3.2 Een goed leesproces is… 

De vier grote leesmethodes vertrekken allemaal vanuit een bepaalde filosofie en geven een globaal 

beeld van hoe een leesmethode kan ingevuld worden. In de praktijk behoort het merendeel van de 

leesmethodes van de vakgroepen Latijn in Vlaanderen tot de lineaire leesmethode; de leerplannen van 

het GO! leggen die methode op en de leerplannen van het KOV zetten er sterk op in (cf. supra). Bij een 

analyse van leesmethodes is het echter niet voldoende om uit te gaan van die algemene paradigmata. 

Het is namelijk zo dat in de praktijk elke leesmethode van elke vakgroep zijn eigen accenten legt. Er 

zijn zoveel verschillende factoren die een leesproces kunnen beïnvloeden, dus is het belangrijk om 

alles wat het leesproces omvat, mee te nemen bij de analyse van een leesmethode en de manier 

waarop ze wordt aangeleerd. Het volgende citaat van Els Van de Walle en Toon Van Houdt over de 

noodzakelijke elementen van een goed leesproces vormt daarbij onze leidraad:  

Om goed te kunnen lezen heeft men, om te beginnen, twee soorten kennis nodig: kennis van 

woordenschat en grammatica, en kennis van achtergrondgegevens bij de tekst, zoals kennis over 

de auteur, over de wereld waarin de tekst geschreven is, over genreconventies, enz. Daarnaast 

moet men deze kennis kunnen inzetten, wat gebeurt via het toepassen van leesstrategieën. 

Daarbij is het belangrijk te weten dat men niet enkel cognitieve strategieën of denkstrategieën 

moet kunnen hanteren, maar dat men ook zijn eigen leesproces moet kunnen bewaken en 

bijsturen (metacognitie), en dat men voldoende zelfvertrouwen en motivatie moet hebben om 

goed te kunnen lezen (de affectieve componenten). (Van de Walle & Van Houdt, 2005a, p. 2) 

Hun omschrijving van een goed leesproces is een ideale uitvalsbasis om zo de verschillende aspecten 

van een leesmethode en -didactiek te onderscheiden en op basis daarvan twee specifieke 

leesmethodes te analyseren in hoofdstuk 5.21 Die aspecten worden ook gekoppeld aan het leerplan 

van het KOV om te zien binnen welk kader beide scholen werken en welke doelstellingen ze geacht 

worden te halen. 

2.3.3 Woordenschat, grammatica en contextuele gegevens 

De eerste soort kennis die volgens Van de Walle en Van Houdt van belang is bij een goed leesproces is 

kennis van woordenschat en grammatica, en kennis van achtergrondgegevens bij de tekst. Die zaken 

lijken niet rechtstreeks een onderdeel te zijn van een leesmethode omdat ze geen antwoord bieden 

op de vraag hoe je een Latijnse tekst moet aanpakken, maar ze zijn wel cruciaal voor een goed 

leesproces. Daarom is het interessant om, met het oog op de analyse van de leesmethodes in 

hoofdstuk 5, rekening te houden met de manier waarop er met die zaken wordt omgegaan.  

Het eerste element dat we bespreken zijn de contextuele gegevens. Dat gaat bijvoorbeeld over het 

voorzien van een inleiding of afbeeldingen bij een tekst en een goed inzicht in de cultuur waarbinnen 

de te lezen tekst is geschreven. Al die zaken kunnen omschreven worden als voorkennis, wat een 

cruciaal element is in het cognitieve leesmodel van Kintsch. Het leerplan probeert die inzichten in ieder 

geval ook mee te nemen. Leerplandoel 13 zegt bijvoorbeeld dat leerlingen verwachtingen formuleren 

 

 
21 In deze paragraaf beperken we ons tot het beschrijven van de verschillende aspecten van een leesmethode en -didactiek. Een 

aantal suggesties om met die inzichten aan de slag te gaan in een effectieve klaspraktijk komen in hoofdstuk 6 aan bod. 
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naar tekstinhoud op basis van titel, ondertitels, inleiding, afbeeldingen en voorkennis (Leerplan KOV 

1e graad, 2019). Op die manier kunnen leerlingen al met een mentaal beeld voor ogen aan de tekst 

beginnen en kunnen ze dat tijdens het lezen uitbreiden of aanpassen. Het zal dus interessant zijn om 

te kijken hoe beide leerkrachten de voorkennis van leerlingen stimuleren. 

Daarnaast is er ook nog kennis van grammatica nodig. De leerplannen klassieke talen delen die 

mening en stellen ook dat er expliciete grammaticale kennis nodig is. Leerplandoelstellingen die vragen 

dat leerlingen werkwoordsvormen splitsen (LPD 7) of de vorm bepalen van verschillende 

naamwoorden (LPD 6) zijn daar voorbeelden van (Leerplan KOV 1e graad, 2019). In de meeste gevallen 

wordt er in het katholiek onderwijs vertrokken vanuit die expliciete grammaticale kennis, om die 

daarna in te oefenen. Inductieve oefeningen aan het begin van een nieuw stuk grammatica zijn echter 

geen uitzondering meer. Op die manier komen de leerlingen eerst in aanmerking met een 

grammaticaal fenomeen in een bepaalde context, om die later expliciet te bespreken.22 

Natuurmethodes zoals die van Ørberg gaan helemaal via die inductieve methode te werk. Ze gaan 

ervan uit dat grammaticale kennis vooral impliciet moeten aangeleerd worden door heel veel input, 

voornamelijk door te lezen en te luisteren. Daarna kan er ruimte zijn om expliciet stil te staan bij een 

aantal grammaticale regels. Het leerplan van het KOV geeft de school en de vakgroep hier de keuze. 

De enige voorwaarde is dat de expliciete grammaticale kennis moet aangeleerd worden in functie van 

tekstbegrip (cf. supra). 

Naast kennis van grammaticale regels moeten lezers ook de betekenis van woorden kennen om tot 

tekstbegrip te komen. Ook hier vinden we, zowel binnen het MVT-onderzoek als specifiek voor 

klassieke talen, de twee zelfde invalshoeken terug. Enerzijds heb je het impliciet/incidenteel aanleren 

van woorden, bijvoorbeeld door een klein aantal onbekende woorden aan te leren in teksten met 

overwegend gekende woorden.23 Principes uit het MVT-onderzoek zoals extensief lezen kunnen 

daaraan gekoppeld te worden. Doordat het grootste deel van de woorden gekend is, leer je de 

betekenis van de onbekende woorden uit de context. Uit onderzoek blijkt dat woorden op die manier 

beter worden onthouden (Carlon, 2016). Anderzijds heb je het expliciet/intentioneel aanleren van 

woorden, dat het overgrote deel van het Latijnonderwijs in Vlaanderen volgt. De meest gekende uiting 

daarvan zijn de woordenlijsten, gebaseerd op de paired-associated method: het Latijnse lemma wordt 

gekoppeld aan een betekenis in de moedertaal. Daarbij heb je de keuze om verschillende 

contextbetekenissen te laten leren (sense selection) of enkel een basisbetekenis op te geven (reference 

selection) (cf. infra). Het leerplan heeft in ieder geval een aantal doelstellingen rond woordenschat-

didactiek. Naast het verplichte basisvocabularium van ongeveer 800 woorden (LPD 2), wordt er ook 

aandacht geschonken aan de klank (LPD: ‘1 De leerlingen spreken Latijnse woorden uit volgens de 

algemene regels van de Latijnse uitspraak en met aandacht voor de juiste klemtoon’) en aan de 

 

 
22 De leerplannen voor de klassieke talen van het GO! verplichten wel om grammaticale leerstof inductief aan te brengen aan de 

hand van voorbeelden uit behandelde teksten (Leerplan GO! 2e graad, 2008, p. 20). 
23 De term die wordt gebruikt om te verwijzen naar het percentage gekende woorden is ‘tekstdekking’. Clark (2009) heeft het in het 

geval van Oudgrieks over een minimumtekstdekking van 80 procent om een vlotte lectuur te garanderen. MVT-onderzoek 

daarentegen (Nation, 2006) heeft het echter over een minimumdekkingsgraad van 95 of zelfs 98 procent, maar dergelijke percentage 

worden bij Latijnse (of Oudgriekse) teksten in een klascontext zelden gehaald. Zij stellen dat bij 98 procent de meeste leerlingen de 

tekst voldoende begrijpen; als 95 procent van de woorden bekend is, begrijpt een aantal (goede) leerlingen de tekst nog voldoende, 

maar de meesten niet; bij 80 procent dekkingsgraad is de alles-of-niets grens bereikt: geen van de leerlingen komt tot begrip van de 

tekst (van der Plaat, 2015b, p. 270). 
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woordbouw en verwantschappen (LPD 3: ‘De leerlingen leiden de betekenis van woorden af vanuit 

woordopbouw en -verwantschap’). Daarnaast moeten leerlingen ook een passende betekenis kunnen 

geven in de context op basis van gememoriseerde betekenissen (LPD 18) (Leerplan KOV 1e graad, 

2019).24 

2.3.4 Cognitieve strategieën en metacognitieve vaardigheden 

Als tweede soort kennis halen Van de Walle en Van Houdt in hun citaat cognitieve leesstrategieën aan. 

Naast concrete, beschrijvende kennis over grammatica, woordenschat en contextuele gegevens, is het 

namelijk belangrijk om te weten hoe je die kennis moet inzetten. Dat soort kennis werd eerder al 

omschreven als procedurele kennis. Dat brengt ons bij de term ‘leesstrategieën’. Het onderzoek dat 

zich bezighoudt met welke leesstrategieën leerlingen gebruiken, is al uitgebreid aan bod gekomen in 

de vorige paragraaf. Hier is het vooral interessant om stil te staan bij de vraag hoe die in een 

leesmethode kunnen geïmplementeerd worden. Eerst en vooral speelt ook hier de discussie of 

leesstrategieën impliciet of expliciet moeten aangeleerd worden. In vakdidactische publicaties die 

focussen op Latijn zijn er voorstanders van expliciete kennis, zoals Deagon (2006), die menen dat via 

die expliciete kennis van leesstrategieën leerlingen uiteindelijk tot impliciete kennis zullen komen. 

Voorstanders van impliciete kennis daarentegen, zoals McCaffrey (2009), volgen de mening van 

Krashen en zeggen dat die expliciete kennis van leesstrategieën overbodig is:  

Since cognitive strategies generally work best when they work unconsciously, students do not 

need to memorize the list of strategies. We want students to be able to use the strategies, not 

enumerate them. (McCaffrey, 2009, p. 125)  

Over welke aanpak dan precies tot betere lezers leidt, bestaat er net als in het MVT-onderzoek geen 

consensus. De leerplannen trekken hoe dan ook de kaart van expliciete kennis. Het nieuwe leerplan 

van de eerste graad stelt zo dat een leesmethode expliciet aangeleerd moet worden (Leerplan KOV 1e 

graad, 2019, p. 12).  

Naast cognitieve strategieën onderscheiden Van de Walle en Van Houdt ook nog metacognitieve 

vaardigheden/strategieën. Metacognitie of procesbewaking verwijst naar de vaardigheid om je bewust 

te zijn van je eigen lees- en denkproces en dat bij te sturen waar nodig. Het kan dus simpel gedefinieerd 

worden als ‘denken over het denken’ (Anderson, 2002, p. 2). Om dat wat concreter te maken: letten 

op de uitgang van een Latijns naamwoord om de functie te achterhalen of letten op signaalwoorden 

in een tekst zijn voorbeelden van cognitieve strategieën. Weten wanneer en waarom die verschillende 

leesstrategieën moeten ingezet moeten worden, is een voorbeeld van metacognitie. Van de Walle en 

Van Houdt (2004, pp. 75-6) halen nog een aantal andere voorbeelden van metacognitieve strategieën 

aan zoals het bewaken van het leestempo en leesdoel, het verbeteren van een gevonden oplossing en 

reflecteren over het eigen leesgedrag. Heel wat MVT-onderzoek toont het belang van een dergelijke 

procesbewaking aan (Anderson, 2002; Carrell, 1989 en 1998; De Boer et al., 2018; Nash-Ditzel, 2010; 

 

 
24 Er kan nog heel wat gezegd worden over grammatica- of woordenschatdidactiek, maar dat is niet de focus van dit onderzoek, 

vandaar wordt het eerder beknopt gehouden. In hoofdstuk 6 worden er wel nog een aantal suggesties geven voor een goede 

grammatica- en woordenschatdidactiek in functie van een effectieve leesdidactiek. 
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Singhal, 2001). De studies komen allemaal tot gelijkaardige resultaten die het positieve effect van 

metacognitieve vaardigheden en processen aantonen bij het leren en lezen van vreemde talen. Een 

aantal vakpublicaties met betrekking tot het vak Latijn volgen datzelfde inzicht. Deagon (2006) 

bijvoorbeeld benoemt metacognitie als een positief effect van expliciete kennis:  

When teachers teach through strategies, they are on the road to creating more autonomous 

learners. Strategy instruction encourages the student to become aware of the processes through 

which he learns language, and to guide his own learning. (Deagon, 2006, p. 44)  

Metacognitie is dus automatisch verbonden aan expliciete kennis, omdat die kennis nodig is om 

over het eigen leesproces te reflecteren. Het belang van procesbewaking zien we ook terugkeren in de 

leerplannen. Leerplandoel 19 zegt: ‘De leerlingen bewaken hun leesproces en sturen bij waar nodig.’ 

(Leerplan KOV 1e graad, 2019, 17). 

We hebben het tot nu toe gehad over hoe (meta)cognitieve leesstrategieën kunnen aangeleerd 

worden, namelijk impliciet of expliciet, maar vooral we dit onderdeel kunnen afronden, moeten we 

ook stilstaan bij de manier waarop die zaken worden ingeoefend. De leerplannen vragen namelijk dat 

leerlingen consequent een leesmethode toepassen en dat alle leerplandoelen ook behaald worden bij 

analoge niet-behandelde teksten (Leerplan KOV 1e graad, p. 12). Dat betekent dus dat leerlingen in 

staat moeten zijn om zelfstandig een Latijnse tekst te lezen, maar het eerder vermelde citaat van Toon 

Van Houdt maakte al duidelijk dat die doelstelling niet wordt behaald (Van Houdt, 2018, p. 3). Om 

zelfstandig een tekst te lezen moeten leerlingen die leesvaardigheden geïnternaliseerd en 

geautomatiseerd hebben en dat kan enkel door middel van veel oefenen. De oefenkansen van 

leerlingen om zelfstandig een tekst te lezen zijn echter vrij beperkt, aangezien klassikale lectuur vaak 

de norm is. Bij klassikale lectuur leest de leerkracht met de hele klas een tekst aan de hand van 

sturende vragen. Het is een cruciale, eerste stap waarbij de leerkracht kan demonstreren hoe een goed 

leesproces er zou moeten uitzien, maar enkel klassikale lectuur bereidt onvoldoende voor op 

zelfstandige lectuur (cf. infra). Ook het leerplan is die mening aangedaan en stelt dat leerkrachten 

voldoende oefenkansen moeten bieden door maximaal in te zetten op activerende werkvormen en 

opdrachten zelfstandig lezen (Leerplan KOV 1e graad, p. 12). In hoofdstuk 6 wordt dit thema verder 

uitgewerkt.  

Tot slot hebben Van de Walle en Van Houdt het nog over affectieve componenten, zoals 

leesmotivatie en zelfvertrouwen. Die zaken worden echter niet meegenomen in dit onderzoek en zijn 

al kort besproken bij de paragraaf over tekstbegrip, dus vandaar gaan we er hier niet dieper op in. 

2.3.5 Lezen versus vertalen 

Om het literatuuroverzicht over leesmethodes en leesdidactiek af te sluiten, staan we nog stil bij het 

verschil tussen lezen en vertalen. Dat onderwerp is bij uitstek relevant voor het 

klassieketalenonderwijs omdat vertalen vaak gelijkgesteld wordt aan lezen en de vertaalvraag vaak 

gebruikt wordt om te peilen naar tekstbegrip. Ook Kristien Hulstaert merkt dat op, wanneer ze zegt 

dat de vertaalpraktijk zo lang zo hecht vervlochten is met het onderricht Latijn dat beide vergroeid 

lijken te zijn (Hulstaert 2016, p. 92). 

Hoewel er in vakdidactische publicaties veel is gediscussieerd over het verschil tussen vertalen en 

lezen, is wetenschappelijk onderzoek uit de vertaalwetenschappen zeer eenduidig: vertalen vergt 
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meer en andere vaardigheden dan lezen en beiden kunnen niet aan elkaar gelijkgesteld worden (Luger, 

2018). Een belangrijk schematisch overzicht van de verschillende soorten kennis en vaardigheden die 

bij een vertaalproces komen kijken, is dat van Göpferich (2009). Het onderzoek van Suzanne Luger dat 

eerder is aangehaald, baseert zich op dat model om de vertaalvaardigheden van 18 Nederlandse 

studenten te bestuderen. Ze concludeert uit de analyse van het eye-trackingonderzoek en de 

stimulated recalls dat er drie belangrijke vaardigheden zijn in het vertaalproces van leerlingen die tot 

een coherente doeltekst leiden: (1) een grote variatie aan leesstrategieën en de vaardigheid om ze in 

te zetten wanneer nodig, (2) het gebruik van metataal om zich bewust te worden van de eigen 

strategieën en (3) het herzien van de doeltekst (Luger, 2018, p. 333). Wanneer we het anders 

verwoorden komt het erop neer dat vertalen op zich een vaardigheid is die ook moet aangeleerd 

worden. Vertalen en tekstbegrip kunnen daarenboven niet gelijkgesteld worden, want goed 

tekstbegrip is niet voldoende om tot een goede vertaling te komen. Tekstbegrip kan tot een goede 

vertaling leiden en is een cruciale component, zo blijkt ook uit het onderzoek van Luger, maar het is 

slecht een van de vele componenten die nodig zijn om effectief tot een goede vertaling te komen. 

Wanneer tekstbegrip dus het hoofddoel is, zoals het leerplan voor de eerste graad zeer duidelijk 

stelt, mag de vertaalvraag niet de enige of de belangrijkste manier zijn om naar tekstbegrip te peilen.25 

Ook Florian bepleit in haar onderzoek over de ongeschiktheid van vertalingen als evaluatiemiddel 

(Florian, 2017, p. 25). Kristoffel Demoen verwerpt in het tijdschrift Prora eveneens het idee dat een 

vertaalopdracht de enige manier is om naar tekstbegrip te peilen. Hij staaft dat idee met bijhorend 

schema: 

 

 
Brontaal/ -tekst Doeltaal/ -tekst 

Tekst Sensus 

Taal               Significatio 1                                         Significatio 2 

Schematisch weergave van het vertaalproces (Demoen, 2008, p. 17) 

De opwaartse pijl geeft het proces weer waarbij we op basis van de informatie uit de tekst en de kennis 

van de lezer uit de significatio een sensus puren. Dat is hetzelfde proces dat Kintsch beschrijft in zijn 

constructie-integratiemodel. De neerwaartse pijl is het proces waarbij de sensus wordt 

geherformuleerd in de significatio van de doeltaal. Op deze beknopte maar doeltreffende manier toont 

Demoen dat het begrijpen en vertalen van een tekst niet samenvallen. 

Tot hiertoe is er enkel gesproken over het verschil tussen vertalen en lezen, maar vertalen kan ook 

een positieve plek innemen in het curriculum. Kern (1994) doet onderzoek naar het gebruik van 

vertalen bij beginnende leerlingen Frans door middel van luidopdenkprotocollen. Hij concludeert dat 

vertalen ook een positieve invloed kan hebben bij lezers omdat het ze helpt om de informatie uit de 

tekst te visualiseren en de cognitieve processen wat te ontlasten. Hij vindt ook dat naarmate de 

leerlingen meer leesvaardig worden, het gebruik van vertalingen afneemt (Kern, 1994, p. 455). Het 

 

 
25 Zie voetnoot 5. 
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nieuwe leerplan van de eerste graad neemt die beide inzichten, zowel het gevaar als het nut van 

vertalen, mee in zijn filosofie: 

De hoofddoelstelling van de vakken Latijn en Grieks is teksten te begrijpen naar vorm en inhoud 

door ze te ontleden en te interpreteren. Dat kan door de teksten te vertalen, maar vertalen is 

slechts één van de manieren om tekstbegrip te tonen, naast samenvatten, de hoofdlijnen geven, 

elementen visualiseren, vertalingen vergelijken … (Leerplan KOV 1e graad, 2019, p. 11) 
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Hoofdstuk 3 Methodologie 

Om op de eerste deelvraag (‘Welke leesstrategieën wenden leerlingen aan bij een niet-

leerkrachtgestuurde lectuur?’) te kunnen antwoorden, heb ik ervoor gekozen om te werken met de 

luidopdenkgesprekken van leerlingen, die een Latijnse teksten aan het lezen zijn. In het eerste en 

grootste deel van dit hoofdstuk tonen we hoe het experiment heeft vorm gekregen, hoe het precies 

werd uitgevoerd en hoe de kwalitatieve data-analyse werd voltrokken. In het tweede deel leggen we 

dan uit hoe de leesmethode van de leerkracht/vakgroep wordt betrokken bij de analyse en hoe we dus 

een antwoord formuleren op de tweede deelvraag: ‘In welke mate heeft de aangeleerde leesmethode 

een invloed op het leesgedrag van leerlingen bij het lezen van een Latijnse tekst?’ 

3.1 Leesstrategieën 

3.1.1 Dataverzameling: het luidopdenkgesprek 

Voor het verzamelen van de data maakt dit onderzoek gebruik van de think-aloudmethod ofwel de 

luidopdenkmethode. Zoals bleek uit de literatuurstudie zijn luidopdenkprotocollen een vaak gebruikte 

methode in het onderzoek naar leesstrategieën, omdat het de onderzoeker in staat stelt om leerlingen 

effectief aan de slag te zien en informatie uit hen te krijgen tijdens het leesproces. Boyd geeft zelf een 

voorbeeld van hoe leerlingen hun leesproces en hun gebruikte leesstrategieën via 

luidopdenkprotocollen kunnen verwoorden: 

If a student is reading this sentence from the Germania of Tacitus, carmina animos accendunt 

[songs stir up [their] spirits], he or she might say: ‘I see carmina and I think it’s the subject. I see 

animos and I am pretty sure it is the direct object because –os is an accusative ending. I see 

accendunt and that’s the verb, but it ends in –nt and I’m not sure why it’s plural.’ In that the 

student indicates that he does not realize carmina is a neuter plural noun. (Boyd, 2018, p. 315) 

Boyd gebruikt die methode in een semigestructureerd interview. Naast het verwoorden van hun 

leesstrategieën zoals hierboven geïllustreerd, stelt ze de leerlingen een aantal algemene vragen over 

hun leesproces. Semigestructureerde interviews zijn namelijk gebaseerd op open vragen die van 

tevoren zijn opgesteld en bedoeld zijn om specifieke informatie uit de participanten te halen, die ze 

anders misschien niet zouden zeggen. Dit onderzoek maakt echter geen gebruik van een 
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semigestructureerd interview. Het is nog steeds sturend en controlerend, zoals de naam zelf al doet 

vermoeden, dus de invloed van de onderzoeker of de onderzoeksmethode mag niet onderschat 

worden. Omdat het de opzet van deze scriptie is om een blik in het hoofd van de leerling te werpen, is 

het de bedoeling om de gedachtegang van de leerlingen zo weinig mogelijk te verstoren. Vandaar 

wordt er hier gebruik gemaakt van een luidopdenkgesprek waarbij de leerlingen in duo’s hun 

gedachten aan elkaar moeten vertellen, zonder verdere interventies van de onderzoeker. Na het lezen 

van de tekst krijgen de leerlingen wel nog een lijst met vragen over hun leesproces. Op die manier is 

er toch de mogelijkheid om te peilen naar een aantal zaken die ze niet spontaan zeggen, zonder daarbij 

de leerlingen te sturen tijdens hun leesproces zelf.26  

3.1.2 Participanten 

Het experiment werd afgenomen in twee klassen op twee verschillende scholen. Allebei zijn het 

klassen Latijn uit het vierde middelbaar. Omdat de opzet van het experiment gekoppeld is aan het 

derde aspect van dit onderzoek, namelijk de link met de aangeleerde leesmethode, werd het 

experiment afgenomen in twee scholen met een relatief uiteenlopende leesmethode. Om die 

diversiteit te vinden, heb ik twee scholen gekozen die lid zijn van de Vlaamse katholieke 

onderwijskoepel. De leerplannen van het KOV leggen zoals eerder gezegd geen vaste leesmethode op, 

waardoor er meer variatie tussen de leesmethodes van verschillende vakgroepen is. De eerste groep 

waar ik het experiment heb afgenomen is in een Latijnse klas van 24 leerlingen op een middelgrote 

school in Vlaanderen, waar in het vervolg van deze scriptie naar verwezen wordt als ‘school A’ of ‘klas 

A’. De tweede test werd ook afgenomen in een Latijnse klas op een middelgrote school in Vlaanderen, 

waar in het vervolg van deze scriptie naar verwezen wordt als ‘school B’ of ‘klas B’. De klas op school 

B telt 20 leerlingen. De leerlingen uit beide klassen volgen allemaal dezelfde studierichting: Latijn met 

een pakket van vijf uur wiskunde. Op die manier hebben we geprobeerd om een aantal variabelen te 

vermijden die de resultaten zouden kunnen beïnvloeden. Als de ene klas bijvoorbeeld een Grieks-

Latijnse klas was geweest, zou het verschil tussen beide groepen kunnen te wijten zijn aan de 

leerlingenpopulatie. 

Om de privacy van de participanten te garanderen, heb ik met de hulp van dr. Ludovic De Cuypere 

en de data protection manager van de UGent een informatiebrief en een geïnformeerde toestemming 

opgemaakt, die de ouders van alle leerlingen hebben ondertekend. Daarin staat vermeld dat de 

informatie over hun dochter of zoon strikt vertrouwelijk zal blijven. Enkel mijn promotor en ik hebben 

toegang tot de data. Verder zijn de leerlingen ook geanonimiseerd; ze hebben allemaal een andere 

naam gekregen. In deze scriptie wordt ook geen informatie gebruikt die naar hen zou kunnen leiden. 

Tot slot zal alle data na afloop van het onderzoek verwijderd worden.27 

 

 
26 Voor de reflectievragen, zie bijlage 2.  
27 Voor de geïnformeerde toestemming en de informatiebrief, zie respectievelijk bijlage 5 en 6. 
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3.1.3 De tekst 

De leerlingen krijgen per twee een passage uit hoofdstuk XIV (De fidelitate et pudore feminarum) van 

de Descriptio regni Iaponiae (1649) van Bernhardus Varenius.28 Ik heb bewust gekozen voor een 17e-

eeuwse tekst omwille van een aantal redenen. Enerzijds is het Latijn iets eenvoudiger, waardoor er 

tijdens het experiment minder problemen met bijvoorbeeld moeilijke grammaticale constructies 

kunnen voorkomen. Aangezien dit onderzoek geïnteresseerd is in het leesproces en het tekstbegrip 

van de leerlingen, zou het jammer zijn als ongekende of moeilijke grammatica te veel in de weg zou 

staan. Anderzijds hebben beide klassen geen enkele voorkennis van het fragment of de auteur, 

waardoor geen van beide klassen een voordeel heeft ten opzichte van de andere. Het is ook mooi 

meegenomen dat de leerlingen op die manier een tekst te lezen krijgen uit een latere periode, naast 

de klassieke, canonieke auteurs in het curriculum. De tekst is voor het grootse deel in klassiek Latijn 

geschreven, maar om de leerlingen niet in de war te brengen, werden twee niet-klassieke constructies 

aangepast. Verder werd het Latijn in een doorlopende tekst gepresenteerd. Er werd bewust voor 

gekozen om niet met een colon-indeling te werken, omdat de ene klas daar niet echt vertrouwd mee 

is, wat de ene klas een voordeel zou kunnen geven. Beide klassen zijn wel vertrouwd met interlineaire 

woordhulp. Omdat dat het vlotter lezen van de Latijnse tekst bevordert, is er voor die optie gekozen 

en niet voor woordhulp onderaan de pagina. De woordhulp bestaat daarnaast niet enkel uit kant-en-

klare vertalingen, maar ook uit synoniemen of afgeleide woorden, die de leerlingen naar de juiste 

woordbetekenis moeten leiden. De woordhulp bevat ook enkel een aantal minder frequente woorden. 

Er werd ervoor gekozen om zo weinig mogelijk woorden in de woordhulp te plaatsen om te voorkomen 

dat de leerlingen op basis van de woordhulp tot tekstbegrip zouden komen. Om dat te compenseren, 

kregen de leerlingen op voorhand een woordenlijst van 23 woorden die ze op voorhand moesten 

instuderen. Beide klassen hebben de woordenlijst enkele dagen op voorhand gekregen en in beide 

gevallen zijn de leerlingen ook getest aan de hand van een korte woordenschattoets, om zeker te zijn 

dat de leerlingen de lijst hadden ingestudeerd.29 De tekst is ten slotte ook voorzien van een parafrase 

van het begin van het hoofdstuk en een algemene inleiding op de tekst en de auteur om zo de 

leerlingen de nodige achtergrondkennis te geven.30 

3.1.4 Uitvoering 

Bij wijze van generale repetitie heb ik het experiment twee weken voor de eerste afname met vier 

bereidwillige bachelorstudenten Taal- en Letterkunde getest. Alles leek goed te verlopen en hun 

feedback was waardevol, dus na de test case was het experiment klaar om aan de leerlingen 

voorgeschoteld te worden. De afname van de eerste test gebeurde in school A op 27 oktober 2020. In 

school B werd de test afgenomen op 19 januari 2021. Normaliter was het de bedoeling om de twee 

 

 
28 Voor de originele Latijnse tekst, voorzien van een eigen vertaling, zie bijlage 4. 
29 Voor de woordenlijst, zie bijlage 3. 
30 Voor de opgave zoals de leerlingen hem hebben gekregen, voorzien van een omschrijving van de opdracht, een inleiding, een 

parafrase van het begin van het hoofdstuk en de licht aangepaste Latijnse tekst, zie bijlage 1. 
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testmomenten allebei in het najaar van 2020 te laten plaatsvinden, maar wegens de toenmalige 

coronamaatregelen is het experiment in school B niet kunnen doorgaan in de voorziene periode. 

In beide klassen kregen we telkens twee lesuren ter beschikking om het experiment af te nemen. 

De leerlingen waren van het experiment op de hoogte en hadden de woordenlijst ingestudeerd. 

Vooraleer de leerlingen mochten beginnen, gaf ik nog een kort woordje uitleg. Eerst en vooral stelde 

ik mezelf en mijn onderzoek voor om de leerlingen te betrekken bij het onderzoek en ervoor te zorgen 

dat ze hun best zouden doen tijdens de test. Verder heb ik ook een voorbeeld gegeven van hoe ze het 

gebruik van hun leesstrategieën kunnen verwoorden, op de manier die Boyd daarnet ook al 

illustreerde. De leerlingen kregen de open opdracht om de tekst per twee door te nemen en te lezen 

op de manier die ze zelf wilden. Er werd dus bewust niet gespecifieerd dat ze moeten vertalen, omdat 

lezen en vertalen, zoals eerder gezegd, niet hetzelfde is. Er werd hen wel gevraagd om elke gelezen zin 

te parafraseren en zo te tonen dat ze begrijpen wat ze net hadden gelezen. Om hen daaraan te 

herinneren, werd er na elke zin een rode streep gezet. Na afloop van de tekst moesten de leerlingen 

de tekst nog eens helemaal weergeven in hun eigen woorden. Het was namelijk de bedoeling om bij 

de leerlingen nogmaals te peilen naar hun tekstbegrip, maar deze keer op tekstniveau.  

Na de uitleg gingen de leerlingen zelf aan de slag in duo’s. Florian laat haar participanten per twee 

verdelen door de leerkracht van die klas en dat leek mij ook een goede methode. Door twee leerlingen 

bij elkaar te zetten die goed overeenkomen, gaan ze sneller alles durven zeggen wat in hun hoofd 

opkomt. Wegens de geldende coronamaatregelen op het moment van het experiment moesten de 

leerlingen echter naast hun vaste buur zitten, dus dat idee is niet kunnen doorgaan. De duo’s begonnen 

met het lezen van de korte inleiding en het eerste geparafraseerde deel van het verhaal om voldoende 

achtergrondkennis te hebben bij de tekst. Eens ze waren ondergedompeld in de Japanse wereld, werd 

hen gevraagd de audiorecorder aan te leggen. Dat deden ze door op hun Chromebook te surfen naar 

de website ‘Online Voice Recorder’. De gesprekken tussen de leerlingen werden op die manier 

opgenomen. Beide leerkrachten waren zo vriendelijk om een grote zaal te regelen, zodat de leerlingen 

ver genoeg uit elkaar konden zitten en de geluidskwaliteit gewaarborgd werd.  

Tijdens het lezen van de tekst was het ook niet toegestaan om vragen te stellen aan de leerkracht 

of mezelf, enerzijds om zo het leesproces van de leerlingen niet te beïnvloeden, anderzijds omdat het 

interessant is om te zien wat leerlingen doen wanneer ze even vastzitten. In school A is dat gelukt, 

maar in school B heb ik wel een aantal woordenschatvragen beantwoord. De woordentoets was 

namelijk de week ervoor online ondervraagd en enkele leerlingen gaven toe dat ze de woordenlijst 

niet of niet grondig hadden ingestudeerd. Omwille van die reden leek ik mij de beste optie om 

sommigen op weg te helpen, zodat ze de tekst toch konden lezen. Hieruit blijkt meteen al het belang 

van woordenschatkennis (cf. infra). Verder waren hulpmiddelen zoals woordenboeken ook niet 

toegestaan. Het woordenboekgebruik van de leerlingen zou weliswaar interessant geweest zijn om te 

onderzoeken, maar in de Vlaamse context is dat minder relevant. Leraren werken vaker met leeshulp 

of woordenlijsten, dus heel wat leerlingen zijn niet vertrouwd met het gebruik van woordenboeken 

(cf. Bartelds, 2018). 

Na het lezen van de tekst was er nog tijd voorzien voor een aantal reflectievragen.31 Op die manier 

konden er nog interessante zaken aan het licht komen die tijdens de leesoefening niet verwoorden 

 

 
31 Voor de vragenlijst met reflectievragen, zie bijlage 2. 
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werden. De vragenlijst voor het semigestructureerd interview bij Boyd werd gebruikt als inspiratiebron 

voor de eigen vragenlijst. De lijst van Boyd werd op een gedegen manier samengesteld volgens de 

wetenschappelijke literatuur omtrent luidopdenkprotocollen.32  

Wanneer de volledige tekst en alle vragen waren doorlopen, werd het geluidsbestand opgeslagen 

en doorgestuurd via Google Drive. Wegens een aantal technische problemen zijn er in klas B echter 

twee gesprekken verloren gegaan. In totaal had ik na afloop van beide experimenten dus twaalf 

gesprekken uit school A en acht gesprekken uit school B.  

Na afloop van het experiment bedankte ik de leerlingen en de leerkracht om me in hun klas te 

ontvangen, wat gezien de toenmalige coronamaatregelen geen sinecure was.  

3.1.5 Dataverwerking 

De eerste stap in de dataverwerking was het transcriberen van alle gesprekken. Eenmaal alles was 

uitgetypt, werden de transcripties herlezen en werd er gezocht naar alle leesstrategieën die bewust of 

onbewust werden gebruikt door de leerlingen. Die kwalitatieve onderzoeksmethode heet ‘coderen’ 

(Creswell, 2015; Elliott, 2018). Elliott (2018, p. 280) omschrijft coderen als een besluitvormingsproces, 

waarbij de onderzoeker een grote hoeveelheid aan data uit elkaar haalt, ontmanteld als het ware, en 

aan verschillende kleine onderdelen een code geeft. Ik heb het coderen als volgt aangepakt: tijdens 

het lezen van de transcripties heb ik elk moment dat het gebruik van een leesstrategie expliciet of 

impliciet illustreert, van een nummer voorzien. Dat nummer correspondeerde met een lijst van 48 

leesstrategieën. Als basislijst heb ik de 21 waargenomen leesstrategieën van Boyd (2018) genomen. 

De eerste veertien kwamen uit MVT-onderzoek en zeven andere waren ‘nieuwe’ strategieën die 

gelinkt waren aan het lezen van een flecterende taal zoals het Latijn (Boyd, 2018, p. 319). Tijdens het 

coderen is die lijst uitgebreid met andere leesstrategieën die al geattesteerd waren in MVT-onderzoek, 

meer bepaald bij Oxford, Cho, Leung and Kim (2004) en Young en Oxford (1997). Ten slotte heb ik ook 

nog een aantal andere leesstrategieën geregistreerd, die eigen zijn aan het lezen van Latijn, maar die 

noch bij Boyd, noch in ander MVT-onderzoek werden teruggevonden. Alle leesstrategieën werden 

daarnaast ook gelabeld als bottom-up of top-downstrategieën. Soms was het coderen van bepaalde 

uitspraken echter niet altijd even eenduidig. Het volgende excerpt uit een gesprek van twee leerlingen 

illustreert dat: 

Maïthé: ‘Cum is plus conjunctief, plus indicatief of kan als voorzetsel gebruikt worden.’ 3b 

Lien: ‘Hier is het plus conjunctief want ik zie sciret.’ 4 9a 

Maïthé verwoordt hier haar syntactische verwachtingspatronen. Het verwoorden van syntactische 

verwachtingspatronen staat gelabeld als ‘3b’, dus wordt die code toegevoegd aan de uitspraak. In 

sommige instanties waren uitspraken eerder ambigue en moeilijk onder een bepaalde categorie te 

plaatsen of pasten ze net bij meerdere leesstrategieën. De reactie van Lien toont dat aan. Aan de ene 

kant toont ze hier dat ze verderop in de tekst kijkt om een hypothese te bevestigen (4), maar door 

sciret te identificeren als conjunctief, maakt ze ook gebruik van haar grammaticale kennis van het 

Latijnse werkwoord (9b). In zo’n gevallen werden beide codes toegevoegd. Voor de voorbeelden in 

 

 
32 Voor de volledige lijst van vragen die Boyd stelde tijdens haar semigestructureerde interviews, zie Boyd (2018, pp. 327-8). 
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Tabel 1 heb ik zoveel mogelijk eenduidige uitspraken gebruikt. Het hele codeerproces heb ik twee keer 

doorlopen om er zeker van te zijn dat alles zo correct mogelijk werd gecodeerd.  

Na dat alles heb ik uit de eerder chaotische lijst van 48 leesstrategieën een eigen, geordende lijst 

gemaakt van alle leesstrategieën die de leerlingen in school A en B hebben gebruikt tijdens het lezen 

van een Latijnse tekst. De 48 leesstrategieën werden logisch gerangschikt en geclusterd met als 

resultaat een lijst van 20 leesstrategieën (Zie Tabel 1).  

3.2 Leesmethodes 

Om de impact van de leesmethodes te onderzoeken, voer ik een kwalitatieve data-analyse uit. De data 

bestaan uit de transcripties van de luidopdenkgesprekken en de analyses van de twee aangeleerde 

leesmethodes van beide vakgroepen. De transcripties werden hierboven al besproken, maar de 

analyse van de leesmethodes wordt als volgt in kaart gebracht. Elke vakgroep moet zoals eerder 

gezegd een leesmethode hebben uitgedacht en -geschreven, dus dat document is een eerste element 

om beide leesmethodes te bestuderen. Een leesmethode is echter meer dan een uitgewerkt 

document. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leesmethode heb ik een interview 

afgenomen met beide leerkrachten afzonderlijk.33 Op basis van het document en de interviews worden 

beide leesmethodes beschreven en geanalyseerd. Het resultaat van de analyses heb ik teruggekoppeld 

naar de leerkrachten om er zeker van te zijn dat het geen misinterpretaties bevatte. Daarna worden 

de transcripties en de analyses van de leesmethodes naast elkaar gelegd om te kijken of de 

aangeleerde leesmethode überhaupt een impact heeft op de gebruikte leesstrategieën van de 

leerlingen. Leest klas A significant anders dan klas B? Daarbij kijken we of de verschillen tussen beide 

klassen kunnen teruggevoerd worden op de aangeleerde leesmethode.  

Daarbij wil ik opnieuw een disclaimer plaatsen: dit onderzoek wil namelijk niet de vraag 

beantwoorden welke leesmethode tot een beter tekstbegrip leidt, laat staan concluderen welke 

leesmethode ‘de beste’ is. Dit onderzoek focust zich voornamelijk op het leesproces van leerlingen 

door te kijken naar de leesstrategieën die ze gebruiken en kijkt daarbij ook of de aangeleerde 

leesmethode een impact heeft en zo ja, welke. 

  

 

 
33 Voor de vragenlijst bij het interview, zie bijlage 7. 
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Hoofdstuk 4 De luidopdenkgesprekken 

Tijdens de test hebben de leerlingen bewust of onbewust allerlei leesstrategieën gebruikt om tot 

tekstbegrip te komen. In totaal zijn er twintig overkoepelende strategieën geattesteerd, maar in 

sommige gevallen worden die verder onderverdeeld in subcategorieën. Hieronder worden alle 

leesstrategieën met hun onderverdelingen in de vorm van een lijst gepresenteerd. De twintig 

overkoepelende strategieën zijn ook onderverdeeld in bottom-up en top-downstrategieën. Er werden 

namelijk zeven top-down- en dertien bottom-upstrategieën geregistreerd. Wanneer de strategie is 

geattesteerd in eerder onderzoek, wordt ook de bronvermelding gegeven. Elke strategie is daarnaast 

voorzien van meerdere voorbeelden die het gebruik van de strategie illustreren. De meeste 

voorbeelden komen uit de gesprekken van leerlingen tijdens het lezen van de tekst, maar sommige 

voorbeelden zijn ook gehaald uit antwoorden op de reflectievragen. In dat geval wordt het voorbeeld 

voorafgegaan door [Reflectie] en de vraag waarop de leerlingen aan het antwoorden zijn. De volgende 

twintig leesstrategieën zijn geattesteerd bij Vlaamse leerlingen tijdens het lezen van een Latijnse tekst:  
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Leesstrategie 

 
Voorbeelden uit gesprekken van leerlingen 

 

Type 
leesstrategie 

1. Ik overloop de zin/tekst eerst vluchtig en 
lees daarna meer gedetailleerd (Boyd, 2018; 
Oxford et al., 2004) 

Jan: “Ille hoc videns aegre tulit… Aah, die werd boos toen hij 
dat zag.”  

Jozefien: “Ja, want videns is een actief participium praesens.”  

--- 

Jens: “Assumptam in aedes suas viduam liberaliter deinde 
aluit et honorifice semper habitam sustentavit. Wacht dus hij 
gaat eerst haar dochter vermoorden en dan gaat hij zeggen, 
kom maar lekker bij mij in het paleis?” 

--- 

[Reflectie] Vertel me wat je doet wanneer je een Latijnse zin 
wil lezen. 

Anthony: “Meestal vertaal ik mijn zin eerst heel snel om te 
kijken waarover het gaat. Achteraf pas ik dan de tijd en de 
juiste naamvallen aan, maar meestal heb ik dat dan al 
gedaan.”  

Top-down 

2. Ik gebruik mijn voorkennis.  

2a. Ik gebruik kennis die ik niet uit de tekst 
of de inleiding heb gehaald (extratekstuele 
voorkennis). (Boyd, 2018; Oxford et al., 
2004) 

 

 

 

 

 

2b. Ik maak gebruik van de inleiding 
(extratekstuele voorkennis). (Boyd, 2018) 

 

 

 

 

 

2c. Ik maak gebruik van reeds verworven 
tekstbegrip (intratekstuele voorkennis) (vb. 
Ik integreer nieuwe informatie in eerder 
verworven tekstbegrip.)  

 

Lonit: “Dominus hadden we wel meteen door dat dat de 
koning was. Met hoofdletter, dat is alsof je Urbe met 
hoofdletter hebt, dat is Rome.”  

--- 

Alexander: “Dat verhaal wijst erop dat die Japanners geen 
middenweg kennen.” 

Matthieu: “Ze sterven nog liever. Net zoals de kamikaze in de 
Tweede Wereldoorlog.” 

 

[Over ‘harum litterarum’]  

Jonas: “Van haar brieven, maar die ‘haar’ slaat op die moeder. 
Dat zijn de brieven die die moeder stuurt. Dat staat in de 
inleiding.” 

--- 

Sara: “Paupertatem… In de inleiding stond er ook iets van 
arm. Hier, ‘haar arme moeder’! Paupertatem is armoede.” 

 

Michael: “Stak zij of hij brieven in haar mond?” 

Anthony: “Goeie vraag. Volgens mij steekt ze het zelf in haar 
mond omdat de anderen niet mogen weten wat erop 
geschreven staat.”  

--- 

Emma: “In die tweede zin weet hij het dus nog niet, dus is het 
logisch dat hij het nu ook nog niet weet.” 

Top-down 

3. Ik voorspel wat er gaat komen (Oxford et 
al., 2004) 

3a. Ik formuleer inhoudelijke verwachtingen 
op basis van wat ik al gelezen heb. 

 

 

Senne: “Dominus. Dat is de keizer waarschijnlijk. En wellicht 
ook nog belangrijk in de rest van het verhaal.” 

Top-down 
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3b. ik formuleer syntactische 
verwachtingspatronen 

--- 

Josse: “Ik kan het niet helemaal vertalen, maar het komt erop 
neer dat die dochter die brieven aan het lezen was, die 
meester ging naar haar en wanneer hij naar haar gaat, doet zij 
die brieven dicht. Waarschijnlijk gaat hij daardoor jaloers 
worden.”  
 

Maïthé: “Cum staat + een conjunctief, + een indicatief of is als 
voorzetsel gebruikt.” 

--- 

Michael: “Eerst lezen tot tulit, dat is de eerste hoofdzin en 
dan zie ik een nevenschikkend voegwoord.” 

Anthony: “Dus er zal nog een hoofdzin komen.”  

4. Ik probeer al een idee te krijgen van het 
vervolg van het verhaal om eerdere 
begripsproblemen op te lossen of 
hypotheses te bevestigen. (Young & Oxford, 
1997) 

Emma: “Ik ben al eens aan het kijken naar wat er daarachter 
komt, want ik kijk altijd een beetje naar achter als ik het niet 
weet. Geen idee waarom ik dat doe… Maar de rest is 
‘vanwaar en door wie of welke persoon het geschreven is.’” 

--- 

Jonas: “Die keizer wou dat afpakken dus gaat ze dat 
inslikken.”  

Matthias: “Gaat ze dat inslikken?”  

Jonas: “Ja, kijk naar het volgende stukje.”  

Matthias: “Ja, dat zou wel kunnen. Ofwel figuurlijk slikken.”  

Jonas: “Hm, ik weet het niet hoor... Ik zie bij de volgende zin 
al ‘dissectie’ dus het is echt ingeslikt volgens mij.” 

Top-down 

5. Ik formuleer mogelijke verklaringen bij of 
trek conclusies uit de inhoud van de tekst. 
(Young & Oxford, 1997) 

[Over ‘sine crimine eam esse sensit’]  

Jozefien: “Maar hij voelde aan haar zonder misdaad?”  

Jan: “Misschien om te zeggen dat het geen pedo is? Dat het 
een eervolle man is die niet zomaar vrouwen gaat betasten.” 

--- 

Marie: “Volgens mij dacht die dat dat liefdesbrieven waren. 
Waarom zou hij die anders inslikken?” 

Top-down 

6. Ik interageer met de tekst door middel 
van persoonlijke opmerkingen, meningen of 
ervaringen. (Young & Oxford, 1997) 

Rieke: (lacht) “Het is wel dom he, eerst snijdt hij dat meisje 
haar keel door en dan begint hij te wenen.” 

---  

Merel: “Omdat ze geen andere manier wist om haar te 
verdedigen, probeerde ze de brief in te slikken. Dat zou ik nu 
toch nooit doen.”  

Top-down 

7 Ik evalueer eerder verworven tekstbegrip 
o.b.v. nieuwe informatie uit de tekst. 

Marie: “Zelotypia betekent jaloezie, maar wat heeft dat daar 
mee te maken? Is het dan niet die keizer die die brieven heeft 
ingeslikt?”  

Sofie: “Jawel toch?” 

Marie: “Er is maar één keizer, denk ik toch.” 

Sofie: “Als hij die brieven heeft ingeslikt, kan hij toch niet 
bevelen?”  

--- 

Thijs: “Later las de keizer grondig de brieven.”  

Top-down 
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Emma: “We hebben hier een fout gemaakt. We hebben 
gezegd dat hij die brieven had geschreven, maar die brieven 
waren al geschreven door die moeder.” 

8. Ik probeer de betekenis van een woord 
dat ik niet (meer) ken, te achterhalen. 

8a. Ik splits een woord in onderdelen (vb. ad-
esse). (Boyd, 2018; Oxford et al., 2004) 

 

 

 

 

 

 

 
8b. Ik geef het grondwoord en/of 
aanvullende gegevens uit de woordenlijst. 

 

 

 

 

 

 
 

8c. Ik maak gebruik van afgeleide woorden 
in andere talen. (Boyd, 2018; Young & 
Oxford, 1997) 

 

 

 

 

8d. Ik maak gebruik van afgeleide of 
verwante woorden in het Latijn zelf.  

 
8e. Ik probeer de betekenis af te leiden uit 
de context. 

 
 

[Over ‘poterat’]  

Lieze: “Het komt van posse, is dat dan niet pot-esse en dan is 
dat -erat dus imperfectum.” 

--- 

[Over ‘Postea charta perlecta’] 

Jozefien: “Nadat later het papyrus werd overlezen.” 

Jan: “Of eruit gehaald?” 

Jozefien: “Nee per- is over en -lect- is toch meestal iets van 
lezen?”  
 

Marie: “Ingreditur, weet jij wat dat is?” 

Sofie: “Ingredi, ingressi ingressus sum, maar wat is daar de 
vertaling van?” 

--- 

Merel: “Epistolam is dat niet brief?” 

Rieke: “Epistola, epistolae, vrouwelijk, brief. 

Merel: “Ja ik denk het. Ik heb dat altijd onthouden met 
‘post’.” 

 

Hanne: “En violentia? Ik weet niet wat dat betekent.” 

Alice: Dat is geweld, zoals het Engels ‘violence’.”  

---- 

Arthur: “Occupare stond toch in die lijst?” 

Maxim: “Nee, dat was occultare. Occupare is zoals in het 
Frans, s’occuper.” 

 

Maxim: “Violentia, dat is van violare, verkrachten.” 

 

 

Alice: “Wacht hoor, de meester en dan ingreditur naar haar. 
Zou dat niet iets van gaan zijn? Dat past wel in de zin.” 

--- 

[Over ‘deglutire conata est’]  

Senne: “Dus ze wist niet hoe ze haar moest verdedigen… dus 
besloot ze! Ja het betekent besluiten!” 

Bram: “Serieus?” 

Senne: “Dat is gewoon uit de context. Ze besloot de brieven in 
te slikken. Volgens mij klinkt dat nog goed. Als ik dat op een 
examen zou moeten zeggen, zou ik dat zo doen. Ik zoek 
eigenlijk altijd in de context wat er goed klinkt.” 

Bottom-up 
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9. Ik maak gebruik van een grammaticaal 
referentiekader. (Young & Oxford, 1997)  

9a. Ik focus op verschillende aspecten van 
het werkwoord zoals vorm, wijs, tijd, getal... 
(Boyd, 2018; Oxford et al., 2004) 

 

 
9b. Ik focus op verschillende aspecten van 
naamwoorden zoals de naamval, het getal 
en het geslacht. (Boyd, 2018) 

 

 

 

 
 

9c. Ik benoem de woordsoort. 

 

 

 

 

Sofie: “Furens is participium praesens want het is -ns.”  

--- 

[Over ‘ingreditur’]  

Boris: “Dus hij vertrekt, want -tur is hij.” 

 

Jan: “Ik denk dat die illo verwijst naar dat meisje.” 

Jozefien: “-o is mannelijk dus dat kan niet.” 

--- 

Josse: “Adventu, van wat komt dat? Van advent? Adventum?” 

Janne: “Adventus dacht ik. Dat is aankomst.” 

Josse: “Is dat dan van de derde klasse, die -u?”  

Janne: “Ja.” 

 

Emma: “Ille hoc, dat zijn allebei aanwijzende 
voornaamwoorden.” 

--- 

Jan: “Cuius, qui quae quod, van die, dat is genitief.”  

Jozefien: “Van wie, waarvan… Aah het is ‘de meester die’, dat 
is een betrekkelijk voornaamwoord. Dus de meester van 
wie…” 

Bottom-up 

10. Ik ga op zoek naar het werkwoord en 
andere zinsdelen. 

Lien: “We gaan eerst op zoek naar het eerste werkwoord.” 

Maïthé: “Ja we zijn hier gewoon bezig woord per woord.” 

Lien: “Het eerste vervoegd werkwoord is suffocata est.” 

--- 

Michael: “Deze echter… dat zal waarschijnlijk een… Nee, we 
zullen eerst het werkwoord zoeken.”  

Anthony: “Wat is acrius?” 

Michael: “Skip, zoek eerst het werkwoord… Dat laatste stukje 
van cum tot conata est is waarschijnlijk een bijzin.” 

Anthony: “Ik zoek al ergens een onderwerp.” 

--- 

[Reflectie] Vertel me wat je doet wanneer je een Latijnse zin 
wil lezen. 

Stephen: “Meestal, als het een korte zin is, kijken we naar de 
betekenis en de naamval van alle woorden en proberen we 
dat in elkaar te puzzelen, maar als het een langere zin is…” 

Richard: “Dan gaan we naar het eerste gezegde, dan kijken 
we wat het onderwerp is van het gezegde, lijdend voorwerp 
en dan de rest van de voorwerpen en bijwoordelijke 
bepalingen en zo.”  
 

Bottom-up 
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11. Ik bouw tekstbegrip op vanaf het eerste 
woord in de zin. 

Daan: “Ille hoc videns, dus dat betekent… deze die het zag, 
werd boos. Dus ik denk dat hij het heeft gezien en kwaad 
wordt.” 

--- 

[Reflectie] Vertel me wat je doet wanneer je een Latijnse zin 
wil lezen. 

Jens: “Ik begin altijd bij het eerste woord.” 

Febe: “Ik lees altijd eerst de zin.”  

Jens: “Ja, ik lees eerst altijd de zin, maar beginnen bij het 
begin. Ik zoek niet echt naar zaken zoals het onderwerp of het 
werkwoord.” 

Bottom-up 

12. Ik ga op zoek naar leeseenheden. (Boyd, 
2018) 

 

12a. Ik plaats woorden met dezelfde uitgang 
bij elkaar. (Boyd, 2018) 

 

Lien: “Harum litterarum is genitief en in hoort dan bij lectione. 
Want dan is het in + ablatief.” 

 

Tess: “De weduwe werd opgenomen in het paleis niet? Want 
er staat viduám assumptám.” 

---- 

Alexander: “Illo, -o domino. Ik denk dat illo dan verwijst naar 
die domino.” 

Matthieu: “Illo domino, het rijmt!” 

Bottom-up 

13. Ik let op de zinsstructuur. 

13a. Ik let op verschillende soorten zinnen, 
zoals hoofd- en bijzinnen. (Boyd, 2018; 
Oxford et al., 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13b. Ik let op voegwoorden en 
signaalwoorden. (Oxford et al., 2004) 

 

 

 

 

 

 

Maïthé: “Dissecari, dat is een infinitief hé?”   

Lien: “En fauces is accusatief.” 

Maïthé: “Of nominatief, kan allebei.”  

Lien: “Iussit is bevelen.” 

Maïthé: “Misschien is dat een volitieve completieve bijzin.” 

--- 

Anthony: “Sensit is volgens mij een werkwoordelijk gezegde 

en dan die et leidt een nieuwe hoofdzin in. Contristabatur is 

dan het werkwoordelijk gezegde van die volgende hoofdzin. 

En dan ita ut leidt een bijzin in.”  

--- 

[Reflectie] Vertel me wat je doet wanneer je een Latijnse zin 
wil lezen. 

Matthieu: “Ik zou eerst kijken welk type zin het is en je 
werkwoorden zoeken en dan ook bepalen wat zijn de 
bijzinnen, wat zijn de rompzinnen, welke soort bijzinnen.” 
 

Daan: “Kijk verder in de zin, er staat nog een stuk. Tot iussit 
atque…”  

--- 

Anthony: “Assumptam in aedes suas viduam liberaliter deinde 
aluit et honorifice semper habitam sustentavit. Die et verbindt 
weer twee werkwoorden, aluit is de eerste, sustentavit van de 
andere.”  

Bottom-up 
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13c. Ik let op de functies in een zin zoals 
onderwerp en lijdend voorwerp. (Boyd, 2018; 
Oxford et al., 2004) 

Richard: “Wat is ab, ‘van’ of ‘door’? Ik weet het nog: ab in een 

zin met een passief werkwoord is ‘van’, nee net ‘door’.” 

Stephen: “Ja, want het is een handelende persoon.” 

--- 

[Over ‘ingreditur ad eam Dominus’]  

Jozefien: “Is het dan een deponent werkwoord?” 

Jan: “Ja inderdaad, ingredior.” 

Jozefien: “-tur is derde enkelvoud.” 

Jan: “En dominus is onderwerp, dus ‘ging de meester naar 
haar’.” 

14. Ik let op het gebruik van leestekens in 
een tekst. (Boyd, 2018; Young & Oxford, 
1997) 

[Over ‘Illo autem acrius et cum violentia instante’]  

Jan: “Zou dat geen losse ablatief kunnen zijn, want instante is 
participium praesens in de ablatief en illo ook ablatief.”  

Jozefien: “En het staat ook tussen komma’s.” 

--- 

Sofie: “Die cuius staat toch bij dominus, dat staat er vlakbij, er 
staat een komma, dat is perfect dat dat bij dominus hoort.” 

Bottom-up 

15. Ik concretiseer (voor)naamwoorden of 
niet-uitgedrukte onderwerpen. 

 

[Over ‘harum litterarum’]  

Jonas: “Van haar brieven, maar die ‘haar’ slaat op die moeder. 
Dat zijn de brieven die die moeder stuurt.”  

--- 

Senne: “Boos worden… Wie wordt er boos? Aah, het is 
waarschijnlijk de keizer, hij wordt boos.” 

Bottom-up 

16. Ik geef een zin(sdeel) in mijn eigen 
woorden weer. (Young & Oxford, 1997) 

 

[Over ‘sine crimine eam esse sensit’]  

Rieke: “Hij voelde dat ze zonder misdaad was. Dus als je dat 
vlot vertaalt: dat ze onschuldig was.” 

--- 

Stephen: “Het meisje kon omwille van een zeer groot 
eergevoel niet over de armoede van haar moeder aan de 
meester zeggen of vertellen of opbiechten.” 

Richard: “Ja, dat gaat het zijn.”  

Stephen: “Dus ze kon niet vertellen dat haar moeder arm was 
omwille van dat eergevoel.” 

Bottom-up 

17. Ik focus meer op de inhoud van het 
woord dan op de vorm. (Boyd, 2018) 

 
 

 

 

17a. Ik lees de Latijnse zin en vertaal 
ondertussen de Latijnse woorden.  

 

 

 

 

 

[Reflectie] Hoe ga je om met verschillende moeilijkheden in 
een tekst? 

Lien: “Als ik het niet weet, maak ik een zin zonder te kijken 
naar naamvallen en probeer ik het meest logische te zoeken.”  
 

Maïthé: “Perlecta is grondig lezen!”  

Lien: “Charta is weer papyrus.” 

Maïthé: “Sine is zonder.” 

Lien: “Crimine is misdaad, crimineel.” 

Maïthé: “Eam is zijn, esse is zijn bestaan, sensit is voelen, 
menen, merken.” 

Bottom-up 
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17b. Ik vertaal elk woord apart volgens de 
woordvolgorde die zich in het Latijn aandient. 

 

 

 

 

 

 
17c. Ik vertaal de woorden apart en probeer 
er een zin van te maken in mijn moedertaal. 
(Ik puzzel met vertaalde woorden.) 

 

Lien: “Egena is aan arm, ab is van door, vidua is weduwe, 
matre is moeder, en puellae is meisje, magnopere…”  

 

[Over ‘in os intrusit epistolam tenui charta exaratam’] 

Jens: “In mond insteken brief vasthouden papier schrijven.” 

--- 

[Over ‘sine crimine eam esse sensit’] 

Noor: “Zonder misdaad haar zijn…”  

Eva: “Wat zeg jij allemaal?” 

Noor: “Ik ben gewoon elk woord apart aan het vertalen.”  

 

Thijs: “Nadat hij achterhaald had, welke van die brieven door 
haar, vanwaar en door wie ze geschreven zijn.” 

Emma: “Dat is geen Nederlands.” 

Thijs: “Latijn ziet er toch niet uit als Nederlands.”  

Emma: ‘Het klonk goed, maar we moeten nog een beetje 
verplaatsen.” 

--- 

[Over ‘illo autem acrius et cum violentia instante’] 

Sofie: “Maar door deze scherpheid.” 

Marie: “Maar door deze zijn scherpheid.” 

Sofie: “Door het scherpen van.”  

Marie: “Maar gewoon dat hij scherp is.” 

--- 

[Reflectie] Vertel me wat je doet wanneer je een Latijnse zin 
wil lezen. 

Alice: “Ik vertaal woord per woord en dan puzzelen.” 

Merel: “Ja inderdaad, we vertellen gewoon woorden en dan 
puzzelen.” 

18. Ik pas mijn leesgedrag en leestempo aan 
op basis van de moeilijkheid van de tekst. 
(Oxford et al., 2004) 

 

[Reflectie] Vertel me wat je doet wanneer je een Latijnse zin 
wil lezen. 

Stephen: “Meestal, als het een korte zin is, kijken we naar de 
betekenis en de naamval van alle woorden en proberen we 
dat in elkaar te puzzelen, maar als het een langere zin is…” 

Richard: “Dan gaan we naar het eerste gezegde, dan kijken 
we wat het onderwerp is van het gezegde, lijdend voorwerp 
en dan de rest van de voorwerpen en bijwoordelijke 
bepalingen en zo.” 

--- 

[Over ‘Assumptam in aedes suas viduam liberaliter deinde 
aluit’. Ze beginnen lineair, maar gaan ontleden van zodra het 
niet lukt.] 

Jozefien: “Wat is aedes?” 

Jan: “Slag?” 

Jozefien: “In hun… maar er staat hier nu weer viduam, dat 
gaat toch niet weer die weduwe zijn?” 

Bottom-up 
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Tabel 1: Lijst van geattesteerde leesstrategieën 

In het vervolg van het hoofdstuk gaan we dieper in op het leesproces van de leerlingen aan de hand 

van deze lijst. De belangrijkste bevindingen zijn de volgende:  

1. Leerlingen zijn hoofdzakelijk werkzaam op woord- of – in mindere mate – zinsniveau en 

proberen vanuit de bodem van de tekst tot tekstbegrip te komen, vooral door middel van 

woordbetekenissen (paragraaf 4.1 en 4.2); 

2. Leerlingen gebruiken ook top-downstrategieën, in sommige gevallen spontaan, in andere 

gevallen wanneer het bottom-up lezen faalt. Het grote probleem is echter dat die strategie 

vaak resulteert in giswerk (paragraaf 4.3); 

3. Leerlingen beginnen van nature bij het eerste woord en lezen van links naar rechts 

(paragraaf 4.4). 

 

Vooraleer we het leesproces van de leerlingen bespreken, wil ik uitdrukkelijk vermelden dat het 

gebruik van minder effectieve leesstrategieën in geen enkel opzicht een kritiek is op de leerlingen of 

hun leerkrachten. Het vervolg van deze scriptie wil louter een inzicht geven in de manier waarop 

leerlingen een Latijnse tekst lezen, in de hoop dat die kennis kan bijdragen tot het vak Latijn en de 

manier waarop we het aan leerlingen onderwijzen.  

4.1 Woordenschat 

Een eerste element dat gelinkt is aan de activiteit op het woordniveau, is het belang van woordenschat. 

Het belang van woordenschat en woordbetekenissen tijdens het leesproces uit zich op twee manieren. 

Jan: “Waarom niet?” 

Jozefien: “Waarom wel? Oké, wat betekent aluit? We zullen 
eerst beginnen met het werkwoord.”  

19. Ik evalueer/controleer 
woordbetekenissen of grammaticale 
elementen die ik voor waar aannam. 

[Na lange tijd ‘unde’ voor golf te hebben aangenomen] 

Lien: “Ben je zeker dat dat golf betekent?” 

Maïthé: “Ik denk het?” 

Lien: “Kan dat ook niets anders betekenen?” 

Maïthé: “Unda was golf en una was samen.” 

Lien: “Kan dat ook geen voegwoord of voornaamwoord zijn? 
Is dat niet waar?” 

--- 

[Wanneer ze na enige tijd de zin nog niet hebben begrepen] 

Michael: “Stikte ze plotseling… Suffocare, is dat zeker stikken? 
Ja, dat stond ook op die woordenlijst, en het komt van 
suffocate.”  

Bottom-up 

20. Ik kijk naar de positie van een 
woord/leeseenheid in de Latijnse zin om er 
meer over te weten te komen 

Daan: “Cum, dat is toch met of terwijl?” 

Anna: “Ja, dat kan ook toen wanneer zijn.” 

Daan: “Het staat vooraan dus het zal wel toen zijn.” 

Bottom-up 
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Eerst en vooral blijkt uit de gesprekken dat woordenschatproblemen het grootste struikelblok zijn om 

tot tekstbegrip te komen. Vandaar spitsen we ons in eerste instantie toe op de meest voorkomende 

woordenschatproblemen en de manieren waarop leerlingen met die problemen omgaan. De 

belangrijkste bevinding omtrent woordenschat is echter het feit dat leerlingen hun tekstbegrip 

hoofdzakelijk opbouwen door middel van woordbetekenissen. Dat wordt in de laatste paragrafen 

verder uitgewerkt.  

4.1.1 Woordenschatproblemen 

Het belang van woordenschat wordt eerst en vooral duidelijk door de problemen die leerlingen 

ervaren op vlak van woordenschat en de gevolgen die dergelijke problemen kunnen hebben. Bij het 

analyseren van de gesprekken komen zes grote problemen naar boven: (1) de betekenis van een woord 

niet kennen (in het vervolg aangeduid als ‘een onbekende woordbetekenis’), (2) elk woord willen 

begrijpen, (3) de woordbetekenis foutief afleiden uit de context, (4) vasthouden aan een gemaakte 

keuze, (5) het woord terugvoeren op het verkeerde grondwoord en (6) vastpinnen op één vertaling. 

Om dat te illustreren, trekken we waar mogelijk parallellen met het onderzoek van Daniël Bartelds 

(Bartelds, 2018).34 Het is opvallend dat veel van de problemen bij het woordenboekgebruik van 

leerlingen klassieke talen gelijkaardig zijn aan de woordenschatproblemen tijdens het lezen zonder 

woordenboek.  

Het eerste woordenschatprobleem ligt voor de hand: de betekenis van een woord niet kennen. In 

sommige gevallen is slechts één onbekende woordbetekenis voldoende om leerlingen de weg naar 

tekstbegrip te ontzeggen of in ieder geval het leesproces te vertragen. Dat toont meteen het belang 

van een goede woordenschatkennis aan.  

Een tweede probleem gaat over de gevallen waarin leerlingen te veel op een of meerdere 

onbekende woordbetekenissen focussen. Dat probleem kent ook een parallel bij het 

woordenboekgebruik. Bartelds omschrijft het probleem als ‘excessief opzoeken’. Tijdens het lezen 

mogen de leerlingen geen woorden opzoeken, maar een aantal duo’s vertonen wel een gelijkaardige 

reflex: (te) veel tijd steken in woordenschat en elke woordbetekenis willen achterhalen. Sommige 

leerlingen blijven namelijk heel dicht bij de tekst en moeten elk woord begrijpen vooraleer ze kunnen 

doorgaan. In de meeste gevallen lezen leerlingen weliswaar snel door en laten ze onbekende 

woordbetekenissen voor wat ze zijn, maar een aantal leerlingen hebben toch de omgekeerde reflex. 

Een voorbeeld daarvan is Tess (school A):  

Sara: “Zeg dat eens gewoon in eigen woorden.” 

Tess: “Maar je weet nog niet eens hoe je dat stukje vertaalt?” 

Sara: “Dat is niet erg, dat je niet alle woorden weet.” 

Tess: “Maar dan kan je dat precies niet in je eigen woorden zeggen.” 

Het grote probleem is dat leerlingen die te sterk gefocust zijn op het woordniveau vaak het zins- of 

tekstniveau uit het oog verliezen. Dat is in heel vaak nefast voor het tekstbegrip (cf. infra).  

 

 
34 Het onderzoek is een artikel waarin hij zijn eerste bevindingen neerschrijft over het woordenboekgebruik van leerlingen Latijn en 

Grieks. Zijn feitelijke doctoraat over dit onderwerp aan de Universiteit van Leiden is sinds 2020 gestart en is nog niet afgerond. 
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Het derde probleem gaat over de gevallen waarbij leerlingen de betekenis van een woord uit de 

context proberen af te leiden. Ook hier ligt het niet kennen van de betekenis aan de basis van het 

probleem. Toch hoeft een onbekende woordbetekenis niet noodzakelijk een probleem te zijn. De 

betekenis afleiden uit de context is in sommige gevallen net een effectieve leesstrategie gebleken (cf. 

infra). Het wordt wel een probleem wanneer leerlingen een foutieve interpretatie aan een woord 

geven. Dat kan namelijk nefaste gevolgen hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Josse en Janne 

(school A). Ze vullen de betekenis van ingreditur verkeerd in en komen uiteindelijk tot foutief 

tekstbegrip: 

Josse: “Ingredi, wat betekent dat? Ik vergeet die altijd.” 

Janne: “Ingredi betekent…” 

Josse: “De meester … aan haar. Wat kan dat zijn? Geven?” 

[…] 

Josse: “Toen de dochter bezeten was in het lezen van deze brieven, die de meester aan haar 

heeft gegeven.”  

Tot hiertoe lijkt het alsof een onbekende woordbetekenis altijd de oorzaak is, maar de volgende 

problemen tonen aan dat dat niet altijd het geval is. Een variant van het laatstgenoemde 

woordenschatprobleem gaat zo over de momenten waarop leerlingen de correcte betekenis wel 

degelijk kennen, maar een verkeerde interpretatie geven aan die betekenis op basis van de context. 

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Arthur en Maxim (school B). Ze weten dat fateri ‘opbiechten’ of ‘toegeven’ 

betekent, maar interpreteren ‘toegeven’ als ‘toegeven aan iets’ omdat dat in hun zin lijkt te passen. 

Vanaf dan zitten ze op het verkeerde spoor en proberen ze de zin betekenis te geven op basis van die 

verkeerde invulling. Opnieuw blijkt dat een verkeerde interpretatie van een woord nefaste gevolgen 

kan hebben. Een ander voorbeeld vinden we bij de zin sine crimine eam esse sensit.35 Leerlingen weten 

dat sentire ‘voelen’, ‘menen’ of ‘merken’ kan betekenen, maar een aanzienlijk aantal leerlingen 

interpreteert ‘voelen’ als ‘voelen aan iets’ en komt tot foutief tekstbegrip (bijv. ‘Hij voelde aan haar 

zonder misdaad.’) Omdat de leerlingen in beide gevallen een betekenisvolle zin bekomen waar ze zich 

iets bij kunnen voorstellen, controleren ze hun tekstbegrip niet vaak. Dat toont meteen ook het vierde 

grote woordenschatprobleem: het vasthouden aan een gemaakte keuze. Dat probleem merkt ook 

Bartelds (2018, p. 240) op. Vaak zijn leerlingen tevreden wanneer ze een zin bekomen die enigszins 

steekhoudt en houden ze het dan bij die eerste interpretatie, zonder na te controleren of het 

verzoenbaar is met de rest van het verhaal.  

Een vijfde vaak voorkomende probleem ontstaat wanneer leerlingen het woord terugvoeren tot 

het verkeerde grondwoord. Bij het woordenboekgebruik heeft Bartelds het over ‘het uitkomen bij het 

verkeerde lemma’ (Bartelds, 2018, p. 239). Tijdens de test wordt occupare (‘bezighouden’) 

bijvoorbeeld heel vaak verward met occultare (‘verbergen’). Het laatstgenoemde hebben ze geleerd in 

de woordenlijst, maar occupare komt eerst voor in de tekst, waardoor ze het foutief met ‘verbergen’ 

vertalen. Een ander voorbeeld is tenui. De leerlingen hebben tenuis (‘fijn’, ‘dun’) in de woordenlijst 

geleerd, maar voeren het vaak terug tot een stamtijd van het werkwoord tenere (‘vasthouden’). 

 

 
35 ‘Hij merkte dat ze zonder misdaad was.’ (Vlot: ‘Hij merkte dat ze onschuldig was.’) 
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Maïthé (school B) bijvoorbeeld maakt in de zin ‘in os intrusit epistolam tenui charta exaratam’36 die 

bewuste fout: 

Maïthé: “Hij onderrichtte de brieven tegen zijn mond en dan vasthouden papyrus.” 

Hier maakt ze twee keer deze fout. Ze herleidt niet alleen tenui terug tot tenere, maar denkt ook dat 

intrusit van instruere (‘onderrichten’) komt, waardoor ze geen correcte invulling aan de zin kan geven. 

Opnieuw blijkt dat een verkeerde interpretatie geven aan een woord nefaste gevolgen kan hebben. 

Een laatste probleem dat uit de gesprekken blijkt, toont nogmaals diezelfde tendens. Het is gelinkt 

aan het probleem bij woordenboekgebruik dat Bartelds omschrijft als ‘het lezen van het lemma met 

een semantische bril’. Daarmee bedoelt hij dat leerlingen zich tijdens het opzoeken enkel vastpinnen 

op vertalingen. Vaak is dat dan de eerste vertaling in het woordenboek en houden ze geen rekening 

met andere mogelijke betekenissen van het woord (Bartelds, 2018, p. 239). Ook tijdens de gesprekken 

komt dat probleem voor. Leerlingen kennen de verschillende betekenissen van woorden of krijgen 

verschillende betekenissen in de woordhulp, maar kiezen toch vaak voor de eerste optie. Zo krijgen de 

leerlingen bij perculsa in de leeseenheid ‘subito perculsa terrore’37 de woorduitleg percellere, -o: 

‘slaan’, ‘treffen’, ‘doen schrikken’. Het valt op dat heel wat duo’s met ‘slaan’ aan de slag gaan en slechts 

een klein percentage van de leerlingen tot ‘getroffen door angst’ komt. Ook bij woorden zonder 

woordhulp doen de leerlingen hetzelfde. Bij sensit bijvoorbeeld geven de meeste duo’s de drie 

standaardvertalingen ‘voelen’, ‘menen’ of ‘merken’. Zo goed als alle duo’s gaan aan de slag met 

‘voelen’. Leerlingen spreken niet altijd het volledige betekenisveld van het woord aan, maar focussen 

op één vertaling, wat in sommige gevallen tot een verkeerde interpretatie kan leiden. 

4.1.2 Oplossingen voor woordenschatproblemen 

Het eerste grote probleem, dat aan de basis van verschillende andere ligt, is de betekenis van een 

woord niet (meer) kennen. Wanneer leerling een onbekende woordbetekenis tegenkomen, gaan ze 

daar op verschillende manieren mee om. Tijdens de analyse van de gesprekken zijn er vijf strategieën 

geattesteerd waarbij leerlingen de betekenis van woorden trachten te achterhalen: het woord splitsen 

in onderdelen, het grondwoord geven, afleidingen zoeken in moderne talen, afgeleide of verwante 

woorden zoeken in het Latijn of de betekenis proberen afleiden uit de context.38  

Voor de volledigheid moet er ook nog een zesde strategie worden vermeld. Het is daarnet al kort 

aangehaald, maar leerlingen slaan regelmatig ook woorden over waarvan ze de betekenis niet (meer) 

kennen. Het is een non-strategie, die het probleem omzeilt in plaats van het op te lossen en is om die 

reden niet opgenomen in de lijst. Toch verdient het hier wat aandacht, want dat betekent niet dat het 

daarom altijd tot foutief of matig tekstbegrip leidt. Wanneer leerlingen woorden onvertaald laten, 

hebben ze minder kans om op een volledig verkeerd spoor terecht te komen dan wanneer ze dat wel 

doen. In sommige gevallen is het woord namelijk niet belangrijk om tot een goed tekstbegrip te komen. 

In tegenstelling tot het overslaan van een woord, heeft het foutief interpreteren van een woord niet 

 

 
36 ‘Ze stak de brief, geschreven op dun papyrus, in haar mond.’ 
37 ‘Plotseling getroffen door angst.’ 
38 Alle deze geattesteerde leesstrategieën zijn geclusterd onder leesstrategie 8 en voorzien van voorbeelden in Tabel 1. 
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alleen vaker, maar ook meer desastreuze gevolgen. Als ze door die foutieve betekenis de zin verkeerd 

hebben geïnterpreteerd, blijft dat in veel gevallen meespelen bij de interpretatie van volgende zinnen, 

omdat leerlingen zoals eerder gezegd niet altijd hun tekstbegrip evalueren of de volgende zinnen in 

dat foutieve tekstbegrip proberen in te passen. 

De andere woordenschatproblemen gaan quasi allemaal over dat toewijzen van een verkeerde 

betekenis aan een woord. De oplossingen die leerlingen aanwenden voor die problemen zijn: rekening 

houden met het grotere plaatje, nieuwe informatie goed integreren in eerder verworven tekstbegrip 

(leesstrategie 2c), maar van zodra dat er iets niet strookt, durven om het eerder verworven tekstbegrip 

te evalueren (leesstrategie 7). Die laatste leesstrategie kan gelinkt worden aan leerplandoel 19, die 

zegt dat leerlingen hun leesproces moeten kunnen bewaken en bijsturen waar nodig.’ (Leerplan KOV 

1e graad, 2019). Dat die doelstelling niet gemakkelijk te bereiken is, blijkt uit het feit dat die strategieën 

niet vaak voorkomen. Leerlingen zijn namelijk tevreden wanneer ze een betekenisvolle zin bekomen 

en houden niet altijd rekening met het grotere plaatje.  

4.1.3 Focus op de woordbetekenis 

De belangrijkste bevinding omtrent woordenschat is echter de focus op de woordbetekenis. Het is 

namelijk duidelijk uit de gesprekken naar voor gekomen dat leerlingen hoofdzakelijk hun tekstbegrip 

opbouwen aan de hand van woordbetekenissen. De leesstrategie die die tendens het best omschrijft, 

is nummer 17 (‘Ik focus meer op de inhoud van een woord dan op de vorm.’). Die strategie is dan ook 

veel geattesteerd en verdient een woordje uitleg. De uitingen van die leesstrategie zijn eerst en vooral 

gevarieerd en komen voor in verschillende gradaties. De eerste is strategie 17a waarbij leerlingen 

tijdens het lezen van de Latijnse zin ondertussen de woorden apart vertalen. Strategie 17b gaat een 

stap verder in die zin dat leerlingen alle vertalingen naast elkaar zetten in de woordvolgorde zoals die 

zich in het Latijn aandient, in de hoop om een betekenisvolle Nederlandse zin te bekomen.39 Bij 

strategie 17c ten slotte gaan leerlingen de vertaalde woorden door elkaar gooien om op die manier 

een betekenisvolle Latijnse zin te bekomen. Veel leerlingen gebruiken in hun reflectie het woord 

‘puzzelen’ om die strategie te omschrijven.40  

Die tendens laat zich echter niet enkel capteren door die drie substrategieën. Het is eerder een 

algemene leeshouding, die bij alle leerlingen terug te vinden is en niet altijd terug te voeren is tot die 

specifieke driedeling. De tendens wordt dan ook het best omschreven door de overkoepelende 

leesstrategie: ‘Ik focus meer op de inhoud van een woord dan op de vorm’ of door ‘Ik bouw mijn 

tekstbegrip op aan de hand van woordbetekenissen’. Om dat onmiddellijk wat concreter te maken, 

kijken we naar Hanne en Alice (school A). Zij illustreren mooi dat het niet altijd gaat om afgelijnde 

momenten die geklasseerd kunnen worden onder strategie 17a, b of c, maar dat het vaak gaat om een 

algemene leeshouding, die meer aandacht besteedt aan de inhoud en niet of weinig aan de vorm. Hun 

 

 
39 De hele cluster van leesstrategieën onder nummer 17, maar vooral leesstrategie 17b, komt in sterke mate overeen met een 

probleem dat Bartelds omschrijft als ‘het creëren van een tussentaal’. Met ‘tussentaal’ bedoelt hij dat leerlingen een soort 

Nedergrieks creëren, waarbij het Nederlands wordt aangepast aan het Griekse taaleigen en waardoor men vaak tot bizarre en 

foutieve zinnen komt (Bartels, 2018, p. 241). 
40 De verschillende subcategorieën zijn opgelijst en voorzien van voorbeelden in Tabel 1. 



 

 46 

aanpak van de zin ‘Puella prae magno pudore non poterat Domino matris paupertatem fateri.’41 maakt 

dat duidelijk: 

Hanne: “Puella prae… Omwille van het meisje.” 

Alice: “Grote eer.” 

Hanne: “Poterat wat is dat? Van posse toch?” 

Alice: “Ja, poterat komt van posse. Maar pudor van wat is dat?” 

Hanne: “Is dat niet eer ofzo?” 

Alice: “Ja dat dacht ik ook.” 

Hanne: “Dus omwille van zijn grote eer niet kunnen… Prae magno pudore, omwille van de grote 

eer van het meisje.” 

Alice: “Ik denk niet dat het ‘van het meisje’ is.” 

Hanne: “Omwille van de grote eer kon het meisje niet de meester matris… Aah haar arme 

moeder.” 

Alice: “Wat was fateri?” 

Hanne: “Opbiechten! Kon het meisje niet opbiechten aan de meester over de armoede van haar 

moeder. Yes, de eerste zin die we volledig kunnen vertalen!” 

Het duo gaat vrij chaotisch te werk, besteedt weinig aandacht aan de vorm (enkel om te corrigeren dat 

puella geen genitief is), maar toch lukt het hun hier om op basis van woordbetekenissen tot een correct 

tekstbegrip te komen. De betekenis van het werkwoord fateri blijkt in dit geval de sleutel te zijn om er 

een samenhangende zin van te maken. De passage van Hanne en Alice is ook een mooi voorbeeld 

omdat ze in het begin wat fouten maken. Ondanks hun grammaticale fouten komen ze toch tot goed 

tekstbegrip, wat ook in lijn ligt met andere bevindingen (cf. infra).  

Hanne en Alice zijn niet de sterkste leerlingen, maar ook de sterkere duo’s gaan in veel gevallen 

afgaan op woordbetekenissen om tot tekstbegrip te komen, zoals Noor en Eva (school A) bij de zin 

‘Verum litteris in gutture haerentibus subito perculsa terrore suffocata est’:42 

Eva: “Maar de brief blijft in haar keel zitten, plotseling… slaan, treffen, doen schrikken.” 

Noor: “Ja, welke van de drie is het?” 

Eva: “Maar de brief blijft in haar keel zitten en plotseling…” 

Noor: “Slaat? Nee terrore is door schrik, verstikt ze.” 

Eva: “Ja!” 

Dat is alles wat ze bij deze zin zeggen. Wanneer het op die manier lukt, gaat het duo telkens zo te werk: 

als ze alle woordbetekenissen kennen, maken ze een betekenisvolle zin die in het verhaal past. Als het 

zoals in dit geval niet nodig is om te focussen op de vorm, gaan ze daar geen tijd aan besteden. Ze 

hebben wel oog voor de vorm van terrore, maar verder staan ze niet stil bij het feit dat litteris en 

haerentibus ablatieven zijn, dat perculsa een participium is en dat suffocata est een perfectum is. Die 

elementen nemen ze allemaal niet mee in hun weergave. Omdat ze de woordbetekenissen kennen en 

het verhaal in het achterhoofd hebben, kunnen ze toch de belangrijkste informatie uit de zin halen om 

 

 
41 ‘Het meisje kon omwille van haar grote eergevoel de armoede van haar moeder niet opbiechten aan de keizer.’ 
42 ‘Maar door de brieven die in haar keel vastzaten, schrok ze plotseling en stikte ze.’ 
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verder te lezen.43 Er zijn nog heel wat andere voorbeelden te geven, maar de twee bovenstaande 

passages zijn illustratief voor een algemene tendens die zichtbaar is in de gesprekken. We kunnen 

daaruit besluiten dat het mogelijk is om tekstbegrip op te bouwen op basis van woordbetekenissen en 

in sommige gevallen zelfs om een gebrekkige grammaticale kennis te compenseren met de kennis van 

de correcte woordenbetekenissen.  

 

Dan rest er nog de vraag waarom leerlingen vooral afgaan op woordbetekenissen? Een deel van het 

antwoord werd eerder al gegeven door de cognitieve benadering op tekstbegrip. Wanneer we een 

tekst lezen en tot tekstbegrip willen komen, maken we volgens Kintsch een coherent beeld op basis 

van semantische informatie uit de tekst. Die informatie zit voor het grootste deel vervat in de betekenis 

van woorden. Om dat even te illustreren, nemen we dezelfde voorbeeldzin als in hoofdstuk 2: wanneer 

iemand ‘graven man put’ leest, ziet elke lezer het beeld van een man die een put graaft voor zich, ook 

al zijn er een heleboel grammaticale en syntactische regels geschonden. Op basis van de semantiek 

van die drie woorden kan een lezer toch een mentaal beeld voor ogen halen. Een cognitieve 

benadering van tekstbegrip lijkt dus de voorkeur te geven aan woordenschatkennis. Omwille van het 

belang van woordbetekenissen om tot tekstbegrip te komen, gaan lezers dus voornamelijk daarop 

focussen om een beeld te krijgen van wat er gebeurt in de zin/tekst. Eva (school A) illustreert dat mooi 

door te zeggen dat ze enkel afgaat op de meest betekenisvolle woorden: 

[Reflectie] Eva: “Ik kijk naar de grote woorden, bijvoorbeeld filia en dan litterarum, niet zo cum 

en autem, dat sla ik over.”  

Een andere deel van het antwoord ligt ook bij de aard van het Latijn. De leerlingen zijn eerst en 

vooral niet zo vertrouwd met de cultuur waarbinnen de teksten geschreven zijn en waarover ze gaan, 

wat het voor leerlingen moeilijker maakt om zich in te leven. Daarnaast is de tekstdekking (het 

percentage gekende woorden) vaak niet hoog genoeg om een vlotte lectuur te verzekeren (cf. supra). 

Tot slot is het Latijn qua taaltype ook minder verwant aan het Nederlands of andere vreemde talen 

waar leerlingen mee in aanraking komen, zoals het Frans of het Engels. Bij het leesproces in een meer 

analytische taal als het Nederlands zijn leerlingen gewend om hun tekstbegrip hoofdzakelijk op te 

bouwen op basis van woordbetekenissen. Het Latijn is echter een flecterende taal, waarbij de vorm 

ook belangrijke semantische informatie draagt. Om maar een voorbeeld te noemen: het Nederlands 

kent geen naamvallen, maar de functies van verschillende woorden worden duidelijk gemaakt door de 

positie in de zin of door analytische constructies, zoals ‘voorstelsel + naamwoord’. Door de vaste 

woordvolgorde en de analytische constructies zijn leerlingen het niet gewoon om zoveel aandacht te 

moeten besteden aan de vorm van naamwoorden. De meer synthetische omschrijvingen door het 

gebruik van naamvallen bijvoorbeeld zorgen ervoor dat het Latijn veel compacter en minder eenvoudig 

is voor een leerling die minder vertrouwd is met die structuren. Deze drie moeilijkheden maken het 

lezen van een Latijnse tekst een cognitief belastende taak. Om het werkgeheugen te ontlasten kiezen 

leerlingen daarom vaak de snelste weg naar tekstbegrip en dat is via woordbetekenissen, net zoals ze 

 

 
43 Het feit dat ook sterke leerlingen een sterk semantisch georiënteerde leesmethode hebben, merkt Van Krieken (1982) eveneens 

op in zijn onderzoek.  
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gewend zijn bij hun moedertaal en moderne talen.44 Het eerder vermelde citaat van Eva illustreerde 

dat al mooi, maar in andere antwoorden op reflectievragen zien we datzelfde patroon terugkeren. Op 

de vraag hoe ze een Latijnse tekst aanpakken, geven heel wat leerlingen dan ook het antwoord dat ze 

de woorden proberen vertalen en daar dan een zin van proberen puzzelen. Of op de vraag wat de 

grootste moeilijkheden zijn bij het lezen van Latijnse teksten, geeft meer dan de helft van de duo’s 

onbekende woordenschat als antwoord. Deze paragraaf lijkt dus het beeld te bevestigen dat voor 

leerlingen Latijn woordenbetekenissen het belangrijkste element zijn om tot tekstbegrip te komen.45 

Ook ander onderzoek komt tot dezelfde conclusies (Florian, 2017, p. 20; Boyd, 2018, p. 324).  

4.1.4 Het probleem van een te grote focus op woordbetekenis 

Het is mogelijk om tot tekstbegrip te komen zonder aandacht voor de vorm, maar die methode is niet 

waterdicht of betrouwbaar. Een gevaar van een te grote focus op woordbetekenissen is dat lezen een 

gokspel gaat worden. Vooral het niet in rekening nemen van de vorm van naamwoorden is voor velen 

de oorzaak van een falend tekstbegrip, zo mogen Anna en Daan (school A) ook ondervinden bij de zin 

‘Puella prae magno pudore non poterat Domino matris paupertatem fateri.’:46 

Daan: “Dan puella prae, omwille van het meisje, magno pudore is met grote eer of veel eer, non 

poterat, niet kunnen, domino matris …” 

Anna: “fateri is opbiechten matris is moeder.”  

Daan: “Opbiechten of zeggen toch? De hele zin is: omwille van het meisje, met veel eer, kon de 

keizer de moeder dus niet in armoede laten ongeveer. Maar opbiechten… Dat past moeilijk in die 

zin. Maar we snappen het wel. Omwille van het meisje, zijn grote eer kon hij die moeder niet in 

armoede laten.”  

Ze kennen alle woorden, maar houden geen rekening met de vorm van matris of de opbouw van de 

zin. Ze gaan enkel af op woordbetekenissen en blijven zo bij een gekunstelde weergave zonder veel 

betekenis. Het gevaar dat daaraan gekoppeld is, is dat leerlingen tot interpretaties komen, maar die 

niet controleren met de Latijnse tekst. Bij woordenschatproblemen werd al duidelijk welke nefaste 

gevolgen een verkeerde interpretatie kan hebben en dat is hier ook het geval. Het duo kan fateri 

correct weergeven, maar heeft een andere, foutieve interpretatie van de zin in hun hoofd. Ze hebben 

wel door dat hun betekenis van fateri op die manier niet meer in de zin past, maar ze nemen niet de 

moeite om het verder te controleren. In het geval van Daan en Anna volstaat een goede 

woordenschatkennis niet en had een (kort) grammaticaal overleg en aandacht voor de vorm of de 

syntax hen goed op weg kunnen helpen.47 Hoewel woordenschatproblemen veruit het grootste 

 

 
44 Boyd komt ook tot de conclusie dat leerlingen Latijn negatieve transfer vanuit de moedertaal ervaren bij het lezen van een Latijnse 

tekst. Ze besteden te weinig aandacht aan de vorm, maar focussen meer op de inhoud van woorden, omdat ze bij het lezen van een 

tekst in hun moedertaal ook hoofdzakelijk focussen op de semantiek van woorden en de vorm in meer analytische talen zoals het 

Engels en het Nederlands een minder prominente rol speelt (Boyd, 2018, pp. 325-6). 
45 Dat probleem werd tijdens de test gecounterd door ze op voorhand een woordenlijst te laten instuderen en de moeilijkste woorden 

nog eens op te geven in de woordhulp, maar toch stonden woordenschatproblemen het vaakst tekstbegrip in de weg. 
46 Zie voetnoot 41. 
47 Het duo had ook met top-downstrategieën hun fouten kunnen ontdekken. Door na te denken over wat nu in deze zin gezegd wordt 

en die inhoud te integreren, hadden ze kunnen aanvoelen dat hun betekenis niet strookt met hun eerder verworven tekstbegrip. 
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struikelblok blijven om tot tekstbegrip te komen, ligt ook het niet in acht nemen van de vorm (van 

naamwoorden) in veel gevallen aan de basis van falend tekstbegrip.48 Dat brengt ons naadloos bij het 

volgende thema: het gebruik van grammaticale kennis. 

4.2 Grammaticale kennis 

Ook op vlak van grammaticale kennis zijn er heel wat interessante tendenzen te bemerken. De eerste 

bevinding is dat leerlingen regelmatig gebruik maken van hun grammaticaal referentiekader om te 

verwijzen naar grammaticale aspecten van woorden, leeseenheden of zinnen en dat vanuit drie 

verschillende doelen: om te voorspellen, te analyseren of te controleren. Een tweede bevinding gaat 

over het inzetten van grammaticale kennis op zinsniveau en vooral het feit dat dat minder vaak wordt 

gedaan.  

4.2.1 Voorspellen 

Het eerste doel waarmee leerlingen hun grammaticale kennis inzetten, is om te voorspellen.49 In 

vergelijking met het analyseren of controleren gebeurt het voorspellen veel minder vaak omdat het 

een goede grammaticale kennis en de nodige automatismen vereist. Toch is het interessant om te 

vermelden omdat het in die gevallen wel een effectieve leesstrategie blijkt te zijn. Leerlingen 

anticiperen op wat er nog moet komen, hebben al een of meerdere verwachtingspatronen in hun 

hoofd en kunnen dan checken wat er in het Latijn staat. Vanwege de moeilijkheidsgraad gebeurt het 

voorspellen vaak op microniveau; zo voorspellen leerlingen soms welke naamval ze verwachten na een 

voorzetsel. De twee voorbeelden uit Tabel 1 tonen echter aan dat leerlingen ook op zinsniveau 

voorspellingen maken. In de meeste gevallen had het voorspellen een positief effect op het leesproces.  

4.2.2 Analyseren 

Leerlingen zetten het vaakst hun grammaticale kennis in om zaken te analyseren en dat gebeurt 

hoofdzakelijk op woordniveau. Leesstrategie 9 is vaak geattesteerd en dan vooral de momenten 

waarop leerlingen stil staan bij verschillende aspecten van werkwoorden (9a) en naamwoorden (9b). 

De momenten waarop leerlingen gaan analyseren, kunnen verklaard worden door drie zaken: 

automatismen, moeilijkheden of het lezerstype. 

 

 
48 Cf. Florian (2017, pp. 78-80). 
49 In de lijst van leesstrategieën (Tabel 1) wordt die omschreven onder strategie 3b (‘Ik formuleer syntactische 

verwachtingspatronen’). 
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Automatismen 

In de gesprekken valt het op dat leerlingen van beide klassen tijdens het lezen soms spontaan bepaalde 

zaken beginnen te determineren.50 Heel vaak gaat het over de naamval van woorden of de tijd/wijs 

van werkwoorden, zo ook bij Jolien en Boris (school A): 

Jolien: “Festinabat is haasten” 

Boris: “Het is ab-at. Dat is imperfectum, dus haastte” 

Die reflexen geven hun een inzicht in een aantal grammaticale aspecten van woorden of van de zin en 

vertelt hun iets over de manier waarop ze het woord of de leeseenheid kunnen weergeven. Zoals 

eerder werd vermeld is het Latijn een meer synthetische taal waar de vorm – meer dan in bijvoorbeeld 

het Nederlands – een belangrijke semantische waarde heeft. De reflex om ook de vorm in rekening te 

nemen op weg naar tekstbegrip is dus een positieve leesstrategie. Dit voorbeeld toont dus ook de 

positieve effecten van expliciete kennis (cf. supra). Hierbij is het echter belangrijk om op te merken dat 

er geen causaal verband hoeft te zijn tussen een correcte grammaticale analyse en een correcte 

weergave/correct tekstbegrip. Dat heeft alles te maken met het verschil tussen declaratieve of 

analytische kennis en procedurele kennis (cf. supra). Declaratieve en analytische kennis is bijvoorbeeld 

weten wat een deponent werkwoord is, hoe die eruitziet en zo’n werkwoord kunnen benoemen in een 

tekst. Weten hoe je die kennis kan inzetten om tot tekstbegrip te komen, is procedurele kennis. Het 

eerste leidt weliswaar niet altijd tot het tweede. Dat bewijst Hanne (school A): 

Hanne: “Ik weet dat occupata esset een conjunctief plusquamperfectum is, maar hoe vertaal je 

dat dan?” 

Alice en Hanne kunnen occupata esset correct analyseren, maar weten niet wat ze verder met de 

informatie moeten doen. Die automatische reflexen om te gaan analyseren kunnen dus een 

meerwaarde zijn om naast de inhoud ook op de vorm te focussen, maar het is vooral belangrijk om te 

weten hoe je die grammaticale kennis inzet. 

Soms gebeurt het natuurlijk ook dat leerlingen een grammaticale fout maken bij het analyseren. 

Het foutief interpreteren van een grammaticaal element heeft in sommige gevallen minder nefaste 

gevolgen dan een foutieve interpretatie van een woordbetekenis. Er zijn uiteraard ook voorbeelden 

van leerlingen die een grammaticale fout begaan waarna ze niet tot correct tekstbegrip komen, maar 

in quasi alle gevallen ligt een woordenschatprobleem al aan de basis van het foutieve tekstbegrip. Om 

die bevinding te staven, kijken we even naar Jan en Jozefien (school B) en hun aanpak van de zin ‘Puella 

prae magno pudore non poterat Domino matris paupertatem fateri’51: 

Jan: “Fati fatior…” 

Jozefien: “Pff, ik heb echt mijn woordenlijst nodig.” 

Jan: “Door de grote moed van haar meester kon het meisje niet… de armoede van haar moeder 

redden.” 

Jozefien: “Maar fateri hé…” 

 

 
50 Florian (2017, p. 27) vindt in haar onderzoek dat leerlingen amper grammaticale kennis gebruiken wanneer ze een zin beginnen 

lezen, maar vooral wanneer ze moeilijkheden ondervinden. Deze leerlingen doen dat wel vaak. 
51 Zie voetnoot 41. 
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Jan: “Fati fatior denk ik.” 

Jan: “Door die grote moed van die keizer kon ze haar moeder niet helpen. Kon ze de armoede 

van haar moeder niet helpen.” 

Jozefien: “Die inhoud snap ik niet… Ze had grote moed maar toch kon ze niet helpen.” 

Jan: “Nee die magno pudore hoort bij domino…” 

Jozefien: “Omwille van de grote moed van de meester kon de meester de armoede van haar 

moeder niet helpen.” 

Het duo maakt de fout om magno pudore en domino samen te nemen, waardoor ze tot een verkeerde 

interpretatie van de zin komen. Aan de basis van hun foutieve tekstbegrip ligt echter het feit dat ze 

een verkeerde betekenis aan fateri geven. Alle duo’s die fateri correct interpreteren als ‘opbiechten’ 

of ‘toegeven’, voelen aan dat er een meewerkend voorwerp nodig is en geven domino spontaan op die 

manier weer. Bij de vier andere duo’s die domino niet correct weergeven, ligt net als bij Jan en Jozefien 

een verkeerde invulling van fateri aan de basis. Dat toont opnieuw het belang van woordenschatkennis 

aan. Daarnaast zien we dat in de gevallen dat leerlingen geen woordenschatproblemen hebben, een 

grammaticale fout niet noodzakelijk foutief tekstbegrip tot gevolg hoeft te hebben. Dat is het geval bij 

Thijs en Emma (school A) bij de zin ‘ingreditur ad eam Dominus, cuius adventu litteras occultare 

festinabat’52: 

Emma: “Cuius, is dat zeker een datief?” 

Thijs: “Ja dat is zeer zeker datief, dat kan niet anders… voor wie of aan wie de aankomst”  

Emma: “Hmm, ik zou vertalen zoals het in de zin past.” 

[…] 

Emma: “Dus door zijn aankomst…” 

Thijs: “Ze haastte zich door zijn aankomst om de brieven te verbergen, maar dan is die cuius wel 

heel raar vertaald. Ik zou zeggen: we skippen het. We weten uiteindelijk wel wat er staat, dus dat 

is niet het probleem. Als we alles overlopen dan komt het erop neer: de dochter krijgt brieven 

van haar moeder, de keizer komt binnen en ze verstopt ze.” 

Zij zijn ervan overtuigd dat cuius een datief moet zijn, maar dat belet hen niet om de zin te begrijpen. 

Wanneer leerlingen geen grote woordenschatproblemen ondervinden, gaan ze in veel gevallen – vaak 

onbewust – een grammaticale fout corrigeren. Dat komt omdat men tijdens het lezen altijd op zoek 

gaat naar een coherent en betekenisvol geheel. Omdat de datief niet in de zin past, besluiten ze om af 

te gaan op de context van het verhaal en laten ze hun foutieve determinatie achterwege. Een 

grammaticale fout is dan niet altijd fataal, maar in de meeste gevallen vertraagt het wel het leesproces. 

Het duurt even vooraleer Thijs en Emma hun buikgevoel volgen en hun foutieve grammaticale analyse 

loslaten. 

Moeilijkheden 

Naast het spontaan analyseren, gaan leerlingen ook letten op grammaticale aspecten wanneer ze 

moeilijkheden ervaren. Die reflex kan verklaard worden doordat leerlingen bij moeilijkheden zoeken 

naar houvast en teruggrijpen naar de expliciete kennis die ze hebben; dat leidt dan tot analyseren op 

woordniveau. In sommige gevallen vinden we dat een effectief gebruik van grammaticale kennis een 

 

 
52 ‘De keizer gaat bij haar naar binnen, door wiens komst ze zich haastte de brieven te verbergen.’ 
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hulpmiddel kan zijn om tot correct tekstbegrip te komen. Michael en Anthony (school B) zitten zo vast 

bij de zin ‘ab egena vidua, matre puellae, magnopere contristabatur, ita ut lacrimis non abstineret’53:  

Michael: “Nee ik snap het niet.” 

Anthony: “Vidua is toch een nominatief?” 

Michael: “Nee dat is geen nominatief, dat is van ab + ablatief, dus egena vidua is ablatief.” 

Anthony: “Aha, dus constristabatur slaat op die keizer.” 

Michael: “Ja dus, ‘door de arme weduwe, de moeder van het meisje werd hij triest en kon hij 

zelfs de tranen niet tegenhouden.’” 

Door een kort, maar kwalitatief grammaticaal overleg slaagt het duo erin om de zin te doorgronden en 

komen ze tot een correct tekstbegrip. In dit geval waren alle woorden gekend, maar leerlingen gaan 

ook vaak naar het bottom-upniveau wanneer ze niet meteen tot tekstbegrip komen door 

woordenschatproblemen. In die gevallen blijkt echter dat hun grammaticale analyse niet vaak baat. 

Matthieu en Alexander (school B) zijn daar het mooiste voorbeeld van. Het duo gaat vaak analyseren, 

maar heeft van alle groepjes ook het meeste woordenschatproblemen. Hoewel ze vaak tot goede 

grammaticale analyses komen, komen ze uiteindelijk toch tot een zeer zwak tekstbegrip. Grammatica 

kan dus een effectief hulpmiddel zijn, maar kan in de meeste gevallen een gebrekkige 

woordenschatkennis niet compenseren. Wanneer we de prestaties van Matthieu en Alexander 

vergelijken met die van Alice en Hanne uit paragraaf 4.1.3, blijkt dus dat woordenschatkennis een 

gebrekkige grammaticale kennis kan compenseren, maar dat een goede grammaticale kennis geen 

gebrekkige woordenschatkennis kan compenseren. 

Lezertype 

Een laatste instantie waarbij leerlingen gaan analyseren, is gelinkt aan de algemene leesstijl. Een aantal 

leerlingen gaan namelijk opmerkelijk meer analyseren dan anderen. Dat kan gelinkt worden aan de 

verschillende lezerstypes, die Van de Walle en Van Houdt onderscheiden (Van de Walle & Van Houdt, 

2005b). Een daarvan is de bottom-uplezer. Zij gaan systematisch hun tekstbegrip opbouwen vanuit de 

kleinste elementen van een tekst. Dergelijke lezers blijven heel vaak hangen op het microniveau en 

willen elk woord in de zin verklaren. Ze vinden het moeilijk om te redeneren vanuit de logica van het 

verhaal en zoeken daarom naar houvast en structuur door alles te analyseren. Tijdens dit experiment 

zijn er drie duo’s die sterk analytisch lezen: Thijs/Emma en Sara/Tess (school A) en Matthieu/Alexander 

(school B). De eerste vaststelling is dat ze over het algemeen veel trager tot tekstbegrip komen dan 

anderen. Alles actief analyseren is belastend voor het werkgeheugen en neemt veel tijd in beslag. 

Matthieu en Alexander hebben zoals gezegd heel wat woordenschatproblemen en komen tot een 

zwak tekstbegrip. Sara en Tess zijn hoofdzakelijk analytische lezers, maar proberen soms ook om 

aandacht te besteden aan de coherentie van het verhaal. Uiteindelijk begrijpen ze de tekst niet beter 

of slechter dan andere duo’s. Thijs en Emma illustreren op hun beurt wel dat bottom-up lezen het 

tekstbegrip in de weg kan staan. Ze hebben geen grote woordenschatproblemen, maar focussen zo 

sterk op grammatica, dat ze vaak het grotere plaatje uit het oog verliezen en uiteindelijk zwakker 

scoren op vlak van tekstbegrip. Een duo zoals Merel en Rieke (school B) daarentegen heeft ook 

 

 
53 ‘Door de arme weduwe, de moeder van het meisje, werd hij heel droevig, zozeer dat hij zijn tranen niet meer tegenhield.’ 
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aandacht voor grammatica, maar gebruikt het meer doelgericht. Ze lassen soms een kwalitatief 

grammaticaal overleg in wanneer het even moeilijker gaat of om een hypothese te controleren. Hun 

aandacht voor de vorm of de syntax was vaak kort maar wel effectief, waardoor zij veel beter scoren 

op vlak van tekstbegrip dan Thijs en Emma. Uiteindelijk is het dus vooral de kwaliteit en niet zozeer de 

kwantiteit van grammaticaal kennis die belangrijk is. 

4.2.3 Controleren 

Tot slot zetten leerlingen hun grammaticale kennis in om zaken te controleren. Bij het geven van 

hypotheses gaan leerlingen in sommige gevallen terug naar de Latijnse tekst om te controleren wat er 

precies in het Latijn staat. Dat doen ook Merel en Rieke (school B), die door het slim inzetten van hun 

vormenkennis de juiste hypothese kunnen bevestigen: 

Merel: “Dus iets waardoor ze het probeert in te slikken.” 

Rieke: “Of hij.” 

Merel: “Maar het is conatA est, dus het zal zij zijn.” 

In andere instanties gaan leerlingen terugkeren naar het Latijn om eerder verworven tekstbegrip te 

controleren. Een voorbeeld daarvan vinden we bij de zin ‘ingreditur ad eam Dominus’54. Een groot deel 

van de duo’s leest deze zin woord voor woord zonder rekening te houden met de vorm en geeft de zin 

in eerste instantie weer als ‘ze gaat naar haar meester’. Door top-downstrategieën hebben sommige 

duo’s door dat die inhoud niet klopt. Daarop gaan ze de zin analyseren en merken ze dat Dominus een 

nominatief is en dus onderwerp moet zijn. Daarna lezen ze – correct – ‘de meester komt bij haar naar 

binnen’. In dat geval is de aandacht voor de vorm of de syntax een effectief hulpmiddel om tot correct 

tekstbegrip te komen. Dit scenario vinden we bijvoorbeeld terug bij Sara en Tess (school A): 

Sara: “We doen het gewoon in ons eigen woorden: maar toen de dochter, die door het lezen van 

deze brieven occupata esset, die ging dan binnen bij haar meester, die…” 

Tess: “Die meester…” 

Sara: “Die haastte zich die brieven te verbergen door dat zij binnenkwam.” 

Tess: “Dat klopt toch niet want hier leest hij die brieven en in dat eerste stuk leest zij de brieven?” 

Sara: “Oei…” 

Tess: “Ach nee, dominus is hier geen accusatief. Het is hij die bij haar binnengaat.” 

4.2.4 Grammaticale kennis op zinsniveau 

Een laatste bevinding over de momenten waarop leerlingen hun grammaticale kennis inzetten, gaat 

over het niveau waarop ze dat doen. Leerlingen zetten hun grammaticale kennis namelijk minder in 

op zinsniveau dan op woordniveau. Leesstrategie 13 (‘Ik let op de zinsstructuur.’) is zo minder 

geattesteerd dan 9a of 9b. Leerlingen verwijzen eerst en vooral opmerkelijk minder naar termen uit 

hun grammaticaal referentiekader omtrent hoofdzinnen en verschillende soorten bijzinnen (13a). 

 

 
54 Zie voetnoot 52. 
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Daarnaast worden voegwoorden vaak gewoon vertaald zonder expliciet een onderscheid te maken 

tussen hoofd- of bijzinnen (13b). Dat ligt opnieuw in de lijn van voorgaande conclusies dat leerlingen 

vooral afgaan op de semantiek van woorden. Wanneer ze weten dat ‘cum’ ‘terwijl’, ‘omdat’, of 

‘hoewel’ kan betekenen, is dat voor hen voldoende om tot tekstbegrip te komen. Hetzelfde blijkt ook 

te gelden voor de functies in de zin (13c). Er wordt opmerkelijk weinig aandacht besteed aan de 

verschillende functies zoals onderwerp, lijdend voorwerp, et cetera. Leerlingen staan wel stil bij wie 

nu precies de actie uitvoert en dat is ook nodig omdat er vrij veel onderwerpwissels voorkomen in de 

tekst, maar de leerlingen gebruiken daarvoor niet vaak de termen van hun grammaticaal 

referentiekader. Ook hier vullen leerlingen dat vaker intuïtief in dan het grammaticale fenomeen 

precies te benoemen.  

4.3 Bottom-up versus top-down 

4.3.1 Vooral bottom-up…  

De volgende bevinding over het leesproces van leerlingen Latijn gaat over het bottom-up en top-down 

lezen. De belangrijkste tendenzen bij de bottom-upstrategieën zijn in de vorige twee paragrafen over 

woordenschat en grammatica al besproken, maar hier is het vooral interessant om nog eens stil te 

staan bij de frequentie ervan. Eerst en vooral is al gebleken dat leerlingen hun tekstbegrip grotendeels 

opbouwen vanuit de kleinste bouwstenen van een tekst, zoals woordbetekenissen en grammaticale 

aspecten van naamwoorden en werkwoorden. Leerlingen lezen dus hoofdzakelijk bottom-up. Dat blijkt 

niet enkel uit het aantal bottom-upstrategieën die zijn geattesteerd – dertien bottom-up- tegenover 

zeven top-downstrategieën –, maar ook uit de frequentie waarmee die verschillende bottom-

upstrategieën werden geregistreerd. Het merendeel van de momenten waarop leerlingen 

leesstrategieën toepassen, heeft zo betrekking op het woordniveau. Leesstrategieën 8, 9 en 13 en 17 

zijn bijvoorbeeld goed voor meer dan de helft van alle gecodeerde leesstrategieën en spelen zich 

allemaal af op woordniveau.  

Dat ligt in lijn met de bevindingen uit het MVT-onderzoek: beginnende en onervaren lezers – wat 

leerlingen zijn in het Latijn – schakelen automatisch meer over op bottom-up lezen omdat hen dat 

meer houvast biedt (Hosenfeld, 1977; Westhoff, 1981; Chuang, 2007; Kuo, 2015; Lai, 2013; Li, 2010; 

Young & Oxford, 2004). Leerlingen vinden het vaak moeilijk om te voorspellen wat er komt of om te 

redeneren vanuit de logica van het verhaal om verschillende, eerder vermelde redenen: de grote 

historische kloof, het feit dat Latijn een flecterende taal is, de weinige ervaring van leerlingen en de 

lage tekstdekking (cf. supra). Al die zaken maken dat het lezen van een Latijnse tekst als een cognitief 

belastende taak wordt ervaren. Wanneer lezen op die manier wordt ervaren, gaan onervaren lezers 

vooral op het microniveau van de tekst aan de slag gaan, omdat dat een bepaalde zekerheid en houvast 

biedt. Die bevinding wordt niet enkel hier bevestigd, maar wordt ook bekrachtigd door ander 

onderzoek (Hosenfeld, 1977; Westhoff, 1981; Van Krieken, 1982; Florian, 2017; Boyd, 2018). Boyd 

vindt bijvoorbeeld slechts twee top-downstrategieën in haar semigestructureerde interviews: ‘I skim 

the text first, and later I read for details’ en ‘I use my background knowledge’ (Boyd, 2018, p. 323).  
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4.3.2 …maar ook top-down 

Toch moet het beeld van de onervaren, bottom-uplezende leerling Latijn genuanceerd worden. 

Hoewel ze niet allemaal evenveel werden geregistreerd, hebben de leerlingen toch zeven top-

downstrategieën gebruikt tijdens het lezen op een totaal van twintig. Dat is ten eerste meer dan Boyd 

(2018) er heeft gevonden. De bedenking die we bij haar moeten plaatsen is dat zij zich voor haar 

analyse enkel baseert op wat leerlingen over hun eigen leesgedrag zeggen tijdens het na het lezen. 

Wanneer we voor dit onderzoek enkel de antwoorden van de leerlingen op de reflectievragen zouden 

bekijken, zouden we ook hier minder top-downstrategieën attesteren. Er is namelijk een verschil 

tussen wat leerlingen zeggen over hun eigen leesproces en hun feitelijke leesproces (cf. Eikeboom, 

1970). Tijdens een zelfstandig leesproces dat niet beïnvloed of onderbroken wordt door een 

interviewer merken we dat leerlingen meer top-downstrategieën gebruiken dan ze zelf zeggen.  

Een heel interessante en effectieve top-downstrategie is bijvoorbeeld het gebruiken van voorkennis 

(leesstrategie 2). Het belang van voorkennis bleek al uit de cognitieve benadering van tekstbegrip bij 

Kintsch, die stelt dat lezen een wisselwerking is tussen de informatie uit de tekst en de voorkennis van 

de lezer. Die voorkennis wordt hier in twee soorten opgesplitst: extratekstuele en intratekstuele 

voorkennis. De extratekstuele voorkennis die niet uit de inleiding komt (2a) is vaak niet groot, omdat 

Latijnse teksten gaan over een volledig andere cultuur. Dat was ook hier het geval. Alhoewel deze tekst 

niet is geschreven in de klassieke oudheid en niet gaat over de Romeinse cultuur, gaat het wel over 

een andere onbekende cultuur: het Japan uit de 17e eeuw. Strategie 2a wordt dus niet veel gebruikt, 

maar toch op een aantal momenten, zoals bij Matthieu, die de vergelijking maakt met de inhoud van 

de tekst (het soms extreme Japanse eergevoel en het feit dat ze daarvoor willen sterven) en de 

kamikaze, de Japanse zelfmoordtroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog (cf. Tabel 1). Omdat die 

voorkennis vaak miniem is, is het bevorderen van extratekstuele kennis door een inleiding ontzettend 

belangrijk. Leerlingen koppelen heel vaak en goed terug naar die inleiding om bijvoorbeeld nieuwe 

informatie uit de tekst te controleren (2b).55 Ook in de reflecties geven veel leerlingen aan dat een 

inleiding cruciaal is en het de lectuur van een tekst vaak aangenamer en gemakkelijker maakt. Zo 

bevestigt Kato (school B) bijvoorbeeld ook het tegenovergestelde:  

Kato: “Ja, we hebben ooit eens een tekst gehad zonder inleiding en je begint daaraan, maar je 

hebt geen flauw idee waarover het gaat. Dan weet je toch niet waar je moet beginnen.” 

Tot slot proberen leerlingen ook gebruik te maken van hun intratekstuele voorkennis (2c). Tijdens 

het lezen gaan lezers altijd op zoek naar coherentie in een tekst en ook bij het lezen van een Latijnse 

tekst blijkt dat leerlingen nieuwe informatie proberen integreren in hun reeds verworven tekstbegrip. 

Die strategie is in veel gevallen zeer effectief gebleken (cf. infra). Die integratie gebeurt weliswaar niet 

altijd. Door het sterke bottom-up lezen komen sommige duo’s niet verder dan tekstbegrip op 

zinsniveau en vergelijken ze dat niet met wat ze al hebben gelezen. In andere gevallen stoppen 

leerlingen met integreren wanneer ze een zin fout hebben geïnterpreteerd en aanvoelen dat ze toch 

al geen coherent verhaal meer hebben. Tekstbegrip evalueren (leesstrategie 7) wordt wel gedaan, 

maar is zoals eerder gezegd moeilijk voor leerlingen, dus vandaar gaan velen dan terug naar het 

 

 
55 Omdat voorkennis bij moderne talen minder vaak een probleem is en het belang van zo’n inleiding minder groot is, vinden we 

leesstrategie 2b niet expliciet terug in MVT-onderzoek. 
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woordniveau en zijn ze blij dat ze de zin begrijpen, zonder die te integreren in hun eerder verworven 

tekstbegrip. 

  

Naast het evalueren van hun tekstbegrip en het gebruiken van hun voorkennis gaan leerlingen 

bijvoorbeeld ook inhoudelijke verwachtingen formuleren (3a), vooruit lezen om al een idee te krijgen 

over het vervolg van de tekst (4), mogelijke verklaringen formuleren of conclusies trekken uit de 

inhoud van de tekst (5) en interageren met de tekst (6). Dat nuanceert het beeld van de onervaren 

bottom-uplezer. Eerder opgesomde MVT-studies komen tot dezelfde conclusie (Hammadou, 1991; 

Wolff, 1987; Oxford et al., 2004). Zij ondervinden dat leerlingen net overschakelen op hun algemene 

kennis en op top-down lezen, wanneer het bottom-up lezen faalt. Jan en Jozefien (school B) zijn daar 

een mooi voorbeeld van. Ze zijn allebei zwakke lezers en ervaren tijdens de eerste zin al veel 

problemen. Wanneer het bottom-up lezen faalt (ze kennen een aantal woordenbetekenissen niet en 

letten niet voldoende op de vorm van woorden), schakelen ze op het einde over op top-down lezen:  

Jozefien: “Festinare wat betekent dat?” 

Jan: … 

Jozefien: “En occultare? Wat is dat?” 

Jan: “Geen idee.” 

Jozefien: “Ging de meester van wie … Adventu is dat aankomst?” 

Jan: “Ja, dat denk ik.” 

Jozefien: “De aankomst...” 

Jan: “…van de brieven.” 

Jozefien: “Nee, litteras is accusatief.” 

Jan: “Misschien is het dat hij het te weten is gekomen van die brieven of zo?” 

Jozefien: “Aah, dus toen ze dat aan het lezen was in haar kamer, ging die keizer naar haar kamer 

omdat hij door had dat ze die brieven aan het lezen was?” 

Jan: “Ja.” 

Jan en Jozefien kennen heel wat woorden niet en gaan daarom proberen redeneren vanuit de logica 

van het verhaal. Ze maken echter een foutieve hypothese en controleren die niet meer met de Latijnse 

tekst, waardoor de top-downredenering hier zonder succes is. Hieruit blijkt onmiddellijk dat er gevaren 

verbonden zijn aan het top-down lezen. Net zoals een te sterke focus op woordbetekenis, kan een te 

sterk top-down lezen in veel gevallen leiden tot een gokspel waarbij leerlingen niet voldoende hun 

hypothesen toetsen aan de tekst zelf. Ook hier zien we hetzelfde bijkomend probleem terugkeren, 

namelijk dat wanneer leerlingen een zin fout interpreteren, ze de volgende zin in die foutieve 

interpretatie proberen in te passen. Net als de foute interpretatie van een woordbetekenis, kan een 

foute interpretatie van een zin zo mogelijks nog meer nefaste gevolgen hebben voor het tekstbegrip. 

Top-down lezen is in veel gevallen echter wel succesvol. Parafraseren bijvoorbeeld is zelf geen top-

downstrategie (leesstrategie 16), maar het is een vaak voorkomende tendens die voor leerlingen een 

opstap vormt om los te komen van het woordniveau, om hun tekstbegrip te integreren met hun eerder 

verworven tekstbegrip (2c), dat eventueel bij de sturen (7) en al na te denken over het vervolg van de 

tekst (3a). De kracht van de parafrase is heel mooi zichtbaar bij verschillende duo’s, maar hier pikken 

we er Sara en Tess uit, omdat het een duo is waarvan eerder al is gezegd dat het overwegend bottom-

up leest. Na een hele tijd op het woordniveau moeten ze tot een parafrase komen, omdat dat een deel 

van de opdracht is. Meerder malen zorgt die verplichte parafrase ervoor dat ze hun eerder verworven 
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tekstbegrip betrekken bij het interpreteren van de zin of dat ze inzien dat hun interpretatie niet te 

verzoenen is met hun reeds verworven tekstbegrip. Dat inzicht leidt dan tot correct tekstbegrip, zoals 

bijvoorbeeld bij de zin ‘Illo autem acrius et cum violentia instante, in os intrusit epistolam tenui charta 

exaratam, cum aliter eam defendere non sciret, et deglutire conata est.’:56  

Tess: “Maar er staat een streep dus we moeten even terug samenvatten. Dus doordat hij zo 

scherp, nogal fel met geweld aandrong, stak hij … Nee, stak zij niet zelf die brief in haar mond 

zodat ze niets verklapte?” 

Sara: “Geen idee.” 

Tess: “Dus misschien stak zij een brief in haar mond een dunne brief die op papyrus was 

geschreven. Verder, is het dan ‘omdat hij weet’ of ‘omdat zij weet’?” 

Sara: “Is het niet omdat zij weet dat ze haar niet kan verdedigen, probeert ze het in te slikken, 

zodat hij daar nooit aankan?” 

Tess: “Ja! Ze wil die brief niet scheuren of wegdoen, maar ze wil gewoon dat het verstopt is voor 

hem. Dus: maar omdat ze wist dat ze haar niet kon verdedigen, probeerde ze de brief in te 

slikken.” 

Wanneer leerlingen – spontaan of verplicht – stilstaan bij wat er nu eigenlijk wordt gezegd in een zin 

en wanneer ze die nieuwe informatie gaan integreren in eerder verworven tekstbegrip of plots inzien 

dat hun eerder verworven tekstbegrip niet strookt met de nieuwe informatie, leidt dat in veel gevallen 

tot goede resultaten.57 

4.3.3 Schakelen tussen bottom-up en top-down 

Onderzoekers zijn niet alleen tot het inzicht gekomen dat tijdens het lezen zowel bottom-up- als top-

downstrategieën gebruikt worden, maar ook dat de ervaren lezer daar continu en automatisch tussen 

wisselt. Een goed leesproces kan dus niet zonder een van beide. Dat idee kwam ook al aan bod in de 

bespreking van het constructie-integratiemodel van Kintsch (cf. supra). Ook uit de gesprekken blijkt 

dat wanneer leerlingen te veel steunen op een van beide, dat niet vaak tot goede resultaten leidt. Over 

de bottom-uplezers Thijs en Emma (school A) werd al gezegd dat ze ondanks hun goede woordenschat- 

en grammaticakennis toch niet tot een matig tekstbegrip komen en vooral zeer traag. Ze verliezen veel 

tijd door alles te willen ontleden en blijven heel dicht bij het Latijn. Het grote probleem is dat ze 

daardoor het grotere plaatje vergeten en vaak rare, Nederlatijnse constructies bekomen.58 De 

keerzijde van de medaille vinden we bij het duo Bram en Senne (school A). Zij besteden amper tijd aan 

grammaticaal overleg, maar lezen vooral vanuit woordbetekenissen, de logica van de tekst en 

inhoudelijke hypothesen/verwachtingspatronen. Ze komen uiteindelijk ook tot een matig tekstbegrip 

 

 
56 ‘Maar wanneer hij nog fel en met geweld aandrong, stak zij de brief, geschreven op dun papyrus, in haar mond en probeerde ze 

het in te slikken, omdat ze wist dat ze haar op een andere manier niet kon verdedigen.’ 
57 Leesstrategie 16 beperkt zich enkel tot de momenten waarop de leerlingen zelf aangeven dat ze begrijpen wat er ongeveer staat 

en de zin of het zinsdeel spontaan in hun eigen woorden weergeven. De momenten waarop de leerlingen elke zin na een streep 

moeten parafraseren, zoals in het voorbeeld van Tess en Sara, worden niet gecodeerd, omdat het gebruik van de leesstrategie op 

dat moment beïnvloed is door de aard van de opdracht. Los daarvan is dit een mooi voorbeeld van de kracht van het parafraseren 

van de tekst tijdens het lezen van een tekst. 
58 Een constructie in het Nederlands die sterk gespiegeld is aan de Latijnse woordvolgorde en zinsbouw. 
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door een aantal foutieve hypotheses die niet worden gecontroleerd en illusteren de eerder vermelde 

gevaren van top-down lezen, bijvoorbeeld bij de zin ‘ab egena vidua, matre puellae, magnopere 

contristabatur, ita ut lacrimis non abstineret’:59 

Senne: “De arme weduwe…” 

Bram: “En de moeder van de dochter.” 

Senne: “Dat is hetzelfde.” 

Bram: “Was heel erg treurig.” 

Senne: “Ah ja, door die keizer werd haar heel veel verdriet aangedaan en kon ze haar tranen niet 

tegenhouden.” 

Bram en Senne hebben geen woordenschatproblemen en bouwen hun hypotheses op aan de hand 

van woordbetekenissen, maar door die hier niet nauwkeurig te kijken naar de vorm (ab egena vidua is 

hier de handelende persoon en niet het onderwerp), maar af te gaan op de belangrijkste woorden en 

het – volgens hen – logische verloop van de tekst, zien ze niet dat hun hypothese fout is.  

Beide voorbeelden tonen dat overwegend bottom-up of top-down lezen geen betrouwbare 

leeshouding is. Een goed leesproces wordt daarentegen gekenmerkt door het continu en automatisch 

wisselen tussen bottom-up en top-down lezen en het is net daardoor dat – van alle leerlingen met een 

goede woordenschatkennis – de matige lezers van de expertlezers worden onderscheiden. Merel en 

Rieke (school B) en Noor en Eva (school A) zijn voorbeelden van zo’n expertlezers die bij momenten 

goed switchen tussen bottom-up en top-downstrategieën, die tot een goed tekstbegrip komen en dat 

op een vlotte manier.60 De aanpak van Eva en Noor bij de zin ‘Puella prae magno pudore non poterat 

Domino matris paupertatem fateri’61 toont dat mooi aan: 

Eva: “Puella prae, door omwille van.” 

Noor: “Grote eer kan het meisje niet aan de meester bekennen over haar moeders…” 

Eva: “Matris is inderdaad van haar moeder.” 

Noor: “Van haar moeder.” 

Eva: “Het is genitief, paupertatem is accusatief, fateri was opbiechten.” 

Noor: “Omwille van grote eer kon het meisje niet aan de meester bekennen of opbiechten van 

haar moeders armoede.” 

Eva: “Ja de armoede van de moeder, dus dat ze gewoon geen geld heeft.”   

Noor en Eva lezen lineair, gaan vooral af op woordbetekenissen maar houden ook de vorm van de 

naamwoorden in het oog. Op het einde parafraseren ze nog eens een deel van de zin, waaruit blijkt 

dat ze de inhoud ervan begrijpen. In dit voorbeeld is nog niet meteen duidelijk dat ze ook top-

downstrategieën inzetten, maar op veel andere momenten tonen ze wel dat ze hun tekstbegrip 

terugkoppelen naar wat ze al gelezen hebben en controleren ze of de nieuwe informatie wel klopt met 

hun eerder verworven tekstbegrip, zoals aan het einde van de zin ‘Postea charta perlecta, sine crimine 

 

 
59 Zie voetnoot 53. 
60 Eerder zagen we al een voorbeeld uit het gesprek van Noor en Eva waaruit bleek dat ze hoofdzakelijk focusten op 

woordbetekenissen en toch tot goed tekstbegrip kwamen. Het is zo dat geen enkele leerling bij elke zin automatisch schakelt tussen 

bottom-up en top-down lezen. Ook de sterke leerlingen en de expertlezers hebben niet altijd een consequente, kwalitatieve 

leesmethode, zo blijkt uit de gesprekken en ander onderzoek (cf. Van Krieken, 1982). 
61 Zie voetnoot 41. 
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eam esse sensit et ab egena vidua, matre puellae, magnopere contristabatur, ita ut lachrymis non 

abstineret’:62 

Noor: “Oh ja, hij beseft dat zij niets crimineel had gedaan en dat haar moeder gewoon een arme 

weduwe was en hij voelt mee met haar en hij voelt hem slecht dus hij begint te wenen.” 

Eva: “Ja juist, want hij hield van haar.” 

De goede woordenschatkennis van beide duo’s, hun aandacht voor de vorm van woorden en hun reflex 

om nieuwe informatie te integreren in hun reeds verworven tekstbegrip zorgen ervoor dat ze op een 

vlotte manier tot zeer goed tekstbegrip komen en ze zichzelf expertlezers mogen noemen. 

4.4 Woordvolgorde  

Een laatste noemenswaardige tendens gaat over de volgorde waarin leerlingen lezen. Eerst en vooral 

is het opvallend dat leerlingen van nature beginnen bij het eerste woord en zo van links naar rechts 

lezen (leesstrategie 10). Dat is begrijpelijk, aangezien leerlingen teksten in hun eigen taal en andere 

talen ook van links naar rechts lezen. De voorbeelden in Tabel 1 en de andere voorbeelden die eerder 

al werden aangehaald, illustreren die bevinding. Datzelfde beeld wordt bevestigd door de resultaten 

van Eikeboom (1970), Van Krieken (1982), De Snoo (2009) en Florian (2017) die ook tot de conclusie 

komen dat leerlingen spontaan lineair lezen.  

Toch zijn er een aantal leerlingen die geneigd zijn om het werkwoord te zoeken, zoals Marie en 

Sofie (school B) bij de eerste zin: 

Marie: [leest Latijn] 

Sofie: “Cum autem, maar omdat.” 

Marie: “Gaan we niet beginnen met occupata esset? Wat betekent dat?” 

Hoewel een aantal duo’s af en toe naar het werkwoord zoeken, doet geen enkele leerling dat 

consequent. In de gevallen dat leerlingen gaan analyseren, beginnen ze terug bij het eerste woord eens 

ze het werkwoord hebben gevonden; of zoals Marie en Sofie in het bovenstaande voorbeeld doen: ze 

beginnen spontaan bij het eerste woord, maar denken daarna dat ze beter met het werkwoord 

beginnen. Geen enkel duo gaat ook volledig analytisch te werk: eerst het werkwoord, dan het 

onderwerp, dan het lijdend voorwerp en dan de overige woorden.63 

Nadat ze met het eerste woord zijn begonnen, lezen leerlingen verder woord per woord. Daarbij 

gaan ze vaak lezen in woordblokken, maar dat hoeven niet per se woordblokken te zijn die 

grammaticaal bij elkaar horen. De aanpak van deze zin door Daan (school A) is daar een perfect 

voorbeeld van:  

 

 
62 ‘Nadat de brief grondig was doorgelezen, merkte hij dat ze onschuldig was en werd hij heel erg verdrietig door de arme weduwe, 

de moeder van het meisje, zozeer dat hij zijn tranen niet kon tegenhouden.’ 
63 Het feit dat enkele leerlingen af en toe analytisch lezen, wordt verder besproken in hoofdstuk 5. 
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Daan: “Dan puella prae, omwille van het meisje, magno pudore is met grote eer of veel eer, non 

poterat, niet kunnen, domino matris …” 

Daan begint hier bij het eerste woord, leest erna woord voor woord verder en deelt de zin al op in 

woordblokken, die in dit geval niet altijd grammaticaal correct zijn. Uit al deze bevindingen kunnen we 

dus concluderen dat leerlingen van nature de neiging hebben om te beginnen bij het eerste woord en 

de zin vervolgens lineair lezen. 

  



 

 61 

 

Hoofdstuk 5 Analyse van de leesmethodes 

In dit vijfde hoofdstuk geven we eerst een analyse van de leesmethodes die gebruikt worden in school 

A en B. Daarbij focussen we op de verschillende aspecten van een leesmethode, zoals we in hoofdstuk 

2 hebben besproken: woordenschat- en grammaticadidactiek, het stimuleren van voorkennis door 

contextuele gegevens, cognitieve strategieën, metacognitieve vaardigheden en de focus op vertalen.64 

Na de twee analyses plaatsen we de gesprekken van beide klassen tegenover elkaar en kijken we of 

klas A significant anders leest dan klas B en zo ja op welk(e) vlak(ken). Daarbij kijken we of de 

verschillen tussen beide klassen kunnen teruggevoerd worden op de aangeleerde leesmethode.  

Ik wil nogmaals benadrukken dat dit hoofdstuk geen antwoord probeert te geven op de vraag welke 

leesmethode tot betere lezers leidt. Daarvoor is het onderzoek te kleinschalig en zouden er meer en 

andere variabelen in rekening moeten genomen worden. Ook Bextermöller is die mening aangedaan:  

Research on Latin sentence processing can only investigate whether and how learners construct 

meaning while reading, but it cannot provide direct evidence for or against a certain teaching 

method. (Bextermöller, 2018, p. 295) 

Toch is het mogelijk om – met dit caveat in het achterhoofd – te kijken naar de meest opvallende 

verschillen tussen het leesgedrag van klas A en B en een aantal conclusies te trekken over de impact 

van de aangeleerde leesmethode. Tot slot wil ik ook nog mijn eerder gemaakte statement herhalen 

dat het in geen enkel opzicht de bedoeling is om kritiek te geven op het leesgedrag van de leerlingen 

of de twee leesmethodes in kwestie. 

5.1.1 Leesmethode in school A 

Laat ons beginnen bij de concrete leesmethode en de verschillende aangeleerde leesstrategieën in 

school A. De vakgroep in school A hanteert een lineaire leesmethode, die de vorm aanneemt van een 

stappenplan, dat de leerlingen doorlopen tijdens het lezen van een tekst. De eerste stap bestaat erin 

de titel en de inleiding zorgvuldig te lezen om zoveel mogelijk contextuele gegevens te verzamelen. Bij 

deze stap is het ook de bedoeling dat je inhoudelijke verwachtingspatronen formuleert vooraleer hij 

de tekst leest. Eenmaal je de tekst aanvat, wordt er bij het begin van elke zin eerst al eens vlug over de 

zin gegaan en wordt er gefocust op leestekens, signaalwoorden… om een beeld te krijgen van de zin. 

 

 
64 Affectieve componenten worden in de analyse niet meegenomen. 
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Eens het verkennende werk is gebeurd, begin je met het eerste woord en lees je per leeseenheid. 

Tijdens het lezen wordt er ook aandacht besteed aan syntactische voorspellingen (bijvoorbeeld ‘Als je 

dit voegwoord ziet, moet die wijze volgen’). De derde stap bestaat erin om je bij elk woord van de 

leeseenheid af te vragen wat het grondwoord is, zodat je bij naamwoorden en werkwoorden goed de 

uitgang herkent. De leerkracht bevestigt dat door te zeggen dat er tijdens klassikale lectuur toch vaak 

wordt gefocust op de vorm, omdat leerlingen vaak enkel werken met de inhoud van een woord. Stap 

vier en vijf bestaan erin om de betekenis van elk woord te achterhalen en de leeseenheid weer te 

geven met een standaardvertaling of de vertaling meteen aan te passen aan de context. Al die stappen 

moeten zo worden herhaald tot het einde van de zin. Bij complexe of lange zinnen, is het de bedoeling 

dat je na elke bijzin checkt of je de zin nog begrijpt. Op het einde van elke zin wordt die dan hernomen 

en gebruik je de context van het verhaal om te controleren of de inhoud wel klopt. Het eindresultaat 

moet een correcte Nederlandse zin zijn.  

Hoe wordt dit stappenplan vervolgens aangeleerd? Het wordt expliciet aangeleerd en de leerlingen 

krijgen hier ook een schematisch overzicht van. De leerkracht geeft wel toe dat het document tijdens 

een van de eerste lessen wordt uitgedeeld, maar dat het daarna niet expliciet naar wordt verwezen. 

Het gewenste leesgedrag wordt vooral ingeoefend tijdens de klassikale lectuur. Tijdens die klassikale 

lectuur wordt het stappenplan en het hele denkproces geëxpliciteerd en krijgen de leerlingen de kans 

om met de hulp van de leerkracht de zin te lezen. De leerkracht zegt zelf over de methode dat die 

tijdens de klassikale lectuur vrij sturend is. De leerkrachten lezen de Latijnse tekst voor, alles wordt op 

een PowerPoint geprojecteerd en de leeseenheden worden al afgebakend voor de leerlingen om de 

lectuur vlotter te laten gaan. Het stappenplan komt verder wel goed overeen met de manier waarop 

teksten worden gelezen in de klas. Er wordt telkens nagedacht over de inhoud van het verhaal 

vooraleer de tekst wordt gelezen, de zin wordt altijd eerst snel gelezen om al een beeld te krijgen van 

de hele zin, er wordt woord per woord gelezen om op die manier het tekstbegrip op te bouwen en op 

het einde wordt alles hernomen om te zien of alles klopt en om na te denken over wat er in de volgende 

zin zou kunnen staan. Vooral op die twee laatste top-downstrategieën probeert de leerkracht te 

focussen. Het basisprincipe van het top-down lezen wordt meegegeven aan de leerlingen door erop te 

hameren om tijdens het lezen ‘uit te zoomen’, zoals de leerkracht het zelf verwoordt. Daarnaast staat 

de leerkracht bij klassikale lectuur en bij evaluaties soms stil bij de vraag waarom bepaalde vragen 

worden gesteld. Op die manier denken de leerlingen na over het gewenste leesgedrag, waardoor de 

metacognitieve vaardigheden van de leerlingen worden gestimuleerd.  

Naast klassikale lectuur en evaluaties worden de (meta)cognitieve vaardigheden en strategieën niet 

vaak ingeoefend. Klassikale lectuur is zoals gezegd de norm in school A en het aantal zelfstandige 

opdrachten is eerder beperkt. De vakgroep schrijft voor dat er minstens één ongeziene tekst moet 

gepland worden voor het examen. De leerkracht geeft aan dat er wel meer opdrachten zelfstandig 

lezen worden gegeven en dat er ook wordt gewerkt met aangepaste leesvaardigheidsopdrachten van 

Kristien Hulstaerts positionele leesmethode, maar die aanvulling is eerder recent en op het moment 

van de test nog nieuw voor de leerlingen. 

We weten nu welke (meta)cognitieve leesstrategieën er worden aangeleerd en hoe, maar wat met 

woordenschat, grammatica en contextuele gegevens? De leerkracht bevestigt eerst en vooral dat er 

altijd een inleiding en waar mogelijk afbeeldingen worden gegeven. Daarnaast geeft de leerkracht bij 

niet-behandelde teksten altijd de tip om de vragen al te doorlopen en een zicht te krijgen op de inhoud 

van de tekst. In de aangeleerde leesmethode wordt er ook veel aandacht besteed aan de inleiding en 
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het formuleren van inhoudelijke verwachtingspatronen. Op die verschillende manieren wordt de 

voorkennis van de leerlingen gestimuleerd en wordt de leerlingen ook gestimuleerd om die kennis te 

gebruiken.  

Wat grammaticadidactiek betreft, wordt het leerplan gevolgd en wordt grammatica voornamelijk 

expliciet aangeleerd. Met het oog op de verschillen tussen leesmethode A en B is nog het interessant 

om te vermelden dat de regels rond zinsstructuur in de lagere jaren iets minder aan bod komen in 

school A dan in school B. Die theorie komt vooral aan bod wanneer de leerlingen in het vierde jaar de 

authentieke teksten van Caesar beginnen lezen. De gekende theorie rond zinsstructuur en de theorie 

rond de cum-zinnen valt normaliter in het tweede semester van het derde jaar, maar wegens de 

toenmalige coronamaatregelen is die theorie enigszins weggevallen en minder ingeoefend in 

vergelijking met andere jaren.  

Daarnaast moeten we het ook nog hebben over de woordenschatdidactiek. De vakgroep in school 

A laat leerlingen in de eerste graad voor elke les een tiental woordjes leren uit de woordenlijst. In het 

vierde jaar, wanneer ze authentieke teksten beginnen lezen, wordt een lijst van 750 frequente 

woorden geëvalueerd tijdens zes woordenschattoetsen van 125 woorden. Voor de les bereiden de 

leerlingen vooral de woordenschat voor uit de tekst die de volgende les op het programma staat. Bij 

de evaluaties van woordenschat probeert de vakgroep zowel in de eerste als de tweede graad te 

variëren in de vraagstelling. Soms wordt het grondwoord gevraagd, soms de middenkolom, waarbij de 

leerlingen het grondwoord moeten geven, maar soms worden woorden ook in een zinscontext 

ondervraagd. Af en toe moeten leerlingen ook afgeleide woorden in moderne talen geven of 

omgekeerd, het Latijnse woord geven bij een afgeleid woord. Soms worden ook grammaticale vragen 

gesteld zoals ‘Welk woord staat met welke vaste naamval?’. De woordhulp bij niet-behandelde teksten 

staat altijd onder de tekst, met uitgebreide info (grondwoord en middenkolom) en de betekenis die 

het in die specifieke context heeft. Waar mogelijk moeten leerlingen woorden zelf afleiden vanuit een 

verwant woord (in het Latijn of in een moderne taal) dat wordt gegeven.  

Ten slotte is de vertaalvraag de meest gebruikelijke manier om tekstbegrip weer te geven bij 

klassikale lectuur. Op evaluaties van geziene en ongeziene teksten is dat weliswaar meer beperkt. De 

leerkracht geeft aan dat er wordt gevarieerd tussen vertaalvragen enerzijds en begripsvragen en 

parafrases anderzijds. Bij evaluaties is het ook interessant dat de leerkracht telkens enkele leestips 

meegeeft op het vragenformulier, zoals ‘Begin met de titel en de afbeelding(en) en denk na wat je kan 

afleiden’ of ‘Trek pijltjes, noteer zaken, schrijf woordbetekenissen op en markeer uitgangen’. Daardoor 

worden de leerlingen aangemoedigd om de leestips uit de klassikale lectuur ook toe te passen bij 

zelfstandige leesopdrachten. 

5.1.2 Leesmethode in school B 

De leesmethode en de specifieke leesstrategieën die school B aanreikt, zijn vooral een grammaticale 

ondersteuning als handvat bij de lectuur. Die grammaticale ondersteuning is weliswaar niet voldoende 

om vlot een Latijnse tekst te kunnen lezen volgens de vakgroep. Ze vertrekken vanuit de filosofie dat 

leerlingen Latijn een zekere aanleg en een goed taalgevoel moeten hebben door bijvoorbeeld zelf veel 

boeken te lezen, waardoor ze de lectuur van een Latijnse tekst kunnen aanvatten. Wanneer de lectuur 

moeilijker gaat, kan die grammaticale ondersteuning een hulpmiddel zijn. Vandaar zal de aangeleerde 

leesmethode van vakgroep B een meer analytische inslag zal hebben dan die van vakgroep A. 
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De leesmethode vertrekt vanuit het werkwoord. Je leest tot het eerstvolgende werkwoord, waarbij 

je de volgorde van de zinnen zoveel mogelijk behoudt. Bijwoordelijke bijzinnen lees je bijvoorbeeld 

meteen, maar betrekkelijke of completieve bijzinnen laat je even links liggen. In die gevallen kijk je 

eerst naar de rompzin. Eens het werkwoord is gevonden, is het de bedoeling om te gaan kijken welke 

valenties je verwacht. Eens dat is bepaald, ga je kijken waar je die functies (onderwerp, lijdend 

voorwerp…) in de zin kan vinden. Kortom, wanneer een vlotte lectuur niet lukt, worden de leerlingen 

aangeleerd om vanuit de bodem van de tekst de zin te ontleden en zo tot tekstbegrip te komen. 

Die leesmethode wordt net als in school A expliciet aangeleerd tijdens de klassikale lectuur. 

Klassikale lectuur begint met de leerkracht die de Latijnse zin voorleest. Bij langere zinnen wordt er 

meestal de vraag gesteld tot waar er precies gelezen wordt. Na de eerste lezing worden vaak ook de 

voegwoorden en werkwoorden aangeduid. Door die verkennende lectuur worden leerlingen geoefend 

om aandacht te besteden aan het werkwoord en de zinsstructuur. Daarna is het tijd om de zin weer te 

geven. Dat gebeurt tijdens klassikale lectuur vrijwel altijd met een vertaling. Wanneer een leerling dan 

op het zicht kan vertalen en er geen noemenswaardige problemen zijn, wordt er doorgelezen omdat 

leesplezier en sfeerschepping altijd voorop hoort te staan volgens de leerkrachten. Ze willen weliswaar 

dat moeilijke of onbekende grammaticale fenomenen uitgelegd worden voor leerlingen om verwarring 

te vermijden, maar bij logische constructies staat grammatica niet op de eerste plaats. De leerkrachten 

willen het verhaal altijd levendig brengen, heel wat sfeer scheppen en gaan liever al eens een 

grammaticaal fenomeen vooraf uitleggen, zodat ze kunnen doorlezen wanneer de bewuste 

moeilijkheid zich voordoet in de tekst. Wanneer een leerling echter problemen ondervindt tijdens de 

lectuur, kan de grammaticale ondersteuning worden ingeroepen. De leerkracht vraagt dan om te 

vertrekken vanuit het werkwoord, te kijken welke functies je verwacht, et cetera. Bij inhoudelijke 

fouten wordt er gefocust op de logica van het verhaal, het grotere plaatje, et cetera. 

Die methode wordt vanaf het eerste jaar expliciet aangeleerd tijdens de klassikale lectuur en 

doorgetrokken naar de hogere graden. Hoewel er hier en daar verschillende accenten worden gelegd 

door de verschillende leerkrachten, gaat de hele vakgroep uit van hetzelfde principe: wanneer het niet 

lukt, begin bij het werkwoord en kijk dan welke functies je verwacht. Het hele denkproces wordt 

geëxpliciteerd en er wordt veel aandacht aan besteed, maar leerlingen krijgen bijvoorbeeld geen 

stappenplan op papier, waarop de tips en strategieën voor de grammaticale ondersteuning staan 

neergeschreven.  

Het grootste aandeel van de lectuur gebeurt zoals gezegd klassikaal. De leerkracht zegt ongeveer 

vijf lessen te besteden aan zelfstandige lectuur of lectuur in groepjes. Er wordt hoofdzakelijk voor 

klassikale lectuur gekozen omdat het sneller gaat en zo het verhaal meer tot leven kan worden 

gebracht.  

We weten nu welke (meta)cognitieve leesstrategieën er worden aangeleerd en hoe, maar wat met 

woordenschat, grammatica en contextuele gegevens? Wat betreft contextuele gegevens, bevestigt de 

leerkracht ook hier dat er altijd een inleiding en waar mogelijk afbeeldingen worden gegeven. De 

leerkracht tracht de voorkennis van de leerlingen ook te stimuleren door inhoudelijke 

verwachtingspatronen te formuleren voor het lezen van teksten bij klassikale lectuur. 

Wat grammaticadidactiek betreft, wordt het leerplan gevolgd en wordt alle grammatica expliciet 

aangeleerd. Er wordt relatief veel aandacht besteed aan grammatica. Dat uit zich bijvoorbeeld in het 

feit dat zinsstructuur belangrijk is voor de vakgroep. Zo zien de leerlingen in de eerste graad al een 
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aantal bijzinnen die niet in de leerplandoelstellingen vermeld worden, maar pas in de tweede graad 

verplichte leerstof zijn. 

Verder volgt een schets van de woordenschatdidactiek. De vakgroep in school B laat leerlingen uit 

de eerste graad voor elke les een tiental woordjes leren uit de woordenlijst. De woorden worden in 

losse vormen gevraagd: van de helft wordt het grondwoord gegeven, de andere helft wordt in losse, 

verbogen vormen opgevraagd. Bij de woordhulp van geziene teksten wordt in de eerste en tweede 

graad meestal de gepaste vertaling in de context gegeven, bij ongeziene teksten mogen ze in de 

tweede graad altijd hun woordenlijst gebruiken.  

Tot slot bevestigt de leerkracht dat er nog sterk wordt gefocust op vertalen. Tijdens klassikale 

lectuur is een vertaling doorgaans de manier om tekstbegrip te tonen. Ook bij ongeziene teksten wordt 

er hoofdzakelijk gevraagd om te vertalen. Op evaluaties over geziene teksten worden er weliswaar 

weinig vertalingen gevraagd en ligt de focus meer op inzichtelijke vragen. Over het evalueren van 

geziene teksten kan er nog gezegd worden dat er, net als tijdens de klassikale lectuur, ook rekening 

wordt gehouden met een aantal top-downstrategieën die de leerplannen voorschrijven, zoals het 

formuleren van verwachtingen over de inhoud van de tekst of het formuleren van syntactische 

verwachtingspatronen.  

5.2 Het effect van een leesmethode: verschillen tussen klas A en B 

Na de analyses van de leesmethodes bestuderen we de impact ervan. We overlopen de belangrijkste 

thema’s, kijken of er significante verschillen op te merken zijn en proberen die verschillen met de 

nodige voorzichtigheid terug te voeren op de aangeleerde leesmethode. 

Een eerste bevinding is dat het gebruik van top-downstrategieën in beide klassen vergelijkbaar is. 

Ondanks het feit dat de leerkracht uit klas A hier veel focus op legt, worden alle afzonderlijke 

strategieën in klas B ongeveer evenveel geregistreerd. De leerkracht in klas A heeft de klas weliswaar 

voor het eerst en heeft hen slechts twee maanden lesgegeven. Het is dus mogelijk dat de impact op 

hun leesgedrag daardoor nog niet zo groot is en dat de leerkrachten die ze in vorige jaren hebben 

gehad niet zo sterk hebben gefocust op het ‘uitzoomen’, zoals de leerkracht het zelf noemt. Het inzicht 

in de verschillen tussen de collega’s in vakgroep A is niet voldoende gedocumenteerd om daar een 

uitsluitsel over te geven. Wat betreft de top-downstrategieën in klas B is het wel interessant om te 

vermelden dat er geen instanties zijn waar leerlingen kijken naar het werkwoord om te zien welke 

functies ze verwachten (specifieke toepassing van leesstrategie 3b), ook al wordt daar in de 

leesmethode veel nadruk op gelegd. 

Een andere interessante tendens vinden we terug bij het gebruik van grammaticale kennis. Het 

aantal keer dat leerlingen gebruik maken van grammaticale kennis (leesstrategie 9) is ongeveer 

vergelijkbaar in beide scholen, met een voorsprong voor klas B op bepaalde gebieden. Het verschil ligt 

vooral bij het werkwoord, waar de leerlingen uit klas B meer op focussen. Dat ligt in lijn met de 

aangeleerde leesmethode, waar het werkwoord nadrukkelijk centraal staat. Het aantal keer dat er 

wordt gefocust op grammaticale aspecten van naamwoorden is gelijkaardig in beide klassen. Het 

grootste verschil is te noteren bij het gebruik van leesstrategie 13. Die wordt aanzienlijk meer 
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geregistreerd in klas B dan in klas A. De leerlingen hebben er meer aandacht voor de zinsstructuur en 

ook dat ligt in de lijn van de aangeleerde leesmethode in school B. 

Een derde verschil is te vinden bij de momenten waarop leerlingen afgaan op de inhoud van 

woorden en geen of weinig aandacht hebben voor de vorm. Die leesstrategie (17) wordt namelijk 

opmerkelijk meer geattesteerd in klas A dan in klas B. Hoewel de leerlingen van klas A niet veel minder 

gebruik maken van grammaticale kennis, valt toch het op dat ze meer letterlijke vertalingen naast 

elkaar gaan plaatsen in de hoop een betekenisvolle zin te bekomen (17b) en meer met 

woordbetekenissen gaan puzzelen (17c) in hun pogingen om tot tekstbegrip te komen. Die trend zet 

zich door in de antwoorden op de reflectievragen. Op de vraag hoe ze omgaan met moeilijkheden in 

de tekst, antwoordt klas A unaniem met ‘puzzelen’, ‘gokken’ of ‘afleiden uit de context’, terwijl een 

deel van klas B ‘analyseren’ en ‘ontleden’ als oplossing aanbiedt:65 

[Reflectie] Hoe ga je om met verschillende moeilijkheden in een tekst? 

 

Klas A: 

Lieze: “Als ik echt niets weet en ik ben aan het twijfelen, dan kies ik het meest logische.” 

Marijke: “Ja, gewoon iets kiezen en dan naar de volgende zin.”  

Lieze: “Ja, vlot vertalen.” 

Marijke: “Een beetje de hoofdlijnen, denk ik dan.” 

Lieze: “Op het examen kijk ik eigenlijk ook nooit naar naamvallen, enkel de vertalingen.” 

Marijke: “Ja, dat is veel te moeilijk, en je hebt ook niet veel tijd.” 

 

Klas B: 

Anthony: “Nu kon dat minder, maar anders zou je alles precies ontleden en als het echt een 

moeilijke zin is alles precies determineren.” 

Michael: “En alles waar je aan twijfelt opzoeken.” 

Anthony: “Ja, meestal alles perfect bekijken en weten in welke soort zin het staat.”  

Er zijn verschillende factoren die dat verschil kunnen verklaren. Een eerste is de leesmethode. De 

leerlingen in klas B hebben mogelijks door de leesmethode een meer analytische mindset. Dat gepaard 

met het feit dat ze iets meer woordenschatproblemen ervaren, kan ertoe leiden dat ze minder geneigd 

waren om alle vertalingen naast elkaar te plaatsen (17b) of ermee te puzzelen (17c). Leesmethode A 

vertrekt minder nadrukkelijk van een grammaticale analyse in vergelijking met klas B, waardoor 

leerlingen mogelijks meer aandacht besteden aan de semantiek van woorden. De link met de 

leesmethode lijkt evident, maar het is toch noodzakelijk om die aanname met de nodige 

voorzichtigheid te benaderen. Eerst en vooral is het inzetten van grammaticale kennis zeker niet 

afwezig in de leesmethode van school A. De leerkracht merkte bijvoorbeeld tijdens het interview ook 

op dat er meer focus wordt gelegd op de vorm tijdens klassikale lectuur, om hun eenzijdige focus op 

de inhoud van woorden af te leren. Een ander element dat zeker ook een rol gespeeld kan hebben, is 

het feit dat klas A twee maanden vroeger de test heeft afgenomen dan klas B. Klas A heeft de test eind 

oktober 2020 doorlopen, waardoor ze zo slechts twee maanden hebben gehad om hun Latijn terug op 

te frissen na een lange vakantie en een moeilijke periode met veel weggevallen lestijden omwille van 

 

 
65 Het andere deel van klas B antwoordt op die reflectievraag ook met ‘puzzelen’, ‘gokken’ of ‘afleiden uit de context’. 
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de toenmalige coronamaatregelen. Wegens het gebrek aan automatismen is het dus mogelijk dat de 

leerlingen meer afgaan op de leesstrategieën die ze gewend zijn in hun moedertaal, zoals focussen op 

de semantiek van woorden (cf. supra). Klas B heeft daarentegen de test eind januari 2021 doorlopen, 

waardoor ze meer tijd hebben gehad om te oefenen. We kunnen concluderen dat de meer analytische 

mindset van klas B een gevolg kan zijn van de aangeleerde leesmethode, maar dat we voorzichtig 

moeten zijn om een rechtstreekse link te leggen tussen de leesmethode van school A en de 

frequentere focus op de inhoud in plaats van de vorm bij die leerlingen.  

Een laatste verschil waar de aangeleerde leesmethode ongetwijfeld aan de basis ligt, gaat over het 

al dan niet aanhouden van de woordvolgorde.66 De leerlingen uit school A hebben geleerd om altijd te 

beginnen bij het eerste woord en de zin van links naar rechts te lezen in de volgorde zoals die zich in 

het Latijn aandient. In alle gevallen beginnen de leerlingen van klas A met het eerste woord en lezen 

ze verder van links naar rechts (leesstrategie 10). Slechts in enkele gevallen gaan leerlingen actief op 

zoek naar het werkwoord.67 In dit geval volgen de leerlingen dus quasi altijd de aangeleerde 

leesmethode. Wanneer de leerlingen het moeilijk hebben en beginnen ‘puzzelen’, lezen de leerlingen 

weliswaar niet meer woord voor woord, maar dat is inherent aan het ‘puzzelgedrag’. In klas B is het 

beeld meer gevarieerd, maar laat de impact van de leesmethode zich ook duidelijk gelden. Twee duo’s 

(Michael/Anthony en Stephen/Richard) gaan er regelmatig bij aanvang van de zin op zoek naar het 

werkwoord (leesstrategie 11). De leesmethode van school B, die vooral bedoeld is als grammaticale 

ondersteuning wanneer het moeilijk gaat, wordt dus bij sommige leerlingen de standaard. Het is verder 

ook opvallend dat die twee duo’s enkel naar het werkwoord zoeken bij aanvang van een zin, maar de 

leesmethode niet toepassen wanneer ze in moeilijkheden zitten, waarvoor de leesmethode eigenlijk 

is bestemd. Beide duo’s lezen, afgezien van het analytische begin, over het algemeen eerder intuïtief. 

Ook wanneer ze in moeilijkheden komen, gaan ze focussen op woordbetekenissen en hypotheses, en 

controleren ze die vaak niet vaak met de Latijnse tekst. Daarnaast is het ook interessant dat deze duo’s 

nooit de volledige leesmethode doorlopen (eerst het werkwoord zoeken, dan kijken welke functies je 

verwacht en die vervolgens zoeken). Nadat ze het werkwoord hebben gevonden, stopt de analyse en 

gaan ze vaak terug naar het begin van de zin en lezen ze lineair. Bij de andere duo’s in klas B gebeurt 

het zoeken naar het werkwoord niet regelmatig, maar doen ze het wel minstens een keer.68 In die 

gevallen zet dezelfde trend zich door: de leerlingen doorlopen op geen enkel moment de volledige 

leesmethode en zoeken vaker het werkwoord bij aanvang van de zin, dan wanneer ze in moeilijkheden 

komen.69 In die gevallen gaan ze terug lineair lezen eenmaal ze het werkwoord hebben gevonden. 

Wanneer het wel moeilijk gaat, gaan ze vaker, net zoals bij klas A en de twee andere duo’s, afgaan op 

 

 
66 Alle andere strategieën die niet in dit overzicht worden besproken, zijn in vergelijkbare aantallen teruggevonden in beide klassen 

en worden dus niet verder besproken. 
67 Die momenten beperken zich overigens allemaal tot Sara en Tess, die zoals eerder gezegd analytische lezers zijn. 
68 De bevinding dat meer analytisch geschoolde leerlingen toch de zin gaan ontleden, is in strijd met de resultaten van De Snoo (2009, 

p. 4). Zij vergelijkt eveneens het leesgedrag van meer analytisch geschoolde leerlingen met leerlingen die lineair leren lezen en zij 

ondervindt dat ook de analytisch geschoolde leerlingen allemaal beginnen bij het eerste woord en van links naar rechts lezen. Dat is 

in dit onderzoek niet het geval. De stelling dat leerlingen van nature lineair lezen, blijft wel overeind, aangezien ook het grootste deel 

de leerlingen uit klas B in de meeste gevallen lineair leest. 
69 Enkel Matthieu en Alexander gaan de aangeleerde leesmethode meer toepassen wanneer ze in moeilijkheden zitten dan wanneer 

ze een zin beginnen lezen. Over hen werd eerder al gezegd dat het analytische lezers waren met veel woordenschatproblemen. Die 

problemen proberen ze op te lossen door gebruik te maken van de aangeleerde leesmethode en de zin te ontleden, maar zoals 

eerder gezegd kan die analyse hun gebrekkige woordenschatkennis niet compenseren. 
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woordbetekenissen om tekstbegrip op te bouwen. Al deze bevindingen liggen in de lijn van vorige 

conclusies.70 

Tot slot zetten we even een stap terug en bekijken we het grotere geheel. Afgezien van deze 

verschillen moet er toch worden benadrukt dat beide klassen in grote lijnen een gelijkaardig leesgedrag 

vertonen. De verschillende tendenzen besproken in hoofdstuk 4 zijn daar het voorbeeld van. 

Leerlingen lezen over het algemeen bottom-up, op woordniveau, focussen op woordbetekenissen en 

zetten ook hun expliciete grammaticale kennis in, maar uiteindelijk slagen – ook de sterkste – 

leerlingen er op enkele uitzonderingen na niet in om een zin meteen te lezen en te begrijpen. Alle 

leerlingen ervaren gelijkaardige problemen, vooral op vlak van woordbetekenissen, maar ook op 

grammaticaal vlak of op vlak van zinsstructuur, waardoor het leesproces wordt geremd en waardoor 

lezen vaak puzzelen wordt. Misschien wel de belangrijkste bevinding is dat, ondanks de kleine, maar 

merkbare verschillen in het leesgedrag van de leerlingen, het behaalde tekstbegrip in beide klassen 

zeer vergelijkbaar is. De weinig grote verschillen in het leesgedrag kunnen misschien verklaard worden 

door het feit dat de filosofie van beide lees- en lesmethodes niet zo verschillend is, namelijk het 

expliciet aanleren van grammatica, woordenschat en leesstrategieën.  

In dat opzicht zou het bijvoorbeeld heel interessant zijn om de impact van andere, drastisch 

verschillende leesmethodes te onderzoeken en te vergelijken met de resultaten uit deze studie. 

Voorlopig kunnen we enkel speculeren over de vraag of die tot betere lezers zou leiden. De enige 

zekere conclusie die we kunnen trekken is dat er aan de ene kant een impact te merken is van de 

aangeleerde leesmethode op het leesgedrag van leerlingen, bijvoorbeeld op het vlak van het gebruik 

van grammatica of de volgorde waarin leerlingen een zin aanpakken, maar dat er aan de andere kant 

geen noemenswaardige verschillen zijn wat betreft de resultaten van het leesproces, met name het 

tekstbegrip. Het tekstbegrip en de fouten die op dat vlak worden gemaakt, zijn in beide klasgroepen 

over het algemeen zeer gelijkaardig.  

  

 

 
70 De discrepantie tussen het gewenst en het vertoond gedrag bij de leerlingen uit school B zet zich veel minder door in de 

antwoorden op de reflectievragen. Daar zegt het grootste deel van de leerlingen dat hij of zij eerst naar het werkwoord kijkt, dan 

het onderwerp zoekt en erna het lijdend voorwerp (cf. supra). Merel en Rieke – toevallig het sterkste duo? – zeggen bijvoorbeeld 

wel dat ze vooral focussen op woordbetekenissen. 
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Hoofdstuk 6 Suggesties voor een effectieve leesdidactiek 

Dit onderzoek zegt ons enkel iets over de manier waarop deze leerlingen lezen en de impact van de 

aangeleerde leesmethodes op hun leesgedrag. De volgende stap is uiteraard om te onderzoeken hoe 

we die leesmethodes kunnen verbeteren en welke leesmethode de leerlingen het best voorbereidt op 

de lectuur van authentieke teksten. Bextermöller had het eerder al over het feit dat het niet mogelijk 

is om op basis van een onderzoek naar het leesgedrag van leerlingen te kijken welke leesmethode 

beter of minder goed zou zijn. Die caveat geldt nog steeds, maar toch willen we, na de vele 

waarnemingen uit het eigen onderzoek en de inzichten uit ander wetenschappelijk onderzoek, een 

aantal suggesties meegeven voor een goede leesdidactiek. Onze eerste vraag is hoe we leerlingen tot 

betere lezers kunnen maken binnen lesmethodes die vertrekken vanuit expliciete kennis. Net zoals bij 

het literatuuroverzicht gebruiken we de elementen die Van de Walle en Van Houdt als onderdeel van 

een goed leesproces benoemen. We overlopen eerst een aantal suggesties voor het stimuleren van 

voorkennis, grammatica- en woordenschatdidactiek, om daarna iets uitgebreider stil te staan bij de 

kern van een effectieve leesdidactiek: (meta)cognitieve strategieën en vaardigheden. Tot slot verlaten 

we de comfortzone en denken we na over andere lees- en lesmethodes. 

Contextuele gegevens: stimuleren van voorkennis 

Wat betreft contextuele gegevens is het ten eerste belangrijk dat die voorhanden zijn. Uit de 

gesprekken bleek al hoe belangrijk een inleiding is, maar de voorkennis van leerlingen kan nog op 

andere manier gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door afbeeldingen te voorzien bij teksten en 

systematisch verkennende vragen te stellen over die inleiding, de afbeeldingen en andere gelezen 

teksten. Op die manier kunnen de leerlingen met een mentaal beeld en verwachtingen bij de tekst aan 

de eerste regel beginnen. Die suggestie geldt zowel voor klassikale en zelfstandige lectuur, als voor de 

evaluatie van niet-behandelde teksten. 
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Grammaticadidactiek 

Wat betreft grammatica is het vooral van belang om het aan te leren aan de hand van en in functie 

van teksten en tekstbegrip.71 In een recente studie wijst Annemieke van der Plaat erop dat er nog heel 

wat groeikansen zijn voor de grammaticadidactiek (van der Plaat, 2015a). Ze beperkt zich hier tot het 

vak Grieks binnen de Vlaamse context, maar haar bevindingen zijn ook van toepassing op het vak Latijn. 

In haar onderzoek analyseert ze de oefeningen uit twee vaak gebruikte handboeken Grieks in het 

Vlaamse onderwijs, Mythoi en Logoi. Daarbij vertrekt ze vanuit de inzichten van Walter Kintsch over 

tekstbegrip en neemt ze elke oefening onder de loep om te zien of die bijdraagt tot wat zij ‘een 

positieve, betekenisgerichte tekstattitude’ noemt. Ze concludeert dat dat voor veel van die oefeningen 

niet het geval is. Haar centrale boodschap is dat, als we willen dat leerlingen tijdens het lezen hun 

grammaticale kennis inzetten ten dienste van het tekstbegrip, we ze de grammatica ook zo moeten 

aanleren en laten inoefenen. Van der Plaat geeft zelf heel wat voorbeelden om grammatica functioneel 

in te oefenen. Zo stelt ze bijvoorbeeld voor om niet te vragen ‘In welk genus en getal staat δεινά?’, 

maar ‘Leg uit in welk genus en getal hier δεινά moet staan.’ Van zodra je de vraag simpel aanpast tot 

een ‘leg-uitvraag’, worden de leerlingen aangemoedigd om de context te gebruiken en hoort de 

leerkracht aan het antwoord of de leerling het ook echt begrijpt (van der Plaat, 2015a, p. 14). De 

algemene suggestie is dus om grammaticale fenomenen in een context aan te bieden en zoveel 

mogelijk in context in te oefenen met het oog op die positieve, betekenisgerichte tekstattitude.72  

Woordenschatdidactiek  

Gezien het belang van woordenschatkennis staan we wat langer stil bij een aantal suggesties voor een 

goede woordenschatdidactiek. Het doel van een goede woordenschatdidactiek is eerst en vooral dat 

leerlingen een flexibel en goed inzetbare woordenschatkennis verwerven. Wanneer we dat willen 

bereiken, moet er volgens van der Plaat een aanpak worden gehanteerd waarbij de leerling veel 

mentale activiteiten verrichten rondom alle verschillende aspecten van woordkennis (van der Plaat, 

2015b, p. 267). Het grootste probleem is volgens haar namelijk dat de leerlingen enkel focussen op 

een enkel aspect van woordkennis, namelijk de betekenis, terwijl er nog heel wat andere 

woordaspecten zijn (van der plaat, 2015b). Die verschillende aspecten haalt van der Plaat bij Nation 

(2001). Nation splitst de vorm, de betekenis en het gebruik van een woord op in negen aspecten: 

woordklank, woordbeeld, woorddelen, vorm en betekenis, concept en referenties, woordassociaties, 

grammaticale functies, collocaties en gebruiksregels. Om te oefenen op al die aspecten stelt van der 

Plaat heel wat concrete tips voor, waarvan hier een aantal worden uitgelicht. Om te oefenen op 

‘woorddelen’ stelt ze bijvoorbeeld voor om woorden van een al bekende woordstam niet als nieuw te 

introduceren, maar wel om kennis over assimilatieregels en woordvorming aan te bieden en effectieve 

oefeningen in woordafleidingen te geven. Om bij de leerlingen het automatisme te kweken om zowel 

 

 
71 Cf. leerplan KOV 1e graad: ‘De hoeveelheid grammaticale analysevragen tijdens de lectuur wordt het best beperkt tot de plaatsen 

waar dit noodzakelijk is om tot tekstbegrip te komen. Leesplezier staat centraal.’ (Leerplan KOV 1e graad, 2019, p. 12). 
72 Voor meer tips rond grammaticadidactiek in functie van tekstbegrip, zoals het trainen van syntactische verwachtingspatronen, zie 

o.a. van der Plaat (2015a), Anderson en Beckwith (2010) en Harrison (2010). 
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de betekenis als de vorm te vertalen, stelt ze voor om woorden in oefeningen of evaluaties altijd in 

verbogen vorm te plaatsen of – nog beter – in een zinscontext. Om de leerlingen te helpen een zo 

breed mogelijk inzetbare woordenschatkennis te verwerven, geeft van der Plaat de tip om in 

woordenlijsten geen verschillende contextbetekenissen te geven (sense selection), maar om zoveel 

mogelijk de basisbetekenis te geven, van waaruit de leerling dan zelf de passende betekenis in de 

context moet bepalen (reference selection). Om dat even concreet te maken: Vocabula (2010, p. 9), 

een woordenlijst Latijn gebruikt in het GO!, geeft voor het Latijnse woord cura drie 

contextbetekenissen (‘zorg’, ‘bezorgdheid’, ‘verzorging’). Het is echter veel eenvoudiger en efficiënter 

om de leerlingen een basisbetekenis te laten leren, die ze dan in de context moeten interpreteren, 

zoals bijvoorbeeld de woordenlijst van Pegasus 1 (2018, p. 8) doet. Voor het lemma cura geeft het 

enkel de basisbetekenis ‘zorg’. Andere suggesties bij van der Plaat gaan over het wijzen op 

woordvelden en valse vrienden, moeilijke en abstracte woorden visualiseren en leerlingen de ruimte 

geven om zelf etymologische en semantische associaties te noteren. 

Florian geeft ook heel wat suggesties om de woordenschatdidactiek effectiever te maken. De 

grondslag van al haar ideeën is dat men moet werken aan woordenschat, ook in de klas. Zo geeft ze 

het voorstel om mindmaps aan te leggen van betekenisvelden en nieuwe woorden aan gekende 

mindmaps toe te voegen (bijvoorbeeld een mindmap met alle woorden voor ‘oorlog’). Een andere idee 

is om te werken met de TPR-methode (Total Physical Response) (cf. infra). 

Een andere handige tool zijn woordkaarten. De leerling kan zichzelf zoveel toetsen als hij wil en kan 

zich concentreren op de woorden die hij nog niet kent. Daarbij varieert de volgorde waarin hij de 

woorden leert ook continu. Dat laatste wordt vaak als een nadeel van klassieke woordenlijsten gezien, 

omdat leerlingen het risico lopen om de woorden te onthouden op basis van de volgorde of combinatie 

in de lijst, maar buiten dat systeem de woorden niet kennen. 

Dezelfde principes kunnen doorgetrokken worden naar de woordhulp bij teksten. Geef 

bijvoorbeeld waar mogelijk niet zomaar de gepaste betekenis in de context, maar vertrek telkens 

vanuit de basisbetekenis en laat ze een gepaste betekenis in de context zoeken.73 Geef het woord 

gesplitst in bestanddelen wanneer de aparte delen al gekend zijn, geef synoniemen in het Latijn of 

afgeleide woorden in moderne talen, et cetera.74 

Elementen van een goede leesmethode 

Naast context, grammatica en woordenschat is het ook belangrijk dat leerlingen effectieve 

leesstrategieën meekrijgen, die hen leren om die kennis toe te passen tijdens de lectuur. In wat volgt, 

pretendeer ik geen volledig uitgewerkte leesmethode te omschrijven, maar een aantal belangrijke 

elementen die een onderdeel kunnen zijn van een effectieve leesmethode.  

Om de volgende leesstrategieën te automatiseren, is het eerst en vooral aangewezen om ze 

expliciet aan te leren. Net zoals grammatica en woordenschat expliciet worden aangeleerd en 

 

 
73 Cf. LPD 18: ‘De leerlingen leiden een in de context passende vertaling van woorden af uit de gememoriseerde betekenis(sen).’ 

(Leerplan KOV 1e graad, 2019, p. 17). 
74 Voor nog meer suggesties omtrent woordenschatdidactiek, zie van der Plaat (2015a), Vis (2013) of Vanheule (2018). Voor tips en 

suggesties omtrent woordenboekdidactiek, zie Bartelds (2018). 
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ingeoefend, is het belangrijk om dat bij effectieve leesstrategieën ook te doen.75 Dat kan bijvoorbeeld 

door een concreet stappenplan te maken voor de leerlingen en dat als een werkdocument te gebruiken 

in de klaspraktijk. Door die positieve leesstrategieën expliciet aan te leren en continu te herhalen bij 

klassikale lectuur, kunnen leerlingen het stappenplan internaliseren. Bij zelfstandige leesopdrachten 

en niet-behandelde teksten kan het interessant zijn om dat stappenplan bij de opgave te voegen. Het 

is uiteraard niet de bedoeling dat leerlingen dat stappenplan blindelings kunnen opzeggen en op die 

manier kunnen zo ook tijdens zelfstandige lectuur het stappenplan inoefenen.76  

De eerste stap van een effectieve leesdidactiek, is om leerlingen te leren om altijd te vertrekken 

vanuit de inleiding of afbeeldingen en al inhoudelijke verwachtingspatronen te creëren. Voorkennis is 

cruciaal tijdens het leesproces en moet dus onderdeel zijn van elke goede leesmethode. Daarnaast is 

het niet voldoende om zaken als een inleiding en afbeeldingen te voorzien, maar is het ook belangrijk 

om leerlingen ermee om te leren gaan. De eerste stap van het schematische stappenplan voor de 

leerlingen laat hen dus het best focussen op de contextuele gegevens.77 

Vervolgens gaan we naar het lezen zelf. Om het top-down lezen te stimuleren, kan het interessant 

zijn om als tweede stap de leerlingen de volledige zin of zelfs de volledige tekst te laten lezen in het 

Latijn. Op die manier krijgen ze al een zicht op de lengte van de zin/tekst en vormen ze misschien al 

een eerste idee over de inhoud. Een effectieve leesmethode ondersteunt daarnaast ook bij voorkeur 

de natuurlijke reflex van leerlingen om lineair te lezen. De derde stap in het stappenplan klinkt dus als 

volgt: ‘Begin bij het eerste woord van de zin.’ Aangezien leerlingen hoe dan ook spontaan woord voor 

woord lezen, is het beter om daarop voort te bouwen. Heel wat vakdidactische publicaties bepleiten 

die lineaire lectuur (Hansen, 1999; Markus & Pennel-Ross, 2004; Hoyos, 2006; McCaffrey, 2009; Russel, 

2018). De positionele leesmethode verdient in dit kader ook een vermelding. De effecten van die 

leesmethode op het leesgedrag van leerlingen en de vraag of het tot betere lezers maakt, is nog niet 

onderzocht, maar de positionele methode ondersteunt op een meer systematische manier de 

spontane lineaire lectuur van leerlingen en kan in dat opzicht dus zeker waardevol zijn.  

Bij het verdere verloop van de zin bouwen ze hun tekstbegrip op door de zin woord voor woord en 

leeseenheid per leeseenheid te lezen.78 Daarbij is het belangrijk om de leerlingen te leren afwisselen 

tussen bottom-up en top-down lezen. Enerzijds moeten ze tijdens het lezen hun verwachtingspatronen 

controleren door te kijken naar de kleinste elementen van een zin, zoals de inhoud en de vorm van 

woorden (bottom-up). De vierde stap in de leesmethode gaat dus over het inzetten van hun flexibele 

woordenschatkennis en hun grammaticale kennis.79 Die stap is vooral belangrijk voor top-downlezers 

die te veel lezen op intuïtie en soms de vorm of de inhoud van afzonderlijke woorden uit het oog 

 

 
75 Cf. leerplan KOV 1e graad (2019, p. 12): ‘Het is belangrijk dat de vakwerkgroep afspraken maakt […] over een uniforme leesmethode 

voor de drie graden. Leraren leren de gekozen methode expliciet aan…’. 
76 Voor een meer uitgewerkte methode om leesstrategieën in te oefenen via zelfstandige lectuur, cf. infra. 
77 Cf. LPD 13: ‘De leerlingen formuleren verwachtingen naar tekstinhoud op basis van titel, ondertitels, inleiding, afbeeldingen en 

voorkennis.’ (Leerplan KOV 1e graad, 2019). 
78 Cf. LPD 14: ‘De leerlingen onderscheiden leeseenheden.’ (Leerplan KOV 1e graad, 2019). 
79 Cf. LPD 6: ‘De leerlingen bepalen de vorm en geven de betekenis weer van zelfstandige naamwoorden (substantieven), bijvoeglijke 

naamwoorden (adjectieven), voornaamwoorden en bijwoorden.’ en LPD 8: ‘De leerlingen bepalen de vorm en geven de betekenis 

weer van regelmatige en onregelmatige werkwoordsvormen, inclusief deponente werkwoorden.’ (Leerplan KOV 1e graad, 2019). 
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verliezen.80 Anderzijds moet een leesmethode aanleren om in diezelfde fase aandacht te hebben voor 

de logica van het verhaal (top-down). Bij elk element dat wordt toegevoegd aan hun tekstbegrip 

moeten ze nadenken of het wel consistent is met hun eerder verworven tekstbegrip en wat ze erna 

kunnen verwachten.81 Daarbij aansluitend is het ook belangrijk dat leerlingen het zins- en tekstniveau 

in de gaten houden en ze systematisch kunnen ‘uitzoomen’. Na elke zin moet een leerlingen de nieuwe 

informatie integreren in het reeds verworven tekstbegrip en controleren of die klopt. Op die manier 

worden de leerlingen aangeleerd om niet enkel losse zinnen te vertalen, maar een coherent verhaal 

op te bouwen. Die stap is vooral belangrijk voor bottom-uplezers en niet-integreerders. Naast het 

inzetten van verschillende top-down en bottom-upstrategieën en het vlot afwisselen tussen beide, 

moeten leerlingen tot slot ook aangeleerd worden om hun leesproces te bewaken en bij te sturen. 

Nadenken of ze de tekst nog begrijpen en durven stilstaan bij het eerder verworven tekstbegrip als de 

nieuwe informatie niet meer klopt, zijn voorbeelden van strategieën in die fase.82 Die strategieën zijn 

vooral belangrijk voor niet-controleerders.  

Leren lezen 

Heel wat elementen van een effectieve leesmethode waren al aanwezig in de leesmethodes van school 

A en B, maar toch pasten leerlingen die elementen niet altijd toe wanneer ze zelfstandig een tekst 

lazen. Het leerplan vraagt weliswaar dat leerlingen een leesmethode kunnen toepassen bij behandelde 

en analoge niet-behandelde teksten, maar voor veel leerlingen – uiteraard ook buiten klas A en B – is 

het lezen van niet-behandelde teksten heel moeilijk. Omwille van die redenen geven we hier een 

aantal suggesties om de elementen uit de hierboven geschetste leesmethode op een effectieve manier 

aan te leren en in te oefenen. Daar gaan we uitgebreid bij stil staan, omdat op dat vlak het grootste 

groeipotentieel ligt.  

De eerste en wellicht belangrijkste suggestie is het aanbieden van zoveel mogelijk oefenkansen. Bij 

het aanleren van een expliciete leesmethode en al zijn aspecten (grammatica, woordenschat, 

leesstrategieën…) is namelijk gebleken dat het vooral een zaak is om veel zelf te oefenen zodat alle 

expliciete kennis kan geïnternaliseerd worden. Impliciete kennis, automatismen en reflexen zijn altijd 

het doel, los van het feit of je daarbij vertrekt vanuit expliciete kennis of niet. Dat is bij zowat alle 

vaardigheden het geval. Grammatica en woordenschat moeten zo bijvoorbeeld ingeoefend worden 

vooraleer de kennis helemaal blijft hangen en een leerling die spontaan kan inzetten, maar ook bij 

andere zaken uit het dagelijkse leven is dat het geval. Wanneer we het voorbeeld van een beginnende 

zwemmer nemen, zal die ook stap voor stap de vereiste arm- en beenbewegingen aangeleerd krijgen, 

eerst afzonderlijk en uit het water, dan met hulpmiddelen in het water en daarna pas alles 

gecombineerd en zonder hulpmiddelen. Maar om een goede zwemmer te worden is het vooral 

belangrijk om daarna heel veel te zwemmen, zodat die bewegingen automatismen worden en ze 

kunnen geperfectioneerd worden. Net zoals mensen die leren zwemmen, moeten leerlingen de 

 

 
80 Els Van de Walle en Toon Van Houdt (2005b) onderscheiden vier verschillende lezerstypes: bottom-up en top-downlezers, niet-

controleerders en niet-integreerders (cf. infra). 
81 Cf. LPD 15: ‘De leerlingen formuleren syntactische verwachtingen.’ en LPD 16: ‘De leerlingen formuleren verwachtingen naar de 

inhoud van het vervolg op basis van wat gelezen is.’ 
82 Cf. LPD 19: ‘De leerlingen bewaken hun leesproces en sturen bij waar nodig.’ (Leerplan KOV 1e graad, 2019). 
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verschillende leesvaardigheden kunnen inoefenen en eigen maken zodat ze spontaan kunnen ingezet 

worden tijdens het lezen. Wanneer leerlingen het niet gewoon zijn om zelfstandig te lezen, blijkt 

duidelijk uit de gesprekken dat leerlingen ofwel houvast zoeken bij die expliciete kennis en gaan 

analyseren (bottom-up) ofwel gaan gokken op basis van woordbetekenissen om zo tot tekstbegrip te 

komen (top-down). Beide methodes kunnen in sommige gevallen tot correct tekstbegrip leiden, maar 

wat vooral duidelijk wordt, is dat ze niet waterdicht en betrouwbaar zijn.  

Door al die bevindingen moeten we durven stilstaan bij het aandeel van klassikale lectuur. Een van 

de kritieken op klassikale lectuur is dat het niet of niet voldoende voorbereidt op zelfstandig lezen. Dat 

komt omdat het veelal te leerkrachtgestuurd is en dat het weinig oefenkansen biedt. Slechts een 

enkele leerling hoeft echt actief na te denken. Van de overige leerlingen is de leerkracht nooit helemaal 

zeker of ze het denkproces meevolgen en de tekst begrijpen. Leerlingen lezen dus zelf weinig wanneer 

klassikale lectuur de norm is. Dat maakt dat de stap van klassikale lectuur naar (evaluaties van) niet-

behandelde teksten voor veel leerlingen moeilijk is. Een ander nadeel aan klassikale lectuur is dat een 

leerkracht op dat moment niet (voldoende) kan afleiden hoe een leerling een Latijnse tekst aanpakt, 

welke positieve leesstrategieën hij/zij gebruikt, waar de leerling meer op moet letten tijdens het lezen 

van een tekst, et cetera. De leerkracht kan met andere woorden geen individuele feedback kan geven 

op het specifieke leesgedrag van een leerling. Wanneer er toch procesgerichte feedback wordt 

gegeven, is het daarna de beurt aan de volgende leerling om een zin weer te geven. Tijdens klassikale 

lectuur is het dus niet mogelijk om actief en intensief de nodige leesvaardigheden in te oefenen. Ook 

Florian (2017, pp. 25-6) besluit in haar onderzoek naar het leesproces van leerlingen Latijn dat er nood 

is aan procesgeoriënteerde, formatieve feedbackmethodes om leerlingen die vaardigheden aan te 

leren. Leerlingen moeten leesstrategieën, nadat ze gedemonstreerd zijn in een klas, zelf kunnen 

inoefenen en moeten gerichte feedback krijgen op de manier waarop zij een tekst lezen. 

Hoe kunnen we dan tegemoetkomen aan die nadelen en leerlingen meer voorbereiden op 

zelfstandige lectuur? Daarvoor lichten we het werk van Els Van de Walle toe (Van de Walle, 2005). Zij 

gaat in haar onderzoek een traject uitwerken waarbij leerlingen geleidelijk aan zelfstandig leren 

lezen.83 Het traject biedt een antwoord op de nadelen van klassikale lectuur en kan het ontbrekende 

sluitstuk vormen tussen klassikale lectuur en evaluaties van niet-behandelde teksten. Het traject 

waardoor leerlingen stelselmatig zelfstandig leren lezen, bestaat volgens haar het best uit drie fases.  

In een eerste fase wordt het leesproces gedemonstreerd tijdens een leerkrachtgestuurd lectuur. In 

deze fase is klassikale lectuur dus de te verkiezen werkvorm; klassikale lectuur hoeft dus allerminst 

verbannen te worden. In die eerste fase is het vooral belangrijk dat de leerkracht niet alleen laat blijken 

dat hij de tekst heeft begrepen, maar ook hoe hij tot tekstbegrip is gekomen. De leerlingen moeten 

dus een model hebben om te kunnen imiteren. In een tweede fase worden de leerlingen vervolgens 

zelf aan het werk gezet, maar zal de leerkracht nog deels sturen waar nodig. Zo kan je bijvoorbeeld 

werken met leesopdrachten waarbij leerlingen zelfstandig of in groep werken aan een niet-behandelde 

tekst. De leerlingen lezen de tekst aan de hand van ondersteuningsvragen die hen dwingen om 

strategisch te lezen, net zoals de leerkracht dat heeft getoond in de eerste fase. Af en toe kan je de 

leerlingen ook vragen naar het waarom van de ondersteuningsvragen. Zo leren ze nadenken welke 

 

 
83 Haar onderzoek richt zich vooral op het ontwikkelen van een universitaire leesdidactiek aan de KU Leuven. Van de Walle (2005) 

heeft echter van die universitaire leesdidactiek een vertaalslag gemaakt naar het middelbaar onderwijs.  
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vragen nuttig zijn om te stellen en worden dus metacognitieve vaardigheden opgebouwd. Een andere 

mogelijkheid is om commentaar te geven op het leesproces van de leerlingen. Dat kan bijvoorbeeld 

tijdens klassikale lectuur van een bij voorkeur niet te moeilijke tekst. Leerlingen moeten om beurt een 

zin of een groter geheel weergeven, maar ze moeten ook duidelijk maken hoe ze tot tekstbegrip zijn 

gekomen. Net zoals bij de gesprekken moeten leerlingen dus hun gedachtegang luidop weergeven. 

Het is daarbij belangrijk dat de sturing van de leerkracht zo klein mogelijk is. Wanneer leerlingen met 

een probleem kampen, is het beter om ze even te laten nadenken en ze te stimuleren om effectieve 

oplossingsstrategieën te gebruiken (‘denk bij een onbekend woord aan andere talen’, ‘denk na over 

het grotere plaatje van het verhaal’, ‘denk na wie hier de actie uitvoert’, et cetera). Terwijl de leerling 

luidop redeneert, kan de leerkracht aantekeningen maken over zijn/haar leesproces, achteraf 

commentaar geven op het leesproces en de positieve of negatieve punten terugkoppelen naar de rest 

van de klas.84 Een andere, meer gevorderde oefening in deze tweede fase is om de leerlingen zichzelf 

te laten bevragen. Ze krijgen een niet-behandelde tekst en moeten nu zelf vragen stellen in de aard 

van de ondersteuningsvragen die ze hebben moeten invullen in de vorige oefening. De leerlingen leren 

zo om de juiste vragen te stellen tijdens het lezen. Een andere vaardigheid die ook in de tweede fase 

getraind kan worden, is het bevragen van het eigen leesproces en dat van anderen. Tijdens klassikale 

lectuur kan de leerkracht bijvoorbeeld luidop redenerend een tekst lezen en fouten maken, waarna de 

leerlingen de fouten eruit moeten halen. Ze kunnen ook reageren op het leesproces van andere 

leerlingen tijdens klassikale lectuur. Daarbij is het altijd belangrijk om niet enkel te reageren op het 

resultaat van het leesproces (een goede weergave of correct tekstbegrip), maar ook het op leesproces 

zelf. Op evaluaties kan je bijvoorbeeld ook leerlingen fouten laten halen uit een vertaling en naar de 

oorzaak van de fout polsen. In een verder gevorderd stadium of met een sterke klas is het bijvoorbeeld 

ook mogelijk om leerlingen in groepjes een tekst te laten lezen, waarbij ze zelf feedback geven op 

elkaars leesgedrag. Op die manier kunnen leerlingen ook van elkaar leren. Het basisidee achter al deze 

suggesties en oefeningen voor de tweede fase blijft hetzelfde, namelijk dat leerlingen in deze tweede 

fase zoveel mogelijk de kans krijgen om zelfstandig te lezen en door feedback van de leerkracht of 

medeleerlingen nadenken over hun eigen leesproces en het perfectioneren. In de derde en laatste fase 

is het uiteraard de bedoeling dat leerlingen zelfstandig een niet-behandelde tekst lezen, bijgestaan 

door de kennis en de ervaring die ze hebben ingeoefend en geïnternaliseerd. Bij de aanpak van zo’n 

traject is het uiteraard belangrijk om het geleidelijk aan op te bouwen vanaf de eerste graad en dat 

consequent door te trekken tot de derde graad. 

Een andere suggestie die al dan niet gecombineerd kan worden met zo’n zelfstandig-lezentraject is 

om te differentiëren tussen verschillende lezerstypes. Bij klassikale lectuur kan het lijken alsof elke 

leerling op dezelfde manier leest, maar die methode is eerder leerkrachtgestuurd. Eens de leerlingen 

er alleen voor staan, wordt het onmiddellijk duidelijk dat er zich een spectrum van lezerstypes 

openvouwt: van zeer analytische lezers tot heel intuïtieve lezers. Hoewel de grote lijnen terugkeren bij 

de meeste leerlingen, bleek ook duidelijk uit de gesprekken dat de leerlingen onderling niet allemaal 

hetzelfde leesgedrag vertonen, los van de aangeleerde leesmethode. Els Van de Walle en Toon Van 

Houdt (2005b) onderscheiden zo vier verschillende leesstijlen: bottom-up en top-downlezers, niet-

 

 
84 Een dergelijke klassikale lectuur kan de vooruitgang van de tekst vertragen. Wanneer het een te moeilijk probleem is of wanneer 

de leerling en de medeleerlingen niet tot een oplossing komen, kan de leerkracht wel een gepaste oplossing geven. Hoe dan ook is 

het geen optie om elke les klassikale lectuur op die manier aan te pakken, omdat dat te traag gaat en het leesplezier ondermijnt. 
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controleerders en niet-integreerders. Daar voegen wij nog een vijfde type aan toe, de expertlezers. 

Hoe ga je daar dan mee aan de slag in de lespraktijk? Het is bijvoorbeeld mogelijk om leerlingen te 

laten ontdekken welk lezerstype ze zijn aan de hand van een diagnostische toets.85 Eens de leerlingen 

en de leerkracht zicht hebben op hun leesstijl, kunnen gedifferentieerde leesoefeningen opgesteld 

worden op basis van de vier leesstijlen. Top-downlezers zullen zo vooral attentievragen krijgen die hun 

aandacht richten op het woordniveau, grammaticale aspecten, et cetera. Bottom-uplezers zullen 

attentievragen krijgen die hen doen nadenken over het grotere verhaal en hen inhoudelijke en 

syntactische verwachtingspatronen laten formuleren. Niet-integreerders zullen vragen krijgen die hen 

laten rekening houden met de verbanden tussen zinnen en het maken van inferenties, terwijl niet-

controleerders vooral controlevragen zullen krijgen waardoor ze hun eigen tekstbegrip moeten 

evalueren. Van de Walle en Karten hebben het idee van gedifferentieerde lezerstypes omgezet naar 

de lespraktijk en bruikbare en illustratieve leesvaardigheidsoefeningen gemaakt op basis van die 

lezerstypes (Van de Walle, 2004; Karten, 2015). 

Een andere suggestie die daaraan gekoppeld kan worden, is het invoeren van een lees-of 

foutenkaart. De leerlingen houden na elke leesvaardigheidsoefening bij welke fouten ze maken, wat 

goed ging, waarop ze beter hadden gelet… om zo een beeld te krijgen van hun eigen leesgedrag en de 

eventuele werkpunten (cf. Florian, 2017).  

Een bijkomend voordeel van die drie suggesties (het zelfstandig-lezentraject, de differentiatie 

tussen lezerstypes en de leeskaarten) is dat in alle drie de gevallen de leerlingen gedwongen worden 

om stil te staan bij hun eigen leesproces en bewust of onbewust metacognitieve vaardigheden trainen, 

zoals het bewaken en bijsturen van het eigen leesproces (cf. LPD 19). Door de activerende en 

differentiërende werkvormen en door het gevoel dat ze meer meester zijn over hun eigen leesproces, 

zal de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen hopelijk ook stijgen, twee belangrijke 

affectieve componenten. 

Out-of-the-box? 

Tot hiertoe hebben werden suggesties gegeven binnen expliciete lees- en lesmethodes. Het overgrote 

deel van het Vlaamse klassieketalenonderwijs vertrekt vanuit expliciete kennis, maar gezien het belang 

van impliciete kennis, is het ook waardevol om even buiten de vertrouwde cocon te treden en volledig 

andere lesmethodes te bekijken. Dan komen de eerder vermelde inductieve methodes in zicht, beter 

bekend onder de naam levend of actief Latijn. Op internationaal vlak winnen ze zienderogen aan 

belang, maar ook in Nederland zijn dergelijke lesmethodes al een gevestigde waarde.86 Ook in 

Vlaanderen zijn in de afgelopen jaren een handvol vakgroepen Latijn overgestapt op de 

natuurmethode van Ørberg en zijn handboekenreeks Familia Romana: Lingua Latina per se illustrata 

(Ørberg, 1991). Die lesmethoden zijn volledig gestoeld op de principes van het inductief en impliciet 

leren van een taal (cf. Krashen, 1982). Om een voorbeeld eruit te pikken: wat betreft 

woordenschatdidactiek worden alle woorden inductief tijdens de les verworven. Door heel veel 

 

 
85 Bij een diagnostische toets is het de bedoeling dat de leerlingen aan de hand van een leesvaardigheidsoefening en een reeks 

controlevragen over zijn/haar leesgedrag uiteindelijk tot een bepaalde leesstijl komt. Zie Van de Walle en Van Houdt (2005b). 
86 Cf. Addisco Onderwijscentrum. Voor meer informatie, zie www.addisco.nl. 
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gemakkelijke teksten te lezen (cf. comprehensible input), woorden uit de context te begrijpen, dezelfde 

woorden veel te herhalen en methodes als TPR (Total Physical Response) toe te passen, hoeven 

leerlingen niet dagelijks woordenlijsten te leren.87 Daarenboven hebben de leerlingen op het einde van 

de eerste graad een basisvocabularium van tweeduizend woorden, in tegenstelling tot het 

basisvocabularium van achthonderd woorden die de leerplannen opleggen.88 Ideeën uit die 

lesmethodes kunnen ook in ons hedendaagse klassieketalenonderwijs worden geïmplementeerd 

zonder een drastische switch te moeten maken. Het principe van comprehensible input en 

verschillende uitingen daarvan zoals extensive reading of easy reads zouden bijvoorbeeld ook al een 

meerwaarde kunnen vormen. Easy reads zijn teksten met een heel hoog percentage van gekende 

woorden, geschreven in gemakkelijk, maar klassiek Latijn. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld 

Pugio Bruti, een misdaadverhaal geschreven in een gemakkelijk, maar klassiek Latijn met slechts 350 

verschillende woorden.89 Op die manier leren leerlingen om een tekst te lezen en te begrijpen zonder 

hem expliciet te vertalen en internaliseren ze onbewust de weinige onbekende woorden en andere 

talige aspecten. Om het anders te verwoorden, leerlingen krijgen door extensief lezen de kans om op 

hun niveau te oefenen en hun impliciete kennis uit te bouwen. Een ander voordeel is dat leerlingen 

ook het gevoel krijgen dat ze Latijn kunnen lezen. Dergelijke methodes kunnen dus ook het 

zelfvertrouwen en andere affectieve componenten stimuleren.90 

  

 

 
87 ‘TPR’, ‘Total Physical Response’ of ‘Taalleren door Handelen’ is een methode die het aanleren van de taal combineert met het 

uitvoeren van opdrachten. Door talige input te combineren met lichamelijke bewegingen worden beide hersenhelften tegelijkertijd 

aangesproken. Uit onderzoek blijkt dat het leerrendement op die manier significant groter is (Kariuki en Bush, 2008).  
88 Cf. LPD 2: ‘De leerlingen geven de betekenis, de woordsoort en de aanvullende gegevens van ca. 800 frequente woorden.’ (Leerplan 

KOV 1e graad, 2019). 
89 Dit voorbeeld is al voor meer gevorderde lezers (2e of 3e graad), maar er zijn ook voorbeelden te vinden voor de beginnende lezers. 

Voor meer informatie, zie o.a. www.latinitium.com.  
90 Empirisch onderzoek dat peilt naar de effectiviteit van dergelijke methodes en onderzoekt of ze daadwerkelijk tot betere lezers 

leiden, is schaars. In het literatuuroverzicht werd al gesproken over Patrick (2015). Hij concludeert uit zijn eigen lespraktijk dat zijn 

leerlingen beter in staat zijn om literaire teksten te begrijpen door die methode, maar echte wetenschappelijke studies naar dat 

vraagstuk zijn er nog niet. Voor vakdidactische publicaties die de mogelijkheden van levend Latijn en Oudgrieks binnen het 

klassieketalenonderwijs verder bespreken, zie Laes, (2018a) en Van Houdt (2018). Voor meer informatie over Vlaamse scholen die 

via de methode Ørberg lesgeven, zie de masterscriptie van Delfine Abbeloos (2021). 

http://www.latinitium.com/
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Conclusie 

Uit dit onderzoek zijn heel wat interessante bevindingen naar boven gekomen over het leesproces van 

leerlingen Latijn. Eerst en vooral is gebleken hoe belangrijk woordenschatkennis is bij het lezen van 

een Latijnse tekst. Enerzijds focussen leerlingen hoofdzakelijk op de betekenis van woorden, anderzijds 

vormen woordenschatproblemen het grootste struikelblok in de weg naar tekstbegrip. Verder 

gebruiken leerlingen ook grammaticale kennis, maar vooral het niet in acht nemen van de vorm van 

naamwoorden is het grootste grammaticale struikelblok bij leerlingen. Zonder procedurele – in 

tegenstelling tot beschrijvende – vormenkennis kunnen leerlingen bij een flecterende taal zoals het 

Latijn niet of zeer moeizaam tot correct tekstbegrip komen. Daarnaast lezen leerlingen voornamelijk 

bottom-up, vanuit de kleinste bouwstenen van een tekst, maar het beeld van de zwakke bottom-

uplezer moet genuanceerd worden. In sommige gevallen gaan leerlingen net overschakelen op top-

downstrategieën en redeneren vanuit de logica van het verhaal wanneer ze moeilijkheden ervaren. 

Leerlingen gaan dus zowel top-down- als bottom-upstrategieën toepassen, maar overwegend 

focussen op één groep is geen betrouwbare leesmethode. Van alle leerlingen met een goede 

woordenschatkennis worden de matige lezers van de expertlezers gescheiden door het feit dat ze net 

automatisch en spontaan kunnen switchen tussen bottom-up- en top-downstrategieën. Tot slot is ook 

gebleken dat leerlingen van nature beginnen bij het eerste woord van een zin en zo woord voor woord 

verder lezen.  

Voor verder onderzoek zou het bijvoorbeeld interessant kunnen zijn om een gelijkaardig 

experiment af te nemen aan de hand van een tekst met een hele hoge dekkingsgraad en te 

onderzoeken hoe leerlingen een Latijnse tekst lezen wanneer zo goed als alle woorden gekend zijn. 

Een andere interessante piste is om het effect te testen van een aantal suggesties omtrent 

woordenschatdidactiek. Zouden leerlingen door die suggesties minder woordenschatproblemen 

ervaren dan een groep die met een traditionele woordenlijst werkt? Wat betreft grammaticadidactiek 

zou het net zoals bij woordenschatdidactiek interessant zijn om te kijken of de voorgestelde suggesties 

daaromtrent bijdragen tot een ‘positieve, betekenisgerichte tekstattitude’, zoals van der Plaat (2015a) 

het omschrijft. Verder onderzoek over het gebruik van leesstrategieën bij leerlingen Latijn zou dan 

weer andere onderzoeksmethodes kunnen aanwenden, zoals eye-trackingonderzoek, of andere 

factoren meenemen. De invloed van de moedertaal, zoals Boyd (2018) voor het Engels heeft gedaan, 

zou ook heel relevant zijn voor het Nederlands. 

Wat de impact van de aangeleerde leesmethode betreft, kunnen we enkel de voorzichtige conclusie 

trekken dat de twee geanalyseerde leesmethodes tot enkele verschillen leiden in het leesgedrag van 

leerlingen. De meer analytisch geschoolde leerlingen gaan af en toe de zin aanvatten door te zoeken 

naar het werkwoord of iets meer focussen op grammaticale kennis, maar het globale leesgedrag, de 
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gemaakte fouten en het verworven tekstbegrip zijn in beide klassen erg vergelijkbaar. Het 

onderzoeken van de impact van de aangeleerde leesmethode was niet het hoofddoel van dit 

onderzoek, dus de conclusies en hypotheses daarover moeten onderzocht en al dan niet bevestigd 

worden door verder onderzoek. Om de impact van een leesmethode grondig te onderzoeken, zou in 

ieder geval een meer longitudinaal onderzoek vereist zijn, waarbij dezelfde leerlingen voor twee of 

drie opeenvolgende jaren een leesmethode aangeleerd krijgen door dezelfde leerkracht. Dat paste 

echter niet binnen het bestek van deze scriptie. Het zou ook waardevol zijn om aan de hand van 

experimenteel onderzoek te testen of de alternatieve les- en leesmethodes zoals de positionele 

methode of de lesmethodes met actief Latijn tot betere lezers leiden. 

In het laatste hoofdstuk is er geprobeerd om op basis van al het voorgaande een aantal suggesties 

te geven voor een effectieve leesdidactiek. Het grootste groeipotentieel ligt daar bij de 

woordenschatdidactiek en bij het aandeel van klassikale lectuur. Zaken zoals het zelfstandig-

lezentraject, de differentiatie tussen lezerstypes en de leeskaarten zijn waardevolle suggesties die 

leerlingen kunnen helpen om betere lezers te worden. Daarbij moet de opmerking worden gemaakt 

dat die suggesties niet getest en empirisch onderzocht zijn in de klaspraktijk, maar wel het 

uitgangspunt zouden kunnen vormen voor verder onderzoek. 

Deze scriptie wil tot slot helemaal niet bewijzen dat leerlingen geen Latijn zouden kunnen lezen, 

dat leerkrachten niet langer klassikaal mogen lezen of dat we het huidige Latijnonderwijs volledig 

moeten omkeren en massaal moeten overstappen op methodes met actief Latijn. Nee, dit onderzoek 

is slechts een kleine kei in een veel grotere stroom en probeert vooral te tonen dat ons werk verre van 

af is. Het is namelijk onze plicht als leerkracht om onze leerlingen het best mogelijke onderwijs te 

bieden en te blijven nadenken over hoe we samen met onze leerlingen onze doelen kunnen bereiken. 

Het is daarom onze plicht om kritisch en ruimdenkend te zijn, tegenover onszelf, tegenover gevestigde 

waarden en tegenover nieuwe inzichten. Maar bovenal is het onze plicht om onze leerlingen te laten 

kennis maken met een fascinerende cultuur en ze te laten genieten van de ontelbare, literaire schatten 

die het heeft voortgebracht.  
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Appendix  

Bijlage 1 Opgave voor de leerlingen: opdracht, inleiding en Latijnse tekst 

 

Een voorbeeld van het extreme Japanse eergevoel (pudor) 
 Jarno Vercamer 

 
Opdracht: Je leest de Latijnse tekst samen met een medeleerling. Daarbij verwoord je luidop alle 

betekenissen, redeneringen, oplossingen, … die door je hoofd gaan, wanneer je de Latijnse zinnen 

inhoudelijk probeert te begrijpen. Doe dit vanaf het eerste Latijnse woord en hou je niet in, ook niet 

als je denkt dat je op het verkeerde spoor zit.  

Telkens als je een streep tegenkomt, geef je nog eens in eigen woorden de betekenis van de Latijnse 

zin weer, die je net hebt gelezen. De bedoeling is dat je laat zien dat je het verhaal begrijpt. Op het 

einde, als je de tekst helemaal gelezen hebt, geef je het hele verhaal in je eigen woorden weer.  

 

Inleiding op de tekst:  

Bernhardus Varenius is een Duitser uit de 17e eeuw. Hij is een van de grondleggers van de moderne 

geografie. Hij ging op reis naar verre landen en schreef op wat hij daar zag en hoorde. Je vraagt je 

misschien af waarom een Duitser in de 17e eeuw in het Latijn schreef. Dat was toen al lang niemands 

moedertaal meer, maar het werd wel nog steeds op school aangeleerd. Het Latijn was dus de taal van 

de intellectuele elite. Zo konden Europese geleerden elkaar begrijpen, ook al hadden ze allen een 

andere moedertaal.  

Onderstaand fragment komt uit Varenius’ geografisch werk genaamd de ‘Descriptio Regni Iaponiae’ 

oftewel ‘De beschrijving van het Japanse rijk’. Aan de hand van een wel heel opmerkelijk verhaal wil 

hij een typische eigenschap van de Japanners illustreren, namelijk hun extreme eergevoel (pudor). 

Varenius begint zijn verhaal als volgt: 

 

 

‘De Keizer koos vele beeldschone meisjes van over het hele rijk uit om als een van zijn talloze 
echtgenotes te dienen. Een van die meisjes was de dochter van een arme weduwe. Hij werd 
op slag verliefd op haar. Tijdens haar verblijf in het paleis stuurde de moeder van dat meisje 
heimelijk brieven naar haar. Daarin had ze het vaak over haar leven in extreme armoede en 
vertelde ze dat ze het nauwelijks uithield. 
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Bijlage 2 Vragen na de lectuur  

Denk eens na over de volgende vragen en vertel aan je buur wat jij daarop zou antwoorden. Het zijn 

geen gemakkelijke vragen, dus het is niet erg als je niet meteen weet wat te antwoorden, maar probeer 

toch om samen met je buur iets te vertellen bij elk van de drie rubrieken.  

 

Hoe lees je Latijn? 

 

1. Vertel me wat je doet wanneer je een Latijnse zin wil lezen. 
2. Begin je bij het eerste woord of zoek je eerst naar zaken als het onderwerp en het 
hoofdwerkwoord? 
3. Heb je nu dit stukje Latijn gelezen zoals je anders een Latijnse tekst zou lezen, vb. bij een 
ongeziene tekst? 
 

Moeilijkheden 

 

4. Wat zijn de grootste moeilijkheden wanneer je een Latijnse zin leest? 
5. Hoe ga je om met verschillende moeilijkheden in een tekst? 
 

Oplossingen zoeken 

 

6. Wat deed je als je onbekende woorden tegenkwam die niet in de woordhulp stonden?  
7. Heb je bepaalde voorkennis gebruikt bij het lezen en begrijpen van deze tekst? 
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Bijlage 3 Woordenlijst 

Grondwoord Middenkolom Vertaling(en) 

abstinere abstineo, abstinui, abstentum tegenhouden 

acer acris, acre scherp, fel 

alere alo, alui, altum/alitum voeden 

assumere assumo, assumpsi, assumptum aannemen, opnemen (= ad + sumere) 

aedes aedis, vr. vertrek, paleis 

conari conor, conatus sum proberen 

contristare contristo, contristavi, 
contristatum 

treurig stemmen, verdriet doen (denk aan 
‘tristis’) 

eximere eximo, exemi, exemptum uithalen (in de zin van: ‘iets ergens uithalen’) 

fateri fateor, fassus sum zeggen, opbiechten 

fauces  faucium, vr. mv. keel 

festinare festino, festinavi, festinatum haasten 

furere furo, furui, - boos zijn, tekeergaan 

guttur gutturis, onz. keel 

haerere haereo, haesi, haesum vastzitten 

intrudere intrudo, intrusi, intrusum insteken 

lectio lectionis, vr. het lezen 

occultare occulto, occultavi, occultatum verbergen (denk aan het Ned. ‘occult’) 

os oris, onz. mond, gezicht 

perlegere perlego, perlegi, perlectum (grondig) lezen 

qualis qualis, quale wat voor een, welke 

suffocare suffoco, suffocavi, suffocatum stikken 

tenuis tenuis, tenue fijn, dun 

vidua viduae, vr. weduwe 
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Bijlage 4 Originele tekst91 en vertaling 

Bernhardus Varenius, Descriptio Regni Iaponiae 

Cum autem filia in harum literarum lectione occupata esset, ingreditur ad eam Dominus, cuius adventu 

literas occultare festinabat. Ille hoc videns aegre tulit et sciscitatus ab ea quales illae literae, unde et a 

qua persona scriptae. Puella prae magno pudore non poterat Domino matris paupertatem fateri; illo 

autem acrius et cum violentia instante, in os intrusit epistolam tenui charta exaratam, cum aliter eam 

defendere non sciret, et deglutire conata est; verum literis in gutture haerentibus subito perculsa 

terrore suffocata est. Dominus zelotypia et ira furens fauces dissecari iussit atque chartam exemit. Ex 

qua perlecta postquam sine crimine eam esse sensit et ab egena vidua, matre puellae, magnopere 

contristabatur, ita ut lachrymis non abstineret. Assumptam in aedes suas viduam liberaliter deinde 

aluit et honorifice semper habitam sustentavit. 

Uit hoofdstuk XIV, De fidelitate et pudore feminarum, blz. 45 

Vertaling 

Maar wanneer het meisje bezig was met het lezen van haar brieven, kwam de keizer bij haar naar 

binnen, door wiens komst ze zich haastte de brieven te verbergen. Wanneer hij dat zag, werd hij boos 

en wilde hij bij haar achterhalen wat voor brieven dat waren, waar ze vandaan kwamen en door wie 

ze geschreven waren. Het meisje kon door haar grote eergevoel de armoede van haar moeder niet aan 

de keizer vertellen. Wanneer hij nogal fel en met geweld aandrong, stak ze de brief, geschreven op een 

dun papyrus, in haar mond, omdat ze niet wist hoe ze haar anders moest verdedigen, en probeerde ze 

de brief in te slikken. Maar door de brieven die in haar keel vastzaten, schrok ze plotseling en stikte ze. 

De keizer, die tekeerging door woede en jaloezie, beval de keel open te snijden en nam de papyrus 

eruit. Nadat de brief grondig was doorgelezen, merkte hij dat ze onschuldig was en werd hij heel erg 

verdrietig door de arme weduwe, de moeder van het meisje, zozeer dat hij zijn tranen niet kon 

tegenhouden. Nadat hij de weduwe in zijn paleis had opgenomen, gaf hij haar daarna rijkelijk te eten 

en voorzag hij haar voortaan eerbiedig van eten en onderdak. 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Er zijn enkele niet-klassieke elementen aangepast naar een meer klassiek Latijn (vb. lacrimis i.p.v. lachrymis). De tekst zoals de 

leerlingen ze hebben gekregen, is te vinden in Bijlage 1. 
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Bijlage 5 Geïnformeerde toestemming 

FORMULIER VOOR GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING 

Ik, ondergetekende, bevestig hierbij dat ik 

 

1.  de informatie over het onderzoek heb gelezen en begrepen. Ik heb de 

gelegenheid gehad om de informatie en de deelname van mijn dochter/zoon te 

overwegen. 

 

2. begrijp dat mijn zoon/dochter geen financiële compensatie zal ontvangen voor 

zijn/haar deelname aan dit onderzoek. 

 

 

3. toestemming geef aan de onderzoekers om gesprekken tijdens het experiment 

op te nemen (enkel audio-opname). 

 

4. begrijp dat de data die wordt verzameld gedurende deze studie zal worden 

verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

 

5. hierbij toestemming geef aan de onderzoekers om de onderzoeksresultaten op 

basis van de informatie die mijn zoon/dochter verstrekt, te publiceren in 

wetenschappelijke tijdschriften en te bespreken tijdens wetenschappelijke 

bijeenkomsten op voorwaarde dat de identiteit van mijn zoon/dochter daarbij 

niet achterhaald kan worden. 

 

6. ermee instem dat mijn zoon/dochter mag deelnemen aan het onderzoek, dat 

zich tijdens de lesuren zal plaatsvinden. 

 

 

 

De deelnemer:  

Naam Datum Handtekening  

 

 

 

  

 

De persoon die de toestemming vraagt:  

Naam Datum Handtekening  

 

 

  

 

Naam en contactgegevens van de onderzoeker: 

Jarno Vercamer 

Tel: +32476802336 

E-mail: Jarno.Vercamer@UGent.be 

 

Naam en contactgegevens van de Data Protection Officer van de Universiteit Gent:  

Mevrouw Hanne Elsen, tel: +32 9 264 95 17 of privacy@ugent.be  

Campus Ufo, Rectoraat 2, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent. 

about:blank
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Bijlage 6 Informatiebrief 

INFORMATIEBRIEF 

Geachte ouder  

 

Laat ik me even voorstellen. Ik ben Jarno Vercamer, student Taal- en Letterkunde aan de Universiteit 

van Gent. In het kader van mijn masterscriptie wil ik op de school van uw zoon/dochter een experiment 

afnemen, meer bepaald bij een Latijnse klas uit het vierde jaar. De leerkracht Latijn van uw zoon/dochter 

heeft ingestemd om deel te nemen aan dit onderzoek, maar uiteraard wil ik ook u informeren en vragen 

of u instemt met de deelname van uw kind.   

 

Doel en doelgroep van het project 

Met dit onderzoek wil ik tot een beter inzicht komen over de manier waarop leerlingen in het vierde jaar 

zelfstandig een Latijnse tekst lezen. Ik wil uitzoeken of en hoe leerkrachten Latijn hierop kunnen inspelen 

in hun lessen. De leerkracht Latijn van uw zoon/dochter was bereid om me twee lesuren ter beschikking 

te stellen, waarbinnen ik de test met de leerlingen zou uitvoeren. Uw kind maakt deel uit van de gekozen 

klasgroep.   

 

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?  

De leerlingen zullen een korte Latijnse tekst krijgen die ze, luidop redenerend, per twee moeten lezen 

en proberen begrijpen. Er worden audio-opnames gemaakt van de gesprekken tussen de leerlingen. 

Alles gebeurt binnen de lesuren. 

 

Wat zijn de mogelijke voordelen van deelname?  

Als student kan ik geen vergoeding voorzien voor de deelname aan het experiment, maar er zijn wel 

een aantal voordelen aan verbonden voor de leerlingen zelf: ze worden gestimuleerd om te reflecteren 

over hun eigen leesproces, een zeer handige vaardigheid voor een leerling Latijn. Ook is het een 

interessante gelegenheid omdat de gekozen tekst geschreven is in de 17e eeuw, een periode die 

doorgaans niet aan bod komt in het curriculum van de leerling Latijn.  

 

Zijn er kosten verbonden aan een deelname?  

Een deelname aan het onderzoek brengt geen kosten mee. 

 

Moet mijn zoon/dochter deelnemen? 

Het staat volkomen vrij om deel te nemen of niet. Er is geen enkele verplichting vanuit de school of de 

leerkracht van uw zoon/dochter. Wel wil ik nogmaals benadrukken dat de test volledig zal worden 

afgenomen binnen de normale lesuren. Indien u beslist dat uw zoon/dochter mag deelnemen, verzoek 

ik u om het bijgevoegde toestemmingsformulier te tekenen.  

 

Vertrouwelijkheid  

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 augustus 

2002, respecteren wij de persoonlijke levenssfeer van uw zoon/dochter. Als de resultaten van de studie 

worden gepubliceerd, blijft de identiteit van uw kind vertrouwelijke informatie. De Data Protection Officer 

kan u desgewenst meer informatie verschaffen over de bescherming van zijn of haar 

persoonsgegevens. Contactgegevens: mevrouw Hanne Elsen, tel: +32 9 264 95 17 of 
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privacy@ugent.be, Campus Ufo, Rectoraat 2, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent. De persoonlijke 

gegevens zullen worden bewaard op een paswoord-beveiligde PC. De gegevens die ik zal gebruiken in 

mijn masterscriptie worden geanonimiseerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik niet met de echte naam 

van de leerlingen zal werken, maar een fictieve naam zal gebruiken. Daarnaast worden ook maatregelen 

genomen om onrechtstreekse identificatie te vermijden (bv. door heel concrete unieke elementen die 

uw zoon/dochter in de audio-opname vermeldt, te vermijden).  

 

Wat gebeurt er met de gegevens? 

De gegevens worden enkel gebruikt in het kader van mijn masterscriptie. Van zodra dat onderzoek is 

afgerond op het einde van het academiejaar 2020-2021, worden de gegevens verwijderd. 

 

Wie heeft toegang tot de gegevens van mijn zoon/dochter? 

Enkel ik, Jarno Vercamer, en mijn promotor, Katja De Herdt, hebben toegang tot de gegevens. 

 

Contact voor verdere informatie:  

Jarno Vercamer 

Tel: +32476802336 

E-mail: Jarno.Vercamer@UGent.be 

 

 

Hartelijk dank voor het lezen van deze informatie

about:blank
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Bijlage 7 Interview leesmethode  

Leesmethode (algemeen) 
Ik ga beginnen met een open vraag: hoe zouden jullie zelf de leesmethode van de vakgroep 
omschrijven?  
 
Heel concreet: hoe zouden jullie willen dat een leerling een Latijnse zin aanpakt in een ideale wereld? 
 
Komt dat overeen met hoe je een zin aanpakt bij klassikale lectuur? Hoe pak je concreet een zin aan 
bij klassikale lectuur? 
 
Wat meer individueel: naast de algemene leesmethode heeft iedereen ook zijn eigen stijl. Welke 
verschillen zijn er tussen de manier waarop jullie je leerlingen leert lezen en de ‘algemene’ 
leesmethode van de vakgroep? Om de vraag anders te formuleren: welke eigen accenten leg je in 
vergelijking met de ‘algemene’ leesmethode van de vakgroep? 
 
Als je er nu 1 of twee zaken moet uitpikken: waarop leggen jullie de meeste nadruk tijdens klassikale 
lectuur wanneer je de leerlingen handvaten wil aanreiken voor het lezen van Latijnse teksten?  
 
 
Heb je zicht op bepaalde verschillen tussen de collega’s onderling? Welke klemtonen leggen andere 
leerkrachten bijvoorbeeld? Dan vooral de leerkrachten die die vierdes in vorige jaren hebben gehad. 
 
Hoe vaak laat je de leerlingen zelfstandig lezen in de klas? Is dat afgesproken door de vakgroep of mag 
iedereen dat zelf invullen? 
 
Leer je de leerlingen de leesmethode of specifieke leesstrategieën heel expliciet aan of is het eerder 
een onbewust methode die je via klassikale lectuur laat inwerken? 
 
Daaraan gekoppeld: hebben leerlingen een schema of een document waarop de aangewezen 
leesmethode staat uitgeschreven voor hen? 
 
In welke mate gebruiken jullie dit in een klascontext. Is dat een werkdocument, een tool dat tijdens 
klassikale of zelfstandige lectuur kan gebruikt worden? 
 
Aantal zaken die niet in het document stonden (+ polsen naar leesstrategieën in nieuwe leerplannen) 
Geven jullie altijd een inleiding bij fragmenten die je in de klas leest en ongeziene teksten? (LPD 13) 
 
Laat je de leerlingen soms verwachtingen formuleren over de inhoud van de tekst voor ze aan een 
tekst beginnen? (LPD 13)  
 
(cf. supra) Leer je de leerlingen aan om altijd de Latijnse woordvolgorde te volgen? (LPD 14) 
 
(cf. supra) Hoe zit dat in de klaspraktijk, bij klassikale lectuur? (LPD 14) 
 
Laat je de leerlingen soms syntactische verwachtingspatronen formuleren? (LPD 15)  
 
In de klaspraktijk en evaluaties? (LPD 15) 
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Bij klassikale lectuur: hoe groot zou je het aandeel omschrijven van grammaticale vragen? Met andere 
woorden: heb je graag dat de leerlingen de tekst grammaticaal goed begrijpen of lees je eerder door 
wanneer je merkt dat ze inhoudelijk mee zijn? 
 
Sta je met de leerlingen soms stil bij de manier waarop ze Latijn lezen? Krijgen ze veel feedback op hun 
leesgedrag? (LPD 19) 
 
Hoe evalueren jullie woordenschat? In verbogen vormen, in zinscontext, enkel het grondwoord…? 
 
Hoe vullen jullie de woordhulp in op evaluaties of ongeziene teksten? Heel uitgebreid of minimale 
woordhulp? Enkel basisbetekenis, meerdere betekenissen, de gepaste betekenis in de context? Geef 
je soms het woord gesplitst in bestanddelen, synoniemen in het Latijn, afgeleiden in vreemde talen…? 
(LPD 18)  
 

Hoe laten de leerlingen doorgaans zien hoe ze een tekst begrepen hebben op evaluaties? De 

hoofdgedachte uit een tekst halen, de tekst parafraseren, elementen uit de tekst visualiseren, een 

vertaling geven? (LPD 21) 


